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 إعالن مراكش

 حول استقالل السلطة القضائية وضمان حقوق املتقاضني واحترام قواعد سري العدالة

 

اوابةة مل إصالحات عميقة وشاملةيف سياق ما تعرفه خمتلف أنظمة العدالة املعاصرة من 
، سلطة القضائيةاستقالل التاوطيد املعاصر، وذلك من خالل اليت يعرفها العامل املتسارعة التطاورات 
ساطر وتةسيط املوتسهيل الاولاوج إىل القاناون والعدالة،  ،احملابمة العادلة تضماانوتقاوية 

 والرفع من حكامتها وجناعتها؛وحتديثها اإلدارة القضائية أتهيل وواإلجراءات، 

كة لاألوىل لتنصيب اجمللس األعلى للسلطة القضائية ابملمذبرى إطار االحتفاء ابلويف 
 ذلك من إقرار الستقالل النيابة العامة؛ تةعاملغربية وما 

مللك حممد صاحب اجلاللة اانعقد مبدينة مرابش ابململكة املغربية، وحتت الرعاية السامية ل
ماوضاوع اول ح مرابش الدويل حاول العدالة يف دورته األوىل مؤمتر، دام له النصر والتمكني السادس

أايم  ، وذلك"استقالل السلطة القضائية بني ضمان حقاوق املتقاضني واحرتام قاواعد سري العدالة"
وزراء ورؤساء جمالس عليا للقضاء  هممن شخصية 1500حاوايل ، حبضاور 2018أبريل  4و 3و 2

ورؤساء نياابت عامة إضافة إىل منظمات وهيئات حقاوقية ومهنية وبذا خرباء وأبادمييني من خمتلف 
  ؛دول العامل

وراته مبةادرة انعقاده يف أفق انتظام عقد د املشارباون يف هذا املؤمتراملشاربات و ناوه وإذ ت
، ئيةالتاواصل والتقارب بني األنظمة القاناونية والقضا جساورمستقةال، بمنرب دويل للتعاون، ومد 

 هذا جملال؛ يف واالستئناس ابملمارسات الفضلىالقضائي  صالحإللالناجحة  تجاربالتقاسم و 

جاللة امللك  قيادةب تةذهلا اململكة املغربيةبذلتها و هاود الكربى اليت يقدرون عاليا اجل فإهنم
يف سةيل اإلصالح الشامل والعميق ملنظاومة العدالة بكل  ،دام له النصر والتمكني حممد السادس

زون ابلرسالة أهنم يعت ، بماابململكة وإرساء دعائمها مكاوانهتا وتاوطيد استقالل السلطة القضائية
ليت مت اختاذها ورقة ، وااملؤمتر الدويلهذا املشاربني يف  إىل حفظه هللا جاللتهوجهها سامية اليت ال
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لطة ضمان تفعيل استقالل السبشأن مضامني جد متقدمة به من حفلت حبكم ما  عمل للمؤمتر
ملاوابةة  سني أدائهاتطاوير العدالة وحتبذا و ، تعزيز الثقة يف القضاءو  القضائية يف املمارسة والتطةيق،

الدويل القضائي اون تنمية التعو ، اليت تشهدها خمتلف اجملتمعات التحاوالت االقتصادية واالجتماعية
ابتشاف و  برافد لالرتقاء أبداء أنظمة العدالة، يتيح تةادل التجارب واخلربات  وتطاوير جماالته

 هبا. املمارسات الفضلى اليت ميكن االستفادة منها واالستئناس

املتعلقة  ،حاول حماور املؤمتراملؤمترين  بنيفيما بعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى واألفكار و 
 ءمناإبجناعتها و لقضائية وتعزيزكامة اإلدارة احبو  تطاور استقالل السلطة القضائية يف عامل متغريب

 ؛تخليق منظاومة العدالةبو  القدرات املؤسسية ملنظاومة العدالة

ضامني خمتلف مب ويسرتشدونجتارب خمتلف الدول يف هذه اجملاالت فإهنم، وهم يستحضرون 
 :صدروني، وحقاوق اإلنسان القضائيةلسلطة اباملاواثيق الدولية املتعلقة 

 إعالن مراكش

 السلطة القضائية وضمان حقوق املتقاضني واحترام قواعد سري العدالة" حول استقالل"

 :أييتما إىل  من خالله ويدعاون 

 توطيد استقالل السلطة القضائية: –أوال 

من أهم مقاومات دولة القاناون  السلطة القضائيةل استقالعلى أن  إذ يؤبدون -
  ؛واملؤسسات

 يدعاون إىل: -
تعزيز ا قحقق مب ضمان تفعيل استقالل السلطة القضائية يف املمارسة والتطةيق .1

عتةاره احلصن املنيع لدولة القاناون، والرافعة األساسية اب الثقة يف القضاء
   ؛للتنمية

 ،للتطاورات العميقة اليت يعرفها العامل املعاصرماوابةة إصالح أنظمة العدالة   .2
ومالءمتها لاللتزامات  ،دي  التشريعات لتاوابب مستجدات العصرحتو 
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تتمكن العدالة من حىت  الدولية، خاصة منها ذات الصلة حبقاوق اإلنسان،
 ، احلديالقيام بدورها الكامل يف محاية احلقاوق واحلرايت يف اجملتمع 

ادرة وتطلعاته يف حتقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة ق هتالنتظاراواالستجابة 
 ؛القضائيإرساء قاواعد األمن و ملعاصرة اتحدايت العلى ماواجهات 

 ضمان االستقالل اإلداري واملايل للمجالس العليا للقضاء؛ .3
تاوسيع جمال العضاوية يف اجملالس العليا للقضاء من خالل انفتاحها على  .4

فعاليات قاناونية وحقاوقية ابإلضافة إىل القضاة األعضاء، مع ضمان متثيلية 
 املرأة القاضية يف هذه اجملالس؛

دم مصلحة مبا خيتنمية آليات التعاون بني السلطة القضائية وابقي السلط،  .5
 ملةدأ فصل السلط وضرورة تاوازهنا وتعاوهنا؛يف احرتام سري العدالة، 

ناون تسهر على تطةيق القاالتأبيد على دور النيابة العامة بمؤسسة حياوية  .6
االستفادة ، و اجلنائية السياسة تنفيذو  الدفاع عن احلق العام ومكافحة اجلرميةو 

 العامة؛استقالل النيابة  يف جمالمن جتارب خمتلف األنظمة 
حلقاوق علها حتقق املالءمة املثلى بني واجب صيانة اا جمبتطاوير العدالة اجلنائية  .7

 .واحلرايت، وبني هاجس احلفاظ على قيم وربائز اجملتمع، ودرء بل خطر يهدده
 

 حكامة اإلدارة القضائية وتعزيز جناعتها:ترسيخ  –ثانيا 

ة يف منظاومة العدالالدور احلياوي لإلدارة القضائية بمكاون أساسي على  إذ يؤبدون -
 ؛ وتعدد الفاعلني فيها مهامط هبا من او حبكم ما هاو من

 يدعاون إىل: -
من خالل اختاذ اإلجراءات والقاواعد تها حكامقاوية تو  تطاوير اإلدارة القضائية .1

نجاعة تاوجيهها اسرتاتيجيا لتحقيق الو الاوظيفي أدائها  بضمان حسنالكفيلة 
 ؛اخلدمات القضائية يف إطار من املسؤولية والشفافية وجاودة
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لزمن ا تدبريوترشيد  ،اختاذ اإلجراءات العملية لتسهيل الاولاوج إىل العدالة .2
وضمان احلق يف الاوصاول إىل  ،وتيسري الةت داخل أجل معقاول القضائي

 ؛عاتاز ومأسسة الاوسائل الةديلة حلل املن، املعلاومة القاناونية والقضائية
حتدي  خدمات اإلدارة من خالل  التحاول الرقمي للعدالةاواجهة حتدي م .3

يف جمال  اصللإلعالم والتاو احلديثة لتكناولاوجيات األمثل لاوظيف التو  ،القضائية
وإرساء مقاومات احملكمة  ،والتجسيد الالمادي لإلجراءات واملساطر، العدالة
 ؛الرقمية

خلطط وإعداد ااستشراف آاثر االنتقال إىل القضاء التاوقعي أو القضاء اآليل  .4
 يف هذا اجملال؛املالئمة للتعامل مع التطاور التكناولاوجي احلدي  

ئية مبا واإلجرا ةالقاوانني املاوضاوعي على ةالتحاول الرقمي للعدال معاجلة آاثر .5
 ؛قحفظ احلقاوق واملرابز القاناونية

ماواجهة آاثر رقمنة العملية القضائية وتضخم مرابز األرشفة الرقمية على أمن  .6
 رتام املعطيات ذات الطابع الشخصي؛واحالقضائية وماوثاوقية املعلاومات 

 إجناح يف جهاودالفاعلني يف جمال القضاء والقاناون اخنراط بافة  العمل على .7
 ة.العدال ةمنظاوم  وحتدي نةرقم رامجب
 

 :القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة ءإمنا –ثالثا 

الصدارة  تل مكانحت إمناء القدرات املؤسسية ملنظاومة العدالةعلى أن عملية  إذ يؤبدون -
هتدف إىل تعزيز الثقة يف هذه املنظاومة من خالل الرفع من  يف برامج اإلصالح، ألهنا 

  ؛على صعيد بل مكاوانت منظاومة العدالة بفاءة عنصرها الةشري وتطاوير أدائه
 يدعاون إىل: -

لة أساسية والقاناونية، باوسياملهن القضائية القضاء و شروط الاولاوج إىل الرتقاء با .1
ة لفتح معايري ماوضاوعيوضع مع ، لتاوفري العنصر الةشري املطلاوب من األساس

اجملال أمام التحاق أو استقطاب بفاءات ذات جتارب عملية ملمارسة القضاء 
 أو املهن القضائية والقاناونية؛
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ات وإعمال مةدأ املناصفة يف تاويل املسؤولي إدماج مقاربة الناوع يف قطاع العدالة .2
 يف هذا القطاع؛القضائية واإلدارية 

تكاوين اودة الاالرتقاء جبخمتلف الفاعلني يف حقل العدالة من خالل أتهيل  .3
مستاوى التكاوين املستمر وتاوسيع جمال التكاوين والرفع من  ياألساس

وماواجهة حمدودية املؤهالت ونقص  ثقة يف العدالةاللتعزيز ، املتخصص
 ؛الكفاءات املهنية

فرض إلزامية التكاوين األساسي والتكاوين املستمر لتشمل بل مكاوانت    .4
 ؛منظاومة العدالة

 وماوظفي بتابة الضةطمؤسسات ومعاهد تكاوين القضاة النهاوض باوضعية   .5
ا مؤسسات آليات جتعل منه تاوفريخالل من  وخمتلف املهن القضائية والقاناونية

 ؛والتخصصتنمية االحرتافية للتميز و 
مؤسسات ومعاهد التكاوين القضائي فيما بني وضع برامج للتعاون الدويل  .6

قد ع من خالللتةادل التجارب واخلربات يف ميدان التكاوين والتدريب، 
االتفاقيات الثنائية، أو االخنراط يف الشةكات اإلقليمية والشةكات الدولية 

 ؛تاوأمة معاهد التكاوينالدولية لربامج الأو تنفيذ  ،ملعاهد التكاوين
وضع اسرتاتيجية واضحة ومتكاملة للتأهيل األمثل ملختلف العاملني يف     .7

لعدالة منظاومة احقل العدالة والرفع من بفاءهتم املهنية، تعزيزا للثقة يف 
 وترسيخا ملصداقيتها.

 

 :منظومة العدالةختليق  –رابعا 

بشكل  ميساه ،شأن جمتمعي بكل مكاوانهتاختليق منظاومة العدالة على أن  إذ يؤبدون -
وتعزيز  ،وإرساء مةادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مةاشر يف حتقيق العدالة

ملسؤولية مةادئ اعن ترسيخ وإشاعة قيم و  أخالقيات املمارسة املهنية وأعرافها، فضال
 ؛ دالةابية على تعزيز الثقة يف الع، مبا لذلكـ من آاثر إجواحملاسةة واحلكامة اجليدة

 يدعاون إىل: -
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مع بني عاجلة متكاملة، جتوفقا مل ميع مكاوانهتاجبختليق منظاومة العدالة دعم  .1
قية ترسيخا للمسؤولية األدبية واألخال ،املقاربة األخالقيةو  املقاربة القاناونية

  لكل الفاعلني يف منظاومة العدالة؛
يساعد  مبا، العدالة مدوانت للقيم على صعيد بل مكاوانت منظاومة إعداد .2

ي  تشكل حباملعنيني بقاواعدها على التعرف بدقة على واجةاهتم والاوعي هبا، 
ا التزاما مجاعيالاواجب مرجعية مجاعية، يصةح معها احرتام قاواعد السلاوك 

 رد مسألة أخالق فردية فقط؛ليس جمو 
اء القضائية على صعيد اجملالس العليا للقض جلن األخالقياتإحداث وتفعيل  .3

 ؛وهيئات املهن القضائية والقاناونية
تكاوين العاملني يف حقل العدالة على مةادئ السلاوك والتقيد ابألعراف   .4

  العدالة؛والتقاليد املهنية ملنظاومة 
 االستفادة من، و ابحملاسةةربط املسؤولية آلليات الكفيلة بتنزيل مةدأ اوضع  .5

 ؛ممارساهتا الفضلى يف هذا اجملالو جتارب خمتلف الدول 
ة بصفة نظاومة العدالة، واملتمثلاليت تاوفرها مملراقةة واملساءلة اآليات تعزيز  .6

دعم لخاصة يف أجهزة تفتيش احملابم ويف هيئات املهن القضائية والقاناونية، 
  عملية التخليق؛

 تعزيز دور القضاء يف ختليق احلياة العامة وفقا للقاناون. .7

إهنم يدعاون فوتطاوير جماالته، تنمية التعاون القضائي الدويل  ضرورة على يؤكد املؤمترونإذ وختاما 
إىل مأسسة االنعقاد الدوري ملؤمتر مرابش الدويل للعدالة، بمنرب عاملي يتيح تةادل التجارب 

 .دايت ورهاانتمن حتماواجهة ما يعرتضها ميكنها من مبا  ر العدالة املعاصرةيتطاو واخلربات يف جمال 

  

 .2018أبريل  4 يفوحرر مبدينة مرابش ابململكة املغربية 


