
 

 

 

للسلطة االقضائيیة المجلس ااألعلى االمتعلقيین ب االمعيیبيین نقانونيیاالاالمغربب: يیجب مرااجعة مشرووعي 
للقضاةة ااألساسي نظامماالوو  

 

تعديیل مشرووعي قانوني االمجلس ااألعلى للسلطة حقوقيیيین االيیومم االسلطاتت االمغربيیة إإلى االلجنة االدووليیة لل ددعت
لضمانن مالءمتهھما االكاملة مع االقانونن وواالمعايیيیر االدووليیة  للقضاةة ااألساسي نظامماالوو(االمجلس ااألعلى) االقضائيیة 
استقاللل االقضاء.ب االمتعلقة  

ً ووتنظيیميیا٬ً،  ضماننلجنة االدووليیة للحقوقيیيین االسلطاتت إإلى اال ووددعت ااستقاللل االمجلس ااألعلى مؤسساتيیا
ً  هھااختصاصوو  كما .قضائيیناال ملحقيین٬، بما في ذذلك ااختيیارر ووتدرريیب االاالوضعيیة االمهھنيیة للقضاةةبتدبيیرحصريیا

ميیزاانيیة للقضاء ووتمكيینهھ من تدبيیر ووتوززيیع االمواارردد االقضائيیة.في ووضع االمجلس أأنن يیشارركك  ددعت االلجنة إإلى  

للتوااصل  2015/حزيیراانن يیونيیو 18إإلى  12بعد ااختتامم بعثة عاليیة االمستوىى إإلى االمغربب من  عالننيیأتي هھھھذاا ااإل
حاتت االقضائيیة صالاالمجتمع االمدني٬، بخصوصص ااإلوواالسلطة االتنفيیذيیة٬، وواالتشريیعيیة٬، وواالقضائيیة٬،  عن ممثليینمع 

اتت االمغربيیة.االتي باشرتهھا االسلط  

حليیليیتيین لمشرووعي االقانونيین على ضوء االقانونن ت٬، قدمت االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین مذكرتيین بعثةاالهھھھذهه خاللل وو
صالحح. ااالوو تعديیللل صيیاتتتووواالمعايیيیر االدووليیة. كما بلوررتت االمذكرتانن   

يینتخبهھم  االذيینااللجنة االدووليیة للحقوقيیيین أأنن تتشكل أأغلبيیة أأعضاء االمجلس ااألعلى من االقضاةة  ددعتباألخص٬، وو
ااختيیارر ووتعيیيین االوكيیل االعامم لدىى محكمة االنقض ووررئيیسهھا بشكل مستقل٬، ووعبر إإجرااءااتت  تمأأنن يی وو ؛أأقراانهھم

ووإإجرااءااتت إإعفاء أأعضاء االمجلس ااألعلى من  أأسس شفافة مبنيیة على معايیيیر موضوعيیة ووأأنن يیحددد االقانونن
مناصبهھم.   

"يیجب  بأنهھ االفرنسيیة نقضي٬، مفوضض االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین ووقاضض سابق في محكمة االيیفيیليیب تيیكس ووصرحح
ضماناتت ااستقاللل االقضاء االتي نص عليیهھا  لىمشرووعع االقانونن االمتعلق بالمجلس ااألعيیوسع أأنن وو أأنن يیعززز
س بما في ذذلك من خاللل ضمانن أأنن تكونن االمفتشيیة االعامة للشؤوونن االقضائيیة تحت سلطة االمجل 2011،٬ددستورر 
٬، ووصالحيیاتهھا٬، وومجاالتت لى تشكيیلة االمفتشيیة االعامةس ااألعأأنن يیحددد االقانونن االتنظيیمي االمتعلق بالمجل٬، ووااألعلى
شراافف االمجلس ااألعلى على كل ااألمورر االمتعلقة باإلددااررةة االقضائيیة."ووضمانن إإ ٬،تدخلهھا  

ال يیحتويي على أأيي للقضاةة  ااألساسي نظامماالن قلقهھا االشديید من أأنن مشرووعع ووتعبر االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین ع
٬، االجارريي بهھا االعمل ةقانونيیمقتضيیاتت االاالبموجب ووقضائيین. ملحقيین االاالحولل معايیيیر ووااجرااءااتت ااختيیارر  ماددةة
ووززااررةة االعدلل. سلطةتحت تتم ملحقيین االعمليیة ااختيیارر فإنن   



٬، فإنهھما ال يیحددداانن خالقيیاتتااألوو سلوككاالصيیاغة مدوونة باالمجلس ااألعلى إإلى ن بيینما يیعهھد مشرووعا االقانونيیوو
.يیخضع االقضاةة للمساءلة االمهھنيیة بموجبهھااألساسس االذيي   هھھھي هھھھذهه االمدوونة٬، عند تبنيیهھا٬، يیجب أأنن تكونن هھأأن  

 نظامماال"يیجب تعديیل مشرووعع ووصرحح سعيید بنعربيیة٬، مديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا بأنهھ : 
وولضمانن أأنن يیكونن االمجلس  ٬،قضائيینملحقيین االاالووشفافة الختيیارر ااجرااءااتت عاددلة  تحديیدللقضاةة  ل ااألساسي
على أأنن تكونن االقانونن نص أأنن يیعمليیة ااالختيیارر هھھھذهه٬، كما يیجب  الشراافف علىكامل با مختصا بشكلااألعلى 

٬، بما في ذذلك االقضاةة للمساءلة االمهھنيیةيیخضع   بموجبهھااألساسس االذيي  هھھھياالقضائيیة  يیاتتمدوونة االسلوكك ووااألخالق
".بشكل ووااضح ووددقيیق ااألخطاء االمهھنيیة من خاللل تعريیف  

لالستعالمم:  

تيیو بوترووشش٬، االمستشارر االقانوني في برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین٬، 
theo.boutruche@icj.org+ االبريید ااالكترووني: 961 170  888 961هھھھاتف:   

معلوماتت إإضافيیة:  

ي٬، قاضض سابق في محكمة االنقض االفرنسيیة وومفوضض االلجنة االدووليیة يیكسيیفيیليیب تقادد بعثة االلجنة االدووليیة االسيید 
 ٬،حكيیم بنانياالاالسيید عبد ااإللهھ  ؛لحكومةلميین االعامم ااألاكك٬، االسيید إإددرريیس االضح معإإجتمعت االبعثة ووللحقوقيیيین. 
ووكيیل  ٬،مدااحح صطفىاالسيید م ؛االرئيیس ااألوولل لمحكمة االنقض ٬،االسيید مصطفى فاررسس وززااررةة االعدلل؛لعامم اال االكاتب

دخيیل٬، االسيید عمر اال ؛االمستشارريین مجلساالسيید محمد شيیخ بيید هللا٬، ررئيیس  ؛عامم االملك لدىى محكمة االنقض
االعدلل٬،  لجنةاالسيید محمد ززرردداالي٬، ررئيیس  ؛االمستشارريیناالتشريیع ووحقوقق ااإلنسانن بمجلس وواالعدلل٬،  لجنةررئيیس 

سيید محمد ؛  االفف٬، ررئيیس نادديي االقضاةةوتشناالاالسيید عبد االلطيیف  نواابب؛اال االتشريیع ووحقوقق ااإلنسانن بمجلسوو
في  جمعيیة هھھھيیآتت االمحاميین ديیم٬، ررئيیسوواالسيید محمد أأق للقضاةة؛ حسنيیةاال االودداادديیةخضرااوويي٬، نائب ررئيیس اال

االمغربب.  

 


