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� �ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء دور املوؤ

ن�ضان يف العامل ب�ضفة عامة، ويف املنطقة  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ اإن تزايد اإن�ضاء املوؤ

�ض�ضات  ن�ضان، ملا متلكه هذه املوؤ العربية ب�ضفة خا�ضة، ي�ضكل تطورا مهما يف جمال حقوق الإ

ن�ضان وحمايتها، ومبا تتوفر عليه من  من اخت�ضا�ضات مو�ضعة يف جمال النهو�ض بحقوق الإ

خرى، ومبا تتمتع به، كذلك، من  �ض�ضات الدولة الأ قوة لالقرتاح وتقدمي امل�ضورة للحكومات وموؤ

ا�ضتقاللية جتاه ال�ضلطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية، وهذا ما اأدى اإىل تنامي اعرتاف 

ن�ضان  املجتمع الدويل بها كاآليات اأ�ضا�ضية ل�ضمان احرتام التطبيق الفعلي ملبادئ حقوق الإ

كما هي متعارف عليها دوليا.

ن�ضان، من خالل ما  واإذا كان الق�ضاء يعد اأداة حا�ضمة يف اأي نظام يروم حماية حقوق الإ

ن�ضان دور  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ ي�ضاهم به يف تر�ضيخ دولة احلق و�ضيادة القانون، فاإن للموؤ

اأ�ضا�ضي ميكن اأن تقوم به من خالل م�ضاهمتها يف توفري ال�رشوط ال�رشورية على م�ضتوى كل 

بلد من اأجل �ضمان فعالية الهياكل الوطنية الكفيلة بذلك، واحلث على مالءمة الت�رشيعات 

درجات  اأق�ضى  تقدمي  على  الوطني  الق�ضاء  ي�ضاعد  ب�ضكل  الدولية  املعايري  مع  الوطنية 

حالة  �رشار يف  الأ وجرب  ن�ضاف  الإ وحتقيق  احرتامها،  �ضمانات  وتوفري  ن�ضان  الإ احلماية حلقوق 

حدوث جتاوزات اأو انتهاكات.

�ض�ضات الوطنية تواجهها حتديات كبرية يف املنطقة  غري اأن هذه الوظيفة التي تلعبها املوؤ

العربية،  الدول  ن�ضان يف غالبية  الإ �ض�ضات وطنية حلقوق  اإحداث موؤ بالنظر لعدم  العربية، 

�ض�ضات املتواجدة منها يف بع�ض الدول،  وعدم مطابقة طبيعة ومكونات واخت�ضا�ضات املوؤ

�ض�ضات، وكذلك لتزايد مطالب املجتمع املدين  مع مبادئ باري�ض الناظمة لهذا النوع من املوؤ

خرين بخ�ضو�ض دعم ا�ضتقالل الق�ضاء يف العديد من هذه الدول. وباقي الفاعلني الآ

عربية  �ضبكة  خلق  اأفق  العربي، يف  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ بني  التعاون  تعزيز  اأجل  ومن 

�ض�ضات الوطنية حلقوق  ن�ضان، مت تنظيم الندوة الثالثة للموؤ �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ للموؤ

ن�ضان يف املنطقة العربية بالرباط ما بني 12 و14 نونرب2007، يف �ضياق لقاءات دورية، بتعاون  الإ

للتنمية  املتحدة  مم  الأ وبرنامج  ن�ضان  الإ ال�ضامية حلقوق  املتحدة  مم  الأ مع مكتب مفو�ضية 

وىل بالقاهرة  ن�ضان مب�رش الندوة الأ وجامعة الدول العربية، احت�ضن املجل�ض القومي حلقوق الإ

طالق م�ضار التعاون  خالل الفرتة املمتدة ما بني 6 و8 مار�ض 2005، والتي كانت دورة عامة لإ

�ض�ضات الوطنية العربية، اأما الندوة الثانية فتم  وتبادل الراأي واخلربات والدعم املتبادل بني املوؤ

تقدمي



ن�ضان - الرباط �2007 �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ الندوة الثالثة للموؤ

ن�ضان بقطر بتعاون مع املفو�ضية  الإ الوطنية حلقوق  اللجنة  بالدوحة من طرف  تنظيمها 

الفرتة  وذلك خالل  ن�ضان،  الإ بثقافة حقوق  النهو�ض  ن�ضان، يف مو�ضوع  الإ ال�ضامية حلقوق 

املمتدة ما بني 4 و6 مار�ض 2006.

حلقوق  العربية  �ض�ضات  املوؤ عن  ممثلون  فيها  �ضارك  والتي  الثالثة،  الندوة  �ضكلت  وقد 

قطار العربية، وممثلون عن املنظمات الدولية املهتمة  ن�ضان وعن ال�ضلطات الق�ضائية بالأ الإ

راء والقرتاحات حول التحديات  باملو�ضوع، وخرباء دوليون متخ�ض�ضون، فر�ضة للتفكري وتبادل الآ

وال�ضعوبات التي تواجه ا�ضتقالل الق�ضاء يف املنطقة العربية، والوقوف عند ال�رشوط امللحة 

املتعلقة ب�ضمان ا�ضتقالله، وا�ضتعرا�ض الو�ضائل الكفيلة بتنمية القدرات املتعلقة مبوا�ضلة 

ن�ضان، ل�ضيما اجلوانب املتعلقة  �ض�ضات الوطنية لدورها املحوري يف حماية حقوق الإ لعب املوؤ

قليمية الرامية  بالتوعية والتح�ضي�ض والتقييم واملراقبة والقرتاح، ودعم املبادرات الوطنية والإ

خرين يف تر�ضيخ دولة احلق والقانون و�ضمان  �ض�ضات الوطنية والفاعلني الآ اإىل تعزيز دور املوؤ

ا�ضتقالل الق�ضاء طبقا للمعايري الدولية ذات ال�ضلة.

املحجوب الهيبة

مني العام للمجل�ض الأ

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ الإ



الكلمات الفتتاحية





� �ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء دور املوؤ

كلمة �ل�سيد �أحمد حرزين

ن�سان �ست�ساري حلقوق الإ رئي�س املجل�س الإ

ب�سم الله الرحمن الرحيم

• ال�سيد وزير العدل؛
منائي؛ مم املتحدة الإ • ال�سيد املمثل املقيم لربنامج الأ

ن�سان؛ مم املتحدة حلقوق الإ • ال�سيد ممثل املفو�سية ال�سامية للأ
• ال�سيد ممثل اجلامعة العربية؛

ن�سان؛ �س�سات الوطنية حلقوق الإ • ال�سيدات وال�سادة روؤ�ساء واأع�ساء املوؤ
• ال�سيدات وال�سادة ممثلو وزارات العدل؛

• ال�سيدات وال�سادة ممثلو املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية؛
• اأيها احل�سور الكرمي؛

املجل�ض  اأع�ضاء  كافة  وبا�ضم  �ضخ�ضيا  با�ضمي  جميعا،  بكم  اأرحب  اأن  يل  يطيب 

الوطنية  �ض�ضات  للموؤ الثالثة  الندوة  اأ�ضغال  يف  للم�ضاركة  ن�ضان،  الإ حلقوق  �ضت�ضاري  الإ

حلقوق  ال�ضامية  املفو�ضية  مع  بتعاون  املجل�ض،  ينظمها  والتي  ن�ضان،  الإ حلقوق  العربية 

�ض�ضات الوطنية العربية  همية وهو: “دور املوؤ مم املتحدة، لتدار�ض مو�ضوع بالغ الأ ن�ضان لالأ الإ

ن�ضان يف النهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء يف املنطقة العربية”. حلقوق الإ

العربية.  املنطقة  ن�ضان يف  الإ الوطنية حلقوق  �ض�ضات  للموؤ الثالثة  الندوة  وتعد هذه 

مم  الأ وبرنامج  ن�ضان  الإ حلقوق  ال�ضامية  املفو�ضية  مكتب  مع  وبتعاون  �ضابق،  وقت  ففي 

مب�رش  ن�ضان  الإ حلقوق  القومي  املجل�ض  احت�ضن  العربية،  الدول  وجامعة  منائي  الإ املتحدة 

وىل بالقاهرة خالل الفرتة املمتدة بني 6 و8 مار�ض/اآذار 2005. اأما الندوة الثانية فتم  الندوة الأ

ن�ضان بقطر بالدوحة بتعاون مع املفو�ضية  تنظيمها من طرف اللجنة الوطنية حلقوق الإ

وذلك خالل الفرتة املمتدة  ن�ضان”  ن�ضان حول مو�ضوع “ثقافة حقوق الإ ال�ضامية حلقوق الإ

بني 4 و6 مار�ض/اآذار 2006.



ن�ضان - الرباط 2007 �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ الندوة الثالثة للموؤ 10

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

ن�ضان يف العامل  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ خرية تزايد اإن�ضاء املوؤ لقد عرفت ال�ضنوات الأ

مر الذي ي�ضكل تطورا كبريا يف جمال  ب�ضفة عامة، ويف املنطقة العربية ب�ضفة خا�ضة، الأ

�ض�ضات، مبا لديها من اخت�ضا�ضات مو�ضعة يف جمال  ن�ضان. وميكن اعتبار هذه املوؤ حقوق الإ

ن�ضان وحمايتها، ومبا تتوفر عليه من قوة لالقرتاح وتقدمي امل�ضورة للحكومات  النهو�ض بحقوق الإ

خرى، ومبا تتمتع به من ا�ضتقاللية جتاه ال�ضلطات الت�رشيعية والتنفيذية  �ض�ضات الدولة الأ وموؤ

والق�ضائية، اأنها يف و�ضع ي�ضمح لها بالقيام بدور فعال يف حث الدول على اإعمال املعايري 

ن�ضان ب�ضكل عام، والنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء ب�ضكل خا�ض،  الدولية يف جمال حقوق الإ

والعمل على تاأمني تطبيقها امللمو�ض على ال�ضعيد الوطني. كما اأنها اأ�ضبحت مبثابة ج�رش 

الدولية املكلفة مبراقبة مدى تطبيق تلك املعايري على امل�ضتوى الوطني وبني  بني الهيئات 

الدول، من خالل ما تتمتع به من �ضالحية درا�ضة الت�رشيعات وتقييم ال�ضيا�ضات العمومية 

ن�ضان؛ واأ�ضحت بذلك اآلية للمالءمة بني مبادئ ومعايري القانون  الوطنية من زاوية حقوق الإ

دورها  تلعب  هنا  ومن  الوطني.  ال�ضعيد  على  التفعيل  ومتطلبات  ن�ضان  الإ حلقوق  الدويل 

ومكونات  العمومية  ال�ضلطات  بني  العالقات  وتطوير  بتي�ضري  املتعلق  باري�ض  ملبادئ  طبقا 

املجتمع املدين.

تنامي  اإىل  اأدى  ن�ضان  الإ الوطنية حلقوق  �ض�ضات  املوؤ تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  تزايد  اإن 

اعرتاف املجتمع الدويل بها كاآليات اأ�ضا�ضية ل�ضمان احرتام التطبيق الفعلي ملبادئ حقوق 

ن�ضان  ن�ضان. ولقد مكنها هذا الدور من احتالل مكانة متميزة �ضمن نظام حماية حقوق الإ الإ

مر الذي جعل منها �رشيكا اأ�ضا�ضيا يف العمل الذي تقوم به  على ال�ضعيد الوطني؛ وهو الأ

مم املتحدة. ن�ضان وخا�ضة الهيئات التابعة لالأ املنظمات الدولية يف جمال حقوق الإ

الوطني  ال�ضعيد  على  ال�ضيا�ضية  رادة  الإ توفر  ومدى  ما  بلد  التزام  درجة  كانت  ذا  واإ

التي  التحديات  ومواجهة  ن�ضان  الإ حقوق  باأو�ضاع  للنهو�ض  اأ�ضا�ضيني  عاملني  يعدان 

الرامي  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ بني  امل�ضرتك  العمل  �ضاأن  من  ن  فاإ الواقع،  يف  ذلك  يطرحها 

�ض�ضات وجميع  اإىل تبادل اخلربات والتجارب وتنمية القدرات وبناء عالقات قوية بني تلك املوؤ

ن�ضان، اأن ي�ضاهم يف تدليل ال�ضعاب املواجهة على  مم املتحدة املعنية بحقوق الإ اأنظمة الأ

م�ضتوى التطبيق العملي.

وت�ضكل هذه الندوة فر�ضة للتفكري امل�ضرتك حول الو�ضائل الكفيلة بتنمية القدرات 

املتعلقة  الدولية  املعايري  باإعمال  يتعلق  فيما  وخا�ضة  الدور،  هذا  لعب  مبوا�ضلة  املتعلقة 



�ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء 11دور املوؤ

والتح�ضي�ض  التوعية  بقوة  النخراط،  وكذلك  العربية،  البلدان  يف  الق�ضاء  با�ضتقالل 

دور  تعزيز  اإىل  الرامية  قليمية  والإ الوطنية  املبادرات  دعم  يف  والقرتاح،  واملراقبة  والتقييم 

الق�ضاء  وا�ضتقالل  والقانون  دولة احلق  تر�ضيخ  خرين يف  الآ والفاعلني  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ

طبقا للمعايري الدولية ذات ال�ضلة.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

ن�ضان، ال�ضيا�ضية  داة حا�ضمة يف اأي نظام يروم حماية حقوق الإ ذا كان الق�ضاء يعد اأ اإ

دولة  تر�ضيخ  يف  به  ي�ضاهم  ما  خالل  من  والثقافية،  والجتماعية  والقت�ضادية  واملدنية 

ن�ضان دورا ميكن اأن تقوم به من  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ ن للموؤ احلق و�ضيادة القانون، فاإ

اأجل �ضمان فعالية  البلد من  ال�رشورية على م�ضتوى  ال�رشوط  توفري  امل�ضاهمة يف  خالل 

ب�ضكل  الدولية  املعايري  تطبيق  على  واحلث  جهة،  من  بذلك،  الكفيلة  الوطنية  الهياكل 

حلقوق  احلماية  درجات  اأق�ضى  تقدمي  على  املحلي  امل�ضتوى  على  الق�ضاء  مل�ضاعدة  جيد 

�رشار يف حالة حدوث جتاوزات  ن�ضاف وجرب الأ ن�ضان وتوفري �ضمانات احرتامها وحتقيق الإ الإ

و انتهاكات، من جهة اأخرى. اأ

كبرية  حتديات  تواجهنا  اإذ  العربية  ملنطقتنا  بالن�ضبة  بالهني  لي�ض  الدور  هذا  اأن  غري 

وليتنا عدم  بالنظر ملا نتهم به من انعدام ا�ضتقالل الق�ضاء لدينا، ويزيد من ج�ضامة م�ضوؤ

ن�ضان يف عدد كبري من الدول العربية، بل وحتى بالن�ضبة  �ض�ضات وطنية حلقوق الإ اإحداث موؤ

�ض�ضات املتواجدة فقليلة جدا تلك التي مت اعتمادها من قبل جلنة التن�ضيق الدولية بني  للموؤ

الندوة  ت�ضكل هذه  اأن  ينبغي  ولذلك  باريز.  ملبادئ  ت�ضتجيب  باعتبارها  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ

اأن  اخلتامي  عالن  الإ �ضيت�ضمنها  التي  بالتو�ضيات  يجذر  اإذ  اإلينا،  بالن�ضبة  انطالقة جديدة 

ن�ضان بعد على اأن تعجل بذلك وعلى  �ض�ضات وطنية حلقوق الإ حتث الدول التي مل تن�ضئ موؤ

دوار التي حتدثنا عنها  دعم ا�ضتقاللية واخت�ضا�ضات تلك املتواجدة اأ�ضال ل�ضمان قيامها بالأ

ن�ضان وحمايتها. �ضابقا للم�ضاهمة يف تقوية دور الق�ضاء يف النهو�ض بحقوق الإ

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

التوفيق  املغرب متمنيا كامل  الثاين  بلدكم  اأخرى يف  اأرحب بكم مرة  اأن  ا�ضمحوا يل 

�ضغال هذه الندوة. لأ

وال�ضالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.
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كلمة �ل�سيد عبد �لو�حد �لر��سي

وزير العدل املغربي

ب�سم الله الرحمن الرحيم

• ال�سيد الرئي�س؛
• ال�سيدة كاتبة الدولة؛ 

• ال�سيد وايل املظامل؛
• ال�سيد الكاتب العام؛

• ال�سيدات وال�سادة ال�سفراء؛
• ح�رضات ال�سيدات وال�سادة؛

يام التي تنعقد يف رحاب هذا املجل�ض  اإنه ملن دواعي امل�رشة اأن اأح�رش معكم افتتاح هذه الأ

املوقر، لتبادل الروؤى يف مو�ضوع مطروح على �ضاحة ان�ضغالت املهتمني بال�ضاأن الدميقراطي 

واحلقوقي والقت�ضادي والجتماعي بحثا عن عطاءات اأف�ضل، و�ضعيا اإىل ارتقاء العدالة اأعلى 

كبار، مبا ت�ضتطيع اأن تبثه من ثقة و�ضط كل مكونات املجتمع. مدارج التقدير والإ

اإن فرتة انعقاد هذا اللقاء ت�ضادف ما يهدف اإليه املغرب حاليا من الوقوف وقفة تاأمل 

ليتاأتى النتقال والتغيري اإىل ما يعزز ا�ضتقالل الق�ضاء. فجاللة امللك من اأعلى قبة الربملان 

نكباب على هذا املو�ضوع، كما اأن الت�رشيح احلكومي ت�ضدر مبا  مة لالإ اأبى اإل اأن يوجه نواب الأ

يفيد اأن الق�ضاء يف �ضلب الهتمامات واأن التوجه ي�ضري نحو تعزيز ا�ضتقالله.

التجارب  ا�ضتعرا�ض خمتلف  ملا �ضيمكن من  اللقاء  تبارك هذا  العدل  وزارة  فاإن  لذلك 

فاق امل�ضتقبلية ملا ميكن اأن تر�ضو عليه  التي تعرفها الدول امل�ضاركة، وتو�ضيح الروؤى نحو الآ

الختيارات يف نطاق املتعارف عليه من مبادئ ول�ضيما مبادئ ا�ضتقالل الق�ضاء.

ليكم ال�ضادة املنظمني لهذه الدورة كل ال�ضكر والعرفان. فاإ
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

البناء  �رشح  وتعزيز  �ض�ضات،  واملوؤ القانون  دولة  تر�ضيخ  اأن  يف  يجادل  اأن  حد  لأ ميكن  ل 

وحمايد  م�ضتقل  ق�ضاء  اأ�ض�ض  تر�ضيخ  عرب  حتما  مير  القانون،  �ضيادة  وتكري�ض  الدميقراطي، 

وحامي  وال�ضتقرار،  لل�ضكينة  �ضابط  ال�ضتثمار،  على  حمفز  واحلريات،  احلقوق  على  اأمني 

قرار امل�رشوعية، ق�ضاء من �ضاأنه حتقيق العدالة التي ل غنى عنها  للدميقراطية، في�ضل لإ

يف م�ضار التنمية الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية والثقافية، ول منا�ض منها لالرتقاء 

والتقدم والنخراط الفاعل يف املنتظم الدويل.

ن�ضاف يجعله دوما يف قلب ان�ضغالت واهتمامات  اإن ارتباط الق�ضاء باحلاجة اإىل العدل والإ

عالمية، ومن  و�ضاط الفقهية واحلقوقية والطبقات ال�ضيا�ضية والفكرية والإ املجتمعات والأ

�ضالحات التي ت�ضب  الطبيعي اأن يكون اأحيانا حمط انتقادات، كل ذلك بغية املزيد من الإ

ذهان للعدل. كما اأن هاج�ض  كلها يف ال�ضعي وراء الرتقاء بالق�ضاء اإىل ال�ضورة التي حتملها الأ

ا�ضتقالل الق�ضاء ل يقف عند حدود الهتمامات الوطنية، بل يتجاوزه لياأخذ بعدا دوليا.

منت�ضف  ن�ضان يف  الإ العاملي حلقوق  عالن  الإ بداأ يف  قد  كان  واإن  الق�ضاء  فا�ضتقالل 

القرن املا�ضي وكذا يف العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ويف قرار اجلمعية 

عالن  مم املتحدة ب�ضاأن ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية واإعالن ميالنو ومونرتيال، والإ العامة لالأ

املو�ضوع  نه يظل  فاإ الدولية  عالنات  والإ املواثيق  العاملي للق�ضاء وغريها من  العاملي لالحتاد 

القدمي اجلديد، والذي مل ينقطع التم�ضك به، فهو اأ�ضا�ض كل تنظيم ق�ضائي.

ومفهوم ا�ضتقالل الق�ضاء يقت�ضي بال�رشورة ا�ضتح�ضار �ضوره املرتابطة وكذا مقومات 

حتقيقه.

فا�ضتقالل الق�ضاء هو التج�ضيد املادي ملبداأ ف�ضل ال�ضلط ومفاده و�ضع الق�ضاء يف 

ماأمن عن تدخل اأي كان من اأي �ضلطة ويف اأي �ضكل، ويتطلب اأن يبعد القا�ضي عن كل ما 

يجعل م�ضاره مرتبطا ب�ضلطة اأخرى، وباأية جهة غري تلك التي تتوفر فيها كل اأ�ضباب احلياد 

والتي تن�ضجم مع ما يقت�ضيه التفعيل احلقيقي ملبداإ ا�ضتقالل الق�ضاء.

اأ�ضا�ضا ا�ضتقالل القا�ضي هو ممار�ضة بيد الق�ضاء الذي  وا�ضتقالل الق�ضاء الذي هو 

غراءات وعن كل ذاتية قد  هواء والإ عليه اأن يتحلل من اأي �ضغط وتاأثري واأن ين�رشف عن الأ

ي�رشع  مل  الق�ضاء  ا�ضتقالل  ن  لأ للقانون،  ال�ضليم  التطبيق  ميليه  ملا  �ضغاء  الإ عن  حتيده 

للقا�ضي بل اعتمد ل�ضالح املتقا�ضني الذين يتطلب البت يف ق�ضاياهم و�ضعها بيد ق�ضاء 
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ثري، تتجلى فيه املو�ضوعية، يعمل يف �ضفافية، له قناعات خلقية،  حمايد متحلل من كل تاأ

مت�ضبع مببادئ �ضلوكيات القا�ضي التي هي نتاج توافق ق�ضاة يدعمها اإجماع وطني.

حاطة  ن القتدار والحرتافية والإ وا�ضتقالل الق�ضاء يتطلب كذلك التكوين والكفاءة لأ

ولية الدولة التي عليها  والدراية والتمكن من املادة �رشط ملمار�ضة هذا ال�ضتقالل، وهذه م�ضوؤ

عدادي  كفاء، ومتكينهم من ظروف التكوين الإ اأن ت�ضع �ضوابط ومعايري لنتقاء الق�ضاة الأ

مر يتطلب مواكبة امل�ضتجدات املتغرية. ن الأ والتخ�ض�ضي وامل�ضتمر، لأ

التي  الكرمي  العي�ض  اأ�ضباب  من  القا�ضي  الدولة  متكن  اأن  يتطلب  الق�ضاء  وا�ضتقالل 

حتقق كرامته ليح�ضن من كل �ضائقة قد تع�ضف به نحو املحظور.

من  عالم  الإ يتداوله  ما  من خالل  العام،  الراأي  يتعامل  اأن  يتطلب  الق�ضاء  وا�ضتقالل 

مثلة العديدة. ثر على م�ضار الق�ضايا ، ولنا يف املمار�ضة الأ الق�ضايا الرائجة، مبا ل يوؤ

يف  فحريته  واإبداعه،  اجتهاداته  يف  القا�ضي  يتوفق  اأن  يتطلب  الق�ضاء  وا�ضتقالل 

ا�ضتنباط القواعد ويف التاأويل وتف�ضري القانون لي�ضت مطلقة، بل عليه اأن يبقى يف حدود 

حكام ولي�س م�رضعا”. روح الن�ض واأل يتعداه لي�رشع، “فالقا�سي مطبق لل�رضع بالأ

ول ل�ضنة 1962، فاإن طموحه  واإذا كان املغرب قد اأ�ض�ض ل�ضتقالل الق�ضاء منذ د�ضتوره الأ

لالرتقاء مبا يزيد يف تعزيز هذا ال�ضتقالل جعله عرب هذه احلقبة يتبنى اختيارات ت�ضري يف هذا 

�ضا�ضي لرجال  التوجه. ولقد قدمت وزارة العدل ت�ضورا جديدا من خالل م�رشوع القانون الأ

على للق�ضاء، ي�ضاير امل�ضتجدات  الق�ضاء ومن خالل م�رشوع القانون الداخلي للمجل�ض الأ

وي�ضتجيب ملختلف التطلعات اإل اأن ما اأمر به جالل امللك من مراجعة جدرية والعمل على 

عادة النظر يف خمتلف  التغيري العميق وال�ضامل من خالل ميثاق وطني �ضيكون لها فر�ضة لإ

ن�ضاف وامل�ضاحلة املنبثقة  املقاربات التي عاجلت بها املو�ضوع مع ا�ضتح�ضار تو�ضيات هيئة الإ

ن�ضان فيما يخ�ض تعزيز ا�ضتقالل الق�ضاء. �ضت�ضاري حلقوق الإ عن املجل�ض الإ

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

اأن  نتيجة جمهود جماعي، فعلينا  الجتاه كان  وتاأ�ضل يف هذا  املغرب  اإن ما حتقق يف 

نوا�ضله حلماية هذه املكت�ضبات واإ�ضافة لبنات جديدة لل�رشح الدميقراطي ولر�ضالة الق�ضاء، 

ن الهاج�ض هو التح�ضني والتاأمني. لأ

ففي ا�ضتقالل الق�ضاء ل حد للكمال، ول و�ضفة جاهزة.
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فالتزام وزارة العدل وا�ضح، و�ضتمار�ض اخت�ضا�ضها مبا يحفظ ا�ضتقالل الق�ضاء والق�ضاة 

الذين تعول عليهم اإىل جانب كل الفاعلني يف حقل العدالة يف رفع حتديات اإقرار ق�ضاء فعال 

يف حمكمة تعترب رمزا مبا يف الكلمة من معنى للوقار وال�ضمو.

وفقنا الله جميعا ملا فيه خري هذه البالد.

وال�ضالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.
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كلمة �ل�سيد مر�د وهبة

منائي مم املتحدة الإ املمثل املقيم لربنامج الأ

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

�ض�ضات العربية  ي�رشفني عظيم ال�رشف اأن اأح�رش افتتاح اأ�ضغال الندوة الثالثة حول املوؤ

ن�ضان، واإين لعلى يقني باأن اختيار اململكة املغربية مل ياأت مبح�ض ال�ضدفة، بل جاء  حلقوق الإ

نتيجة ملا اأحرزته من تقدم كبري يف التعامل مع فرتة ع�ضيبة من تاريخها، فرتة ميزها عدم 

�ض�ضة الق�ضائية نف�ضها من هذه ال�ضعوبات. ن�ضان وعانت فيها املوؤ احرتام حقوق الإ

�ضخا�ض، بع�ضهم يتواجد معنا  لقد حان الوقت لكي نقدر العمل الذي قام به اآلف الأ

اأدنى جهد يف ا�ضتجالء احلقيقة ب�ضاأن النتهاكات التي  يف هذه الندوة، والذين مل يدخروا 

�رشار املرتكبة وجربها عند القت�ضاء. ولقد وقع  وقعت يف املا�ضي ويف �ضمان العرتاف بالأ

ن�ضان �ضحية لهذه النتهاكات، وغالبا ما كان ذلك نتيجة  عدد من املدافعني عن حقوق الإ

ملواقفهم اجلريئة. واإننا لنكن كل التقدير والحرتام اإىل اأولئك الذين دفعوا ثمن هذه املواقف 

ن�ضاف وامل�ضاحلة لعن�رش فاعل  والذين يح�رش بع�ض منهم اأ�ضغال هذه الندوة. واإن هيئة الإ

يف هذه املرحلة، حيث تعد جتربتها جتربة فريدة يف العامل العربي من خالل العمل الذي قامت 

اأن عملها غري كامل ونتمنى من  بيد  ع�ضائها.  والواقعي لأ ال�ضجاع  املوقف  به ومن خالل 

ن�ضان اأن ي�ضهر على حتقيق ذلك. واأود اأن اأخربكم باأن  �ضت�ضاري حلقوق الإ م�ضيفنا، املجل�ض الإ

مم املتحدة باملغرب ملتزمة بتقدمي الدعم لهذه املبادرة. منظمة الأ

�ضخا�ض يتوفرون على خربة يف املجال تفوق خربتي،  اإنني األحظ من حويل جمموعة من الأ

لذلك فلن اأحاول الدخول يف هذه املالحظات املخت�رشة، بدل من ذلك �ضوف اأحتدث عن دور 

بالنهو�ض بحقوق  ننا نلتزم  اأممية مقيمة وغري مقيمة يف املغرب، فاإ مم املتحدة، كوكالت  الأ

ن�ضان وحمايتها، كل ح�ضب اخت�ضا�ضه. وما احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية اإل مظهرا واحدا  الإ

لهذه احلقوق، فهناك حقوق اجتماعية وثقافية واقت�ضادية ت�ضكل جزء ل يتجزاأ من العمل 

مم املتحدة العاملة باملغرب  الذي نقوم به اليوم. فعلى �ضبيل املثال، تلتزم جميع وكالت الأ

مم املتحدة، برناجما ميتد على  بالنهو�ض بحقوق املراأة. وهكذا فقد اأطلقنا، كفريق قطري لالأ

نعمل  املتحدة،  مم  لالأ وكوكالت  والفتيات.  املراأة  �ضد  العنف  مناه�ضة  ويروم  �ضنوات  ثالث 

�رشة اجلديد )املدونة(. كما يعمل زمالوؤنا  معا لدعم ال�ضلطة الق�ضائية يف تفعيل قانون الأ
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الفئة  هذه  وحماية  الطفل  بحقوق  النهو�ض  على  الطفولة  لرعاية  املتحدة  مم  الأ مبنظمة 

مم  عندما تنتهك حقوقها. اأما الدفاع عن احلقوق الثقافية فهو من اخت�ضا�ض منظمة الأ

احلقوق.  بهذه  للرقي  جنب  اإىل  جنبا  معها  نعمل  التي  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 

وت�ضهر منظمة ال�ضحة العاملية ومنظمة التغذية والزراعة تباعا على النهو�ض باحلق يف 

مم املتحدة لل�ضكان على النهو�ض  الرعاية ال�ضحية واحلق يف الغذاء، يف حني ي�ضهر �ضندوق الأ

منائي للمراأة على النهو�ض بحقوق املراأة. وبالن�ضبة  مم املتحدة الإ جنابية و�ضندوق الأ بال�ضحة الإ

ننا ب�ضدد اإعداد مقاربة حقوقية �ضت�ضكل منطلقا لرباجمنا.  منائي، فاإ مم املتحدة الإ لربنامج الأ

وكمن�ضق مقيم، اأت�رشف بدعم املقررين اخلا�ضني خالل الزيارات التي يقومون بها للمغرب.

مم املتحدة  بني اأن منظمات الأ اإن ما قلته �ضلفا ل يعني اأننا را�ضون عن اأدائنا، ولكن لأ

بهذه  ترحيبنا  واإن  باملغرب.  ن�ضان  الإ ثقافة حقوق  ن�رش  ب�ضكل كبري يف  ووكالتها منخرطة 

الندوة لدليل على هذا النخراط، كما ن�ضعى اإىل ربط اأوا�رش التعاون املتقاربة مع املفو�ضية 

ن�ضان. وكفريق قطري، �ضن�ضتفيد من دعمكم القوي فيما يتعلق بالربجمة  ال�ضامية حلقوق الإ

اخت�ضا�ضه،  ح�ضب  كل  باملغرب  لعملكم  العون  تقدمي  باإمكاننا  اأن  نعتقد  اإننا  واملرافعة. 

ن�ضان عالقات قوية ومتقاربة.  ن تكون العالقات مع املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ ونتطلع لأ

فثمة �ضبل مهمة للتعاون يف هذا املجال. وكمقيم دائم، فاإين اأنتظر الفر�ضة لبحثها يف 

امل�ضتقبل القريب.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

اأن تكون  اأمتنى  الندوة.  بالغ هذه  مم املتحدة باملغرب، �ضنتابع باهتمام  كفريق قطري لالأ

مكان. ا�ضتفادتكم من هذه الندوة كبرية قدر الإ

اأ�ضكركم على ح�ضن اهتمامكم.
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كلمة �ل�سيد �آدم عبد �ملوىل

مم املتحدة ن�سان بالأ ممثل املفو�سية ال�سامية حلقوق الإ

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

ا�ضمحوا يل يف البداية اأن اأعرب لكم جميعا عن امتناين حل�ضوركم اإىل الرباط من اأجل 

ن�ضان يف النهو�ض  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ امل�ضاركة يف اأ�ضغال الندوة الثالثة حول دور املوؤ

ال�ضامية حلقوق  املفو�ضية  ينظمها مكتب  التي  العربية،  املنطقة  الق�ضاء يف  با�ضتقالل 

منائي بالرباط  مم املتحدة الإ ن�ضان بتن�ضيق مع برنامج الأ �ضت�ضاري حلقوق الإ ن�ضان واملجل�ض الإ الإ

خالل الفرتة املمتدة من 12 اإىل 14 نونرب/ ت�رشين الثاين 2007. وبهذه املنا�ضبة، يطيب يل اأن 

اأعرب عن تقديري للمملكة املغربية على ا�ضت�ضافتها لهذه الندوة وعلى التزامها املتزايد 

ن�ضان كعن�رش اأ�ضا�ضي يف براجمها ال�ضيا�ضية الداخلية واخلارجية. واإن خري �ضاهد  بحقوق الإ

ن�ضان الذي يعترب منوذجا  �ضت�ضاري حلقوق الإ على هذا اللتزام الرا�ضخ هو اإحداث املجل�ض الإ

هذا  اأهنئ  اأن  اأود  كما  العربية.  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  للموؤ مثاليا 

ن�ضان لعقد هذه الندوة والتي  املجل�ض على تعاونه احلثيث مع املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ

ن�ضان طبقا ملبادئ  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ �ضت�ضاهم يف تعزيز احلوار بخ�ضو�ض اإحداث املوؤ

باري�ض وبخ�ضو�ض دورها يف ا�ضتقالل الق�ضاء.

حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ حول  نوعها  من  الثالثة  هي  قليمية  الإ الندوة  هذه  وتعد 

ن�ضان واملجل�ض  ن�ضان يف املنطقة العربية. فقد نظم مكتب املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ الإ

منائي وجامعة الدول العربية  مم املتحدة الإ ن�ضان مب�رش بتعاون مع برنامج الأ القومي حلقوق الإ

وىل يف القاهرة مب�رش خالل الفرتة املمتدة من 6 اإىل 8 مار�ض/اآذار 2005، اأما  قليمية الأ الندوة الإ

ن�ضان بقطر بدعم من  الندوة الثانية فقد نظمها نف�ض املكتب واللجنة الوطنية حلقوق الإ

مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة وجامعة الدول  منائي ومنظمة الأ مم املتحدة الإ برنامج الأ

ون اخلارجية بقطر خالل الفرتة املمتدة من 4 اإىل  العربية وجمل�ض التعاون اخلليجي ووزارة ال�ضوؤ

6 مار�ض/اآذار 2006.

�ض�ضات  قليمية الرامية اإىل تعزيز دور املوؤ وتتوخى هذه الندوة دعم املبادرات الوطنية والإ

ن�ضان وفاعلني اآخرين يف النهو�ض بدولة احلق والقانون وا�ضتقالل الق�ضاء  الوطنية حلقوق الإ

�ض�ضات وطنية حلقوق  متا�ضيا مع املبادئ الدولية. كما �ضيلتقي خاللها ممثلون عن ت�ضع موؤ
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مم املتحدة وممثلون عن  ن�ضان يف املنطقة وممثلون عن ال�ضلطة الق�ضائية وكذا خرباء من الأ الإ

قليمي  منائي/املكتب الإ مم املتحدة الإ قليمية وعن برنامج الأ املنظمات وال�ضبكات الدولية والإ

للدول العربية وكذا عن منظمات غري حكومية.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

ن�ضان ظاهرة جديدة ن�ضبيا. وتعد مبادئ باري�ض ل�ضنة  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ اإن املوؤ

1993 اأهم م�ضدر معياري ينظم عملها وتركيبتها واخت�ضا�ضاتها واأداءها. كما تعطي هذه 

�ض�ضات كي تعمل  املبادئ �ضورة وا�ضحة عن اأدنى املعايري التي ينبغي اأن ت�ضتجيب لها هذه املوؤ

�ض�ضات وتعدديتها وممار�ضتها لخت�ضا�ضات  ب�ضكل فعال. وت�ضمل هذه املبادئ ا�ضتقاللية املوؤ

ن�ضان والنهو�ض بها واإمكانية التوا�ضل معها وا�ضتقاللها الوظيفي  وا�ضعة حلماية حقوق الإ

والهيكلي وتفاعلها مع املجتمع املدين وكذا تخويلها �ضالحيات للبت يف ال�ضكاوى املتعلقة 

ن�ضان. بانتهاكات حقوق الإ

�ض�ضات الوطنية  ومن الناحية النظرية، ميكن تف�ضري تو�ضيع مبادئ باري�ض بتعدد مناذج املوؤ

ن�ضان، فمن املنطقي اأن ت�ضع كل دولة النموذج اخلا�ض بها �رشط اأن ي�ضتند اإىل هذه  حلقوق الإ

ن�ضطة  داة حمورية يف الأ مم املتحدة هذه املبادئ كاأ �ضا�ضية. وت�ضتعمل الأ املعايري الدولية والأ

ن�ضان، كما ت�ضتخدمها جلنة التن�ضيق  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ املتعلقة ببناء قدرات املوؤ

ن�ضان كمبادئ مرجعية، هذه اللجنة التي جتتمع  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ الدولية بني املوؤ

ن�ضان  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ �ضنويا ملناق�ضة عدد من الق�ضايا من قبيل التفاعل بني املوؤ

ن�ضان اأو  ن�ضان واملن�ضاأة مبوجب معاهدات اأو جمل�ض حقوق الإ والهيئات التي تر�ضد حقوق الإ

عاقة ومناه�ضة التعذيب والهجرة.  ن�ضان من قبيل الإ مناق�ضة الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإ

�ض�ضات كاملة  واجلزائر موؤ املغرب وم�رش  ببلدان  ن�ضان  الإ الوطنية حلقوق  �ض�ضات  املوؤ وتعترب 

الع�ضوية بهذه اللجنة.

ن�ضان تغيريا كبريا، حيث يبلغ  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ ومنذ �ضنة 1993، �ضهدت املوؤ

�ض�ضة يف العامل، منها 9 باملنطقة العربية. وبهذه املنا�ضبة،  عددها اليوم اأكرث من 100 موؤ

ن�ضان يف الدول العربية، واأريد اأن  �ض�ضات وطنية حلقوق الإ اأريد اأن اأهنئ الدول التي اأن�ضاأت موؤ

�ض�ضات �ضالحيات مو�ضعة حتى تتما�ضى مع مبادئ باري�ض. اأذكر اأنه ينبغي تخويل هذه املوؤ

�ض�ضات الوطنية  حداث املوؤ ن�ضان اأولوية ق�ضوى لإ وتعطي املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ

ن�ضان وتعزيز دورها، ومتثل هذه الندوة حدثا هاما يف اإطار اجلهود املبذولة يف املنطقة  حلقوق الإ
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ن�ضان. رجاء اأن تتذكروا العر�ض الذي تقدمت به  العربية من اأجل خلق هيئات وطنية حلقوق الإ

�ض�ضة م�ضتقلة  املفو�ضية ملوا�ضلة تقدمي امل�ضاعدة الالزمة للدول التي ترغب يف اإن�ضاء موؤ

�ض�ضات املوجودة التي ت�ضعى اإىل القيام بدور اأكرث ا�ضتقاللية وفعالية. وكذا لتعزيز املوؤ

ن�ضان على  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ ول ميكن جتاهل الدور املهم الذي ميكن اأن تلعبه املوؤ

ال�ضعيدين الوطني والدويل اإذا ما متتعت بالفعالية وال�ضتقاللية الكاملة. فعلى امل�ضتوى 

فراد كجزء مكمل ملنظومة وطنية  �ض�ضات رابطا قويا بني احلكومات والأ الوطني، متثل هذه املوؤ

ن�ضان، اإىل جانب ق�ضاء م�ضتقل وت�ضيري �ضليم لل�ضلطة الق�ضائية والربملان  حلماية حقوق الإ

�ض�ضات هي الركيزة التي تبنى على اأ�ضا�ضها اأنظمة  ومنظمات جمتمعية متحركة. فهذه املوؤ

�ض�ضات اأثر هام على  ن�ضان ول�ضيادة القانون. وميكن اأن يكون لهذه املوؤ وطنية قوية حلقوق الإ

الوطني، عن  امل�ضتوى  ن�ضان على  الإ القدرات يف جمال حقوق  تعزيز  تروم  التي  ال�ضيا�ضات 

�ضالحات الت�رشيعية التي تهدف اإىل مالءمة القوانني الوطنية  طريق امل�ضاهمة مثال يف الإ

طراف و�ضادقت عليها. كما ميكن  ن�ضان التي وقعتها الدول الأ مع ال�ضكوك الدولية حلقوق الإ

�ض�ضات الق�ضائية  ن�ضان دورا اأ�ضا�ضيا يف اإ�ضالح املوؤ �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ اأن تلعب املوؤ

القطاعات  وجميع  ال�ضجنية  دارات  والإ ال�رشطة  اأجهزة  ذلك  يف  مبا  دورها،  وتعزيز  منية  والأ

التي ت�ضهر على �ضيادة القانون، كما ميكن لها اأن ت�ضمن مالءمة اإدارة العدل ملعايري حقوق 

ن�ضان واأن تعمل على جرب ال�رشر الذي يلحق بالفئات املجتمعية املعر�ضة للخطر على وجه  الإ

اخل�ضو�ض.

مم املتحدة، حيث باإمكانها  ن�ضان �رشيكا اأ�ضا�ضيا لالأ �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ كما تعد املوؤ

ن�ضان على اأر�ض الواقع. وعلى هذا  تقدمي امل�ضاعدة بخ�ضو�ض اإن�ضاء اأنظمة حلماية حقوق الإ

مم  ن�ضان بتعزيز التعاون الذي يجمعها بفرق الأ �ضا�ض، قامت املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ الأ

ن�ضان  املتحدة القطرية ل�ضمان جناح وا�ضتمرارية الربامج الوطنية التي تروم حماية حقوق الإ

والنهو�ض بها وتطوير احلكامة اجليدة واحرتام �ضيادة القانون على م�ضتوى البلد.

مم املتحدة الذي اأن�ضئ حديثا، فقد لحظنا حدوث تطور كبري، حيث  وبخ�ضو�ض جمل�ض الأ

�ض�ضات الوطنية التي ثبت التزامها مببادئ باري�ض اأن تعلق على جدول  �ضيكون من حق املوؤ

�ضارة اإىل الدور  ن�ضان واأن تقدم ت�رشيحات وتعاليق مكتوبة. وجتدر الإ اأعمال جمل�ض حقوق الإ

ن�ضان يف ما يتعلق مب�ضل�ضل ال�ضتعرا�ض  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ الذي ينبغي اأن تلعبه املوؤ

ن�ضان. الدوري ال�ضامل ملجل�ض حقوق الإ
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�ض�ضات  املوؤ بها  ت�ضتغل  التي  الكيفية  يتمثل يف مناق�ضة  الندوة  اإن هدفنا من هذه 

ن�ضان وخا�ضة العربية منها والطريقة التي ميكن من خاللها اأن تعزز احرتام  الوطنية حلقوق الإ

بتحديد  الندوة  هذه  �ضت�ضمح  كما  الق�ضاء.  با�ضتقالل  املتعلق  �ضقه  يف  القانون  �ضيادة 

فعال  ب�ضكل  تنخرط  كي  لديها  املتوفرة  والفر�ض  �ض�ضات  املوؤ هذه  تواجه  التي  التحديات 

التعاون  ترتكز على  بناءة  اأخرى ل�رشاكة  اأن تكون هذه خطوة  واأمتنى  يف ا�ضتقالل الق�ضاء، 

ن�ضان(  منائي واملفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ مم املتحدة الإ مم املتحدة )برنامج الأ بني هيئات الأ

اإحداث  يف  الراغبة  املعنية  واحلكومات  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  واملوؤ

ن�ضان طبقا ملبادئ باري�ض. �ض�ضات وطنية حلقوق الإ موؤ

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

طار الت�رشيعي  اأعتقد اأننا يف حاجة اإىل قيادة قوية وفعالة كي ن�ضمن اأن هدف تاأ�ضي�ض الإ

ن�ضان ون�ضمن اأننا نتمتع بحقوقنا كاملة. لذلك،  هو توفري احلماية لنا من انتهاكات حقوق الإ

ينبغي دعم امل�ضل�ضل الدميقراطي الذي تلقى فيه اأ�ضوات املواطنني اآذانا �ضاغية عن طريق 

النتخابات احلرة والنزيهة وامل�ضتقلة، كما يجب دعم وحماية املجتمع املدين املتحرك الذي 

�ض�ضية قوية ت�ضاعد  يرفع التحديات ويواكبنا كي نفي بالتزاماتنا، وينبغي اأن توجد بنية موؤ

يف اإدارة العدل و�ضيادة القانون. فهذان العن�رشان يعتربان جذورا قد تنبت منها ثقافة حقوق 

ن�ضان، التي يجب اأن تعزز وتكت�ضب وحترتم من لدن الن�ضاء والرجال. الإ

متر النجاح املتوخى. اأمتنى اأن تكون مناق�ضاتكم غنية ومثمرة حتى يلقى هذا املوؤ





التقرير الرتكيبي

�سغال الندوة لأ
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مم  لالأ ال�ضامية  املفو�ضية  ن�ضان بدعم من مكتب  الإ �ضت�ضاري حلقوق  الإ املجل�ض  نظم 

حول  ن�ضان  الإ حلقوق  العربية  الوطنية  �ض�ضات  للموؤ الثالثة  الندوة  ن�ضان  الإ حلقوق  املتحدة 

�س�سات الوطنية للنهو�س با�ستقلل الق�ساء” املنعقدة بالرباط من 12  مو�ضوع “دور املوؤ

اإىل 14 نوفمرب/ت�رشين الثاين 2007.

ن�ضان وال�ضلطات الق�ضائية  �ض�ضات وطنية عربية حلقوق الإ وقد �ضارك فيها ممثلون عن موؤ

مم املتحدة وخرباء  يف املنطقة العربية، ومنظمات اإقليمية من بينها جامعة الدول العربية، والأ

يف اإدارة العدل ومنظمات غري حكومية.

ومتيزت هذه الندوة بكلمات الفتتاح ومداخالت خلرباء وور�ضات عمل حول موا�ضيع لها 

عالقة اأ�ضا�ضية مبحور الندوة، واختتمت ب�ضدور اإعالن الرباط.

اأول : الكلمات الفتتاحية

اأحمد حرزين، رئي�ض املجل�ض  �ضتاذ  انطلقت الندوة بكلمة الفتتاح امللقاة من طرف الأ

ن�ضان، والتي رحب فيها بامل�ضاركني يف الندوة وا�ضتح�رش فيها التطورات  �ضت�ضاري حلقوق الإ الإ

اأ�ضبحت  دوار التي  همية والأ ن�ضان من حيث الأ �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ التي تعرفها املوؤ

ن�ضان. قليمي والوطني يف جمال حقوق الإ تقوم بها على امل�ضتوى الدويل والإ

ن�ضان  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ دوار التي تقوم بها املوؤ �ضتاذ حرزين اأن تنامي الأ واأو�ضح الأ

وحتتل مكانة  ن�ضان،  الإ الفعلي حلقوق  التطبيق  احرتام  ل�ضمان  كاآلية  الريادة  تتبواأ  جعلها 

ن�ضان، مو�ضحا اأن العمل امل�ضرتك بني  متميزة ك�رشيك للمنظمات الدولية املهتمة بحقوق الإ

�ض�ضات الوطنية من خالل تبادل التجارب واخلربات وتنمية عالقات ال�رشاكة والتعاون من  املوؤ

�ضاأنه اأن يدعم هذه املكانة وي�ضاهم يف تدليل ال�ضعاب التي قد تواجه عملها. 

واعترب اأن هذه الندوة ت�ضكل فر�ضة ملوا�ضلة لعب هذا الدور وجت�ضيد التعاون امل�ضرتك 

اإعمال املعايري الدولية املتعلقة با�ضتقالل  اأن  يف جمال يح�ضى باأهميته اخلا�ضة، مو�ضحا 

الق�ضاء يف البلدان العربية والنخراط يف التوعية والتقييم واملراقبة والقرتاح، �ضت�ضاهم يف 

ن�ضان وتر�ضيخ دولة احلق  قليمية الرامية اإىل تعزيز احرتام حقوق الإ دعم املبادرات الوطنية والإ

والقانون وا�ضتقالل الق�ضاء طبقا للمعايري الدولية ذات ال�ضلة.

اأداة حا�ضمة يف كل نظام يروم حماية حقوق  اأن الق�ضاء يعد  �ضتاذ حرزين  واأ�ضاف الأ

ن�ضان اأن ت�ضاهم يف توفري ال�رشوط ال�رشورية  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ ن�ضان، وميكن للموؤ الإ
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يف بلدانها ل�ضمان الفعالية واحلث على تطبيق املعاير الدولية مل�ضاعدة الق�ضاء على تقدمي 

�رشار يف حالة وجود انتهاكات، م�ضريا اإىل اأن  ن�ضاف وجرب الأ اأق�ضى درجات احلماية وحتقيق الإ

مثل هذا الدور تواجهه عدة �ضعوبات يف املنطقة العربية ترتبط مبحدودية ا�ضتقالل الق�ضاء 

ن�ضان بالن�ضبة لبع�ض الدول وعدم التالوؤم  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ والتاأخر يف اإحداث املوؤ

ملا فيه م�ضلحة  الندوة  �ضغال  النجاح لأ خر، متمنيا  الآ للبع�ض  بالن�ضبة  باري�ض  مع مبادئ 

ن�ضان وحمايتها باملنطقة العربية. النهو�ض بحقوق الإ

ويف كلمته حتدث ال�ضيد عبد الواحد الرا�ضي وزير العدل املغربي عن اأهمية ا�ضتقالل 

الق�ضاء، واأولوية دعمه يف ال�ضيا�ضة احلكومية ملا له من ارتباط وثيق مع تر�ضيخ دولة القانون 

والقت�ضادية  الجتماعية  بالتنمية  الدميقراطي وكذلك لرتباطه  البناء  وتعزيز  �ض�ضات  واملوؤ

قلب  يف  الق�ضاء  ت�ضع  املجتمعات  فكل  ولذلك  �ضا�ضية،  الأ واحلريات  ن�ضان  الإ وحقوق 

ذهان حول العدل. ان�ضغالتها واهتماماتها من اأجل الرقي به اإىل ال�ضورة التي حتملها الأ

التي لها عالقة مع مو�ضوع ا�ضتقالل  الدولية  املواثيق  وزير العدل  ال�ضيد  وا�ضتعر�ض 

وحماية  ال�ضلط  ف�ضل  ملبداأ  املادي  التج�ضيد  هو  ال�ضتقالل  هذا  اأن  م�ضيفا  الق�ضاء، 

للق�ضاء  الفعلي  ال�ضتقالل  اأن  مو�ضحا  ال�ضلط،  باقي  تدخالت  من  الق�ضائية  ال�ضلطة 

هو ا�ضتقالل القا�ضي من ال�ضغوط والتاأثريات التي قد ت�ضوب عمله وتثنيه عن التطبيق 

ال�ضليم للقانون، واأكد على اأن ا�ضتقالل الق�ضاء اعتمد ل�ضالح املتقا�ضني ل�ضمان احلياد 

واملو�ضوعية وال�ضفافية، وهذا ما يتطلب تكوينا وكفاءة عاليني للق�ضاة ل�ضمان اقتدارهم 

وحرفيتهم ودرايتهم بال�ضاأن الق�ضائي.

توفري  تتطلب  القا�ضي  ا�ضتقاللية  اأن �ضمان  اإىل  الرا�ضي  الواحد  �ضتاذ عبد  الأ واأ�ضار 

واأن  الرائجة داخل املحاكم،  التاأثري على الق�ضايا  العام عن  الراأي  واإحجام  العي�ض الكرمي له 

بداع يف اجتهاداته بكل حرية يف تاأويل وتف�ضري القانون مع احلر�ض  يعمل القا�ضي على الإ

على البقاء يف حدود روح الن�ض القانوين.

واأ�ضاف ال�ضيد الوزير اأن اأهمية �ضمان ا�ضتقالل الق�ضاء جعلت املغرب مينحها مكانة 

اأ�ضا�ضية من خالل د�ضتور �ضنة 1962، مو�ضحا اأن الطموح اإىل تعزيز هذا ال�ضتقالل جعل 

وزارة العدل تقدم م�رشوع قانون اأ�ضا�ضي جديد لرجال الق�ضاء وم�رشوع قانون داخلي للمجل�ض 

املقاربات  خمتلف  يف  النظر  يعيد  للق�ضاء  وطني  ميثاق  و�ضع  اأفق  يف  للق�ضاء  على  الأ

ن�ضاف وامل�ضاحلة يف هذا  ال�ضابقة التي عولج بها املو�ضوع مع ا�ضتح�ضار تو�ضيات هيئة الإ

املجال.
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مم املتحدة  مم املتحدة املقيم، فقد حتدث عن دور الأ اأما ال�ضيد مراد وهبة ممثل منظمة الأ

ن�ضان وحمايتها، �ضواء منها  كدا التزامها بامل�ضاهمة يف النهو�ض بحقوق الإ يف املغرب، موؤ

احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية اأو احلقوق الجتماعية والثقافية والقت�ضادية التي ت�ضكل جزء ل 

يتجزاأ من العمل الذي تقوم به املنظمة باملغرب. واأعطى اأمثلة على ذلك العمل كالنهو�ض 

املراأة  �ضد  العنف  مناه�ضة  ويروم  �ضنوات  ثالث  على  ميتد  برنامج  خالل  من  املراأة،  بحقوق 

�رشة، والنهو�ض بحقوق  والفتيات، وكالعمل على دعم ال�ضلطة الق�ضائية يف تفعيل مدونة الأ

جنابية. الطفل و احلقوق الثقافية وال�ضحة الإ

مم املتحدة  ن�ضان بالأ اأما ال�ضيد اآدم عبد املوىل ممثل مكتب املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ

الندوة وعلى  اأعرب يف كلمته عن تقديره للمملكة املغربية على ا�ضت�ضافتها لهذه  فقد 

ن�ضان كعن�رش اأ�ضا�ضي يف براجمها ال�ضيا�ضية الداخلية واخلارجية،  التزامها املتزايد بحقوق الإ

يعترب  الذي  ن�ضان  الإ حلقوق  �ضت�ضاري  الإ املجل�ض  اإحداث  عرب  بها  الرا�ضخ  اللتزام  خالل  من 

ن�ضان يف املنطقة العربية. �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ منوذجا مثاليا للموؤ

ن�ضان ظاهرة جديدة ن�ضبيا. وتعد مبادئ باري�ض  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ واعترب اأن املوؤ

والتي  واأداءها،  واخت�ضا�ضاتها  وتركيبتها  ينظم عملها  اأهم م�ضدر معياري   1993 ل�ضنة 

�ض�ضات كي تعمل  تعطي �ضورة وا�ضحة عن املعايري التي ينبغي اأن ت�ضتجيب لها هذه املوؤ

حقوق  حلماية  وا�ضعة  لخت�ضا�ضات  وممار�ضتها  والتعددية  كال�ضتقاللية  فعال،  ب�ضكل 

وكذا  املدين،  املجتمع  مكونات  مع  والتفاعل  التوا�ضل  واإمكانية  بها،  والنهو�ض  ن�ضان  الإ

ن�ضان. تخويلها �ضالحيات للبت يف ال�ضكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الإ

ببناء  املتعلقة  ن�ضطة  الأ داة حمورية يف  كاأ املتحدة  مم  الأ ت�ضتعملها  التي  املبادئ  وهي 

بني  الدولية  التن�ضيق  جلنة  ت�ضتخدمها  كما  ن�ضان،  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ قدرات 

ن�ضان كمبادئ مرجعية. �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ املوؤ

ن�ضان تغيريا كبريا،  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ واأ�ضاف اأنه منذ �ضنة 1993، �ضهدت املوؤ

�ض�ضة يف العامل منها 9 باملنطقة العربية والتي  حيث يبلغ عددها اليوم اأكرث من 100 موؤ

حداث، وتقوم بتعزيز  ن�ضان اأولوية ق�ضوى من حيث الإ تعطيها املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ

ن�ضان، اإىل جانب ق�ضاء م�ضتقل وت�ضيري �ضليم  دورها بكل فعالية وا�ضتقاللية حلماية حقوق الإ

�ض�ضات  لل�ضلطة الق�ضائية والربملان ومنظمات جمتمعية متحركة على اعتبار اأن هذه املوؤ

ن�ضان ول�ضيادة القانون.  هي الركيزة التي تبنى على اأ�ضا�ضها اأنظمة وطنية قوية حلقوق الإ

�ض�ضات اأثر هام على ال�ضيا�ضات التي تروم تعزيز القدرات يف جمال  وميكن اأن يكون لهذه املوؤ
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�ضالحات الت�رشيعية التي  ن�ضان على امل�ضتوى الوطني، عن طريق امل�ضاهمة يف الإ حقوق الإ

واأن تلعب دورا  ن�ضان،  اإىل مالءمة القوانني الوطنية مع ال�ضكوك الدولية حلقوق الإ تهدف 

منية، كما ميكن لها اأن ت�ضمن مالءمة اإدارة  �ض�ضات الق�ضائية والأ اأ�ضا�ضيا يف اإ�ضالح املوؤ

املجتمعية  بالفئات  يلحق  الذي  ال�رشر  جرب  على  تعمل  واأن  ن�ضان  الإ حقوق  ملعايري  العدل 

املعر�ضة للخطر على وجه اخل�ضو�ض.

مم املتحدة، حيث  ن�ضان تعد �رشيكا اأ�ضا�ضيا لالأ �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ واأ�ضار اإىل اأن املوؤ

ن�ضان على اأر�ض الواقع،  باإمكانها تقدمي امل�ضاعدة بخ�ضو�ض اإن�ضاء اأنظمة حلماية حقوق الإ

ن�ضان و التعليق على جدول اأعماله، وامل�ضاهمة يف  وامل�ضاركة يف اأ�ضغال جمل�ض حقوق الإ

م�ضل�ضل ال�ضتعرا�ض الدوري ال�ضامل.

ثانيا: املداخلت

يف البداية تدخل ال�ضيد فو�ضطو بوكار )FAUSTO POCAR( رئي�ض املحكمة اجلنائية 

ن�ضان املتعلقة با�ضتقالل  ليوغ�ضالفيا ال�ضابقة الذي عنون مداخلته باملعايري الدولية حلقوق الإ

الق�ضاة، والتي اأبرز فيها اأهمية مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء وحتدث عن الدور املطلوب من الق�ضاء 

يف اإ�ضدار اأحكام عادلة بحياد وا�ضتقالل، اأثناء عملهم اليومي طبقا للمعاهدات الدولية، 

الق�ضاء  با�ضتقالل  املرتبطة  الدولية  املرجعيات  وا�ضتعر�ض  الوطنية،  والقوانني  والد�ضاتري 

مريكية  الأ واملعاهدة  ن�ضان  الإ حلقوق  وروبية  الأ واملعاهدة  ن�ضان  الإ حلقوق  العاملي  عالن  كالإ

واحد حول  منوذج  يوجد  ل  اأنه  ن�ضان، مو�ضحا  الإ �ضالمي حلقوق  الإ عالن  والإ ن�ضان  الإ حلقوق 

مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء، وحل جاهز يطبق ب�ضكل فوري.

اأهم حتد يواجه مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء يرتبط مبمار�ضة �ضغوطات على  اأن  اإىل  واأ�ضار 

عالن عن حالت الطوارئ، مو�ضحا اأن هناك عدة  الق�ضاء واإحداث املحاكم ال�ضتثنائية والإ

اأمثلة تتعلق بالتهديدات املمار�ضة على الق�ضاة واأعطى النموذج اليوغ�ضاليف والكولومبي 

�ض�ضات الدولة اأو رجالها واأفراد  مثال على ذلك، وطرح اإ�ضكالية ال�ضتقالل من زاوية تورط موؤ

ال�رشطة يف النزاعات الق�ضائية.

ولة عن �ضمان  ن�ضان واأن الدول م�ضوؤ ول عن الدفاع عن حقوق الإ واأكد اأن القا�ضي م�ضوؤ

ا�ضتقالل الق�ضاء وعليها اأن توفر للق�ضاة الو�ضائل ال�رشورية للقيام مبهامهم يف ا�ضتقالل 

واأن ت�ضمن لهم التكوين الالزم.
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مم املتحدة ملناه�ضة  ثم تناولت الكلمة بعد ذلك ال�ضيدة ال�ضعدية بلمري ع�ضو جلنة الأ

ن�ضان باملغرب يف مو�ضوع “دور الق�ضاء يف  �ضت�ضاري حلقوق الإ التعذيب، وع�ضو املجل�ض الإ

ن�ضان و�ضيادة القانون: احلق يف املحاكمة العادلة”، اأكدت فيها  دعم املعايري الدولية حلقوق الإ

اأن مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء يتاأ�ض�ض على:

• وجوب �ضمان ا�ضتقالل الق�ضاء باعتباره �ضلطة م�ضتقلة؛

داري للق�ضاء؛ • �ضمان ال�ضتقالل املايل والإ

• حياد الق�ضاة؛

• كفالة تخ�ض�ض الق�ضاء؛

• �ضمان حق الق�ضاة يف التعبري وتكوين اجلمعيات.

�ض�ض موجودة يف عدة مواثيق، واأن الهدف منها هو �ضمان كرامة  واأو�ضحت اأن هذه الأ

�ض�ضاتية لقيام دولة القانون باعتبار العدالة من مظاهرها  �ضخا�ض وتوفري ال�ضمانات املوؤ الأ

�ضا�ضية، واأ�ضارت اإىل اأن ا�ضتقالل الق�ضاء له مظهرين: اأولهما خارجي يف مواجهة باقي  الأ

ال�ضلطات وثانيهما داخلي يتعلق ب�ضري الق�ضاء وتنظيمه.

ال�ضلطة  بني  كالتداخل  الق�ضاء  ا�ضتقالل  مببداأ  مت�ض  اأمثلة  عدة  هناك  اأن  واأ�ضافت 

دارية  الق�ضائية والتنفيذية يف جمال النيابة العامة واإدارة ال�ضجون، وحالة اإلغاء ال�ضلطة الإ

لقرارات ال�ضلطة الق�ضائية.

�ضت�ضاري حلقوق  �ضتاذ حممد م�ضطفى الري�ضوين ع�ضو املجل�ض الإ ثم اأعطيت الكلمة لالأ

ن�ضان يف حتديد ال�ضمانات القانونية  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ ن�ضان يف مو�ضوع “دور املوؤ الإ

املتعلقة با�ضتقالل الق�ضاء’’، والذي اعترب فيه اأن العدالة النزيهة تعد رافعة للتنمية وعماد 

حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ باإحداث  املتعلقة  الدولية  املواثيق  م�ضتعر�ضا  ن�ضان،  الإ حقوق 

�ض�ضات  ن�ضان، ومبينا اأن مو�ضوع ا�ضتقالل الق�ضاء يحظى باأهمية ق�ضوى بالن�ضبة للموؤ الإ

ن�ضان ملا يكت�ضيه من بعد ا�ضرتاتيجي بالن�ضبة لها بناء على: الوطنية حلقوق الإ

• مبادئ باري�ض؛

�ضا�ضية ب�ضاأن ا�ضتقالل الق�ضاء؛ • املبادئ الأ

• املبادئ التوجيهية ب�ضاأن دور النيابة العامة؛

�ضا�ضية حول دور املحامني. • املبادئ الأ
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ن�ضان باململكة املغربية له اهتمامات خا�ضة  �ضت�ضاري حلقوق الإ واأو�ضح اأن املجل�ض الإ

يف هذا املجال من خالل ما قدمه من اآراء واقرتاحات بخ�ضو�ض مالءمة الت�رشيعات الوطنية 

ن�ضان والتن�ضيق مع ال�ضلطات العمومية على م�ضتوى تفعيل  مع املواثيق الدولية حلقوق الإ

ن�ضاف وامل�ضاحلة ب�ضاأن ا�ضتقالل الق�ضاء. تو�ضيات هيئة الإ

منائي يف املنطقة العربية فقد قدم  مم املتحدة الإ اأما ال�ضيد زايد العلي ممثل برنامج الأ

�ضرتاتيجية  مداخلة حتت عنوان “اإ�ضالح النظام الق�ضائي يف املنطقة العربية، اخلطط والإ

�ضالح”. دعا من خاللها اإىل اإجراء اإ�ضالحات د�ضتورية وت�رشيعية لتجاوز  قليمية لالإ الدولية والإ

النقائ�ض املرتبطة با�ضتقالل الق�ضاء كا�ضتمرار املحاكمات غري العادلة واإ�ضناد ق�ضايا عادية 

رقابة  الدول مبمار�ضة  العديد من  التنفيذية يف  وال�ضماح لل�ضلطة  ا�ضتثنائية  اإىل حماكم 

على الق�ضاء عن طريق �ضل�ضلة من القوانني التي تتنافى مع املبداأ العام ل�ضتقالل الق�ضاء، 

كتخويل جمموعة من القوانني للجهاز التنفيذي �ضالحيات ت�رشيعية وفعالة ملراقبة الت�ضيري 

داري للق�ضاء. املايل والإ

املكلفة  املعاهد  ومناهج  دارة  اإ وحت�ضني  الق�ضاة  تكوين  عرب  مير  �ضالح  الإ اأن  واأكد 

اخلربات  وتبادل  الق�ضايا  البت يف  الدولية مثل �رشعة  للمعايري  الق�ضائي طبقا  بالتكوين 

وتنمية قدرات الق�ضاة باعتماد املناهج احلديثة يف التكوين، مع الهتمام باملهن املرتبطة 

الرتبية والتكوين املوجهة للفاعلني وعموم  عالم يف عمليات  واإ�رشاك و�ضائل الإ بالق�ضاء، 

النا�ض.

�ض�ضاتية داخل النظام الق�ضائي،  كما دعا اإىل القيام باإ�ضالحات تربوية و اإدراج اآليات موؤ

واأ�ضار اإىل اأهمية القيام بجمع ون�رش املعلومات القانونية والجتهادات الق�ضائية وت�ضهيل 

الولوج اإليها.

واأ�ضاف اأن التباينات التي تعرفها و�ضعية الق�ضاء يف البلدان العربية ت�ضتدعي �رشورة 

ما  وهو  وحاجياتها،  وخ�ضو�ضيتها  و�ضعيتها  ح�ضب  دولة  بكل  خا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  و�ضع 

منائي القيام به من خالل برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية  مم املتحدة الإ يحاول برنامج الأ

الذي يروم النهو�ض باحلكامة اجليدة يف املنطقة العربية.

ن�ضان  �ضت�ضاري حلقوق الإ مني العام للمجل�ض الإ �ضتاذ املحجوب الهيبة الأ وقد قدم الأ

ن�ضاف  ن�ضان املرتكبة يف املا�ضي، جتربة هيئة الإ مداخلة حول “معاجلة انتهاكات حقوق الإ

ل�ضمان  اأ�ضا�ضية  اآلية  متثل  النتقالية  العدالة  اأن  بدايتها  يف  اعترب  باملغرب”،  وامل�ضاحلة 
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الدولية،  التجارب  العديد من  نزاهته وقد مت العتماد عليها يف  الق�ضاء و�ضمان  ا�ضتقالل 

مو�ضحا اأن اآلياتها تتمثل يف:

• التق�ضي والتحكيم؛

• اعتماد اآليات جلرب ال�رشر؛

• اإ�ضدار تو�ضيات ل�ضمان عدم تكرار النتهاكات اجل�ضيمة؛

• فتح اأورا�ض للم�ضاحلة وا�ضرتجاع الثقة.

م�ضريا اإىل اأن اإحداث حوايل 30 جلنة يف جمال العدالة النتقالية يف خمتلف بقاع العامل 

خلف تراكم درا�ضات واأدبيات يف جمال العدالة النتقالية وكذا اإحداث مراكز للعدالة النتقالية.

�ضا�ضية يف فل�ضفة التجربة املغربية وهي: وركز على اجلوانب الأ

• ال�ضياق العام؛

• الختيار الوطني املغربي؛

• اخل�ضائ�ض املميزة للتجربة املغربية.

التي انخرط فيها املغرب  التحولت  اأتت ملواكبة  املغربية  التجربة  اأن  ذ.الهيبة  واأو�ضح 

ت�ضوية  املغرب  وقبول  ن�ضان  الإ حلقوق  �ضت�ضاري  الإ املجل�ض  اإن�ضاء  بعد  الت�ضعينيات  منذ 

ما�ضي النتهاكات واإ�ضدار عفو �ضامل ورجوع املغرتبني والقيام باإ�ضالحات د�ضتورية واإحداث 

�ضالحات التي اأثرت ب�ضكل اإيجابي  دارية وغريها من الإ تعديالت قانونية وتاأ�ضي�ض املحاكم الإ

على م�ضل�ضل النتقال.

واأ�ضاف اأن ت�ضوية مو�ضوع النتهاكات اجل�ضيمة عرف مرحلتني:

ن�ضان والتي  �ضت�ضاري حلقوق الإ وىل مع هيئة التحكيم امل�ضتقلة التابعة للمجل�ض الإ • الأ

قامت بالتعوي�ض املايل ل�ضحايا النتهاكات من العتقال التع�ضفي والختفاء الق�رشي 

والغرتاب ال�ضطراري.

ن�ضان �ضنة 2001  �ضت�ضاري حلقوق الإ الثانية مع تعديل الظهري املحدث للمجل�ض الإ  •

وفتح نقا�ض متعدد ومتنوع وتراكمي يف املو�ضوع، فتم اإحداث هيئة م�ضتقلة �ضميت 

ن�ضاف وامل�ضاحلة بتو�ضية من املجل�ض، والتي عملت بعد تاأ�ضي�ضها �ضنة  بهيئة الإ

2004 على:

القيام بالتحقيق والتحري والدرا�ضة والبحث وجرب ال�رشر وعهد اإليها ال�ضتغال على 

مدة زمنية طويلة من �ضنة 1956 اإىل �ضنة 1999 و�ضملت وليتها املو�ضوعية، العتقال 
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التع�ضفي والختفاء الق�رشي والغرتاب ال�ضطراري وال�ضتعمال الغري املتنا�ضب للقوة 

حداث الجتماعية، وقد اأ�ضندت لها املهام التالية: خالل الأ

1. الك�ضف عن حقيقة ما جرى من خالل م�ضتويني:

ول: ال�ضطر الفردي، من خالل الك�ضف عن م�ضري املختفني ق�رشا وفق القوانني الوطنية  الأ

واملعاهدات الدولية ذات ال�ضلة؛

الثاين: ال�ضطر اجلماعي، من خالل حق املجتمع يف معرفة ما جرى، عرب حتليل ال�ضياقات العامة 

ولة وكذا من خالل جل�ضات ال�ضتماع العمومية. واخلا�ضة وحتديد اجلهات امل�ضوؤ

والتغطية  لل�ضحايا  دارية  الإ امل�ضاكل  وحل  التعوي�ض  م�ضل�ضل  ا�ضتكمال  �رشار:  الأ جرب   .2

ال�ضحية لهم.

وا�ضتكمال م�ضل�ضل  ت�رشيعية  اإ�ضالحات  اقرتاح  والتو�ضيات: من خالل  القرتاحات  تقدمي   .3

منية وغريها بالتعاون مع  فالت من العقاب وتعزيز احلكامة الأ امل�ضاحلة ومكافحة عدم الإ

ال�رشكاء.

4. فتح نقا�ضات مو�ضوعاتية حول موا�ضيع كانت تعد من الطابوهات، وتنظيم ندوات علمية 

يف موا�ضيع لها عالقة مع النتهاكات.

�رشار لت�ضمل جرب ال�رشر اجلماعي يف املناطق املت�رشرة. 5. تبني مقاربة �ضمولية يف جرب الأ

�ضتاذ املحجوب الهيبة اإىل ا�ضتجالء اخل�ضائ�ض املميزة للتجربة املغربية التي  وخل�ض الأ

حددها يف �ضبعة خ�ضائ�ض:

1. التجربة متت يف ظل ا�ضتمرارية نف�ض النظام ال�ضيا�ضي.

ن�ضان. �ض�ضة وطنية حلقوق الإ 2. اإحداث التجربة مت من خالل تو�ضية من موؤ

3. ال�ضتغال على انتهاكات كثيفة وممنهجة ومتباعدة زمنيا.

�ضا�ضي بنف�ضها. 4. الهيئة قامت بو�ضع نظامها الأ

ن�ضان مبتابعة تفعيل التو�ضيات بتعاون مع ال�ضلطات  �ض�ضة وطنية حلقوق الإ 5. تكليف موؤ

املخت�ضة.

6. ق�رش املدة الفا�ضلة بني اإ�ضدار التقرير اخلتامي للهيئة وال�رشوع يف تفعيل تو�ضياتها.

7. اإدراج مقاربة النوع يف اأ�ضغال الهيئة.

العربي  امليثاق  اعتماد  �رشورة  خاللها  من  اأثريت  عامة  نقا�ضات  املداخالت  اأعقبت  وقد 

تواجهه،  التي  والتحديات  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  جمال  يف  مرجعية  كوثيقة  ن�ضان  الإ حلقوق 

مع  ودعمه  الق�ضاء  با�ضتقالل  النهو�ض  يف  العربية  املنطقة  الوطنية يف  �ض�ضات  املوؤ ودور 
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قليمي لوجود اهتمامات  ن�ضان، وكذا التعاون الإ اأهمية التعاون الدويل باعتبار كونية حقوق الإ

م�ضرتكة وو�ضعيات مماثلة بني الدول العربية ودول اجلنوب، وتاأكد فيها اأن مبادئ باري�ض تعد 

�ض�ضة  موؤ اإحداث  على  لكونها حتث  ن�ضان  الإ الوطنية حلقوق  �ض�ضات  للموؤ توجيهية  قواعد 

وطنية واحدة ذات تعددية يف تركيبتها وم�ضتقلة يف عملها ولها ولية عامة يف مو�ضوع 

ن�ضان. حقوق الإ

ثالثا: اأ�سغال الور�سات

وىل: الور�سة الأ

حول مو�ضوع »املبادئ والهيكلة الد�ستورية املتعلقة با�ستقلل الق�ساء«

ناق�س فيها امل�ساركون:

• ال�ضغوط املمار�ضة على الق�ضاة؛

دارة الق�ضاء )وزارة العدل( يف عالقتها با�ضتقالل الق�ضاء؛ • اإ�ضكالية الهيئة املكلفة باإ

• النحرافات الواردة على مبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء يف العالقة مع حرية القا�ضي و�ضعوره 

بغياب الرقابة؛

• اأهمية ف�ضل ال�ضلط يف الد�ضاتري الوطنية وكفالته من حيث الهيكلة على م�ضتوى 

التعيني والعزل...؛

ويله؛ • تكوين الق�ضاة وال�ضتقاللية يف فهم الن�ض وتاأ

�ض�ضة الت�رشيعية يف امل�ضاعدة على ا�ضتقالل الق�ضاء على م�ضتوى فهم الن�ض  • دور املوؤ

الت�رشيعي؛

• اأهمية اإحداث نواد للدفاع عن ا�ضتقالل الق�ضاء؛

• العالقة الناظمة ل�ضتقالل الق�ضاء يف �ضياق البيئة ال�ضيا�ضية والقانونية واحلقوقية 

والهيكلة العامة لل�ضلطة الق�ضائية؛

• دور التكوين والتعيني والرتقية والتعوي�ض والتنظيم بالن�ضبة للق�ضاة يف دعم ا�ضتقاللهم؛

• اإ�ضكالية التمييز بني ال�ضلطة الق�ضائية امل�ضتقلة والق�ضاء امل�ضتقل من حيث التبعية 

خرى؛ وال�ضتقالل وامل�ضاواة مع ال�ضلطات الأ

• تعزيز ا�ضتقالل القا�ضي داخل اجلهاز الق�ضائي؛

• اأهمية العمل على اإحداث هيئات م�ضتقلة ت�ضاهم يف حماية ا�ضتقالل الق�ضاء؛

دارة الق�ضائية؛ • الإ

• دور هيئات املحامني يف دعم ا�ضتقاللية الق�ضاء؛



ن�ضان - الرباط 2007 �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ الندوة الثالثة للموؤ �4

• حت�ضني ا�ضتقالل الق�ضاء من خالل الراأي العام؛

اجلرائم  بع�ض  ووطنية يف  دولية  وجود حماكم  الق�ضاء يف حالة  ا�ضتقالل  اإ�ضكالية   •

)لبنان(؛

• التحديات التي تواجه ا�ضتقالل الق�ضاء يف حالة اإحداث حماكم خا�ضة اأو ا�ضتثنائية؛

اأهمية م�ضاركة ال�ضلطة الق�ضائية يف و�ضع امليزانية اخلا�ضة بها ويف تعيني وعزل   •

واإعطاء ال�ضمانات بالن�ضبة للق�ضاة؛

عالن عن حت�ضني الق�ضاة من املتابعات وال�ضغوطات؛ • اأهمية الإ

• اأهمية التن�ضي�ض على درجات التقا�ضي ل�ضمان النزاهة.

الور�سة الثانية:

دارة العدل وتنفيذ حكم القانون« حول مو�ضوع »ا�ستقلل الق�ساء يف �سياق اإ

تطرق امل�ساركون فيها اإىل:

• العالقة التي تربط بني اجلهاز الق�ضائي واجلهاز احلكومي املكلف بالعدل وتاأثريها على 

ا�ضتقالل الق�ضاء؛

على  وانعكا�ضاته  العادية  املحاكم  �ضالحيات  وتو�ضيع  ال�ضتثنائية  املحاكم  اإحداث   •

ا�ضتقالل الق�ضاء؛

• تاأثري ال�ضلطات الت�رشيعية على ا�ضتقالل الق�ضاء؛

• ه�ضا�ضة التفتي�ض الق�ضائي والرقابة الق�ضائية؛

• قلة عدد الق�ضاة مقارنة مع ارتفاع عدد املتقا�ضني والق�ضايا؛

• دور املوازنات واملخ�ض�ضات الق�ضائية يف دعم اأو التاأثري على ا�ضتقالل الق�ضاء؛

• معوقات تخ�ض املراأة القا�ضية؛

• �ضمان امل�ضاواة بني املواطنني والدولة يف التقا�ضي؛

هالت املهنية والعلمية للق�ضاة ونزاهتهم يف الدعاوي؛ • املوؤ

بن�ضو�ض  و�ضعياتهم  وتنظيم  الق�ضاة  اأمن  و�ضمان  واملحفزات  الرواتب  رفع  اأهمية   •

قانونية واإعطائهم احلق يف التعبري وحرية الراأي؛

• ت�ضهيل م�ضاطر الولوج اإىل الق�ضاء؛

• تكميل املقت�ضيات الد�ضتورية بالقوانني املكملة على امل�ضتوى الوطني يف جمال الق�ضاء 

ليات الدولية ذات ال�ضلة؛ والت�ضديق على الآ

• ن�رش املعلومات القانونية والق�ضائية.
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الور�سة الثالثة:

ا�ستقلل  معيقات  ر�سد  يف  ن�سان  الإ حلقوق  الوطنية  �س�سات  املوؤ »دور  مو�ضوع  حول 

الق�ساء«

�سجل امل�ساركون فيها اأن اأهم املعيقات هي:

• اإ�ضكالية تدخل الدول الكربى يف الق�ضاء الوطني لبع�ض الدول؛

تدخل ال�ضلطة التنفيذية يف ال�ضاأن الق�ضائي مثل متديد مدة العتقال الحتياطي   •

جال القانونية خاللها؛ وعدم احرتام الآ

• تعقد عملية التقا�ضي واجلهل بامل�ضاطر الق�ضائية؛

• تعر�ض الق�ضاة للم�ضايقات نتيجة اأحكامهم؛

• قلة عدد الق�ضاة مقابل كرثة الق�ضايا الرائجة يف املحاكم؛

• تبعية ال�ضجون للوزارات )الداخلية اأو العدل(؛

• �ضعف التكوين لدى ال�ضابطة الق�ضائية وبع�ض الق�ضاة.

وخل�سوا اإىل ما يلي:

دارة؛ حكام الق�ضائية يف مواجهة الإ �ضكالية عدم تنفيذ الأ • �رشورة اإيجاد احللول لإ

• اأهمية ر�ضد عدم املالءمة بني القوانني الوطنية واملعايري الدولية ل�ضتقالل الق�ضاء مثالها؛

• قبول ال�ضكايات الفردية؛

�ض�ضات الوطنية  • اأهمية العمل على تقدمي عرائ�ض بخ�ضو�ض ال�ضكايات الفردية تكون املوؤ

طرفا فيها؛

الر�ضد  الب�رشية الكافية للقيام بعملية  املوارد  �ض�ضات الوطنية  املوؤ اإىل منح  الدعوة   •

والقيام بالدرا�ضات حول ا�ضتقالل الق�ضاء وتقدمي اقرتاحات ب�ضاأنها؛

ن�ضان ذات الطابع الدويل،  • العمل على تزويد الق�ضاة بالوثائق واملراجع اخلا�ضة بحقوق الإ

ون�رش املعلومات القانونية؛

• العمل على اإ�ضدار تقارير حول و�ضعية الق�ضاء؛

دارة الق�ضائية  • العمل على ر�ضد املعيقات على امل�ضتوى الت�رشيعي والبنية الق�ضائية والإ

و�ضن �ضيا�ضية القرب؛

�ض�ضات الوطنية لر�ضد اخلروقات على ال�ضعيد اجلهوي؛ • اأهمية خلق فروع جهوية للموؤ

�ض�ضات الوطنية واملحاكم؛ • الهتمام بعقد �رشاكات بني املوؤ

والرفع من م�ضتوى  العامة  النيابة  اأمام  والتحقيق  البحث  اأثناء  دور املحامني  تو�ضيع   •

امل�ضاعدة الق�ضائية.
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الور�سة الرابعة:

�سيادة  احرتام  �سمان  يف  ن�سان  الإ حلقوق  الوطنية  �س�سات  املوؤ »دور  مو�ضوع  حول 

القانون«

خل�س فيها امل�ساركون اإىل:

الق�ضاء  على  والتن�ضي�ض  الثالث  ال�ضلط  طرف  من  القانون  �ضيادة  احرتام  اأهمية   •

ك�ضلطة؛

• العمل على دعم اجلمعيات احلقوقية؛

ن�ضان من خالل ت�ضهيل الولوجيات واملداخل اإليها؛ • ن�رش ثقافة حقوق الإ

• ر�ضد النتهاكات والقيام بتق�ضي احلقائق ور�ضد املحاكمات غري العادلة؛

• تو�ضيع الرقابة حول املطابقة مع املقت�ضيات الدولية وتقدمي التو�ضيات اإىل احلكومات 

ن�ضان  لرفع التحفظات على بع�ض املواثيق اأو املقت�ضيات الدولية ذات ال�ضلة بحقوق الإ

و�ضيادة القانون؛

�ض�ضات  ن�ضان بني املوؤ • اأهمية اإحداث �ضبكات دولية واإقليمية ووطنية وجهوية حول حقوق الإ

الوطنية وبني النقابات واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية العاملة يف املجال؛

بحاث والدرا�ضات واإعداد التقارير ودعم التوثيق وتقدمي اخلربات وال�ضت�ضارات؛ • القيام بالأ

عالم والتوا�ضل؛ • اأهمية الإ

ليات املدافعة عن ال�ضحايا واإن�ضافهم؛ �ض�ضات والآ • دعم اإن�ضاء املوؤ

املدار�ض  القانون يف  ن�ضان و�ضيادة  الإ والتكوين يف جمال احرتام حقوق  الرتبية  اأهمية   •

عالم؛ واجلامعات وو�ضائل الإ

ن�ضان؛ • اإعداد خطط وطنية حلماية حقوق الإ

�ض�ضات الوطنية والخت�ضا�ض الت�رشيعي للربملان؛ • اإ�ضكالية اإحداث املوؤ

• و�ضع مدونة مبادئ للعاملني يف ميدان العدالة.

رابعا: خل�سات وتو�سيات الندوة

ن�ضان  اأ�ضدر امل�ضاركون يف الندوة بيانا ختاميا ذكروا من خالله باملبادئ الكونية حلقوق الإ

الدولية  ليات  وبالآ املتحدة،  مم  الأ ميثاق  مبادئ  وكذا  الت�رشف،  اأو  للتجزئة  قابليتها  وعدم 

اأمام  الق�ضايا  كافة  عادلة يف  احلق يف حماكمة  ت�ضمن  التي  ن�ضان  الإ حلقوق  قليمية  والإ

حمكمة خمت�ضة وم�ضتقلة وغري منحازة؛
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�ضا�ضية اخلا�ضة با�ضتقالل الق�ضاء، وباملبادئ التوجيهية ب�ضاأن دور  واأقروا فيه باملبادئ الأ

�ضا�ضية ب�ضاأن دور املحامني؛ اأع�ضاء النيابة العامة، واملبادئ الأ

ن�ضان باملبادئ املت�ضلة  �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ واأكدوا على اأهمية التزام املوؤ

�ض�ضات الوطنية )املعروفة بـ »مبادئ باري�ض«(، وعلى احلاجة اإىل بناء �رشاكات بني  بو�ضع املوؤ

دارة  باإ للنهو�ض  احلكومية  غري  واملنظمات  واحلكومات  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ

العدل و�ضيادة القانون؛

تنمية  على  العربية  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ اتفاق  واأعلنوا 

التعاون وتعزيزه بهدف تبادل التجارب واملمار�ضات الف�ضلى التي من �ضاأنها اأن ت�ضجع �ضعي 

والنهو�ض  الوطني  امل�ضتوى  ن�ضان وحمايتها على  الإ للنهو�ض بحقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ

با�ضتقالل الق�ضاء؛

عالم يف حتقيق مزيد من التوعية بحقوق  �ضا�ضي لو�ضائل الإ واأكدوا كذلك على الدور الأ

الق�ضايا  التعامل مع  العربية يف  عالم  الإ و�ضائل  اأحرزته  الذي  بالتقدم  قرار  الإ ن�ضان مع  الإ

احلقوقية؛

واأو�سوا مبا يلي:

1. الدول العربية ب:

ن�ضان طبقا ملبادئ باري�ض والعمل على تعزيز ا�ضتقالليتها  �ض�ضات وطنية حلقوق الإ • اإن�ضاء موؤ

وفعاليتها على م�ضتوى القانون واملمار�ضة ومتكينها من املوارد املالية املنا�ضبة؛

ن�ضان والنهو�ض بها وب�ضيادة القانون  نظمة القانونية الوطنية حلماية حقوق الإ • تعزيز الأ

دارة الفعالة للعدل؛ والإ

ن�ضان، مبا يف ذلك الربوتوكولت الختيارية، وعلى  • امل�ضادقة على التفاقيات الدولية حلقوق الإ

ن�ضان، ورفع التحفظات التي تتعار�ض وجوهر هذه التفاقيات؛ امليثاق العربي حلقوق الإ

تقوية العمل املتعلق ب�ضمان مالءمة الت�رشيعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق   •

جراءات اخلا�ضة  ن�ضان ومتابعة تنفيذ تو�ضيات الهيئات املنبثقة عن التفاقيات والإ الإ

ن�ضان؛ �ضافة اإىل املالحظات ال�ضادرة عن جمل�ض حقوق الإ بالإ

الق�ضاء  ا�ضتقالل  ب�ضمان  الكفيلة  والعملية  والت�رشيعية  الد�ضتورية  التدابري  تعزيز   •

وب�ضكل  الدولية  للمعايري  من�ضفة طبقا  بطريقة  الق�ضائية  جراءات  الإ �ضري  حل�ضن 

طراف؛ يحرتم حقوق الأ
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ن�ضان واإن�ضاء اآليات  • تعزيز ا�ضتقالل الق�ضاء عند اعتماد خطط العمل الوطنية حلقوق الإ

ن�ضان واحلكومات واملنظمات غري  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ لتنفيذها ب�رشاكة بني املوؤ

ن�ضان؛ احلكومية العاملة يف جمال حقوق الإ

ن�سان ب: �س�سات الوطنية العربية حلقوق الإ 2. املوؤ

• امل�ضاهمة يف اإعداد ا�ضرتاتيجيات وطنية ت�ضمل اأن�ضطة تهدف اإىل رفع م�ضتوى الوعي 

طراف املعنية لحرتام ا�ضتقالل الق�ضاء؛ لدى الأ

• الت�ضجيع وامل�ضاركة يف ر�ضد حالت العتقال التع�ضفي وظروف العتقال ويف مالحظة 

املحاكمات كتدابري ميكن اتخاذها لتقييم �ضالحية وا�ضتقاللية وعدم انحياز املحكمة، 

ملتابعة  �رشات ومعايري  عداد موؤ ب�ضكل م�ضرتك لإ والتحليل  البحث  باأعمال  والهتمام 

تلك احلالت؛

العمل على توفري امل�ضاعدة القانونية ل�ضحايا املحاكمات غري العادلة وتاأمني الولوج   •

ن�ضاف جتاه النتهاكات  اإىل اآليات ملعاجلة ال�ضكاوى ت�ضمن لكل فرد احل�ضول على الإ

املرتكبة؛

• العمل على تعزيز برامج التوعية لفائدة عموم اجلمهور حول �ضيادة القانون واإدارة العدل 

خرية؛ عالم، مع ت�ضجيع التوا�ضل مع هذه الأ من خالل و�ضائل الإ

جراءات  كما اأو�ضى امل�ضاركون جامعة الدول العربية اأن تبادر اإىل العمل على تي�ضري الإ

احلكومية  غري  واملنظمات  ن�ضان  الإ حلقوق  العربية  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ باعتماد  املتعلقة 

اأ�ضغال  يف  ومب�ضاركتها  ن�ضان  الإ حلقوق  الدائمة  العربية  اللجنة  لدى  كمراقبني  العربية، 

�ض�ضات واملنظمات. اللجنة، والنهو�ض بو�ضع هذه املوؤ

خام�سا: مقت�سيات ختامية

�ضت�ضاري  الإ واملجل�ض  املغربية  للمملكة  امتنانهم  عن  الندوة  يف  امل�ضاركون  اأعرب 

حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  للموؤ الثالثة  الندوة  ورعاية  تنظيم  على  بها  ن�ضان  الإ حلقوق 

العربية،  املنطقة  يف  الق�ضاء  ا�ضتقالل  مو�ضوع  حول  العربية  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ

واأ�ضادوا  وتعاونه،  دعمه  على  املتحدة  مم  بالأ ن�ضان  الإ حلقوق  ال�ضامية  املفو�ضية  وملكتب 

احلقيقة  جلان  جمال  يف  رائدة  واعتربوها  النتقالية  العدالة  جمال  يف  املغربية  بالتجربة 

وامل�ضاحلة. ن�ضاف  والإ



�ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء ��دور املوؤ

�ض�ضات  واتفقوا على عقد الندوة الرابعة حول التحديات امل�ضرتكة التي تواجه عمل املوؤ

ن�ضان يف املنطقة العربية بجمهورية اجلزائر. الوطنية حلقوق الإ

ن�ضان والدولة امل�ضيفة  �ضت�ضاري حلقوق الإ ويف اخلتام، التم�ض امل�ضاركون، من املجل�ض الإ

مم  ن�ضان لالأ رفع التو�ضيات ال�ضادرة عن الندوة، يف �ضكل وثيقة ر�ضمية، اإىل جمل�ض حقوق الإ

املتحدة.

اإعداد ال�سيدان

عبد الرزاق روان

ثري عبد الواحد الأ



ن�سان امل�ساركة يف الندوة: �س�سات الوطنية العربية حلقوق الإ املوؤ

ن�ضان وترقيتها باجلزائر؛ • اللجنة ال�ضت�ضارية للنهو�ض بحقوق الإ

ن�ضان مب�رش؛ • املجل�ض القومي حلقوق الإ

ن�ضان بقطر؛ • اللجنة الوطنية حلقوق الإ

ن�ضان باملغرب؛ �ضت�ضاري حلقوق الإ • املجل�ض الإ

• الهيئة الفل�ضطينية امل�ضتقلة حلقوق املواطن؛

ن�ضان مبوريتانيا؛ • اللجنة الوطنية حلقوق الإ

ن�ضان باململكة العربية ال�ضعودية؛ • هيئة حقوق الإ

�ضا�ضية بتون�ض. ن�ضان واحلريات الأ • الهيئة العليا حلقوق الإ



علن اخلتامي الإ
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اإعالن الرباط

ن�ضان بدعم من مكتب املفو�ضية ال�ضامية حلقوق  �ضت�ضاري حلقوق الإ نظم املجل�ض الإ

�ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الن�ضان حول “دور  مم املتحدة الندوة الثالثة للموؤ ن�ضان بالأ الإ

 14 12 اىل  العربية”، من  الق�ضاء يف املنطقة  با�ضتقالل  النهو�ض  الوطنية يف  �ض�ضات  املوؤ

نوفمرب2007 يف الرباط، املغرب.

�ض�ضات  قليمية الرامية اإىل تعزيز دور املوؤ كان هدف هذه الندوة دعم املبادرات الوطنية والإ

وا�ضتقالل  القانون  ب�ضيادة  النهو�ض  الفاعلني، يف  وباقي  ن�ضان،  الإ حلقوق  العربية  الوطنية 

ن�ضان. الق�ضاء طبقا للمعايري الدولية حلقوق الإ

ن�ضان وال�ضلطات الق�ضائية  �ض�ضات وطنية حلقوق الإ �ضارك يف هذه الندوة ممثلون عن موؤ

مم املتحدة وخرباء  يف املنطقة العربية، ومنظمات اإقليمية من بينها جامعة الدول العربية، والأ

يف اإدارة العدل ومنظمات غري حكومية.

ديـبـاجـة

ن�ضان يف املنطقة العربية، امل�ضاركون يف هذه الندوة؛ نحن ممثلو املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإ

ن�ضان وعدم قابليتها للتجزئة اأو الت�رشف، وكذا مبادئ  نذكر باملبادئ الكونية حلقوق الإ

مم املتحدة؛  ميثاق الأ

ن�ضان التي ت�ضمن احلق يف حماكمة عادلة يف كافة  ليات الدولية حلقوق الإ نذكر بالآ

عالن  الإ من   10 املادة  ول�ضيما  منحازة،  وغري  وم�ضتقلة  خمت�ضة  حمكمة  اأمام  الق�ضايا 

وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   14 واملادة  ن�ضان،  الإ حلقوق  العاملي 

واملادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 18 من التفاقية الدولية حلماية حقوق العمال 

املهاجرين واأفراد اأ�رشهم؛

ن�ضان واملبادئ والتوجيهات العامة التي ت�ضمن احلق  قليمية حلقوق الإ ليات الإ نذكر بالآ

يف حماكمة عادلة اأمام حمكمة خمت�ضة وم�ضتقلة وغري منحازة، ل �ضيما املادة 7 من امليثاق 

ن�ضان وال�ضعوب، واملبادئ والتوجيهات العامة حول احلق يف حماكمة عادلة  فريقي حلقوق الإ الإ

ن�ضان  الإ العربي حلقوق  امليثاق  الواردة يف  وباملقت�ضيات  اإفريقيا  القانونية يف  امل�ضاعدة  ويف 

املتعلقة با�ضتقالل الق�ضاء؛



�ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء �4دور املوؤ

للحق يف  ن�ضان  الإ حلقوق  قليمية  والإ الدولية  ليات  الآ توفرها  التي  احلماية  اأن  ن�ضجل 

قليمية،  حماكمة عادلة، وكذلك التوجيه املعياري الذي تقدمه املبادئ والتوجيهات الدولية والإ

تنطبق كذلك على املحاكم الع�ضكرية وحالت الطوارئ؛

اأنها  اأ�ضا�ض  على   1985 ل�ضنة  الق�ضاء  با�ضتقالل  اخلا�ضة  �ضا�ضية  الأ باملبادئ  نقر 

ع�ضاء على التن�ضي�ض على ا�ضتقالل الق�ضاء باعتباره  مرجعيات مهمة مل�ضاعدة الدول الأ

النيابة العامة  اأع�ضاء  اأو قانون البالد، وباملبادئ التوجيهية ب�ضاأن دور  �ضلطة يف الد�ضتور 

ا�ضتقالل  حتمي  التي   ،1990 ل�ضنة  املحامني  دور  ب�ضاأن  �ضا�ضية  الأ واملبادئ   ،1990 ل�ضنة 

املحامني والنواب العامني ونزاهتهم املهنية حتى يتمكنوا من اأداء دورهم يف احلفاظ على 

�ضيادة القانون؛

نذكر مببادئ بنغالور ب�ضاأن ال�ضلوك الق�ضائي، التي اعتمدتها جمموعة نزاهة الق�ضاء 

واملجل�ض   2003 �ضنة  ن�ضان  الإ حلقوق  ال�ضابقة  اللجنة  اإليها  اأ�ضارت  والتي   ،2002 �ضنة 

القت�ضادي والجتماعي �ضنة 2006؛

نرحب بالتعليق العام رقم 32 حول املادة 14 ب�ضاأن احلق يف امل�ضاواة اأمام املحاكم ويف 

ن�ضان �ضنة 2007؛ حماكمة عادلة، الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإ

باملبادئ  ن�ضان  الإ حلقوق  العربية  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ التزام  اأهمية  على  التاأكيد  جندد 

مم املتحدة 143/48  �ض�ضات الوطنية كما اعتمدها قرار اجلمعية العامة لالأ املت�ضلة بو�ضع املوؤ

�ض�ضات  يف 20 دي�ضمرب 1993 )املعروفة بـ »مبادئ باري�ض«(، وعلى احلاجة اىل بناء �رشاكات بني املوؤ

دارة العدل و�ضيادة  ن�ضان واحلكومات واملنظمات غري احلكومية للنهو�ض باإ الوطنية حلقوق الإ

القانون؛

النهو�ض  يف  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ دور  حول  الثالثة  الندوة  اأن  ن�ضجل 

با�ضتقالل الق�ضاء ا�ضتعر�ضت التحديات والثغرات يف القانون ويف املمار�ضة، وكذلك ال�رشوط 

امللحة املتعلقة با�ضتقالل الق�ضاء يف املنطقة العربية؛

تنمية  على  تتفق  العربية  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ اأن  نعلن 

التعاون وتعزيزه بهدف تبادل التجارب واملمار�ضات الف�ضلى التي من �ضاأنها اأن ت�ضجع �ضعي 

والنهو�ض  الوطني  امل�ضتوى  ن�ضان وحمايتها على  الإ للنهو�ض بحقوق  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ

با�ضتقالل الق�ضاء؛
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عالم يف حتقيق مزيد من التوعية بحقوق  �ضا�ضي لو�ضائل الإ كد كذلك على الدور الأ نوؤ

الق�ضايا  التعامل مع  العربية يف  عالم  الإ و�ضائل  اأحرزته  الذي  بالتقدم  قرار  الإ ن�ضان مع  الإ

احلقوقية؛

تو�سيـات

نو�سي مبا يلي:

�ض�ضات وطنية حلقوق  اأول- اأن تعمد الدول العربية، التي مل تقم بذلك بعد، اإىل اإن�ضاء موؤ

ن�ضان طبقا ملبادئ باري�ض واأن تعمل على تعزيز ا�ضتقالليتها وفعاليتها على م�ضتوى  الإ

القانون واملمار�ضة ومتكينها من املوارد املالية املنا�ضبة؛

ن�ضان  نظمة القانونية الوطنية حلماية حقوق الإ ثانيا- اأن تعمل الدول العربية على تعزيز الأ

دارة الفعالة للعدل؛ والنهو�ض بها وب�ضيادة القانون والإ

ن�ضان،  ثالثا-.اأن ت�ضادق الدول العربية، التي مل تقم بذلك بعد، على التفاقيات الدولية حلقوق الإ

ول امللحق بالعهد  مبا يف ذلك الربوتوكولت الختيارية، ل �ضيما الربوتوكول الختياري الأ

ن�ضان،  الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، وامل�ضادقة على امليثاق العربي حلقوق الإ

ورفع التحفظات التي تتعار�ض وجوهر هذه التفاقيات وقبول �ضالحيات الهيئات املنبثقة 

ن�ضان للنظر يف ال�ضكاوى الفردية؛ مم املتحدة املتعلقة بحقوق الإ عن اتفاقيات الأ

رابعا- تقوية العمل املتعلق ب�ضمان مالءمة الت�رشيعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق 

جراءات اخلا�ضة،  ن�ضان ومتابعة تنفيذ تو�ضيات الهيئات املنبثقة عن التفاقيات والإ الإ

ن�ضان؛ �ضافة اإىل املالحظات ال�ضادرة عن جمل�ض حقوق الإ بالإ

خام�سا- تعزيز التدابري الد�ضتورية والت�رشيعية والعملية الكفيلة ب�ضمان ا�ضتقالل الق�ضاء 

وب�ضكل  الدولية  للمعايري  طبقا  من�ضفة  بطريقة  الق�ضائية  جراءات  الإ �ضري  حل�ضن 

طراف؛ يحرتم حقوق الأ

ن�ضان واإن�ضاء  �ساد�سا- تعزيز ا�ضتقالل الق�ضاء عند اعتماد خطط العمل الوطنية حلقوق الإ

ن�ضان واحلكومات واملنظمات  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ اآليات لتنفيذها ب�رشاكة بني املوؤ

ن�ضان؛ غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق الإ



�ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء �4دور املوؤ

�ض�ضات الوطنية العربية يف اإعداد ا�ضرتاتيجيات وطنية ت�ضمل اأن�ضطة  �سابعا- م�ضاهمة املوؤ

طراف املعنية لحرتام ا�ضتقالل الق�ضاء؛ تهدف اإىل رفع م�ضتوى الوعي لدى الأ

ثامنا- الت�ضجيع وامل�ضاركة يف ر�ضد حالت العتقال التع�ضفي وظروف العتقال ويف مالحظة 

املحاكمات كتدابري ميكن اتخاذها لتقييم �ضالحية وا�ضتقاللية وعدم انحياز املحكمة؛

�ض�ضات الوطنية العربية يف اأعمال البحث والتحليل ب�ضكل م�ضرتك  تا�سعا- م�ضاركة املوؤ

غري  العتقال  وظروف  التع�ضفي  العتقال  حالت  ملتابعة  ومعايري  �رشات  موؤ عداد  لإ

ن�ضانية واملحاكمة غري العادلة؛ الإ

ل�ضحايا  القانونية  امل�ضاعدة  توفري  على  العربية  الوطنية  �ض�ضات  املوؤ تعمل  اأن  عا�رضا- 

املحاكمات غري العادلة وذلك طبقا للمعايري الدولية ويف احلدود التي ي�ضعها القانون 

وبالعمل على تاأمني الولوج اإىل اآليات ملعاجلة ال�ضكاوى ت�ضمن لكل فرد احل�ضول على 

جراءات الق�ضائية؛ الن�ضاف جتاه النتهاكات املرتكبة خالل الإ

�ض�ضات الوطنية العربية على تعزيز برامج التوعية لفائدة عموم  - اأن تعمل املوؤ اإحدى ع�رض

عالم، مع ت�ضجيع التوا�ضل  اجلمهور حول �ضيادة القانون واإدارة العدل من خالل و�ضائل الإ

خرية؛ مع هذه الأ

باعتماد  املتعلقة  جراءات  الإ بالعمل على تي�ضري  العربية  الدول  تبادر جامعة  اأن  ثاين ع�رض- 

ن�ضان واملنظمات غري احلكومية العربية، كمراقبني  �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ املوؤ

�ض�ضات واملنظمات  ن�ضان والنهو�ض بو�ضع هذه املوؤ لدى اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإ

ومب�ضاركتها يف اأ�ضغال اللجنة؛

�ضت�ضاري  واأخريا، فاإن امل�ضاركني يف الندوة، يعربون عن امتنانهم للمملكة املغربية واملجل�ض الإ

حلقوق  الوطنية  �ض�ضات  للموؤ الثالثة  الندوة  ورعاية  تنظيم  على  بها  ن�ضان  الإ حلقوق 

العربية،  املنطقة  يف  الق�ضاء  ا�ضتقالل  مو�ضوع  حول  العربية  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ

مم املتحدة على دعمه وتعاونه. ن�ضان بالأ وملكتب املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ

ي�ضيدون بالتجربة املغربية يف جمال العدالة النتقالية ويعتربونها رائدة يف جمال جلان 

ن�ضاف وامل�ضاحلة؛ احلقيقة والإ



ن�ضان - الرباط 4�2007 �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ الندوة الثالثة للموؤ

�ض�ضات  يتفقون على عقد الندوة الرابعة حول التحديات امل�ضرتكة التي تواجه عمل املوؤ

قدراتها  لتعزيز  املنا�ضبة  ليات  الآ واعتماد  العربية،  املنطقة  يف  ن�ضان  الإ حلقوق  الوطنية 

وا�ضتقاللها طبقا ملبادئ باري�ض وفتح نقا�ض حول هذه املبادئ ويرحبون بدعوة اللجنة اجلزائرية 

اجلزائر  يف  الرابعة  الندوة  لعقد  وترقيتها  ن�ضان  الإ بحقوق  للنهو�ض  ال�ضت�ضارية  الوطنية 

العا�ضمة؛

ن�ضان والدولة امل�ضيفة باأن يرفعا تو�ضيات  �ضت�ضاري حلقوق الإ يلتم�ضون من املجل�ض الإ

مم املتحدة. ن�ضان لالأ هذه الندوة، يف �ضكل وثيقة ر�ضمية، اإىل جمل�ض حقوق الإ

الرباط 14 نوفمرب 2007



ول امللحق الأ

برنامج الندوة





4� �ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء دور املوؤ

ول: الثنني 12 نوفمرب 2007 اليوم الأ

09:30 - 10:00  ا�ستقبال امل�ساركني
10:00 - 10:45  الفتتاح

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ • كلمة ال�ضيد اأحمد حررين، رئي�ض املجل�ض الإ

• كلمة ال�ضيد عبد الواحد الرا�ضي، وزير العدل املغربي

مم املتحدة املقيم • كلمة ال�ضيد مراد وهبة، ممثل الأ

ن�ضان مم املتحدة حلقوق الإ • كلمة ال�ضيد اآدم عبد امللى، ممثل املفو�ضية ال�ضامية لالأ

10:45 - 11:00  ا�سرتاحة
11:00 - 13:00  جل�سة عامة

�ضت�ضاري  مني العام للمجل�ض الإ �ضتاذ املحجوب الهيبة، الأ رئي�س اجلل�سة: الأ

ن�ضان حلقوق الإ

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ �ضتاذ عبد القادر العلمي، ع�ضو املجل�ض الإ املقرر: الأ

11:00 - 12:20  مداخلت

ال�ضيد  الق�ساء،  با�ستقلل  املتعلقة  ن�سان  الإ حلقوق  الدولية  املعايري   •

باملفو�ضية  اإفريقيا  و�ضمال  و�ضط  الأ ال�رشق  وحدة  من�ضق  امللى،  عبد  اآدم 

ن�ضان ال�ضامية حلقوق الإ

ن�سان و�سيادة حكم القانون،  • دور الق�ساء يف دعم املعايري الدولية حلقوق الإ

ال�ضيد فو�ضطو بوكار، رئي�ض املحكمة اجلنائية ليوغو�ضالفيا ال�ضابقة

ن�سان يف حتديد ال�سمانات القانونية  �س�سات الوطنية حلقوق الإ • دور املوؤ

الري�ضوين، ع�ضو  ال�ضيد حممد م�ضطفى  الق�ساء،  با�ستقلل  املتعلقة 

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ املجل�ض الإ

12:20 - 13:00  مناق�سة
13:00 - 14:30  ا�سرتاحة الغذاء

14:30 - 14:45  جل�سة عامة 

�ضتاذ حممد م�ضطفى الري�ضوين، ع�ضو املجل�ض  رئي�س اجلل�سة: الأ

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ الإ



ن�ضان - الرباط 2007 �ض�ضات الوطنية العربية حلقوق الإ الندوة الثالثة للموؤ �0

على للق�ضاء باملغرب �ضتاذ عبد ال�ضالم العماين، ع�ضو املجل�ض الأ املقرر: الأ

علن اخلتامي • تكوين جلنة �سياغة الإ

• توزيع امل�ساركني على ور�ستي عمل

نظمة  14:45 - 16:30  اأ�سغال الور�ستني: حتديات يف مواجهة ا�ستقلل ونزاهة الأ
الق�سائية يف املنطقة العربية

وىل: املبادىء والهيكلة الد�ضتورية املتعلقة با�ضتقالل الق�ضاء • الور�سة الأ

�ضتاذ عمري م�ضعود، ع�ضو اللجنة الوطنية ال�ضت�ضارية لرتقية  املي�رض: الأ

ن�ضان وحمايتها باجلزائر حقوق الإ

ن�ضان مب�رش �ضتاذ جمال �ضومان، من املجل�ض القومي حلقوق الإ املقرر: الأ

• الور�سة الثانية: ا�ضتقالل الق�ضاء يف �ضياق اإدارة العدل وتنفيذ حكم القانون

�ضتاذ حممد �ضعيد ولد حمودي، رئي�ض اللجنة الوطنية حلقوق  املي�رض: الأ

ن�ضان مبوريتانيا الإ

ن�ضان باململكة العربية  �ضتاذ علي امل�ضتنري، ع�ضو هيئة حقوق الإ املقرر: الأ

ال�ضعودية

16:30 - 16:45  ا�سرتاحة
16:45 - 18:00  تقدمي ومناق�سة نتائج فرق العمل يف اجلل�سة العامة

اليوم الثاين: الثلثاء 13 نوفمرب 2007

09:00 - 09:30  جل�سة عامة:

ن�ضان  �ضتاذ من�رش الروي�ضي، رئي�ض اللجنة العليا حلقوق الإ رئي�س اجلل�سة: الأ

�ضا�ضية بتون�ض واحلريات الأ

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ �ضتاذ حممد اجلوهري، ع�ضو املجل�ض الإ املقرر: الأ

�ضتاذ عبد ال�ضالم العماين، ع�ضو املجل�ض  ول: الأ ملخ�س اأ�سغال اليوم الأ

على للق�ضاء باملغرب الأ

توزيع امل�ساركني على ثلث ور�سات عمل



�ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء �1دور املوؤ

دارة  ن�سان يف جمال اإ �س�سات الوطنية حلقوق الإ 09:30 - 11:00  اأ�سغال الور�سات: دور املوؤ
العدل

ن�ضان يف ر�ضد معيقات   �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ وىل: دور املوؤ • الور�سة الأ

العالقة مع  ال�ضكاوى،  تلقي  التقارير،  )التحليل، كتابة  الق�ضاء  ا�ضتقالل 

املحاكم، مالحظة جل�ضات املحاكمة، تقدمي ال�ضت�ضارات القانونية..(

�ضتاذ عبد الله مربوك الهاليل، ع�ضو اللجنة العليا حلقوق  املي�رض: الأ

�ضا�ضية بتون�ض ن�ضان واحلريات الأ الإ

�ضتاذ عبد العزيز غميجة، مدير الدرا�ضات والتعاون بوزارة العدل باملغرب املقرر: الأ

ن�ضان يف �ضمان احرتام  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ • الور�سة الثانية: دور املوؤ

�ضيادة القانون )تقدمي الدعم، ن�رش الثقافة، الت�ضبيك، العالقة مع نقابات 

املحامني..(.

�ضت�ضاري  �ضتاذ حممد م�ضطفى الري�ضوين، ع�ضو املجل�ض الإ املي�رض: الأ

ن�ضان باملغرب حلقوق الإ

�ضتاذ عبد الله بن حممد املريخي، ع�ضو اللجنة الوطنية حلقوق  املقرر: الأ

ن�ضان بقطر الإ

ن�ضان يف دعم ا�ضتقالل  �ض�ضات الوطنية حلقوق الإ • الور�سة الثالثة: دور املوؤ

مم املتحدة اخلا�ضة الق�ضاء: التعاون مع اإجراءات الأ

و�ضط و�ضمال اإفريقيا  �ضتاذ اآدم عبد امللى، من�ضق وحدة ال�رشق الأ املي�رض: الأ

ن�ضان باملفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإ

ن�ضان  �ضتاذة فرفورة منت حممد، ع�ضو اللجنة الوطنية حلقوق الإ املقررة: الأ

مبوريتانيا

11:00 - 11:15  ا�سرتاحة
11:15 - 12:45  تقدمي ومناق�سة نتائج فرق العمل يف اجلل�سة العامة

13:00 - 14:30  غذاء
14:30 - 16:30  جل�سة عامة

�ضتاذ يو�ضف عبيدان، ع�ضو اللجنة الوطنية حلقوق  رئي�س اجلل�سة: الأ

ن�ضان بقطر الإ

ن�ضان  الإ حلقوق  العليا  اللجنة  ع�ضو  احمدي،  الله  عبد  �ضتاذ  الأ املقرر: 

�ضا�ضية بتون�ض واحلريات الأ
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14:30 - 15:00  اإ�سلح النظام الق�سائي يف املنطقة العربية-درا�سة مقارنة يف 
�سلح، قليمية للإ �سرتاتيجية الدولية والإ املنطقة العربية-اخلطط الإ

منائي يف  الإ املتحدة  مم  الأ برنامج  العلي، ممثل مكتب  زايد  �ضتاذ  الأ مداخلة 

املنطقة العربية

هداف واملبادئ التوجيهية علن اخلتامي للندوة: الأ 15:00 - 15:30  عر�س حول م�رضوع الإ
15:30 - 16:30  مناق�سة

ن�سان �ست�ساري حلقوق الإ 16:30 - 17:30  حفل �ساي مبقر املجل�س الإ

ربعاء 14 نوفمرب 2007 اليوم الثالث: الأ

09:00 - 10:00  جل�سة عامة

�ضت�ضاري  �ضتاذ في�ضل اخلطيب، ع�ضو املجل�ض الإ رئي�س اجلل�سة: الأ

ن�ضان حلقوق الإ

ن�ضان �ضتاذ حممد حم�ضن عواد، ع�ضو املنظمة العربية حلقوق الإ املقرر: الأ

�ضتاذ عبد الله احمدي، ع�ضو اللجنة العليا  ول: الأ ملخ�س اأ�سغال اليوم الأ

�ضا�ضية بتون�ض ن�ضان واحلريات الأ حلقوق الإ

املرتكبة  ن�سان  الإ انتهاكات حقوق  النتقالية: معاجلة  العدالة  حمور   •

يف املا�سي

�ضت�ضاري حلقوق  مني العام للمجل�ض الإ �ضتاذ املحجوب الهيبة، الأ مداخلة الأ

ن�ضاف وامل�ضاحلة. ن�ضان: التجربة املغربية، هيئة الإ الإ

10:00 - 11:00  مناق�سة
11:00 - 11:30  ا�سرتاحة

علن اخلتامي 11:30 - 12:30  توزيع م�رضوع الإ
12:30 - 14:00  الغذاء

14:00 - 16:00  اجلل�سة اخلتامية



�ض�ضات الوطنية للنهو�ض با�ضتقالل الق�ضاء ��دور املوؤ

�ضت�ضاري  �ضتاذة عائ�ضة خملي�ض، ع�ضو املجل�ض الإ رئي�س اجلل�سة: الأ

ن�ضان حلقوق الإ

ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ �ضتاذ حمو اأوحلي، ع�ضو املجل�ض الإ املقرر: الأ

علن اخلتامي وامل�سادقة عليه • مناق�سة م�رضوع الإ

16:20 - 16:30  اختتام اأ�سغال الندوة
ن�ضان �ضت�ضاري حلقوق الإ كلمة ال�ضيد اأحمد حرزين، رئي�ض املجل�ض الإ





امللحق الثاين

�سور من الندوة





وىل والثانية تقدمي ومناق�سة ح�سيلة اأ�سغال الور�ستني الأ

اأ�سغال الور�سة الثالثة



اأ�سغال الور�سة الرابعة

خري اأ�سغال اجلل�سة ال�سباحية من اليوم الأ



ن�سان �ست�ساري حلقوق الإ اختتام الندوة بكلمة ال�سيد اأحمد حرزين رئي�س املجل�س الإ

ن�سان �ست�ساري حلقوق الإ �سورة تذكارية للم�ساركني يف الندوة اأثناء زيارتهم ملقر املجل�س الإ



ن�سان �ست�ساري حلقوق الإ من�سورات املجل�س الإ

- �سنة 2009 -

يداع القانوين: 2009/0390 الإ

ردمك: 978-9954-1-0007-5 
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