
ززيیزز ااستقاللل االقضاءتعلضرروورريي  خالقيیاتتااألسلووكك وواالتبني مددوونة االمغرربب:   

ووتبني مددوونة  صيیاغةب ٬،للسلططة االقضائيیةووخاصة االمجلسس ااالعلى  ٬،االسلططاتت االمغرربيیة ططالبتت االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن االيیوومم
االمهھنيیة جمعيیاتت اال ااستشاررةة٬، ووذذلكك بعدد ضاءاالقوومسؤؤووليیة استقاللل لى االمعايیيیرر االددووليیة االمتعلقة بتمتثلل اا قضائيیةسلووكك ووااخالقيیاتت 

لقضاةة.ل  

هھا ٬، قامتت فيی2016كانوونن ااألوولل/دديیسمبرر  21وو 19 مننررفيیعة االمستووىى االى االمغرربب بعثة ززيیاررةة ااختتامم بعدد  االتصرريیحجاء هھھھذذاا 
 االسلططة االقضائيیةوومنن  ٬،االمجلسس ااالعلى للسلططة االقضائيیةمع أأعضاء منن تباددلل ااآلررااء ووااللجنة االددووليیة للحقووقيیيینن بالتووااصلل 

 ياالجهھازز االقضائعلى ضووء مباددئئ بنغالوورر لسلووكك االقضائي تططوويیرر معايیيیرر االسلووكك لضرروورريیة اال حوولل ااالصالحاتت٬، عامة
.ااستقاللل االسلططة االقضائيیة بشأننوومباددئئ ااالممم االمتحددةة ااألساسيیة   

ووصيیاتت حوولل مضموونن مددوونة االسلووكك تحللل ووتقددمم فيیهھا ت ووسلمتت االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن للسلططاتت االمغرربيیة مذذكررةة قانوونيیة
االسلووكك ووااالخالقيیاتت االقضائيیة٬، ووأأووجهھ االقصوورر في االقوواانيینن  لجنةووااالخالقيیاتت االقضائيیة٬، ووااجررااءااتت تبنيیهھا٬، ووتشكيیلة ووووظظائفف 

.االقضائي نظظامم االتأدديیبب فيیما يیخصصاالمتعلقة بالمجلسس ااالعلى للسلططة االقضائيیة وواالنظظامم ااالساسي للقضاةة   

لتعززيیزز ااالستقاللل االقضائي  سانحةبما يیتماشى مع االمعايیيیرر االددووليیة فررصة االسلووكك ووااالخالقيیاتت االقضائيیة "إإنن تططوويیرر مددوونة 
"٬، قالل سعيیدد بنعرربيیة٬، مدديیرر بررنامج االشررقق ااالووسطط ووشمالل اافرريیقيیا في االجمهھوورر االذذيي يیخددمهھاالقضاء منن قبلل  مساءلةوولضمانن 

االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن.  

ساسيیة٬، ال تقووضض منن حقووقق ووحرريیاتت االقضاةة ااأل سلووكيیةتحتوويي على االتززااماتت مددوونة بتبني قيیيینن االلجنة االددووليیة للحقوو ططالببوو
للقضاةة أأنفسهھمم٬، بالنسبة ٬، كما هھھھوو ضرروورريي عاممبشكلل  للجمهھوورر إإنهھ لمنن االضرروورريي هھا االحقق في حرريیة االتعبيیرر وواالتجمع.بما فيی

العدداالة. االمتعلقة ب ااألمووررفي  ةص٬، ووخاأأنن يیتمم سماعع أأصووااتت االقضاةة  

عططاء االقضاةة فكررةة هھددفف إإفي االمددوونة محددددةة بشكلل ددقيیقق ب االمضمنةاااللتززااماتت  اانن تكوونن االىااللجنة االددووليیة للحقووقيیيینن  ددعووووت
عنهھ. يیمتنعووااعنن ططبيیعة االسلووكك االذذيي يیجبب أأنن يیعتمددووهه أأوو   

في  االمنصووصص عليیهھا باألخططاء االمهھنيیة االمتعلقةووضووحح ووعددمم ددقة االتعرريیفاتت  بسببب عددمم بشكلل خاصص األمرر مهھمهھھھذذاا اا وويیعتبرر
.للقضاةة ااألساسيقانوونن االنظظامم   

٬، بما في ذذلكك ضمانن أأال ااألخططاء االمهھنيیةهھذذهه بقة االمتعل االمقتضيیاتتووتططالبب االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن االسلططاتت االمغرربيیة بمررااجعة 
ااالنتهھاكاتت االقضائيیة لحقووقق ااالنسانن  تتضمنن أأيیضابشكلل غيیرر ضرروورريي تمتع االقضاةة االمغرربيیيینن بحرريیاتهھمم ااالساسيیة٬، ووأأنن  تقيیدد

أنن بتووصي االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن إإلى اانن يیتمم ذذلكك٬، بالفسادد. وو ةاالقضائيیة االخططيیررةة االمتعلق ووااألخططاءوواالقانوونن ااالنساني االددوولي٬، 
عررضض االقضاةة االتحدديیدد االووااضح ألنووااعع االسلووكك االتي يیمكنن أأنن تاالفررااغغ منن خاللل هھھھذذاا  االسلووكك ووااالخالقيیاتت االقضائيیةتمأل مددوونة 

تأدديیبيیة. عقووباتتل 	  

بهھددفف  تت االقضائيیةااالخالقيیااالسلووكك وولجنة  تشكيیللعلى  للسلططة االقضائيیةقانوونن االمجلسس ااالعلى  تنصيیصصكما أأنهھ ووبالررغمم منن 
لمم يیتمم   هھ٬، ااال اانن االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن قلقة منن أأناالسلووككفي مددوونة  االمنصووصص عليیهھا تتلقضاةة اااللتززاامااا ضمانن أأنن يیحتررمم

 لجنة تشكيیلةيیجبب أأنن تضمنن االسلططاتت االمغرربيیة أأنن ووعليیهھ٬، بشكلل ووااضح. هھھھذذهه االسلووكك  لجنة ووصالحيیاتت تشكيیلة تحدديیدد
.ةرر ااستشارريیااددووأب منن االقيیامم ذذلكك منن خاللل تمكيینهھا بما في ٬،ددقيیققمحددددةة بشكلل  اووأأنن ووظظائفهھ ٬،ااالخالقيیاتت االقضائيیة ووااضحة  

االسلووكك عنددما يیكوونن لدديیهھمم أأيیة تساؤؤالتت متعلقة بالتططبيیقق االمالئمم لمددوونة  االلجنة"إإنن ضمانن أأنن االقضاةة قاددرريینن على ااستشاررةة 
االقضاء"٬، ختمم سعيیدد تعززيیزز ثقة االعامة في ووبالتالي  ةئمغيیرر االمالاتت االسلووك في االووقايیة مننااألخالقيیاتت االقضائيیة سيیساهھھھمم وو

بنعرربيیة.  



للتووااصلل:  

االهھاتفف: ٬، لددىى االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن ٬، مدديیرر بررنامج االشررقق ااالووسطط ووشمالل اافرريیقيیاةسعيیدد بنعرربيی
٬said.benarbia@icj.org، وواالبريید اااللكترووني: 41.22.979.3817+  

إإضافيیة: معلوماتت  

 االوكيیل مّدااحح٬، مصطفى وواالسيید ٬،االنقض لمحكمة ااالوولل االرئيیس فاررسس٬، مصطفى االسيید من بكل للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة ووفد االتقى
 وواالسيیدةة مخلي يیاسيین وواالسيید ااالنسانن٬، لحقوقق االوططني االمجلس ررئيیس االيیاززمي٬، إإددرريیس وواالسيید ٬،االنقض محكمة لدىى للملك االعامم
 للقضاةة٬، االحسنيیة االودداادديیة ررئيیس نائب خضرااوويي٬، محمد وواالسيید ٬،للقضاء ااالعلى االمجلس في منتخبيین أأعضاء نصيیريي٬، عائشة
.للقضاةة االمهھنيیة االجمعيیاتت عن ممثليین ذذلك في بما ااخريین٬، ووقضاةة ٬،االقضاةة نادديي ررئيیس شنتوفف٬، االلطيیف عبد وواالسيید 	  

 


