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           التطور التشريعي  -مهنة المفوض القضائي         
 ةلاالعد  منظومةوالمكانة داخل  

 

 ذ. محمد ياسين حماني                                                                                        
 مفوض قضائي لدى المحكمة االبتدائية بتطوان

  :قديم  ـــت

املدااااقدمل ل قضاااا  يي   ق   كغيرها ممل املهمل األخرى  1املفوض القضاااائي ممل املهمل اة رمل املدااااقدمل ل قضاااا تعتبر مهنة 

 العدل وفض النزاقات.

  ..وروندا.واةجزائر  و ونسيي م موقة ممل القوانين املقارنة مثل فرندااااااااا مث التها ومهنة املفوض القضااااااااائي جاملغر    د 

والتي خاضاااات  1808جداية القرن التاساااار قشاااار وبالضاااا   ساااانة  التي انط قتت ربة الفرنداااا ة ال هي  ربة  أقدمولعل 

 الدولة.وال ممل ح ث املكانة التي أص  ت   ظى بها داخل ممل ح ث ط  عة االختصاصات   طور ك ير مر مرور الزممل ال

كانت تفويض ح ث ان الدولة فوضاااات م موقة اختصاااااصااااات اصاااا  ة ل ان التداااام ة التي أقط ت ل مهنة هي اقااااتقا  

ويي املقاجل مقاجل فرض  و خف ف الضاااااغ  ق  ها أكثرقصاااااد تدااااارير وضااااامان  ودمل  حرمل الى مؤساااااداااااة خاصاااااةحكر لها 

ل مفوض  2وهناا ن اد ان القضااااااااااااااا  فوض اختصاااااااااااااااصااااااااااااااات الت     والتنف ا  وم موقاة مهاام أخرى  رقااجاة دعادياة ق  هاا 

 والتي مر قلى و ودها ال وم ثالثة ققود فق . ك ير  اريخرغم ممل ان ه ه املؤسدة لم  كمل ذات ال القضائي  قلى

                        تشاااااااااااااريع اا ك ف  طورت مهناة املفوض القضاااااااااااااائي  م ورياة طرح إقاااااااااااااكاال اة ان معااةجاة ها ا املوضاااااااااااااوع  قت ااااااااااااا ي ممل 

 ة العدالالتي   ظى بها املهنة ال وم داخل منظومة وما املكانة 

                                                           
املفوض القضاااااااااائي مدااااااااااقد ل قضاااااااااا  يمارل مهنة حرمل وفقا ألحكام ه ا القانون "  قلىالتي  نص  81.03ممل القانون املنظم ل مهنة  1املادمل  - 1

 والنصوص التنظ م ة املتع قة جتط  قه"
 نف   األوامر واالحكام والقرارات  وبإ را ات" يختص املفوض القضاااااااااااااائي جالق ام دعم  ات الت        نص قلى  81.03ممل قانون  15املادمل  - 2

امل الت وال  وقات العقارية وب ر الداااااااافمل  جإفراغإ را ات التنف   املتع قة  جاساااااااات نا وكل العقود والدااااااااندات التي لها قومل  نف  ية........ وذل  

 والطائرات واألصول الت ارية.

 املفوض القضائي جت     اإلن ارات جط ب ممل املعني جاألمر م اقرمل ما لم ينص القانون قلى طريقة أخرى ل ت    .يقوم 

ة م ردمل ممل كل رأي  ويمكمل له أيضا الق ام جمعاينات مادية ممل نفس ينتد  املفوض القضائي ممل لدن القضا  ل ق ام جمعاينات مادية م ض

 "مر.النوع م اقرمل جط ب مممل يعن ه اال 
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  كاالتي قلى ها ه اإلقكال ة ار أينا  قد م املوضوع الى م وريمل  ولإل اجة

 .املحور األول : التطور التشريعي ملهنة املفوض القضائي ❖

 .املحور الثاني : مكانة مهنة املفوض القضائي داخل منظومة العدالة ❖

ندااااااااتط ر ان نداااااااام ها  أمكملال وم جاملغر  جو ه خاص يعرف ضااااااااعامة يي قدد التشااااااااريعات وان ان التطور التشااااااااريعي 

وه ا ما س دفعنا   وممل أهمها قطاع العدل والقضا  واملهمل املر  طة جه  التشريعات يي كل قطاع كم ة خمة ممل ح ث 

 قرفته.لالنطال  ن و فرز اهم القوانين املنظمة ملهنة املفوض القضائي والتطور ال ي 

 التطور التشريعي لمهنة المفوض القضائي  األول:المحور   ❖

املنظم ملهنة االقوان القضااااااااااااائ ين ساااااااااااانة  41.80ملهنة املفوض القضااااااااااااائي كان جمقت اااااااااااا   احدا  القانون ان اول ظهور 

م كة وبالضاا   جامل كمة االجتدائ ة جالربال لتعمم دعد ذل  قلى جا ي م اكم امل 1990وقد جدأت الت ربة ساانة  19803

ويكون الهم الوح د لوزارمل العدل هو حل مشااااااك ة  راكم الت   غات يي رفوف امل اكم امام نقص العنصاااااار ال شااااااري ممل 

موظفي كتاجة الضااااااا    غير ان املشااااااارع انت ه الى النقص التشاااااااريعي امام ضاااااااعامة و داااااااامة املهام الوكولة لها ه املهنة 

الصااادر  1.06.23قانون  ديد   مل اولة اصااالح املهنة   وهنا نت د  قمل ظهير  جإخراجو قوم لتت رك االلة التشااريع ة 

 نظ م املهنة  إلقادملاملنظم ملهنة املفوضااااااااين القضااااااااائ ين   وذل  م اولة  81.03جتنف   القانون  2006فبراير  14جتاريخ 

 4.جما يتماش   مر خصوص ات التطورات التي يعرفها املجتمر املغربي

دشاااااكل ك ير قااااارول الولوج ل مهنة وطريقة امل ارامل كمع ار الخت ار املار ااااا ين وك ا املنظم ل مهنة  81.03القانون حدد 

وال ات الرقاجة والتفتيش وك ا  اة قو  والوا  ات املمنوحة ل مفوضاااااااااين القضاااااااااائ ين وك ا االختصااااااااااصاااااااااات املداااااااااندمل

              سااااااااااااام ال ي ي    بها جدل "أقوان قضاااااااااااااائ ين" الى  وربما األهم إقطا  ق مة ل مهنة وتدااااااااااااام  ها جاال التأديب وحماية املهنة

مااااادمل حاااااول  نظ م املهنااااة دشاااااااااااااكاااال يتال م مر ط  ع هااااا وكاااا ا  59  القااااانون الاااا ي  كون ممل "مفوضاااااااااااااين قضااااااااااااااااائ ين" 

االختصااااااصاااااات املوكولة لها وممل  هة اخرى ط  عة العالقة مر جا ي أ هزمل امل كمة ممل كتاجة الضااااا   و رئيس امل كمة 

 اجة العامة.والن 

 لألقوانبروز اةجمع ة الوطن ة قلى املدتوى املؤسداتي جالتطور التشريعي لم يكمل قلى مدتوى القوانين فق  جل كان 

ومنتداا  ها و قديم املقارحات التشااريع ة املالئمة وم اولة الدفاع قمل املهنة  إطاريي 1996ساانة القضااائ ين التي أنشااأت 

                                                           
 1980د نبر  25 جتاريخ الصادر  1.80.440ظهير قريف  41.80احدا  نظام االقوان القضائ ين جمقت    القانون  - 3
 07 12قلى الداقة  23/05/2020 اريخ الولوج  .labodroit.com www" مهنة املفوض القضائي " مقال منشور جاملوقر االلكاروني  - 4
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الى اله ئة الوطن ة ل مفوضاااااااااين  2009التي ساااااااااتت ول سااااااااانة  ه ه اةجمع ةقرض اهم اإلقاااااااااكاالت القانون ة والواقع ة  

 5القضائ ين 

وك ا  6قانون املهنةه ا وقد أضاااااااااااا فت الى املهنة  رسااااااااااااانة ممل القوانين املنظمة ل مهنة ملها املرسااااااااااااوم التط  قي املتع   ج

 7.القراريمل املشاركين جين وزير العدل واة ريات ووزير االقتصاد واملال ة

لم يواكب القفزمل االقتصااااااااااادية واال تماق ة والقانون ة التي ان ضااااااااااج املهنة جم موقة مراساااااااااا م وقوانين وك ا مناقااااااااااير 

تعرفها جالدنا ولم يراعي ملجموقة خصااااااوصاااااا ات واقااااااكاالت واقع ة  ه ه القفزمل التي    ت يي  قريب اإلدارمل القضااااااائ ة 

نف    فكان االقاااااكال دوما ال ي يطرح هو إقاااااكال ة الت     والت ساااااهولة املدااااااطر و  دااااا طها و ممل املر ف  دشاااااكل ك ير 

كثرمل املتدخ ين يي قم  تي الت     والتنف   ممل  هة وك ا قدم اساااااااااااااناد  و وده ه اإلقاااااااااااااكال ة يي نظرنا  مخضااااااااااااات قمل 

ملؤساااااداااااة املفوض القضاااااائي  وممل  هة أخرى ا ماع كل املنتمين لن قل القانوني ان وبشاااااكل منفرد االختصااااااص كامل 

  ملشااااكل يي  راكم م موقة ممل امل فات امام القضااااا  جدون ح ول الارسااااانة القانون ة لم تعد  واكب الواقر العملي وهي ا

مرا عة التشااااريعات املتع قة جاملهمل اة رمل وك ا التشااااريعات ضاااارورمل ج 8م ثا  اصااااالح منظومة العدالة االمر ال ي اكده

حقو   ضااااااااااا اعر الزممل القضاااااااااااائي و اهدوال ي يخ ف اة ل إقاااااااااااكاالت  راكم وصاااااااااااعوبة ال ت يي القضاااااااااااايا   املداااااااااااطرية

 جل قد يصل الوضر الى اختالل االممل القضائي. تقاضينامل

ان مهنة املفوض القضاااااااااااائي وصااااااااااا ت ال وم ملنعطف مهم ددااااااااااا ب املشااااااااااااكل التي تعار ها ممل الناح ة القانون ة والناح ة 

املادية واال تماق ة  وان الورش املتع   جمرا عة القانون املنظم ل مهنة هو ورش تشااااااااااااتغل ق  ه وزارمل العدل دشااااااااااااكل 

ا ل وه ا ما أكده الدااا د الوزير م مد جنع د القادر وزير العدل جتصاااري ه ان املهنة قرفت  طورات متالحقة همت ق

                                                           
 أصلصوت ممل  82ج صة  25/09/2009ق د العزيز فوكني رئيدا ل ه ئة الوطن ة ل مفوضين القضائ ين جاملغر  جتاريخ االستاذ انتخا   - 5

 الولوج  اريخ   www.maghress.comاةعبر نشر جاملوقر االلكاروني  -مفوض قضائي قلى املدتوى الوطني 900صوت يمث ون  99

 55 16 الداقة قلى  26/05/2020

املتع   جالش  التط  قي ل قانون املنظم ل مهنة وك ا  كويمل واختصاصات اله ئة  2008أكتوبر  28الصادر يي  08.372املرسوم رقم  - 6

 الوطن ة ل مفوضين القضائ ين.
  واملال ة القراريمل املشاركين جين وزير العدل واة ريات ووزير االقتصاد  - 7

املتع   جالتعويضات املمنوحة ل مفوضين القضائ ين قمل االقمال التي يقومون بها يي  2012يون و  02الصادر يي  2.444.12 قدد  قرار -

 امل دان اةجنحي.

 املتع   جت ديد تعريفة أ ور املفوضين القضائ ين يي امل اديمل املدن ة والت ارية واإلدارية. 2014نونبر  26الصادر  اريخ  4306.14 قدد  قرار -
الى مرا عة التشريعات املنظمة ل مهمل  -12الفقرمل  –منظومة العدالة  إلصالحأقار م ثا  اصالح منظومة العدالة يي الرؤيا العامة  - 8

يي ا  اه تعزيز استقاللها  وك ا  وط د خضوقها   ولو ا و نظ ما و دجيرا  مل ادئ املنافدة والشفاف ة واملدؤول ة  القضائ ة والقانون ة

  واملداوامل امام القانون  جما يخدم املصن ة العامة. 

http://www.maghress.com/
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ممل املر  طة جمهنة املفوضاااااااااااااين القضاااااااااااااائ ين  مرا عة القوانينال ن ة التشاااااااااااااريع ة والقانون ة ..... كما أوضااااااااااااا  ان ورش 

 .9 2020أولويات الوزارمل خالل سنة 

مااادمل    146إضااااااااااااااافااة كم ااة لعاادد املواد املنظمااة لااه جم موع وممل خالل االضاااااااااااااطالع األولي ق  ااه ن اا  10هاا ا املشاااااااااااااروع 

 وسااااااااا ر لدائرمل االختصااااااااااص املكاني لتشااااااااامل م كمة افتت ت جإقطا  الصااااااااافة الضااااااااا ط ة ل مفوض القضاااااااااائي   ل   ها 

االلكارون ااااة  هاااا ا وقااااد رفر املشاااااااااااااروع  االساااااااااااااتملناااااف   و عاااال املفوض القضااااااااااااااااائي املك ف ج م ر الت   غااااات جمااااا ف هااااا

  مر إضااافة اختصاااصااات فريدمل كااااااااااااااا  حضااور  81.0311ممل القانون  15االساات نا ات الواردمل يي الفقرمل األخيرمل ممل املادمل 

رفة/حضاااااااااااااور العم  ات االنتخاج ة/معاينة حواد  الشاااااااااااااغل والداااااااااااااير/ا را  ال  وقات الرضاااااااااااااائ ة ظ  داااااااااااااات فت  اال 

  رير م اضاااااار اال فاقات جين األطراف جط ب مشااااااارك/  مث ل  ات العموم ة واألطراف/ل مؤساااااادااااااات العموم ة واإلدار 

 .الق ام جمهام الوساطة والت ك ماألطراف يي العقود واإل را ات واملداطر اإلدارية/  رير العقود العرف ة/

ى  انب االختصاااصااات ه ا وان التطورات التي قد تعرفها املهنة قلى مدااتوى مشااروع قانون املهنة لمل  قتصاار فق  قل

جل ساااتت اوزها الى املداااائل التأدي  ة التي ساااتوكل ل م الس اةجهوية يي حالة  قديم الشاااكايات  كما ان املداااائل املال ة 

ساااااااتعزز جإنشاااااااا  صاااااااندو  ل ودائر  كما انه ساااااااتتم احدا  الشاااااااركة املدن ة املهن ة لتعزيز العمل اةجماعي جمقتضااااااا ات 

 و  ة إل را ات وم اضااااااااار املفوض القضاااااااااائي سااااااااايتم اة دااااااااام ف ها جاقتماد الرسااااااااام ة فريدمل  كما ان مداااااااااألة القومل الث

الواقر سااااات ل م موقة  ألرضل م ررات الصاااااادرمل قنه   جاختصاااااار ربما جإقرار مشاااااروع القانون املنظم ل مهنة وانزاله 

 الداحة القانون ة ج الدنا.ضعم ومال م ملا تعرفه  طور تشريعي ه ا التنزيل ك يرمل ممل اإلقكاالت وربما س كون 

املراحل التشااااااااريع ة جمهنة املفوض القضااااااااائي وما يمكمل ان يتغير يي القريب العا ل الجد لنا  ألجرز وق  ه وبعدما  طرقنا 

وهي املكااانااة التي ملهنااة املفوض القضااااااااااااااائي داخاال منظومااة  تشاااااااااااااريعيممل االنتقااال لنقطااة ال  قاال أهم ااة قمل اةجااانااب ال

 العدالة.

 

 

                                                           
منشااور  –جنع د القادر  املفوض القضااائي قماد العدالة والعناية   ود املهنة  قنوان جاةجريدمل االلكارون ة " هداابريس"   ت مقال منشااور  - 9

  00 13قلى الداقة  18/01/2020 جتاريخ 
الصف ة الرسم ة ملنتدى الكتا  امل  فين لدى املفوضين  –يمكمل االطالع قلى مدودمل مشروع القانون املنظم ل مهنة ممل خالل  - 10

راج  الولوج    05 10قلى الداقة   27/05/2020 اريخ الولوج   –قلى صف ة التواصل اال تماعي الفايد وك  -القضائ ين جاملغر 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311166178918358&id=629746233727026 

 است نا  إ را ات التنف   املتع قة جإفراغ امل الت وال  وقات العقارية وب ر الدفمل والطائرات واألصول الت ارية. - 11
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 المحور الثاني : مكانة مهنة المفوض القضائي داخل منظومة العدالة ❖

  ان قمل املفوض  12مكانة املفوض القضااااااائي  برز جالدور الفعال ال ي   ع ه املؤساااااادااااااة يي   ق   االممل القضااااااائيان 

كما اقرها  13العادلةالقضااااائي يمكمل اقت اره  وهر اة كامة اةج دمل والن اقة القضااااائ ة وضاااامانة أساااااساااا ة ل م اكمة 

ويي ه ا الصدد ن   أيضا م موقة ممل القرارات القضائ ة التي  ؤكد ذل  ممل ج لها اة كم الصادر  14الدستور املغربي

ح ث أكد يي مضااااامونه قلى ان اإلدارمل يفارض ف ها اليدااااار والن اقة واة كامة يي  دجير   15قمل امل كمة اإلدارية جالربال

 اد قلى املفوض القضائي.املنازقات القضائ ة جاالقتم

وبفضااااااااااااا ها   ققت الن اقة القضاااااااااااااائ ة وذل  ان املفوض القضاااااااااااااائي راكم ن احات أقطت دفعة قوية لعمل امل اكم 

جالصاااااااعوبات  وه ا لم يتأتى اال  16أسااااااااساااااااا ج ودمل اةعدمات والدااااااارقة والدقة املمارساااااااين ممل طرف املفوض القضاااااااائي

 .17وامل طات التي مرت ملها املهنة لكي تدتط ر اث ات نفدها داخل منظومة العدالة وفرض و ودها

ان  ق  م مكانة املهنة داخل منظومة العدالة يتأتى أوال جدور املهنة وط  عة املهام املوكولة لها وممل  هة أخرى جم اولة 

 والتعامل ال ي ي مر جين املهنة والوزارمل الوص ة.  وبالنظرمل مقارن ها ج ا ي املهمل داخل املنظومة

                                                           
                                          www.maroclow.com االلااكااااارونااي مااقااااااال ماانشااااااااااااااور جاااااااملااوقاار  -املاافااوض الااقضاااااااااااااااااائااي وقااقاا اانااااااة الاازماامل الااقضاااااااااااااااااائااي –ماا اامااااااد اةاا اارا   - 12

 50 02قلى الداقة    20/12/2019جتاريخ   
 م مد اة را    مر ر ساج . - 13
 ول. ممل الدستور قلى   " لكل  عص اة   يي م اكمة قادلة  ويي حكم يصدر داخل ا ل معق 120ينص الفصل  - 14

 حقو  الدفاع مضمونة امام  م ر امل اكم."                                                                                                   

جين  357/7/2012 قدد م ف   13/06/2013جتاريخ  -قدااااااااام القضاااااااااا  الشاااااااااامل –صاااااااااادر قمل امل كمة اإلدارية جالربال  2226 قدد حكم قضاااااااااائي  - 15

" ح ث  هدف الط ب اة كم جإلغا  مقرر النجنة الوطن ة  انه ل ي  ا  يي ح   ا ه قلى ا (.............)املديرية العامة ل ضرائب يي  عص ممث ها القانوني و 

املدعى ق  ه جواسااااااطة املفوض  امل كمة اةجهة املدق ة جاسااااااتدقا  أمرتوالتصااااااري  جساااااا ة األسااااااال الضااااااريلي  ال ي حدده املفتش مر الصااااااائر  ح ث 

  وح ث قدم م اقااااااااارمل املدق ة جاقت ارها إدارمل قموم ة يفارض ف ها اليدااااااااار والن اقة جاإلقاااااااااعارالقضاااااااااائي  وظل ه ا اال را  دون  دوى رغم  وصااااااااا ها 

دعى ق  ه جواساااااااااااطة مفوض قضاااااااااااائي رغم اقاااااااااااعارها ج ل   دعد تع ر الت     امل اإلدارية إل را ات       واة كامة اةج دمل يي  دجير املنازقة القضاااااااااااائ ة 

ي جالطري  العادي لعدمل   دااااات وبالنظر لقصااااور وسااااائل امل كمة يي الت     امام احدا  ه ئة املفوضااااين القضااااائ ين ه ئة  تمتر جاختصاااااص اصاااا ل ي

تخ ف قاااارول امل اكمة العادلة  والتي قلى رأسااااها اجالغ املدعى ق  ه جفصااااول ه ا املجال   عل ممل املتع ر الدااااير يي إ را ات الدقوى والت ق   ف ها ل

                                     رساااااااااااا هاااا  ااال املواث   الااادول اااة ذات الصاااااااااااا اااة ج قو  االندااااااااااااااان أممل الااادسااااااااااااتور( والتي  120الااادقوى كفاااالاااة ة قو  الااادفااااع الااادسااااااااااااتورياااة ) الفصاااااااااااااال 

ممل العهد الدولي لن قو  املدن ة والداااااااااااا اساااااااااااا ة ( وال ي يعد ممل صاااااااااااام م  14و 9و ) املاد ان ( ي ة قو  االندااااااااااااان ممل اإلقالن العالم 11-10) املاد ان 

ممل احارامها وامر األطراف جالدااااهر قلى اإل را ات املوصاااا ة لها   ق قا مل دأ امل اكمة يي ا ل معقول الياااا ي  ال ي مدااااؤول ة امل كمة الت ق  والتث ت 

           كارونيلاقمل   ق   ذلاا  جااالرغم ممل الاادقوى وم اا  لنعصااااااااااااوم ال امل كمااة التصااااااااااااري  دعاادم ق ول الط ااب. ورد يي مقااال  يتعين معااه جتخ ف املاادق ااة

                              www.assabah.maمنشااااااااااااور جاااااااملوقر االلكاروني   – "املطرمل املاااااادن ااااااة   قااااااة املفقودمل يي مشااااااااااااروع قااااااانون املفوض القضاااااااااااااااااائي اة" مااااااد القوص  مل

 20/05/2020 الولوج  اريخ 
وان " مهن ون قضااااائ ون يرصاااادون دور املفوض القضااااائي يي  رساااا خ ن  ت ق www.bayanealyoume.press.com االلكاروني خبر منشااااور جاملوقر  - 16

  43 12 الداقة قلى  22/01/2020 جتاريخ قواقد اة كامة القضائ ة " منشور 
 قواقداةع و ي جمناس ة امل تقى العملي   ت قعار " دور املفوض القضائي يي  رس خ ق د ال ط ف مداخ ة الد د رئيس املج س اةجهوي ل ربال ذ. - 17

 لتأسيس املهنة واملنظم جالربال. 30اة كامة القضائ ة وضمان االممل القضائي " احتفاال جال كرى 

http://www.maroclow.com/
http://www.assabah.ma/
http://www.bayanealyoume.press.com/
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ولعل االختصااااصاااات املداااندمل ل مفوض القضاااائي ليدااات جاالختصااااصاااات اليدااايرمل  ف دون       لمل يكون هنال  جت يي 

ة كمه أي م ف ولمل يداااتط ر القا ااا ي اصااادار حكم دون احارام م دأ الدفاع والتوا ه ة جين طريي الدقوى ولمل يكون 

ة ومكتداااا ة لقومل الياااا ي  املق اااا ي جه  كما ان التنف   ال يقل قااااأن و دااااامة قمل الت     فهو  ك  ف ق ل أي ق مة م زم

  أضاااااااف الى ذل  مداااااااألة اساااااااتعمال م اضااااااار املفوضاااااااين 18ان يكون تشاااااااريف وهو الضااااااااممل الحارام القضاااااااا  والثقة جه

االمتناع يي قضايا النفقة  القضائ ين يي م موقة مداطر وإ را ات قد  صل الى حد س ب اة رية  خصوصا م اضر 

 وبشكل ك ير يي مدائل الت ق   يي الدقوى واالث ات وهنا نتك م قمل املعاينات و م اضر االست وا  واث ات حال.

كما ان املهنة  كتسااااااااا ي مكانة ودور أسااااااااااضااااااااا ي يي العم  ة القضاااااااااائ ة مقارنة ج ا ي املهمل األخرى فمهنة املفوض القضاااااااااائي 

مل اكم واساااااااااتق ت جالق ام بها  ف ي ممل  هة ممل اقر  املهمل الى القضاااااااااا  وضااااااااارورمل اخدت اختصااااااااااصاااااااااات كانت داخل ا

قلى الرغم ممل كون م موقة و ودها هو امر أساض ي  ح ث ان غ ابها قد يشكل ق ل يي  م ر امل فات داخل امل كمة 

دارية اال ان و ود نصاااااااااوص قانون ة تعطي االخت ارية يي الت     او التنف   ةجهات أخرى ككتاجة الضااااااااا   والدااااااااا طة اإل 

مؤسدة املفوض القضائي  وهري يي املجمل  وقد اجرز الواقر العملي قدم إمكان ة االستغنا  قمل ها ه املؤسدة ألنها 

 األقر  الى املتقا  ي واة اضرمل يي كل وقت.

ويي املقاجل فإن وزارمل العدل كانت دائما معارفة جدور املفوض القضاااااااااااااائي يي قطاع العدل وبكونه ممل املهمل امل ورية يي 

الندااااااااااااا ر القضاااااااااااااائي املغربي ه ا الدور ال ي يكتدااااااااااااا ه انطالقا ممل اإل را ات املوكولة له التي  كرل م موقة حقو  

ام الصاااااااااادرمل قمل الدااااااااا طة القضاااااااااائ ة وممل كونه فوض ل ق ام دساااااااااتورية ل مواطمل ممل احارام ح  الدفاع و نف   االحك

 . 19جمهام اص  ة ل دولة

ولعاال وزارمل العاادل ال وم تعتبر مهنااة املفوض القضااااااااااااااائي ممل جين االهتمااامااات ذات األولويااة الك يرمل وتشااااااااااااا ااد جاااملقاااربااة 

ا  قلى مرا عة القانون املنظم التشاارك ة التي   معها جاله ئة الوطن ة ل مفوضاين القضاائ ين وه ا ما يت لى يي االنك 

                                                           
ؤول ة امل امي ممل مدؤول ة كا ب الض    ومد أ دم" ... مدؤول ة القا  ي ليدت  الثاني امل   اة دمل املغفور له  ضممل خطا   - 18

  ذل  ان قدم التنف   يصل املدؤول ات أكبرهي  –اقتقده  عص ا  ماوف   –ليدت اقل ممل مدؤول ة القا  ي  ومدؤول ة التنف   

تقد امل كوم له وامل كوم ق  ه ان ه ا   وحت  لو حكم ف ها واق  دعين االقت اران القض ة لم  ؤخ األول الى استنتا ين  االستنتاج  جاإلندان

اةعطا  منشور جم  ة "القضا  والقانون" نص  –ملر  الى  فكير اخر وهو ان الل الدولة." فعدم التنف   ي ر ا قلى صوا  وه ا قلى خطأ

 .131العدد 
خالل اقغال امل تقى املغاربي الرادر ل مفوضين القضائ ين والعدول املنف يمل املنعقد جطن ة  ك مة الد د وزير العدل مصطفى الرم د –قمر زندي  - 19

" مهنة املفوض القضااااااااااااائي ممل املهمل القضااااااااااااائ ة  قنوان   ت  www.bayanemarrakech.com  االلكاروني خبر منشااااااااااااور جاملوقر  – 25/03/2016يوم 

 امل ورية يي الند ر القضائي املغربي"  

http://www.bayanemarrakech.com/
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ه ا االهتمام ال ي ي د مر ع ا ه يي التنزيل الواقعي والقانوني لتوصااااااااااااا ات م ثا  اصاااااااااااااالح منظومة العدالة  20ل مهنة

وزارمل  -ال ي  عل ممل جين  وصااا ا ه اإلصاااالح التشاااريعي واملادي و رسااا خ التشاااارك ة الدساااتورية جين الدااا طة التنف  ية

 لقضائ ة وأجرزها مهنة املفوض القضائي.وبا ي املهمل ا -العدل

امل اكم جل   اوزه الى االساااااااااتعانة  يي اصاااااااااوارالتي ل مهنة واالقاااااااااعاع ال ي تعرفه لم ين صااااااااار فق  املتميزمل املكانة  ه ه

كما  21العامة جاملهنة ممل ق ل اإلدارات العموم ة التي ربط ها جاله ئة الوطن ة ل مفوضاااين القضاااائ ين م موقة ا فاق ات

  ه ه الشاااااااااااراكات 22 م اجرام ا فاق ات وقاااااااااااراكات خاصاااااااااااة دانه وبفعل النشاااااااااااال اة  وي ل مفوضاااااااااااين القضاااااااااااائ ين فق

واال فاق ة التي رأت يي مؤسدة املفوض القضائي قومل وسرقة وفعال ة لم  رها يي طاقمها ال شري قك ت إضافة نوق ة 

 ل مهنة.

كممل   جامل اكم  جل صريف القضايا وامل فات العالقة قت ارها ال ة اان مكانة مهنة املفوض القضائي ال  ت لي فق  يي 

أيضاااااااااااا يي خ   التوازن الت اري واالقتصاااااااااااادي فاملهنة  ياااااااااااج أموال ك يرمل يي صااااااااااانادي  الدولة ممل خالل  نف   االحكام 

ين م  ار درهم يي خزينة الدولة ممل طرف املفوضااااااااا 7 م ضاااااااااج حوالي  2010القضاااااااااائ ة واساااااااااتخالص الديون ففي سااااااااانة 

 .23القضائ ين

وق  ه وانطالقا ممل  م ر ه ه املؤقااارات وانطالقا ممل االيمان جانه قلى الرغم ممل و ود صاااعوبات داخل مهنة املفوض 

القضاااااااااااائي ممل أجرزها غ ا  الارساااااااااااانة القانون ة املالئمة وضاااااااااااعف األ ور واملقتضااااااااااا ات اال تماق ة التي  صاااااااااااون االممل 

نكران مكان ها ودورها يي منظومة العدل وغيرها ممل القطاقات  ان املهنة ال يمكمل اجدا القضائي  االاال تماعي ل مفوض 

 وه ا ي ينه ق مة العمل املقدم ولغة اإلحصا ات واألرقام التي  تك م.

                                                           
او ار جمناس ة الدورمل الثان ة ل مفوضين القضائ ين املتدربين  م مدك مة الد د م مد حاف ظي ممثل وزارمل العدل ن اجة قمل وزير العدل الد د  - 20

     www.sabahmarrakech.comجااااملوقر االلكاروني     خبر منشااااااااااااور  –  ااات قنوان " مهناااة املفوض القضااااااااااااااائي جين نص القاااانون والواقر "  2017فوج 

  14/03/2018 جتاريخ 
  يلي ل مفوضين القضائ ين مر م موقة إدارات قموم ة قدد ممل اال فاق ات كما وقعت اله ئة الوطن ة  - 21

  2015يون و  24 جتاريخ العامة ل ضرائب  واملديريةا فاق ة جين اله ئة الوطن ة ل مفوضين القضائ ين -

 2016نونبر  23 جتاريخ العامة ل مم كة  واةعزينةا فاق ة جين اله ئة الوطن ة ل مفوضين القضائ ين -

 2018يول وز  12 جتاريخ اةجمارك والضرائب غير امل اقرمل  وإدارملا فاق ة جين اله ئة الوطن ة ل مفوضين القضائ ين -

  اال تماعي.الوطني ل ضمان  والصندو  ا فاق ة جين اله ئة الوطن ة ل مفوضين القضائ ين  -
امل اه والغاجات/ اةجماقات /  )إدارملاقتمد أيضااااااااااااا دعض الشااااااااااااراكات واال فاق ات اةعاصااااااااااااة التي  معت م موقة ممل اإلدارات اإلق  م ة  - 22

ا صاااااااالت املغر / قااااااركة الازويد جاملا  والكهربا  وقااااااركات التطهير / الشااااااركات العام ة يي قطاع  )قااااااركةوممل  هة دعض الشااااااركات  العماالت(

 (.... / ال ن  الشعلي /الند ر /....( وك ا دعض مؤسدات االئتمان ) مؤسدة األمانة ل د فات الصغرى/ مؤسدة البركة ل قروض الصغرى 
  27/12/2011 يوم مقال منشور ج ريدمل املدا  قدد  –دودا  ل م تمر " املفوضون القضائ ون " الع  ة ال –سنا  الزويمل  - 23

http://www.sabahmarrakech.com/
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ض جمثاجة العصب الرئيس ي واةجوهري ال يدعنا اال است ضار املكانة الك يرمل ملهنة املفوض القضائي والتي يعتبرها ال ع

 يي اإل را ات القضائ ة.

 ــــاتـــمة:خــ

ان  طور املهمل يقت اااا ي النفس العم   والطويل لكونها  ا ت ونافداااات قطاقات قامة وانازقت اختصاااااصااااات ال يمكمل 

 ملا   م ه ممل س ادمل ل دولة. ان تد م ددهولة

ونه كويعد التطور التشااااااااااريعي جاملغر  وبالنداااااااااا ة ملهنة املفوض القضااااااااااائي امر ال ير اااااااااا ي م موقة ممل املنتمين ل مهنة ل

    كت ربة متخوف ملها ورغم انطالقها هنة امللكمل ويي املقاجل فان  التشااااااااااااااؤم يثير  اليااااااااااااا ي  ال ي  يداااااااااااااير جنوع ممل ال   

ال يمكمل اال ان نتفا ل وننتظر ممل العطا  واملكانة الواقع ة والقانون ة  سااااااااااااانة وصااااااااااااا ت له ا املداااااااااااااتوى  30 وبعد مرور

العمل قلى املداااااتوى الداخلي ل مهنة وبتشاااااارك اةجم ر ساااااوف نرى مهنة ال  قل  كث ف األفضااااال يي قادم األيام جفضااااال 

 .واةجزائر وبا ي الدول االخرى  قمل مماثالتها يي القوانين املقارنة كفرندا و ونسقأن 

ان التقدددم موتومل لهنددي ي  عدددددددددددددان  فو ددا ل    ه  ان ان   " خ  اال مطر ل كااا ااب والشاااااااااااااااقر واختم هاا ا املقااال جقولااة 

 ". تناض وا في سب ل التقدم وتز  وا العقبات التي تعتنضي ل هون اسرع واشمل وابقى اثرا


