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�سكر وعرفان
ذه الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم القت�سادية التابع  "دليل التنفيذ واإطار التقييم" هذا هو نتاج م�سروع نفَّ

رات واجلرمية )املكتب(. ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

وه���ذا الدليل واإط���ار التقييم نتيجة جهود تع���اون مكثَّفة من جانب �سلطات ق�سائي���ة وخرباء حكوميني من 
بلدان �ستَّى حول العامل.

ويع���رب املكتب عن امتنانه البالغ لكب���ار اأع�ساء الهيئات الق�سائية واخلرباء من اأكرث من �ستني بلدًا الذين 
ان، الأردن،  �سارك���وا يف حلقات العمل الإقليمية الرفيعة امل�ستوى حول الن زاهة الق�سائية التي ُعقدت يف عمَّ
بدع���م من برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي يوم���ي 30 حزيران/يونيه و1 متوز/يولي���ه 2013؛ ويف بانكوك، 
تايلن���د، يوم���ي 11 و12 متوز/يوليه 2013؛ ويف بورت اأوف �سب���ني، ترينيداد وتوباغو يومي 23 و24 ني�سان/

���دة، يومي 26 و27 اأيار/ماي���و 2014. وكانت الدراية  اأبري���ل 2014؛ ويف باليك���ر، وليات ميكرونيزيا املوحَّ
الفنية واخلربة لدى امل�ساركني حا�سمة الأهمية يف و�سع الدليل واإطار التقييم واختباره.

مت بتعليق���ات مو�سوعية على  ه بال�سك���ر اإىل الدول الأط���راف التالية التي تقدَّ وي���ودُّ املكت���ب اأي�سًا اأن يتوجَّ
مه املكتب يف الجتماع الرابع ما بني الدورات للفريق العامل املعني  م�سروع الدليل واإطار التقييم بعد اأن قدَّ
فاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س���اد، املنعق���د يف 26 اآب/اأغ�سط�ض 2013 وهي:  مبن���ع الف�س���اد، التابع لتِّ

الحتاد الرو�سي واإ�سرائيل وال�سني واملك�سيك والوليات املتحدة واليابان.

ل  ويع���رب املكتب اأي�سًا ع���ن امتنانه للتعاون املمتاز من جانب املحكمة العليا جلمهورية اإندوني�سيا لإجراء اأوَّ
تنفي���ذ وطني رائد للدليل واإطار التقييم يف جاكرتا، اإندوني�سي���ا، يف الفرتة من 26 اإىل 28 ت�سرين الثاين/

نوفمرب 2013.

م بال�سكر لل�سيد نيهال جاياويكراما مل�ساهمته الفنية يف �سوغ الدليل. ويودُّ املكتب اأن يتقدَّ

كم���ا ي���ودُّ املكتب اأْن يعرب عن امتنانه لإ�سهامات موظفي املكت���ب التالية اأ�سماوؤهم لدورهم يف و�سع الدليل 
واإط���ار التقيي���م وامل�ساهم���ة فيهم���ا، وهم: جاي�س���ون راي�سل���ت، وجوناثان اآج���ار، وكاندي�ض ويل����ض، وماري 

غراجنوان، و�سرفني جمل�سي، وق�سطنطني باليكار�سكي، ورونان اأولوار.

وي���ودُّ املكت���ب اأن يعرب ع���ن امتنانه حلكومة اأ�سرتالي���ا ل�سخائها يف تقدمي التمويل ال���ذي �سمح بو�سع دليل 
التنفيذ واإطار التقييم.





v

املحتويات
 1   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � مة مقدِّ
1   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اأهداف هذا الدليل
2   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � كيفية ا�ستعمال هذا الدليل
2   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � فاقية املادة 11 من االتِّ
3   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � بنية الدليل
4   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � فاقية ا�ستقاللية اجلهاز الق�سائي كما ترد يف املادة 11 من االتِّ
5   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � املبادئ االأ�سا�سية للنُُّظم القانونية لدى الدول االأطراف
5   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ال�سكوك واملعايري الدولية: خال�سة
8   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � موارد ومواد مرجعية

11   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1- تدابري تعزيز الن زاهة لدى اأع�ساء اجلهاز الق�سائي
11   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � نزاهة الق�ساء
14   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي اعتماد مدوِّ
15   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي تعميم مدوِّ
16   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي تطبيق واإنفاذ مدوِّ
18   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � التدريب الق�سائي
20   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ت�سارب امل�سالح واالإف�ساح عن امل�سالح املالية واالنتماءات

23   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2- تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة الأع�ساء اجلهاز الق�سائي
23   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ظاهرة ف�ساد الق�ساء

24  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف- تدعيم نظام الن زاهة املوؤ�س�سية
25   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � تعيني الق�ساة
27   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ترقية الق�ساة
28   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � نقل الق�ساة
29   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ة خدمة الق�ساة مدَّ
30   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الق�ساة املعيَّنون حتت االختبار
  31   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اأجور الق�ساة



vi

31   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابر التاأديبية بحق الق�ساة
34   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنحية الق�ساة من منا�سبهم
35   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح�سانة الق�ساة
36   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اأمن الق�ساة
37   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع ية التعبر وتكوين اجلمعيات والتجمُّ حرِّ
38   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميزانية اجلهاز الق�سائي
39   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �سمان الولية الق�سائية على امل�سائل ذات الطابع الق�سائي
40   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ل ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية احلماية من تدخُّ

41   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باء- تقليل فر�ض الف�ساد
41   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزاهة موظفي املحاكم
44   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإدارة �سوؤون املحاكم
45   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإ�سناد الق�سايا
46   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت الق�سايا م�سك �سجلَّ
48   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإدارة الق�سايا
49   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الو�سول اإىل نظام العدالة
53   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �سفافية الإجراءات الق�سائية
56   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قيا�ض ثقة اجلمهور يف اإحقاق العدالة
57   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلقات بو�سائط الإعلم

59   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- النيابة العامة
60   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعاير املهنية
63   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوظيف والتدريب
65   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �سروط اخلدمة والإجراءات التاأديبية
67   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة
72   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات اجلنائية
74   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ال�سلوك ال�سخ�سي
75   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإف�ساح عن امل�سالح املالية والنتماءات



1

مة مقدِّ

اأهداف هذا الدليل

فاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد هي ال�سكُّ العاملي الوحيد امللزم قانونًا الذي يهدف اإىل تعزيز  1- اتِّ
رات واجلرمية،  التداب���ر الرامي���ة اإىل منع الف�ساد ومكافحت���ه. وي�سعى مكتب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدِّ
فاقية  فاقية، اإىل دعم الدول الأطراف يف جهودها الرامية اإىل الوفاء مبتطلَّبات اتِّ بو�سف���ه الو�سي على التِّ
مكافح���ة الف�س���اد. وبهذه ال�سفة، و�سع املكتب هذا الدليل مل�سان���دة الدول الأطراف يف تنفيذ املادة 11 من 

فاقية. التِّ

فاقية، فاإنَّها ميكن اأن تف�سي اإىل طائفة وا�سعة  2- وهذه املادة، واإْن كانت واحدًة من اأق�سر اأحكام التِّ
ع���ة من تدابر التنفيذ. ويف �سوء هذه الطائف���ة الوا�سعة من تدابر التنفيذ التي ميكن اعتمادها من  ومتنوِّ
فاقي���ة، ت�سعى هذه الوثيقة اإىل م�ساعدة الدول عندما  ِقَب���ل الدول الأطراف فيما يتعلق بهذا احلكم من التِّ
م ال���ذي حترزه فيما يتعلق بهذا اجلزء من  تنظ���ر يف تنفي���ذ املادة 11. وتتَّ�سم حاجة الدول اإىل تقييم التقدُّ
فاقية مكافحة الف�ساد،  فاقي���ة باأهمية خا�س���ة يف �سوء الدورة الثانية القادمة لآلية ا�ستعرا�ض تنفي���ذ اتِّ التِّ

التي تبداأ يف عام 2015.)1(

ة، تتناول ه���ذه الوثيقة املج���الت املوا�سيعية الرئي�سية يف  3- ومل�ساع���دة الدول الأط���راف يف هذه املهمَّ
ر الوثيقة اأداتني  جم���ال نزاه���ة اجلهاز الق�سائي والنيابة العام���ة. وفيما يتعلق بكل من هذه املج���الت، توفِّ
����ض الوثيقة املعاير الدولي���ة واأف�سل املمار�سات ذات ال�سل���ة لتقدمي ملحة مفيدة عن  ًل، تلخِّ رئي�سيت���ني. اأوَّ
م الوثيقة جمموعات من  اأن���واع التداب���ر الت���ي تنظر الدول يف اعتماده���ا يف تنفيذ هذه امل���ادة. ثانيًا، تق���دِّ
ل هذه  الأ�سئل���ة التي ميكن اأن ت�ستخدمها الدول لتقييم مدى معاجلتها للمجال املو�سوعي ذي ال�سلة. وت�سكِّ

فاقية مكافحة الف�ساد. الأ�سئلة معًا اإطار تقييم �سامًل ب�ساأن املادة 11 من اتِّ

4- وي�سع���ى الدليل واإط���ار التقييم اإىل ت�سليط ال�سوء على طائفة م���ن الق�سايا التي ينبغي اأن توؤخذ يف 
فاقية مكافحة الف�س���اد. وعندما ُي�ستخَدم هذا الدليل يف  العتب���ار عن���د تناول م�ساألة تنفيذ املادة 11 من اتِّ
�سياق���ه املحلي، قد حتتاج الدولة الط���رف اإىل اإعادة النظر يف اأحكام د�ستوره���ا اأو قوانينها الأخرى، واإىل 
تقييم القواعد والإجراءات واآليات امل�ساءلة القائمة. وهي اإذ تفعل ذلك، فاإنَّها �سوف تاأخذ يف العتبار دون 

فاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.  ر على اأنَّه ي�سيف متطلَّبات اإىل املادة 11 من اتِّ )1( لي�ض يف "دليل التنفيذ واإطار التقييم" هذا ما ُيف�سَّ

وهو ل يعدو كونه اأداًة بيد الدول الأطراف التي ت�سعى اإىل مراجعة التدابر املتَّخذة لتعزيز تنفيذ املادة 11 وتدعيم هذه التدابر.
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�س���كٍّ )اأ( ما لديها من القدرة واملوارد، وم�ستوى التنمي���ة القت�سادية الذي بلغته؛ )ب( والآليات القائمة، 
ولك���ن املختلفة، التي تعالج ب�سكل كاٍف نف����ض ال�سواغل؛ )ج( واملبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين اخلا�ض 
به���ا. واأخ���رًا، فاإنَّ هذا دلي���ل، مع اأنَّه وا�س���ع النطاق، ل يورد جمموع���ًة ح�سريًة من التداب���ر التي ميكن 
اعتمادها فيما يتعلق مب�ساألة نزاهة اجلهاز الق�سائي والنيابة العامة، ومن َثمَّ فهو ل ي�ستبعد النُُّهج البديلة 

التي قد تفي بروح املادة 11 ومتطلَّباتها.

كيفية ا�ستعمال هذا الدليل

ل اأن ت�ستخدم���ه الهيئة الق�سائي���ة وامل�سوؤولون  5- املق�س���ود من ه���ذا "الدليل والإط���ار" يف املق���ام الأوَّ
فاقي���ة مكافحة الف�ساد.  احلكومي���ون الآخ���رون لإجراء حتلي���ل داخلي لقيام الدولة بتنفي���ذ املادة 11 من اتِّ
وي�سل���ح اأن َي�ستخ���ِدَم ه���ذا الدليل والإط���ار اأي�سًا اجلهات املعني���ة الأخرى، مبا فيها الأو�س���اط الأكادميية 
وو�سائ���ط الإع���لم واملجتمع املدين. ويف كث���ر من الأحوال، ميك���ن اأن يفيد ا�ستكماُل الإط���ار من م�ساركة 
عة من اجلهات الفاعلة، ب���دءًا بالهيئة الق�سائية، ومبا ي�سم���ل اأي�سًا مديري �سوؤون  جمموع���ة وا�سع���ة ومتنوِّ

املحاكم واملتقا�سني واملحامني واملنظمات غر احلكومية.

رة لها، ينبغي للم�ستعِمل  6- ولدى العمل �سمن "الإطار" نف�سه، باإدراج الإجابات مبا�سرًة يف الأطر املوفَّ
اأن ي�سعى لتقدمي اأ�سمل الإجابات عن الأ�سئلة املطروحة، واأن يعالج املوا�سيع حتَّى نهايتها املنطقية، باإ�سافة 
اأ�سئل���ة اأخ���رى عند القت�ساء. ويف احل���الت ذات ال�سلة، حيث اتُِّخ���َذْت التدابر اأو حي���ث تنطبق اللوائح، 
ًة بالن�سبة ملا  ينبغ���ي مل�ستعِمل الإطار اأن يتناول فعالية التدابر واللوائح املنطبقة يف حتقيق اأهدافها، وخا�سَّ
رًا. وينبغي اأن تكون النتيجة الإجمالية ل�ستيفاء الإطار هي حتديد املجالت التي قد تتطلَّب  ���ذ منها موؤخَّ ُنفِّ

فاقية. ا اأو التي ل تفي باملعاير الدولية املقبولة عمومًا مبا يتَّفق مع املادة 11 من التِّ اهتمامًا اإ�سافيًّ

فاقية املادة 11 من التِّ

فاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على ما يلي: 7- تن�ضُّ املادة 11 من اتِّ

)1( نظ���رًا لأهمي���ة ا�ستقللية الق�ساء وما ل���ه من دور حا�سم يف مكافحة الف�س���اد، تتَّخذ كلُّ دولة 
طرف، وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�ض با�ستقللية الق�ساء، تدابر لتدعيم 
الن�زاه���ة ودرء فر����ض الف�ساد بني اأع�ساء اجله���از الق�سائي. ويجوز اأن ت�سم���ل تلك التدابر قواعد 

ب�ساأن �سلوك اأع�ساء اجلهاز الق�سائي.

)2( يج���وز ا�ستح���داث وتطبيق تدابر ذات مفع���ول مماثل للتدابر املتَّخذة عم���ًل بالفقرة 1 من 
ل فيها ذلك اجلهاز جزءًا من  ه���ذه املادة داخل جهاز النياب���ة العامة يف الدول الأطراف التي ل ي�سكِّ

اجلهاز الق�سائي، ولكن يتمتَّع با�ستقللية مماثلة ل�ستقلليته.

لذلك فاإنَّ الفقرة )1( من املادة 11 تفر�ض التزامًا جربيًّا، بينما يبقى المتثال للفقرة )2( خياريًّا.

د املادة 11 على الدور احلا�سم للجهاز الق�سائي يف مكافحة الف�ساد، وتدرك اأنَّه من اأجل النهو�ض  8- توؤكِّ
ف اأع�ساوؤه  ال، يجب اأن يكون اجلهاز الق�سائي نف�سه خاليًا من الف�ساد ويجب اأن يت�سرَّ بهذا الدور على نحو فعَّ
بن�زاه����ة. وتبع����ًا لذلك، فهي تتطلَّ����ب من كل دولة ط����رف )اأ( اأن تتَّخذ تدابر لتدعي����م الن�زاهة بني اأع�ساء 
اجلهاز الق�سائي، )ب( واأن تتَّخذ تدابر لدرء فر�ض انت�سار الف�ساد بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي. وُيقرَتح، 
نة �سلوك للق�ساة. وتو�سي املادة 11 اأي�سًا باإمكانية اتِّخاذ تدابر مماثلة  كواحٍد من هذه التدابر، و�سع مدوِّ
ها تتمتَّع با�ستقللية مماثلة. ويف  ل جزءًا من اجلهاز الق�سائي ولكنَّ فيما يتعلق بالنيابة العامة عندما ل ت�سكِّ



3 مة مقدِّ

ال����دول التي تخ�س����ع فيها وظائف النيابة العامة لل�سلط����ة التنفيذية للحكومة، يتمثَّل �سم����ان م�ساءلة النيابة 
فاقية.)2( العامة بتطبيق الفقرتني )1( و)4( من املادة 7 واأحكام املادة 8 من التِّ

بنية الدليل

ًل تدابر ميكن اتِّخاذها  د هذا الدليل اثنني من املتطلَّبات الأ�سا�سية يف املادة 11. فهو يقرتح اأوَّ 9- يج�سِّ
د ثانيًا التدابر التي ميكن، عندما ُتتَّخذ، اأن تدراأ  لتعزي���ز الن�زاهة بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي. وهو يحدِّ
ل، تقع امل�سوؤولية الأ�سا�سية  فر����ض انت�سار الف�ساد بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي. وفيما يتعل���ق باملتطلَّب الأوَّ
ة قد تتطلَّب  عن تدعيم الن�زاهة بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي على عاتق اجلهاز نف�سه. ومع ذلك، فهي مهمَّ
الدعم من ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية يف احلكومة والتعاون من جانب اأع�ساء املهنة القانونية وو�سائط 
الإع���لم والأو�س���اط الأكادميية واملجتمع امل���دين. وفيما يتعلق باملتطلَّ���ب الثاين، يتعنيَّ اأن تك���ون امل�سوؤولية 
م�سرتكًة بني اجلهاز الق�سائي، من جهة، وال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية للدولة، من جهة اأخرى. وبينما 
ق���د يتَّخ���ذ اجلهاز الق�سائي الإج���راءات املنا�سبة لتنظي���م الأمور داخل اجلهاز نف�سه م���ن اأجل درء فر�ض 
انت�سار الف�ساد، فاإنَّ امل�سوؤولية تقع على عاتق ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية ل�سمان تعزيز نظام الن�زاهة 

�سي الذي يعمل اجلهاز الق�سائي يف �سياقه من اأجل تقليل فر�ض انت�سار الف�ساد. املوؤ�سَّ

خ���اذ التدابر اللزمة وفق���ًا للمادة 11، وقد يتطلَّ���ب بع�سها �سنَّ ت�سريعات، يتع���نيَّ على الدولة  10- ول���دى اتِّ
الط���رف اأن ت�س���ع يف اعتباره���ا اأهمية ا�ستقللية اجله���از الق�سائي ودوره احلا�سم يف مكافح���ة الف�ساد. وعلى 
وج���ه التحديد، ت�س���رتط املادة 11 اأن تتَّخذ الدولة الطرف التدابر اللزمة، وفق���ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها 
بل للموازنة بني  القانوين، دون امل�سا�ض با�ستقللية اجلهاز الق�سائي. وهذا ال�سوؤال اجلوهري، ب�ساأن اأف�سل ال�سُّ

املبادئ الأ�سا�سية لن زاهة اجلهاز الق�سائي وا�ستقلليته، هو ال�سوؤال الذي ي�سعى هذا الدليل اإىل الرد عليه.

)2( املادة 7: اخلدمة العمومية

)1(   ت�سعى كلُّ دولة طرف، حيثما اقت�سى الأمر ووفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين، اإىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم ُنُظم لتوظيف 
امل�ستخدم���ني املدنيني، وغرهم م���ن املوظفني العموميني غر املنتخبني عن���د القت�ساء، وا�ستخدامهم وا�ستبقائه���م وترقيتهم واإحالتهم على 

التقاعد تتَّ�سم باأنَّها:
)اأ(    تقوم على مبادئ الكفاءة وال�سفافية واملعاير املو�سوعية، مثل اجلدارة والإن�ساف والأهلية؛

)ب(  ت�ستم���ل على اإج���راءات منا�سبة لختيار وتدريب اأفراد لتولِّ املنا�سب العمومية التي تعت���رب عر�سًة للف�ساد ب�سفة خا�سة و�سمان 
تناوبهم على املنا�سب عند القت�ساء؛

ع على تقدمي اأجور كافية وو�سع جداول اأجور من�سفة، مع مراعاة م�ستوى النمو القت�سادي للدولة الطرف املعنية؛ )ج(   ت�سجِّ
ف وال�سليم للوظائف  ع على و�سع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني اأولئك املوظفني من الوفاء مبتطلَّبات الأداء ال�سحيح وامل�سرِّ )د(    ت�سجِّ
�ض واملنا�سب من اأج���ل اإذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد امللزمة لأداء وظائفه���م. ويجوز اأن ت�سر هذه  ���ر لهم التدري���ب املتخ�سِّ العمومي���ة، وتوفِّ

نات اأو معاير �سلوكية يف املجالت التي تنطبق عليها. الربامج اإىل مدوِّ
. . . . . . . . . . . . . .

فافية ومتنع ت�سارب  ز ال�سَّ )4(   ت�سعى كلُّ دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي، اإىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم ُنُظم تعزِّ
امل�سالح.

نات قواعد �سلوك للموظفني العموميني املادة 8: مدوِّ
)1(   من اأجل مكافحة الف�ساد، تعمل كلُّ دولة طرف، �سمن جملة اأمور، على تعزيز الن�زاهة والأمانة وامل�سوؤولية بني موظفيها العموميني، 

وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
نات اأو معاير �سلوكية من  ق، �سمن نطاق نظمها املوؤ�س�سية والقانونية، مدوِّ )2(   على وجه اخل�سو�ض، ت�سعى كلُّ دولة طرف اإىل اأن تطبِّ

ف وال�سليم للوظائف العمومية. اأجل الأداء ال�سحيح وامل�سرِّ
)3(   لأغرا�ض تنفيذ اأحكام هذه املادة، على كلِّ دولة طرف، حيثما اقت�سى الأمر ووفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين، اأن حتيط 
نة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني  دة الأطراف، ومنها املدوِّ علم���ًا باملبادرات ذات ال�سلة التي اتَّخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمي���ة واملتعدِّ

خ 12 كانون الأول/دي�سمرب 1996. العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51 املوؤرَّ
ر قيام املوظفني العموميني  )4(    تنظ���ر كلُّ دول���ة طرف اأي�سًا، وفقًا للمب���ادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي، يف اإر�ساء تدابر وُنُظ���م تي�سِّ

باإبلغ ال�سلطات املعنية عن اأفعال الف�ساد، عندما يتنبهون اإىل مثل هذه الأفعال اأثناء اأداء وظائفهم.
ت�سعى كلُّ دولة طرف، عند القت�ساء ووفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي، اإىل و�سع تدابر وُنُظم تلزم املوظفني العموميني   )5(
ب���اأن يف�سح���وا لل�سلطات املعنية ع���ن اأ�سياء منها ما لهم من اأن�سطة خارجية وعمل وظيفي وا�ستثم���ارات وموجودات وهبات اأو منافع كبرة قد 

تف�سي اإىل ت�سارب يف امل�سالح مع مهامهم كموظفني عموميني.
تنظ���ر كلُّ دول���ة ط���رف يف اأن تتَّخذ، وفق���ًا للمبادئ الأ�سا�سي���ة لقانونها الداخلي، تداب���ر تاأديبية اأو تدابر اأخ���رى �سدَّ املوظفني   )6(

نات اأو املعاير املو�سوعة وفقًا لهذه املادة. العموميني الذين يخالفون املدوِّ



دلي�ل التنفي�ذ واإطار التقييم ب�ساأن امل�ادة 411

فاقية ا�ستقللية اجلهاز الق�سائي كما ترد يف املادة 11 من التِّ

ا  11- ل تفر����ض امل���ادة 11 التزامًا على الدول���ة الطرف باتِّخاذ تدابر ل�سم���ان ا�ستقللية الق�ساء. واإمنَّ
تتطلَّ���ب من ال���دول الأطراف، عند اتِّخاذ تداب���ر لتدعيم الن زاهة ودرء فر�ض انت�س���ار الف�ساد بني اأع�ساء 
اجله���از الق�سائي، اأن تفعل ذلك "نظ���رًا لأهمية ا�ستقللية الق�ساء" و"دون م�سا����ض با�ستقللية الق�ساء"، 
وم���ن َثمَّ ف���اإنَّ املادة 11 تفرت����ض �سمن���ًا اأنَّ ا�ستقللية الق�ساء مكفول���ة اأ�سًل. ولذلك، ق���د ترغب الدولة 
الط���رف يف اإعادة النظر يف اإطاره���ا الد�ستوري والقانوين لكي تطمئ���ن اإىل اأنَّ ا�ستقللية الق�ساء مكفولة 
عل���ى النحو املنا�سب مبوجب القانون، واأنَّه قد ُو�سع بذلك اإطار ملئم ي�سمن التقليل من فر�ض الف�ساد يف 

اجلهاز الق�سائي.
12- وتكم���ن، يف �سميم مفهوم ا�ستقللية الق�ساء يف امل�ست���وى التنظيمي، نظرية الف�سل بني ال�سلطات: 
فال�سلط���ة الق�سائي���ة، وهي واح���دة من ثلثة اأركان اأ�سا�سي���ة ومت�ساوية يف الدول���ة الدميقراطية احلديثة، 
ينبغ���ي اأن تعم���ل ب�سكل م�ستقل عن ال�سلطتني الأخريني، ال�سلطة التنفيذي���ة وال�سلطة الت�سريعية. وهذا اأمر 
�س���روري ل�سمان اأنَّ "ال�سلطة الق�سائي���ة تف�سل يف امل�سائل املعرو�سة عليها دون حتيُّز، على اأ�سا�ض الوقائع 
لت،  ووفق���ًا للقان���ون، ودون اأيِّ قي���ود اأو تاأثرات غر �سليمة اأو اأيِّ اإغراءات اأو �سغ���وط اأو تهديدات اأو تدخُّ
مبا�س���رة اأو غ���ر مبا�سرة، من اأيِّ جهة اأو لأيِّ �سبب من الأ�سباب")3(. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ومبا اأنَّ الق�ساة 
فات معيَّنة  م فيها املواطنون ب�س���كاوى �سدَّ اأفعال اأو ت�سرُّ كث���رًا ما يف�سل���ون يف ق�سايا قانونية اإدارية يتقدَّ
ز وجدير  م���ن جان���ب احلكومة، فاإنَّ ا�ستقللي���ة الق�ساء ت�سمن اأنَّه ل ي���زال ُينظر اإليه على اأنَّه غ���ر متحيِّ
بالثق���ة عندما يف�س���ل يف ق�سايا تكون ال�سلطة التنفيذي���ة طرفًا فيها. وهكذا ف���اإنَّ ا�ستقللية الق�ساء هي 
مبثابة �سمان للن زاهة، وبالتال فهي �سرط اأ�سا�سي م�سبق لن زاهة الق�ساء—اأْي قدرة الق�ساء كهيئة على 
مقاوم���ة الف�ساد. وهو �سرط �س���روري م�سبق ل�سيادة القانون، و�سرط اأ�سا�سي ملب���داأ املحاكمة العادلة. وهو 

لي�ض امتيازًا مُينح للجهاز الق�سائي اأو يتمتَّع به الق�ساة.
13- وترتب���ط ا�ستقللي���ة الق�ساء على امل�ستوى الف���ردي بن زاهة القا�سي وا�ستقلليت���ه عن الأطراف يف 
الق�ساي���ا املعرو�سة على املحكم���ة، وعن امل�سالح القت�سادي���ة اأو ال�سيا�سية الأخ���رى )الهامة يف كثر من 
�سية  الأحيان(، التي قد ترغب يف التاأثر على نتيجة الدعوى الق�سائية. ولذا فاإنَّ التدابر الإجرائية واملوؤ�سَّ
ال���ة، التي حتمي القا�سي من ال�سغط اأو النفوذ اخلارجي وت�سمن قدرته على اأداء وظائفه  والت�سغيلي���ة الفعَّ
زة باأخلقيات مهنية �سارمة،  ل من اأيِّ �سخ�ض، مبا يف ذلك الق�س���اة الآخرون، املعزَّ دون خ���وف من التدخُّ
���ن القا�س���ي من البتِّ يف امل�ساألة ب���كل اأمانة ونزاهة عل���ى اأ�سا�ض القانون، ه���ي �سروط �سرورية  والت���ي متكِّ

م�سبقة ل�سمان الن زاهة ال�سخ�سية—وهي القدرة على مقاومة الف�ساد على امل�ستوى ال�سخ�سي.
دت جلنة حق���وق الإن�سان، املن�س���اأة مبوجب العهد الدول  14- ويف التعلي���ق العام رق���م 32 )2007(، حدَّ
�سية والت�سغيلية. وقالت اإنَّ  اخلا����ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )"العهد"(، بع�سًا من هذه الرتتيبات املوؤ�سَّ
�س���رط ال�ستقللي���ة يف املادة 14 )1( من العهد الدول ي�سر، على وج���ه اخل�سو�ض، اإىل ‘1’ الإجراءات 
���ى �سنِّ التقاع���د الإلزامية اأو  واملوؤه���لت لتعي���ني الق�س���اة؛ ‘2’ وال�سمانات املتعلق���ة باأمنهم الوظيفي حتَّ
انته���اء وليته���م، حيثما وجدت؛ ‘3’ وال�سروط التي حتكم الرتقية والنق���ل والتعليق ووقف ممار�سة العمل؛ 
ل ال�سيا�سي من ِقَب���ل ال�سلطة التنفيذية اأو ال�سلطة  ‘4’ وال�ستقللي���ة الفعلي���ة لل�سلطة الق�سائية عن التدخُّ

الت�سريعية.)4(
فاقية، ل بدَّ من الإ�سارة اإىل  15- وعن���د النظ���ر يف مبداأ ا�ستقللية الق�ساء كما َوَرَد يف املادة 11 م���ن التِّ
اأنَّ العدي���د من التدابر التي ميكن اأن تعتمدها ال���دول الأطراف يف تنفيذ هذا احلكم بغية تدعيم الن زاهة 

)3( املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية، التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني الذي 

خ 29 ت�سرين الثاين/ ت يف قراَرْي اجلمعية العام���ة 32/40 املوؤرَّ ُعِق���َد يف ميلن���و م���ن 26 اآب/اأغ�سط�ض اإىل 6 اأيلول/�سبتم���رب 1985 والتي اأُقرَّ
خ 13 كانون الأول/دي�سمرب 1985. نوفمرب 1985 و146/40 املوؤرَّ

)4( الوثيقة HRI/GEN/1/Rev.9 )املجلد 1(، 27 اأيار/مايو 2008، ال�سفحات 268-248.
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واحل���د من فر�ض انت�س���ار الف�ساد بني اأع�ساء اجله���از الق�سائي من �ساأنها يف كثر م���ن الأحيان اأْن تدعم 
عل���ى نح���و غر مبا�سر �سلطة اجله���از الق�سائي و�سرعيت���ه، وبالتال ا�ستقلليته. وبينم���ا ُيطلب من الدول 
الأط���راف، كما ذكر اأعله، املوازنة ب���ني املبداأَْين الأ�سا�سيَّنْي لل�ستقللية والن زاه���ة اللَذْين ي�ستنُد اإليهما 
ها  ز بع�سُ فاقية، ف���اإنَّ التدابر املُعتَمدة لتدعيم اأيٍّ من هاَتنْي القيمَتنْي اجلوهريَتنْي يعزِّ ه���ذا احلكم من التِّ

بع�سًا، يف اأغلب الأحيان.

املبادئ الأ�سا�سية للنُُّظم القانونية لدى الدول الأطراف

فاقية  16- عند الإ�سارة اإىل "املبادئ الأ�سا�سية" للنظام القانوين للدولة الطرف، تعرتف املادة 11 من التِّ
يها كلٌّ من جهازي الق�ساء والنيابة العامة يف النُُّظم القانونية املختلفة،  اأنَّه نظرًا للأدوار املتباينة التي يوؤدِّ
دة املطلوبة لتدعيم الن زاهة ودرء فر�ض الف�ساد ميك���ن اأي�سًا اأْن تتَّخذ اأ�سكاًل خمتلفة.  ف���اإنَّ التداب���ر املحدَّ
ة اإ�سدار الأحكام فح�سب بل  من ذلك مثًل اأنَّ دور القا�سي، يف ُنُظم القانون املدين، قد ل يقت�سر على مهمَّ
قد ي�ستمل كذلك، خلفًا ملا هو احلال يف كثر من بلدان القانون العام، على دور يف اإدارة التحقيق يف وقائع 
ذات �سلة بق�سية ما. ويف النُُّظم القانونية الإ�سلمية اأي�سًا، ُينتظر من القا�سي ا�ستجواب ال�سهود التما�سًا 
ل اإىل قرار. ويف كثر م���ن الدول، قد جتمع  ملزي���د م���ن املعلومات، اإذا ارت���اأى �سرورة ذلك من اأج���ل التو�سُّ
عي العام اأي�سًا اإىل حدٍّ كبر،  النُُّظ���م الق�سائية بني بع�ض عنا�سر هذه النُُّهج املختلفة. وقد يختلف دور املدَّ
عي العام  تبعًا للتقاليد القانونية للدول الأطراف. ففي البلدان التي تتَّبع نظام القانون املدين، قد يكون املدَّ
�سالعًا اإىل حدٍّ كبر يف التحقيق يف اجلرمية ويف مقا�ساتها. ويف البلدان التي تتَّبع نظام القانون العام، تقع 
عي العام بالتقييم املو�سوعي ملا  ل املدَّ م�سوؤولية اإجراء التحقيق على عاتق جهاز ال�سرطة عمومًا، بينما يتكفَّ

اإذا كانت الأدلَّة كافيًة للمقا�ساة، واإذا كانت كذلك بتقدميها اإىل املحكمة.

ال�سكوك واملعاير الدولية: خل�سة

د املعاير الدولية املعا�سرة.  17- جرى العتماد، يف اإعداد هذا الدليل، على ال�سكوك الدولية التي جت�سِّ
كم���ا ي�ستن���د الدليل اأي�سًا اإىل املبادئ املعرتف بها يف املعاهدات الإقليمي���ة والإعلنات وال�سوابق الق�سائية 

ب�ساأن مفاهيم ال�ستقللية والن زاهة وامل�ساءلة يف جمال الق�ساء. وهي ت�سمل ما يلي:
•    العهد الدول اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. اعُتمد العهد بالإجماع من ِقَبل اجلمعية العامة 
ز النفاذ يف ع���ام 1976. وحتى10 حزيران/يونيه 2014،  ل���لأمم املتحدة يف عام 1966، ودخل حيِّ
ت اإليه، وبذلك َقِبَل���ْت اأحكاَمه مبثابة التزام���ات ملزمة مبوجب  ق���ت 168 دول���ًة علي���ه اأو ان�سمَّ �سدَّ

القانون الدول.
•   مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية. اعُتمدت هذه املبادئ يف اأيلول/
�سبتم���رب 1985 من ِقَبل موؤمتر الأمم املتحدة ال�ساب���ع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف اجتماعه 
يف ميلن���و، واأيَّدتها يف وقت لح���ق من ذلك العام اجلمعية العامة للأمم املتحدة.)5( وهذه املبادئ 
تها املتعلقة ب�سمان وتدعيم ا�ستقلل الق�ساء"،  يغت مل�ساعدة الدول الأع�ساء يف مهمَّ الأ�سا�سية "�سِ
والغر�ض منها هو اأن "توؤخذ يف العتبار وحترتم من جانب احلكومات يف اإطار ت�سريعاتها الوطنية 

وممار�ساتها".
ال للمبادئ الأ�سا�سية ل�ستقلل ال�سلطة الق�سائية. اعُتمدت هذه الإجراءات  •   اإجراءات التنفيذ الفعَّ
ته���ا اجلمعي���ة العامة ل���لأمم املتح���دة يف عام  م���ن ِقَب���ل املجل����ض القت�س���ادي والجتماع���ي واأقرَّ

خ 29 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1985. )5( قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 32/40 املوؤرَّ

مة مقدِّ
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عًة من التدابر التي ينبغي للدول اأْن تتَّخذها لغر�ض  1989.)6( وي�س���ف هذا ال�سكُّ جمموعًة متنوِّ
اإنفاذ املبادئ الأ�سا�سية.

•   املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني، اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة 
املجرمني الذي ُعِقَد يف هافانا يف عام 1990. وتهدف هذه املبادئ اإىل تعزيز و�سمان الدور ال�سليم 
للمحام���ني يف نظام العدالة. وت�سمل املو�سوعات املطروقة اإمكاني���ة ال�ستعانة باملحامني والو�سول 
اإىل اخلدم���ات القانونية؛ وال�سمانات اخلا�س���ة يف م�سائل العدالة اجلنائية؛ واملوؤهلت والتدريب؛ 
ية تكوي���ن اجلمعيات والتعبر؛  والواجب���ات وامل�سوؤولي���ات؛ و�سمانات اأداء املحام���ني ملهامهم؛ وحرِّ

والرابطات املهنية للمحامني؛ والإجراءات التاأديبية.
•   املب���ادئ التوجيهي���ة ب�ساأن دور اأع�ساء النياب���ة العامة، اعتمدها موؤمت���ر الأمم املتحدة الثامن ملنع 
اجلرمي���ة ومعاملة املجرم���ني يف هافانا يف عام 1990. وقد اعُتمدت هذه املبادئ التوجيهية لتاأمني 
وتعزي���ز فعالي���ة ونزاهة وعدالة النياب���ة العامة يف الإجراءات اجلنائية. وه���ي ت�سر اإىل املوؤهلت 
ية التعبر وتكوين اجلمعيات؛ ودور النيابة يف  والختي���ار والتدريب؛ وحتديد �سروط اخلدم���ة؛ وحرِّ
الإجراءات اجلنائي���ة؛ وال�سلحيات التقديرية؛ وبدائل امللحقة الق�سائية؛ والعلقات بالوكالت 

�سات احلكومية الأخرى؛ والإجراءات التاأديبية. اأو املوؤ�سَّ
د مبادئ بانغالور القيم الأ�سا�سية ال�ست جلهاز  •   مبادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي. حتدِّ
الق�ساء، وتهدف اإىل و�سع معاير لل�سلوك الأخلقي للق�ساة. وهي ترمي اإىل توفر الإر�ساد للق�ساة 
وتزويد الهيئة الق�سائية باإطار لتنظيم �سلوك اجلهاز الق�سائي. وتفرت�ض هذه املبادئ اأنَّ الق�ساة 
يخ�سع���ون للم�ساءلة عن �سلوكهم اأم���ام الهيئات املنا�سبة املن�ساأة للحف���اظ على املعاير الق�سائية 
ت �سياغة مبادئ بانغالور بناًء على دعوة من مركز  التي هي يف حدِّ ذاتها م�ستقلَّة وحمايدة. وقد متَّ
الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية، من ِقَبل جمموعة متثيلية من كبار الق�ساة )تعرف الآن با�سم 
فري���ق الق�س���اة املعني بتدعيم نزاهة الق�س���اء(، بالت�ساور مع كبار الق�ساة م���ن اأكرث من 75 بلدًا. 
لون  واعُتمدت يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002 يف اجتماع مائدة م�ستديرة لكبار الق�ساة الذين ميثِّ
جمي���ع املناطق اجلغرافية، ُعِقَد يف ق�سر ال�سلم يف له���اي، و�سارك فيه اأي�سًا ق�ساة من حمكمة 
ْت مبادئ بانغالور على جلنة الأمم املتحدة حلقوق  العدل الدولية. ويف ني�سان/اأبريل 2003، ُعِر�سَ
ر اخلا�ض للأمم املتحدة املعني با�ستقلل الق�ساة واملحامني. ويف قرار اتُِّخَذ  الإن�سان من ِقَبل املقرِّ
بالإجم���اع، اأحال���ت اللجنة هذه املبادئ اإىل "ال���دول الأع�ساء واأجه���زة الأمم املتحدة ذات ال�سلة 
واملنظم���ات احلكومي���ة الدولي���ة واملنظمات غ���ر احلكومية لك���ي تنظر فيه���ا".)7( ويف عام 2006، 
اعتم���د املجل�ض القت�سادي والجتماعي مب���ادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اجله���از الق�سائي بو�سفها 
مة للمبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية".)8(  متثِّل "املزيد من التطوُّر"، وباأنَّها "متمِّ
ع اأجهزتها  ويف الق���رار نف�س���ه، دعا املجل�ض القت�سادي والجتماعي الدول الأع�س���اء اإىل "اأْن ت�سجِّ
الق�سائي���ة، مبا يتَّ�سق مع نظمه���ا القانونية الداخلية، على اأن تاأخ���ذ يف اعتبارها، لدى مراجعة اأو 
�سوغ القواعد املتعلقة بال�سلوك املهني والأخلقي لأع�ساء اجلهاز الق�سائي، مبادئ بانغالور ب�ساأن 

�سلوك اجلهاز الق�سائي".
•   التعلي���ق على مبادئ بانغالور لل�سلوك الق�سائي. قام باإعداد هذا التعليق، املوؤلَّف من 175 �سفحة، 
ر، بناًء على طلب من املجل�ض  يف البداي���ة الفري���ق املعني بتدعيم ن زاهة اجلهاز الق�سائي. ثمَّ تط���وَّ
القت�سادي والجتماعي،)9( "مع الأخذ يف العتبار الآراء املُعَرب عنها والتعديلت املقرتحة من ِقَبل 

خ 15 كانون الأول/دي�سمرب 1989؛ قرار املجل�ض القت�سادي والجتماعي 60/1989. )6( قرار اجلمعية العامة 162/44 املوؤرَّ

)7( قرار جلنة حقوق الإن�سان 43/2003.

لع على ن�ض مب���ادئ بانغالور ل�سلوك اجلهاز  خ 27 متوز/يوليه 2006. للطِّ )8( ق���رار املجل����ض القت�سادي والجتماعي 23/2006 امل���وؤرَّ

الق�سائي، انظر مرفق القرار.
خ 27 متوز/يوليه 2006. )9( قرار املجل�ض القت�سادي والجتماعي 23/2006 املوؤرَّ
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الدول الأع�ساء"، يف اجتماع مفتوح باب الع�سوية لفريق خرباء حكومي دول دعا اإىل عقده مكتب 
رات واجلرمي���ة يف اآذار/مار����ض 2007. وقد ُن�ِسَر التعليق من ِقَبل املكت���ب يف اأيلول/�سبتمرب  املخ���دِّ
 2007، وه���و يهدف اإىل امل�ساهمة يف فه���م اأف�سل ملبادئ بانغالور ب�ساأن �سل���وك جهاز الق�ساء.)10( 
وق���د اأثنى املجل�ض القت�س���ادي والجتماعي على عمل فريق اخلرباء احلكومي الدول املفتوح باب 
الع�سوي���ة، وطلب من املكتب ترجم���ة التعليق اإىل جميع اللغات الر�سمية ل���لأمم املتحدة، وتعميمه 

على الدول الأع�ساء واملحافل الق�سائية الدولية والإقليمية واملنظمات املعنية.)11(
َع بي���ان الإجراءات  ال ملبادئ بانغال���ور ل�سلوك اجله���از الق�سائي.)12( َو�سَ •   اإج���راءات التنفي���ذ الفعَّ
ه���ذا واعتمده فريق الق�ساء املعني بتدعيم ن زاهة الق�س���اء يف كانون الثاين/يناير 2010، وُعر�ض 
ل  ���ال ملبادئ بانغالور. وي�س���ف اجلزء الأوَّ مبثاب���ة مب���ادئ توجيهية اأو نق���اط مرجعية للتنفيذ الفعَّ
ا اجل���زء الثاين في�سف  م���ن البي���ان التداب���ر املطل���وب اعتمادها من ِقَب���ل اجلهاز الق�سائ���ي. اأمَّ
�سي���ة املطلوب���ة ل�سم���ان ا�ستق���لل الق�ساء والتي تق���ع ح�سرًا �سم���ن اخت�سا�ض  الرتتيب���ات املوؤ�سَّ

الدولة.
ْيَغْت  •   معاي���ر امل�سوؤولي���ة املهنية لأع�ساء النياب���ة العامة وبي���ان واجباتهم وحقوقهم الأ�سا�سي���ة. �سِ
ه���ذه املعاي���ر واعُتِمَدْت من ِقَب���ل الرابطة الدولية لأع�س���اء النيابات العامة يف ع���ام 1999. وهي 
تتعل���ق بال�سلوك املهني وال�ستق���لل واحلياد والدور امل�سطلع به يف الإج���راءات اجلنائية والتعاون 
والتمك���ني. ويف ع���ام 2008، طلبت جلنة الأمم املتحدة ملنع اجلرمي���ة والعدالة اجلنائية من الدول 
الأع�س���اء ت�سجيع خدمات املقا�ساة لديها، مبا يتَّ�سق م���ع ُنُظمها القانونية الداخلية، على اأن تاأخذ 
ه���ذه املعاير يف العتبار عند مراجع���ة اأو و�سع اأيِّ قواعد فيما يتعل���ق بال�سلوك املهني والأخلقي 
رات واجلرمية تعميم املعاير  لأع�س���اء اأجهزة النيابة العامة. وطلبت اللجنة اأي�سًا من مكتب املخدِّ
على الدول الأع�ساء للنظر فيها والتعليق عليها. وقد وافقت الدول الأع�ساء، يف تعليقاتها، على اأنَّ 

ل مرجعًا دوليًّا ل�سلوك فرادى اأع�ساء النيابة العامة واأجهزة النيابة العامة. املعاير ت�سكِّ
•   امليثاق الأوروبي ب�ساأن النظام الأ�سا�سي للق�ساة، الذي اعُتمد برعاية جمل�ض اأوروبا يف عام 1998. 
ويتناول هذا ال�سكُّ ق�سايا مثل الختيار والتوظيف والتدريب الأوَّل للق�ساة؛ والتعيني وعدم جواز 

ة اخلدمة. التنحية؛ والتطوُّر الوظيفي؛ وامل�سوؤولية؛ والأجور والرعاية الجتماعية؛ وانتهاء مدَّ
•   التو�سية 19 )2000( ب�ساأن دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية، اعتمدتها اللجنة الوزارية 
ملجل����ض اأوروبا يف عام 2000. وحتتوي ه���ذه التو�سية على مبادئ م�سرتكة ب�ساأن دور النيابة العامة 
يف نظام العدالة اجلنائية فيما يتعلق مب�سائل مثل العلقة بني النيابة العامة وال�سلطتني التنفيذية 

والت�سريعية؛ وعلقتها بالق�ساة وال�سرطة؛ وواجباتها جتاه الأفراد.
•   ال���راأي رق���م 1 )2001( للمجل����ض ال�ست�ساري للق�س���اة الأوروبيني ب�ساأن ا�ستق���لل الق�ساء وعدم 
ج���واز تنحية الق�ساة؛ والآراء اللحق���ة ب�ساأن الق�سايا ذات ال�سلة، مبا فيها التمويل واإدارة �سوؤون 
املحاك���م )الراأي رقم 2001/2(؛ واأخلق الق�ساة وم�سوؤوليته���م )الراأي رقم 2002/3(؛ وتدريب 
الق�س���اة )الراأي رقم 2004/4(؛ والعدالة واملجتمع )ال���راأي رقم 2005/7(؛ وجمل�ض الق�ساء يف 
خدم���ة املجتمع )الراأي رق���م 2007/10(؛ ونوعية القرارات الق�سائي���ة )الراأي رقم 2008/11(؛ 

عني العامني يف جمتمع دميقراطي )الراأي رقم 2009/12(. والعلقات بني الق�ساة واملدَّ

. www.unodc.org; www.judicialintegritygroup.org لع على الن�ض، انظر )10( للطِّ

خ 26 متوز/يوليه 2007. )11( قرار املجل�ض القت�سادي والجتماعي 22/2007 املوؤرَّ

. www.judicialintegritygroup.org لع على الن�ض، انظر )12( للطِّ
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•   املب���ادئ والتوجيهات املتعلقة باحل���ق يف حماكمة عادلة ويف احل�سول عل���ى امل�ساعدة القانونية يف 
ه���ا روؤ�ساء دول الحتاد  اأفريقي���ا، التي اأعلنته���ا اللجنة الأفريقية حلق���وق الإن�سان وال�سعوب، واأقرَّ
الأفريقي يف عام 2003. ويحتوي هذا ال�سكُّ على املبادئ العامة التي تنطبق على جميع الإجراءات 
القانوني���ة، مثل املحاكمة العادلة والعلنية، وا�ستقلل املحكمة وحيادها. كما يحتوي على توجيهات 
للدول ب�ساأن التدريب الق�سائي، ودور اأع�ساء النيابة العامة، وا�ستقلل املحامني، وحق املدنيني يف 

عدم حماكمتهم اأمام املحاكم الع�سكرية، و�سمانات ا�ستقلل املحاكم التقليدية ون زاهتها.

موارد ومواد مرجعية

رات واجلرمية اأدوات ومن�سورات مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

18- و�س���ع املكتب، اإىل جانب املعاير الدولية املذكورة اأعله واإقرارها، عددًا من املوارد التي تهدف اإىل 
ة اإحالت مرجعية اإىل العديد من هذه  م�ساندة الدول يف تقييم ُنُظم الق�ساء والنيابة العامة وتعزيزها. وثمَّ
لع عليها كمواد مرجعية اإ�سافية عند  امل���وارد يف �ستَّى اأجزاء هذا الدليل، وقد ترغب الدول الأطراف الطِّ

فاقية مكافحة الف�ساد. وهي ت�سمل ما يلي: النظر يف تنفيذ املادة 11 من اتِّ
•   الدليل املرجعي ب�ساأن تدعيم نزاهة الق�ساء وقدرته)13(

•   تعليق على مبادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي)14(
•   مكانة ودور اأع�ساء النيابة العامة: دليل املكتب - الرابطة الدولية لأع�ساء النيابات العامة

•   جمموعة اأدوات تقييم العدالة اجلنائية)15(
قني ب�ساأن التدابر العملية ملكافحة الف�ساد)16( عني العامني واملحقِّ •   دليل الأمم املتحدة للمدَّ

•   دليل التدريب الق�سائي واأخلقيات الق�ساء النيجري)17(
•   تقييم نزاهة الق�ساء وقدرته يف ثلث وليات نيجرية)18(

•   تقييم نزاهة الق�ساء وبناء القدرات يف وليتني من الوليات الإندوني�سية)19(

فاقية الفريق العامل املعني مبنع الف�ساد التابع للتِّ
19- تن���اول الفري���ق العامل احلكومي ال���دول املفتوح الع�سوية املعن���ي مبنع الف�ساد، ال���ذي اأن�ساأه موؤمتر 
فاقية يف اجتماعه  فاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، م�ساألة تنفيذ املادة 11 من التِّ الدول الأطراف يف اتِّ
ال�سنوي يف الفرتة 26-28 اآب/اأغ�سط�ض 2013. وحت�سرًا لهذا الجتماع، قدمت الدول الأطراف معلومات 
دت فيه���ا التدابر التي اتَّخذتها فيما يتعلق بتنفيذ هذه  ل���ة اإىل املكتب واإىل اأمانة الفريق العامل، حدَّ مف�سَّ

املادة.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapac)13(

.ity/11-85709_ebook.pdf
.http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf )14(

.http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html )15(

.http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/Handbook.pdf )16(

.http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_judicial_training.pdf )17(

.http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf )18(

.http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf )19(

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf
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مها ال���دول الأطراف، بالإ�ساف���ة اإىل العرو�ض الإي�ساحية  ���لع على املعلومات التي تقدِّ 20- وميك���ن الطِّ
ت���ه الأمانة يف وقت  مه���ا اخل���رباء خلل اجتم���اع الفريق العام���ل والتقري���ر املوا�سيعي ال���ذي اأعدَّ الت���ي قدَّ
�ساب���ق للجتم���اع، يف موقع املكت���ب على �سبكة الوي���ب.)20( وبالإ�ساف���ة اإىل ذلك، ا�ستح���دث املكتب موقعًا 
م���ة يف جمي���ع اجتماع���ات الفري���ق العام���ل، مب���ا يف ذل���ك �سفحة  ���ا يحت���وي كلَّ املعلوم���ات املقدَّ موا�سيعيًّ
ع الدول الأطراف عل���ى ال�ستفادة  دة تتعل���ق بن زاهة الق�ساء والنياب���ة العام���ة.)21( وت�سجَّ موا�سيعي���ة حم���دَّ
م���ة يف اإطار الفري���ق العام���ل عند النظ���ر يف تنفيذ امل���ادة 11 من  م���ن الأمثل���ة عن تداب���ر التنفي���ذ املقدَّ

فاقية. التِّ

.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html )20(

.http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/judicial-and-prosecutorial-integrity.html )21(

مة مقدِّ
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 تدابري تعزيز النـزاهة لدى اأع�شاء 

اجلهاز الق�شائي

نزاهة الق�ساء

21- ميكن تعريف م�سطلح "الن زاهة" يف املادة 11، لدى تطبيقه على اأع�ساء اجلهاز الق�سائي، كمفهوم 
�سم���ول ي�س���ر اإىل قدرة النظام الق�سائ���ي اأو فرد من اأف���راد الق�ساء على مقاومة الف�س���اد، مع الحرتام 
الكام���ل للقيم الأ�سا�سية لل�ستقللية واحلياد والكرامة واللياق���ة وامل�ساواة والكفاءة واملثابرة. وهذه القيم 
لة ب�سكل �سام���ل يف التعليق على مبادئ  دة يف مبادئ بانغال���ور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائ���ي ومف�سَّ حم���دَّ

�ض موجز لها: بانغالور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي. وفيما يلي ملخَّ

•   ال�ستقللية:

 ال�ستقللي���ة ه���ي احلالة الذهني���ة للقا�سي. وه���ي امل�سوؤولية املفرو�سة على القا�س���ي لتمكينه من 
الف�س���ل يف ن���زاع م���ا بكل اأمانة وحياد عل���ى اأ�سا�ض تقييم���ه للوقائع ووفقًا لفه���م واٍع للقانون، دون 
���ل خارجي من اأيِّ جهٍة كانت. وجوه���ر مبداأ ا�ستقللية  �سغ���ط اأو تاأث���ر اأو اإغراء اأو تهديد اأو تدخُّ
ية الكاملة للقا�س���ي لأْن ي�ستمع وَيف�سل يف الق�سايا الت���ي ُتعَر�ض اأمام املحكمة.  الق�س���اء هو احلرِّ
خل اأيُّ جهة خارجية —�سواء اأكانت حكومًة اأَْم جماعة �سغط اأَْم فردًا اأَْم حتَّى قا�ٍض  وينبغي األَّ تتدَّ
ل يف الطريقة التي يتناول فيها القا�سي ق�سية ما ويتَّخذ قرارًا ب�ساأنها.  اآخر—اأو اأن حتاول التدخُّ
رًا من العلقات غر امللئمة بال�سلطت���ني التنفيذية والت�سريعية يف  وعل���ى القا�سي األَّ يكون متح���رِّ
رًا من كل ذل���ك من وجهة نظر  احلكوم���ة وم���ن نفوذهما فح�س���ب ولكن يجب اأي�س���ًا اأْن يبدو متحرِّ

املراقب املعقول.

•   احلياد:

ًل، يجب   احلي���اد هو ال�سفة الأ�سا�سية املطلوبة من القا�س���ي. وهناك جانبان ل�سرتاط احلياد. اأوَّ
اأن يك���ون القا�س���ي حمايدًا يف حدِّ ذاته، اأْي ينبغي األَّ يكون لدي���ه اأيُّ حتامل �سخ�سي اأو حتيُّز من 
قبيل مراعاة جانب اأو اآخر اأو نتيجة معيَّنة. ثانيًا، يجب اأن يكون القا�سي اأي�سًا حمايدًا من وجهة 
ر ال�سمانات الكافية ل�ستبع���اد اأيِّ �سكٍّ م�سروع يف هذا ال�سدد.  نظ���ر مو�سوعية، اأي يجب اأن يوفِّ
ويقا����ض ت�سوُّر احلي���اد وفقًا ملعاير مراقب معق���ول. وقد ين�ساأ الت�سوُّر ب���اأنَّ القا�سي غر حمايد 
بع���دد م���ن الأ�سكال، من ذلك مثًل ت�سوٌُّر ما لت�سارب يف امل�سالح، اأو �سلوك القا�سي يف املحكمة، 
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ن اإزاءه  اأو انتماءات القا�سي واأن�سطته خارج املحكمة. وتبعًا لذلك، يجب اأن ين�سحب اأيُّ قا�ض يتكوَّ
�سبب م�سروع يدعو لل�سكِّ يف حياده.

الكرامة:   •

ف دومًا )ولي�ض فقط يف  ن���ات الكرامة هي الأمانة واخللق الق�سائي. فينبغي للقا�سي اأن يت�سرَّ  مكوِّ
رًا من  ف وبطريقة تليق باملن�س���ب الق�سائي؛ واأن يكون متحرِّ اأداء واجبات���ه الر�سمي���ة( ب�سكل م�سرِّ
بًا وفا�سًل يف �سلوكه وطبعه. فالثقة يف اجلهاز الق�سائي  اخل���داع والحتيال والباطل؛ واأن يكون طيِّ
ا تقوم اأي�سًا على اأ�سا�ض الكرامة  ل تقوم على اأ�سا�ض الكفاءة والجتهاد لدى اأع�سائها فح�سب واإمنَّ
���د القا�سي بخدمة املُث���ل العليا للعدالة  وال�ستقام���ة. ول يكف���ي، من وجه���ة نظر اجلمهور، اأن يتعهَّ
دها اأي�سًا.  ا علي���ه اأن يج�سِّ واحلقيق���ة التي تق���وم عليها �سيادة القانون واأُ�س����ض الدميقراطية، واإمنَّ
ر على النظام  وتبعًا لذلك، فاإنَّ ال�سفات ال�سخ�سية وال�سلوك وال�سورة التي يظهر بها القا�سي توؤثِّ
الق�سائ���ي ككل، وم���ن ثمَّ عل���ى الثقة الت���ي ي�سعها اجلمهور في���ه. ومتطلَّبات اجلمه���ور من �سلوك 
ا هو مطل���وب من عامة املواطنني. ومعاير ال�سل���وك هذه اأعلى بكثر من  القا�س���ي اأعل���ى بكثر ممَّ
ع من القا�سي �سلوكًا ل غبار عليه  املعاير املطلوبة من املجتمع ككل. ويف الواقع، يكاد اجلمهور يتوقَّ

مطلقًا.

اللياقة:   •

�ض والتعليق امل�ستم���ر من جانب اجلمهور. ولذلك،  ���ع القا�سي اأن يكون مو�سع التفحُّ  يج���ب اأن يتوقَّ
ي���ة وطواعية، القيود ال�سخ�سية على اأن�سطة معيَّنة، حتَّى لو لن ُينظر اإىل  يج���ب عليه اأن يقبل، بحرِّ
ه���ذه الأن�سط���ة �سلبًا اإذا مار�سها اأع�س���اء اآخرون من املجتمع اأو من مهن���ة القانون. وميكن تطبيق 
عة من املواقف. وم���ن اأمثلة ال�سلوك غر اللئق �سلوك القا�سي  اختب���ار اللياقة على جمموعة متنوِّ
ًل  ث مطوَّ يف املحكم���ة )معاملة تف�سيلية مل�سوؤول كب���ر يف احلكومة( و�سلوكه خارج املحكمة )التحدُّ
د  مع اأحد اخل�سوم يف ق�سية مفتوحة، حتَّى لو مل يكن للحديث يف الواقع علقٌة بالق�سية(؛ والرتدُّ
م���رارًا عل���ى احلان���ات العامة؛ والإف���راط يف ممار�سة القم���ار؛ والعلقات الجتماعي���ة مع فرادى 
املحام���ني؛ والتورُّط يف خلفات عامة؛ وا�ستغ���لل مكانة املن�سب الق�سائي خلدمة م�سالح خا�سة 
ية؛ والنخراط يف اأن�سطة غر لئقة  لأ�سرة القا�سي اأو اأ�سدقائه؛ واإ�ساءة ا�ستخدام املعلومات ال�سرِّ
خارج نطاق الق�ساء؛ وقبول هدايا بالغة القيمة وال�سيافة من معارف حديثي العهد. ويف كل حالة، 
، فاإنَّ ال�سوؤال الذي ينبغي طرحه هو: "كيف يبدو هذا ال�سلوك يف نظر اجلمهور؟"، علمًا  عند ال�سكِّ

باأنَّ اللياقة ومظهر اللياقة اأمران جوهريان يف ممار�سة القا�سي جلميع الأن�سطة.

امل�ساواة:   •

 املعامل���ة املن�سف���ة واملت�ساوية �سم���ة اأ�سا�سية من �سم���ات العدالة. ولي�ض من واج���ب القا�سي فقط 
رًا  العرتاف بالتنوُّع الثقايف والعرقي والديني يف املجتمع واملعرفة به، بل عليه اأي�سًا اأن يكون متحرِّ
ه اجلن�سي اأو الو�سع الجتماعي والقت�سادي.  م���ن التحيُّز اأو التحامل على اأُ�س�ض الإعاق���ة اأو التوجُّ
، بالكلم اأو الإمياء اأو ال�سلوك، ع���ن اأيِّ حتيُّز لأيٍّ من اجلن�َسنْي. كما  ويج���ب على القا�س���ي األَّ ينمَّ
يجب األَّ يدل باأيِّ ملحظات غر لئقة اأو مهينة اإزاء املتقا�سني اأو ال�سهود اأو اأن ي�سيء اإىل �سجني 
مدان. وينبغي اأن تتَّ�سم امللحظات التي يبديها القا�سي دومًا باحلذر والتحفُّظ واللطف. فالقا�سي 
ئ البيئة للمحاكمة العادلة. ولذلك، فاإنَّ املحاباة والتمييز يف املعاملة من  د اجلو ويهيِّ هو الذي ميهِّ
ُثل اأمام املحكمة—�سواء كان من  جان���ب العامل���ني يف املحكمة اأمر غر مقبول. ومن حقِّ كلِّ َمْن مَيْ
ممار�س���ي القانون اأَْم اخل�سوم اأَْم ال�سه���ود—اأْن يعامل بطريقة حترتم كرامته وحقوقه الإن�سانية 

الأ�سا�سية.
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الكفاءة:   •

ة والتح�سر. ولذلك   تتطلَّ���ب الكفاءة يف اأداء الواجبات الق�سائية املعرفة القانوني���ة واملهارة والدقَّ
ينبغ���ي للقا�س���ي اأن يتَّخذ اخلط���وات املعقولة لكت�س���اب القدرة املهنية واحلف���اظ عليها وتعزيزها 
بانتظ���ام من خلل فر�ض التدري���ب التي من واجب القا�سي، بل من حق���ه، ال�ستفادة منها. ولئن 
ق املنا�سب لتجربته املهنية  ل واملتعمِّ ع واملف�سَّ ى القا�سي التدريب املتنوِّ كان من املرغوب فيه اأن يتلقَّ
ل���دى تعيين���ه، فاإنَّ علي���ه اأن يلتزم ب���دوام الدرا�سة والتدري���ب. وي�سبح هذا التدري���ب ل غنى عنه 
ة يف القانون والتكنولوجيا واحتمال ا�سطلع القا�سي مب�سوؤوليات جديدة  ات امل�ستمرَّ بحك���م التغرُّ
عندم���ا ي�سرع يف مزاولة من�سب جديد. ويف �سياق التدويل املتزايد للمجتمعات والأهمية املتزايدة 
للقانون الدول يف العلقات بني الفرد والدولة، ينبغي للقا�سي اأن يبقى على علٍم بالتطوُّرات ذات 
فاقيات الدولية وال�سكوك الأخرى التي تر�سي معاير  ال�سل���ة يف القانون الدول، مبا يف ذل���ك التِّ

حقوق الإن�سان.

املثابرة:   •

ي القا�سي كلَّ واجبات���ه الق�سائية، مبا يف ذل���ك اإ�سدار الأحكام   تتطلَّ���ب املثابرة �س���رورة اأْن ي���وؤدِّ
ظ���ة، بكف���اءة واإن�ساف وبال�سرعة املعقول���ة، واأن ي�سطلع بكل الإج���راءات الق�سائية متحلِّيًا  املتحفِّ
بالروي���ة والهيبة والكيا�س���ة. ولواجبات القا�سي الق�سائية الأ�سبقية عل���ى جميع الأن�سطة الأخرى. 
ل ه���و الأداء الواج���ب للوظيف���ة الق�سائي���ة، التي تنط���وي عنا�سره���ا الرئي�سية على  والواج���ب الأوَّ
ال�ستم���اع وا�ستبانة الق�سايا الت���ي حتتاج اإىل تف�سر القانون وتطبيق���ه. وينبغي للقا�سي اأن يقاوم 
اإغ���راء تكري����ض اهتم���ام مفرط لأن�سطة خ���ارج نطاق الق�س���اء اإذا كان ذلك ينال م���ن قدرته على 
ال�سطلع مبهام من�سبه الق�سائي. فمن الوا�سح اأنَّ حمذور الهتمام املفرط بهذه الأن�سطة يزداد 
اإذا كان���ت تنطوي على تعوي�ض مال. ويف هذه الأحوال، قد ي�سكُّ املراقب املعقول باأنَّ القا�سي َقِبَل 
د  �سة خلدمة املجتمع، ولي�ست جمرَّ امله���ام الأخرى لزيادة دخله الر�سمي. فاجلهاز الق�سائ���ي موؤ�سَّ

قطاع اآخر يف اقت�ساد ال�سوق التناف�سي.

���ر مب���ادئ بانغال���ور، مكتمل���ًة بالإحال���ة املرجعي���ة اإىل التعلي���ق عل���ى مب���ادئ بانغال���ور، دلي���ًل  22- توفِّ
 �سام���ًل لل�سل���وك يرم���ي اإىل تعزي���ز نزاه���ة الق�س���اء. وفيم���ا يل���ي بع����ض م���ن امل�سائ���ل العدي���دة الت���ي

تتناولها:

ة اجلمهور اأو اخلوف من النتقاد. ‘1’  يجب األَّ يتاأثَّر القا�سي بحكم م�سالح حزبية اأو �سجَّ
ًة وحتفُّظًا من معي�سة الآخرين،  ‘2’  لئن كان ُيطلب من القا�سي نهجًا من املعي�سة وال�سلوك اأكرث �سدَّ

ع منه الن�سحاب متامًا من احلياة العامة. فلي�ض من املعقول اأن ُيتوقَّ

‘3’  يحيد عن مبداأ ا�ستقللية الق�ساء اأن يقبل القا�سي، اأثناء اإجازته، العمل لدى ال�سلطة التنفيذية 
اأو الت�سريعية للحكومة.

‘4’  يعت���رب انته���اكًا ملب���داأ ا�ستقللي���ة الق�س���اء اأن يقب���ل القا�س���ي جائ���زًة م���ن وزي���ر الع���دل، اأو 
بناًء عل���ى تو�سي���ة من���ه، ذل���ك لأنَّ تعب���ر ال�سلط���ة التنفيذية ع���ن التقدير لعم���ل القا�سي وهو 
 ل ي���زال ميار����ض عمل���ه، دون م�سارك���ة كب���رة م���ن ال�سلط���ة الق�سائية، ين���ال م���ن ا�ستقللية 

الق�ساء.
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‘5’  ينبغي للقا�سي، جتنُّبًا لتكرار ان�سحابه من الق�سايا درءًا لت�سارب حمتمل يف امل�سالح، اأن يعمل 
على تنظيم �سوؤونه ال�سخ�سية واملالية مبا يقلِّل من احتمال الت�سارب مع واجباته الق�سائية.)22(

ى عن امل�ساركة يف اأيِّ اإجراءات ق�سائي���ة ل ي�ستطيع اأن يتَّخذ فيها قرارًا  ‘6’  عل���ى القا�س���ي اأن يتنحَّ
���ه ل ي�ستطيع اأن يتَّخذ فيها ق���رارًا دون حتيُّز. وينبغي  دون حتيُّ���ز اأو يب���دو فيها ملراقب معقول اأنَّ
ًل،  جل واأن يلتم�ض التعليقات من الأطراف يف حالَتنْي. اأوَّ للقا�س���ي اإدراج الت�سريح بذلك يف ال�سِّ
اإذا كان لديه اأيُّ �سكٍّ حول ما اإذا كانت هناك اأ�سباب وجيهة تدعو للن�سحاب. ثانيًا، اإذا ن�ساأت 
عة قبل فرتة وجيزة من املحاكمة اأو اأثناءها. وينبغي التاأكيد يف التما�ض القا�سي  م�ساألة غر متوقَّ
ا اإذا  ا يلتم�ض امل�ساعدة عمَّ للتعليقات على اأنَّه ل يلتم�ض موافقة الأطراف اأو املدافعني عنهم واإمنَّ
ا اإذا كان مبداأ ال�سرورة ينطبق يف الظروف الراهنة  كانت هناك اأ�سباب وجيهة للن�سحاب وعمَّ

، ينبغي عادًة اأن ُيقطع ال�سكُّ ل�سالح الن�سحاب. مثًل. واإذا كان هناك �سبب وجيه لل�سكِّ

‘7’  يج���ب على القا�سي، يف علقات���ه ال�سخ�سية باأفراد مهنة القانون الذي���ن ميار�سون بانتظام يف 
ي بدرجة معقول���ة اإىل ال�سكِّ يف وجود  ���ب املواقف التي قد ت���وؤدِّ املحكم���ة الت���ي يراأ�سها، اأن يتجنَّ

املح�سوبية اأو املحاباة اأو ت�سوُّر وجودها.

‘8’ رهنًا باأداء القا�سي لواجباته الق�سائية على نحو �سليم، يجوز له:
)اأ( اأن يكت���ب ويحا�س���ر ويعلِّم وي�سهم يف اأن�سطة تتعلق بالقان���ون اأو النظام القانوين اأو 

اإقامة العدل اأو الأمور املتَّ�سلة بها؛ اأو

)ب(  اأن يح�سر جل�سة حماكمة علنية اأمام هيئة ر�سمية فيما يتعلق باأمور تتَّ�سل بالقانون 
اأو النظام القانوين اأو اإقامة العدل اأو الأمور املتَّ�سلة بها؛ اأو

)ج(   اأن يعم���ل ع�سوًا يف هيئة ر�سمي���ة اأو يف جلنة اأو هيئة ا�ست�سارية حكومية اأخرى، اإذا 
ى من القا�سي من عدم حتيُّز وحياد �سيا�سي؛ اأو كانت تلك الع�سوية ل تتناق�ض مع ما ُيتوخَّ

)د(    اأن ميار����ض اأن�سط���ًة اأخ���رى اإذا كانت تل���ك الأن�سطة ل تنتق�ض م���ن هيبة املن�سب 
ل ب�سكل اآخر يف اأداء واجباته الق�سائية. الق�سائي اأو تتدخَّ

‘9’  ل يجوز للقا�سي اأو لأفراد عائلته اأن يطلبوا اأو يقبلوا اأيَّ هدية اأو ُحظوة فيما يتعلق باأداء واجباته 
الق�سائية.

نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي اعتماد مدوِّ

ال لتدعيم نزاهة الق�ساء.  نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي هو جانب حا�س���م يف اأيِّ نهج فعَّ 23- اعتم���اد مدوِّ
د مبثابة و�سيلة لتدعيم الن زاهة الق�سائية يف ن�ضِّ  وتتجلَّ���ى اأهمية هذا التدبر لتنفيذ املادة 11 يف اأنَّه حمدَّ

املادة ذاتها.

بني اإليه( مع واجب القا�سي للف�سل  )22( تن�س���اأ اإمكانية ت�سارب امل�سالح عندما تتعار����ض امل�سالح ال�سخ�سية للقا�سي )اأو م�سالح املقرَّ

يف الق�سي���ة دون حتيُّ���ز. ويتن���اول احلياد الق�سائي احلياد عل���ى �سعيد الوقائع واحلياد يف ت�س���وُّر مراقب معقول على حدٍّ �س���واء. ويف امل�سائل 
الق�سائي���ة، يج���ب اأن ي�سم���ل اختب���ار ت�سارب امل�سال���ح كلًّ من الت�سارب الفعل���ي بني م�سالح القا�س���ي اخلا�سة وواجب الف�س���ل دون حتيُّز، 
والظروف التي يرى )اأو قد يرى( فيها مراقب معقول وجود ت�سارب معقول. على �سبيل املثال، على الرغم من اأنَّ اأفراد اأ�سرة القا�سي لديهم 
ر �سلبًا، حتى لو كان  بني ميكن اأن توؤثِّ كل احلق يف ممار�سة ن�ساط �سيا�سي، ينبغي للقا�سي اأن يدرك اأنَّ الأن�سطة ال�سيا�سية لأفراد الأ�سرة املقرَّ

على نحو خاطئ، على ت�سوُّر اجلمهور لن زاهة القا�سي.
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24- وبينم���ا ت�سر املادة 11 اإىل قواعد فيما يتعلق ب�سل���وك اأع�ساء اجلهاز الق�سائي كتدبر ميكن النظر 
في���ه لتدعي���م الن زاهة، دع���ا املجل�ض القت�سادي والجتماع���ي لدى الأمم املتحدة، يف ع���ام 2006، "الدول 
���ع اأجهزتها الق�سائي���ة، مبا يتَّ�سق مع ُنُظمه���ا القانونية الداخلية، عل���ى اأن تاأخذ يف  الأع�س���اء اإىل اأْن ت�سجِّ
اعتباره���ا مب���ادئ بانغال���ور ب�ساأن �سلوك اجله���از الق�سائي ]املرفقة بذل���ك القرار[ ل���دى مراجعة اأو �سوغ 

القواعد املتعلقة بال�سلوك املهني والأخلقي لأع�ساء اجلهاز الق�سائي.")23(

د العديد من  25- ويف ال���دورة الرابع���ة للفريق العامل املعني مبنع الف�ساد التي تناولت نزاهة الق�ساء، حدَّ
نات قواع���د ال�سلوك الق�سائي  البل���دان الكيفية التي �سع���ت فيها ل�ستخدام مبادئ بانغال���ور يف تعزيز مدوِّ
ن���ة قواعد ال�سلوك ملوظف���ي الق�ساء وفقًا لهذه  لديه���ا. وه���ذا هو احلال يف نيجري���ا مثًل حيث ُو�سعت مدوِّ
نة جمل�ض الق�ساء الوطني الذي ير�سد عدم المتثال ويعاقب عليه. واأ�سار اإىل مبادئ  املب���ادئ. ويدير املدوِّ
نة جديدة للأخلقيات الق�سائية املعتَمدة يف  بانغال���ور اأي�سًا الحتاد الرو�سي كم�سدر رئي�سي يف و�سع مدوِّ

كانون الأول/دي�سمرب 2012.

نة قواعد ال�سلوك  26- وخل����ض العدي���د من الدول اإىل اأنَّه، حر�سًا على دعم اأهمي���ة وفعالية و�سرعية مدوِّ
ذ من ِقَبل اأع�س���اء الق�ساء بالذات. وعلوًة  ق وُتنفَّ اأو اأيِّ تعب���ر م�ساب���ه عن املبادئ، ينبغ���ي اأن ُت�ساغ وُتطبَّ
عل���ى ذل���ك، تتزايد م�ساع���ي الت�ساور م���ع اأ�سحاب امل�سلح���ة الآخرين، مث���ل م�ستعملي املحاك���م واملجتمع 
ه���ج متَّ�سق مع مبداأ  ن���ات قواعد ال�سلوك والأخ���لق. وهذا النَّ امل���دين والأو�س���اط الأكادميي���ة، يف و�سع مدوِّ
ر  ه ميكن اأي�س���ًا اأن ي�ساعد كثرًا يف احلر����ض على اأن توفِّ ا�ستق���لل الق�س���اء والف�سل بني ال�سلط���ات ولكنَّ
ف���ة مبا ينا�س���ب خ�سائ�ض النظ���ام القانوين ال���ذي يعمل  ن���ة مب���ادئ توجيهي���ة هادف���ة ووا�سحة مكيَّ  املدوِّ

فيه الق�ساء.

27- وع���لوًة على ذلك، واإذا ف�سل جه���از الق�ساء اأو اأهمل ال�سطلع مب�سوؤولي���ة �سمان حفاظ اأع�سائه 
ع منهم، ف���اإنَّ الراأي العام والنفعي���ة ال�سيا�سية قد يدفعان  عل���ى معاير عالية من ال�سل���وك الق�سائي املتوقَّ
ا  ح، عندم���ا يحدث ذلك، اأن ين���ال اإىل حدٍّ ما، ورمبَّ ���ل. ومن املرجَّ الفرع���ني الآخري���ن للحكومة اإىل التدخُّ

�ض عليه الق�ساء والذي ي�ستند اإليه. لدرجة خطرة، من مبداأ ال�ستقللية الذي تاأ�سَّ

نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي تعميم مدوِّ

ة اأهداف، وهي: نة قواعد ال�سلوك الق�سائي اإىل حتقيق عدَّ 28- ترمي مدوِّ

•  و�سع معاير ال�سلوك الأخلقي للق�ساة؛
•  توفر الإر�ساد للق�ساة يف اأداء واجباتهم الق�سائية؛

•  تزويد ال�سلطة الق�سائية باإطار لتنظيم �سلوك اجلهاز الق�سائي؛
•   م�ساع���دة اأع�س���اء ال�سلطتني التنفيذي���ة والت�سريعية واملحامني واجلمه���ور ب�سفة عامة على فهم 

اأف�سل لدور الق�ساء؛
•  تزويد املجتمع مبعيار لقيا�ض اأداء القطاع الق�سائي وتقييمه.

نة  نة لقواعد ال�سلوك بل ينبغ���ي تعميم هذه املدوِّ ولتحقي���ق هذه الأه���داف، ل يكفي اأن يعتمد الق�س���اء مدوِّ
نة،  عل���ى نطاق وا�سع يف املجتمع. ومن ال�س���روري اأي�سًا اأن تكون الأخلق الق�سائية، القائمة على هذه املدوِّ

1- تدابر تعزيز الن�زاهة لدى اأع�ساء اجلهاز الق�سائي

خ 27 متوز/يوليه 2006. )23( قرار املجل�ض القت�سادي والجتماعي 23/2006 املوؤرَّ
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اأ من التدريب الأوَّل وامل�ستمر للق�ساة. ويف هذا ال�سدد، هناك عدد من الأمثلة على هيئات  ج���زءًا ل يتجزَّ
نة قواع���د ال�سلوك املحلية،  ق�سائي���ة ومعاه���د تدريب ق�سائي يف بع����ض البلدان �سعت بن�س���اط لتعميم مدوِّ
وغره���ا م���ن املواد مثل التعليق على مبادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي بني الق�ساة وعلى نطاق 

اأو�سع يف املجتمع.)24(

نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي تطبيق واإنفاذ مدوِّ

نة لقواعد ال�سلوك الق�سائي يف حت�سني اأداء الق�ساء وتعزيز ثقة اجلمهور ما مل تكن  29- ل طائل من مدوِّ
ي ال�سكاوى  قابل���ًة للإنف���اذ. ولذلك ينبغي للدولة الطرف اأن تنظ���ر يف ت�سجيع الق�ساء على و�سع اآلي���ة لتلقِّ
ب�س���اأن اأيِّ �سلوك غ���ر اأخلقي من اأع�ساء ال�سلط���ة الق�سائية والتحقيق والبتِّ فيه���ا، حيث ل يكون هناك 
اأيُّ اإ�س���ارة اإىل اإحال���ة هذه ال�س���كاوى اإىل حمكمة ما.)25( ولتعزيز �سفافية و�سرعي���ة هذه الآلية، راأى الكثر 
م���ن ال���دول اأنَّه من غر املنا�سب اأن تكون اإدارة الآلية يف ي���د الق�ساء فقط. وبدًل من ذلك، ُبذلت جهود يف 
نات قواعد ال�سلوك الق�سائي. اإْذ  العديد من الدول لإ�سراك هيئات من خارج الق�ساء يف تطبيق واإنفاذ مدوِّ
لي املجتمع( يف ر�سد  من �ساأن اإ�سراك اأ�سخا�ض من خارج جهاز الق�ساء )من املحامني والأكادمييني وممثِّ
املب���ادئ الأخلقية اأن مينع اأيَّ ت�سوُّر حمتمل مل�سال���ح ذاتية وحماية ذاتية واأن ي�سمن يف الوقت ذاته عدم 

حرمان الق�ساة من القدرة على حتديد اأخلقياتهم املهنية اخلا�سة بهم.

عى  30- وينبغ���ي، يف اأيِّ حتقي���ق يف �سكوى من �سل���وك غر اأخلقي، �سمان حماكمة عادل���ة للقا�سي املدَّ
لية من التحقيق اإذا كان ذلك ما يريده القا�سي. وينبغي توفر  ية يف املراحل الأوَّ عليه، واحلر�ض على ال�سرِّ
احلماية من الإيذاء للمخربين وامل�ستكني وال�سهود، كما ينبغي توفر احلماية للق�ساة من التهديد والبتزاز 
غ له. وقد يكون من ال�سروري �سنُّ الت�سريعات اللزمة لتوفر هذه احلماية. واإذا كانت  والتاأثر الذي ل م�سوِّ
ال�سك���وى خطرًة مبا فيه الكفاية، ول ميكن حلُّها م���ن خلل الت�ساور اأو بالتوبيخ، عندئذ ميكن اإحالتها اإىل 
اجله���ة امل�سوؤولة ع���ن ممار�سة الرقابة التاأديبية على الق�ساة. واإذا كانت التُّهمة جنائيًة يف طبيعتها، ينبغي 

للهيئة التاأديبية اأن تتعاون تعاونًا كامًل مع الوكالة املعنية باإنفاذ القانون.

31- وينبغي للدولة الطرف اأن تنظر اأي�سًا يف ت�سجيع الق�ساء على اإن�ساء هيئة تتاألَّف من ق�ساة ممار�سني 
ى اأو املقرتح يف  ف املتوخَّ و/اأو متقاعدي���ن لتق���دمي امل�سورة لأع�ساء ال�سلط���ة الق�سائية ب�ساأن لياقة الت�س���رُّ
امل�ستقب���ل اإذا مل يكن هن���اك اآلية قائمة لذلك الغر�ض. ويجوز للقا�س���ي، يف العديد من الوليات الق�سائية 
الت���ي اأن�سئ���ت فيها هذه اللجان، اأْن يلتم�ض راأيًا ا�ست�ساريًّا عن م���دى لياقة ال�سلوك الذي ينتهجه هو. ويجوز 
للجن���ة اأي�س���ًا اأن ت�سدر اآراًء من تلقاء نف�سها يف امل�سائل التي ته���مُّ الق�ساء. وقد وجد العديد من الدول اأنَّ 

ا من ن�سرته الر�سمية يحتوي على الن�ض الكامل للتعليق  )24( مثال ذلك، ن�سر معهد التدريب الق�سائي يف كينيا، يف عام 2010، عددًا خا�سًّ

على مبادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي، وَحِر�َض على توزيع ن�سخة منه اإىل كل الق�ساة واأع�ساء الق�ساء يف ذلك البلد.
)25( يف العدي���د م���ن الوليات الق�سائية الت���ي اأن�سئت فيها هذه اللجان، ل ينظ���ر يف ال�سكاوى يف الق�سايا الراهن���ة ما مل تتناول ال�سكوى 

ًل لل�سلوك غ���ر الأخلقي املزعوم  ن ا�سم القا�س���ي وو�سفًا مف�سَّ ع���ًة، واأن تت�سمَّ يًة وموقَّ ر ل���ه. وي�سرتط اأن تك���ون ال�سكوى خطِّ تاأخ���رًا ل م���ربِّ
ر اللجنة احتمال حدوث انتهاك للأخلقيات.  م ال�سك���وى. ول ُيخطر القا�سي باأيِّ �سكوى ما مل تقرِّ واأ�سم���اء اأي �سه���ود وعنوان ورقم هاتف مقدِّ
م  م ال�سكوى على ذلك. ومع ذلك قد يكون من ال�سروري ملقدِّ م �سكوى �سدَّ القا�سي ما مل يواف���ق مقدِّ ة ال�سخ�ض الذي يقدِّ ول ُيك�س���ف ع���ن هويَّ
ر احتمال حدوث  ي���ة. واإذا تقرَّ ال�سك���وى اأن ي���دل باإفادة ك�ساهد يف حال عق���د جل�سة ا�ستماع. وتبقى جميع امل�سائ���ل املعرو�سة على اللجنة �سرِّ
انته���اك للأخلقي���ات، تتوىلَّ اللجنة عادًة امل�ساألة ب�سورة غر ر�سمية بالت�ساور م���ع القا�سي. واإذا اأ�سدرت اللجنة تهمًة ر�سميًة بحق القا�سي، 
ا، اأو تخ�سع القا�سي لفرتة اإ�سراف مرهونة  خ القا�سي �سرًّ ميكن لها عقد جل�سة ا�ستماع، واإذا وجدت اأنَّ التُّهمة لها اأ�سا�ض من ال�سحة، فقد توبِّ
باأحكام و�سروط. وحتيل اللجنة التُّهم التي تراها خطرًة مبا فيه الكفاية بحيث ت�ستوجب تقاعد القا�سي اأو توجيه اللئمة اإليه علنًا اأو تنحيته 

اإىل الهيئة امل�سوؤولة عن ممار�سة الرقابة التاأديبية على الق�ساة.
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نة ذات  هج الوقائي ال�ستباقي تاأثرًا كبرًا من حيث امتثال اأع�ساء اجلهاز الق�سائي لأحكام املدوِّ له���ذا النَّ
ال�سلة.)26(

ال ه���ي عمومًا من  ن���ة لقواعد ال�سل���وك وو�سع التداب���ر لتنفيذها على نحو فعَّ 32- وم�ساأل���ة اعتم���اد مدوِّ
م�سوؤولي���ات الق�ساء. ومع ذلك ينبغي للدولة الطرف، اإذا مل يتَّخ���ذ الق�ساء التدابر املنا�سبة بعد ت�سجيعه 
عل���ى القيام بذلك، اأن تنظر يف اتِّخاذ اخلط���وات اللزمة )مبا يف ذلك من خلل �سنِّ الت�سريعات اإذا لزم 

الأمر( للمتثال لأحكام املادة 11.

نات قواعد ال�شلوك اإطار التقييم: مدوِّ

1- تدابر تعزيز الن�زاهة لدى اأع�ساء اجلهاز الق�سائي

)26( يف العدي���د م���ن الوليات الق�سائي���ة التي اأن�سئت فيها هذه اللجان، يجوز للقا�سي اأن يطلب راأي���ًا ا�ست�ساريًّا ب�ساأن مدى لياقة ال�سلوك 

ى اأو املقرتح  الذي ينتهجه. ويجوز للجنة اأي�سًا اأن ت�سدر اآراء من تلقاء نف�سها يف امل�سائل التي تهمُّ الق�ساء. وتتناول هذه الآراء ال�سلوك املتوخَّ
ا. وت�سرد الآراء الر�سمية الوقائع  يف امل�ستقبل ولي�ض �سلوك املا�سي اأو احلا�سر ما مل يرتبط هذا ال�سلوك ب�سلوك يف امل�ستقبل اأو ما زال م�ستمرًّ
ر امل�سورة فقط فيما يتعلق بتلك الوقائ���ع. وهي ت�ست�سهد بالقواعد والق�سايا والهيئات الأخرى التي لها تاأثر على  الت���ي ي�ستن���د اإليها الراأي وتوفِّ
مة وتقتب�ض م���ن املبادئ املعمول بها لل�سلوك الق�سائي. وير�سل الراأي الر�سمي الأ�سل���ي اإىل ال�سخ�ض الذي يلتم�سه، بينما تر�سل  امل�س���ورة املقدَّ
م الطلب،  حة، تغف���ل فيها اأ�سماء الأ�سخا�ض واملحاكم والأماكن واأي معلومات اأخرى قد متي���ل اإىل حتديد هوية ال�سخ�ض الذي يقدِّ ن�سخ���ة منقَّ
اإىل الق�ساء ونقابات املحامني ومكتبات كليات احلقوق. وجميع الآراء لها طابع ا�ست�ساري فقط، ولي�ست ملزمًة، ولكن المتثال لراأي ا�ست�ساري 

ميكن اعتباره دليًل على ح�سن النيَّة.

هل و�سع اجلهاز الق�سائي اأو هيئة اأخرى قواعد اأو معاير فيما يتعلق بال�سلوك املهني والأخلقي 
نة قواعد ال�سلوك(؟ لنعملأع�ساء اجلهاز الق�سائي )ي�سار اإليها فيما يلي با�سم مدوِّ

الرد
التف�سر:

نة قواعد ال�سلوك يف العتبار مبادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اأع�ساء اجلهاز الق�سائي؟ لنعمهل تاأخذ مدوِّ
الرد

التف�سر:
يرج���ى و�س���ف العملية التي حكم���ت و�سعها واعتماده���ا. ويرجى، على وجه اخل�سو����ض، ذكر ما اإذا 
كانت هذه العملية قد �سملت الت�ساور مع اجلهات املعنيَّة خارج الق�ساء، مثل املجتمع املدين ومنظمات 

م�ستعملي املحاكم؟
لنعم

الرد
التف�سر:

نة قواعد ال�سلوك يف متناول كل الق�ساة؟ لنعمهل و�سعت مدوِّ
الرد

التف�سر:
نة قواعد ال�سل���وك يف الأو�س���اط املعنية اأم اأنه���ا اأُتيَحت خلف ذلك  م���ت مدوِّ �س���ات ُعمِّ عل���ى اأيِّ موؤ�سَّ

للجمهور؟
الرد والتف�سر:

ه���ل هناك اآلية ر�سمية اأو غر ر�سمي���ة اأو اإجراء ر�سمي اأو غر ر�سمي لتقدمي امل�سورة لأع�ساء اجلهاز 
لنعمالق�سائي ب�ساأن �سحة ال�سلوك املعتزم الإتيان به؟

الرد
التف�سر:

ي ال�سكاوى �سدَّ اأع�ساء اجلهاز الق�سائي املتعلقة ب�سوء ال�سلوك والتحقيق  هل هناك اآلية اأو اإجراء لتلقِّ
لنعمفيها؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل تندرج هذه الآلية اأو الإجراء يف اإطار اجلهاز الق�سائي اأَْم ل؟ وهل تعمل ب�سكل م�ستقل عن الق�ساء؟
الرد

التف�سر:
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التدريب الق�سائي
33- ل ميك���ن تعزي���ز ثقة اجلمه���ور يف العملية الق�سائي���ة اإلَّ من خلل �سلمة الق���رارات الق�سائية.)27( 
���ف �سلمة الق���رارات الق�سائية، من بني عوامل اأخرى، على التدريب القانوين للمهنيني ال�سالعني يف  وتتوقَّ
د ال�سلطة الق�سائية باملوارد اللزمة، فاإنَّ امل�سوؤولية  الإج���راءات الق�سائية. وبينما يتعنيَّ على الدولة اأْن تزوِّ
ع���ن تنظي���م التدريب الق�سائي والإ�سراف عليه تقع على عاتق الق�س���اء، �سواء من تلقاء نف�سه اأو من خلل 
هيئة م�ستقلَّة حتت اإ�سرافه. ومن املهم األَّ يغرب عن البال اأنَّ دور القا�سي اليوم يتجاوز ت�سوية املنازعات. 
ويف العدي���د م���ن البلدان اأ�سب���ح ُيطَلب من القا�سي معاجل���ة ق�سايا وا�سعة من القي���م الجتماعية وحقوق 
ديًة من اأيِّ وقت  الإن�س���ان والبتُّ يف ق�ساي���ا اأخلقية مثرة للجدل، وكل ذلك يف �سياق جمتمع���ات اأكرث تعدُّ

م�سى.

34- ينبغ���ي جلمي���ع املعيَّنني ل�سغل وظيفة ق�سائية اأن يكون لديهم اأو اأن يكت�سبوا، قبل مبا�سرة واجباتهم، 
معرفٌة باجلوانب ذات ال�سلة من القانون الوطني والدول املو�سوعي واإجراءاته. وينبغي ت�سميم التدريب 
بحي���ث ل يقت�س���ر على تطوي���ر وتعميق املعرف���ة القانونية بل اأن ي�سم���ل اأي�سًا تطوير مه���ارات تكميلية، من 
قبي���ل معرف���ة اللغات الأجنبي���ة والأ�ساليب البديل���ة لت�سوية املنازع���ات. ومن �ساأن ذل���ك اأن ي�سع يف خدمة 
ا ت�سمل التفكر النقدي  املجتم���ع ق�س���اًة ل تقت�سر قدرتهم على تطبيق القانون ب�سكل �سحيح فح�س���ب واإمنَّ
امل�ستق���ل واحل�سا�سية الجتماعية والنفت���اح الذهني.)28( وينبغي اأي�سًا للق�س���اة املعيَّنني ح�سب الأ�سول اأن 
يحاطوا علمًا مبجالت اأخرى ذات �سلة بالن�ساط الق�سائي، من قبيل اإدارة الق�سايا واإدارة �سوؤون املحاكم 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات والعلوم الجتماعية والتاريخ القانوين والفل�سف���ة. وينبغي اأن يكون تدريب املوظفني 

ديًّا يف منظوره من اأجل �سمان وتعزيز مو�سوعية القا�سي ونزاهة الق�ساء. الق�سائيني تعدُّ

نًة اأ�سا�سي���ًة يف برنامج التدريب الق�سائي. وينبغي  35- وينبغ���ي اأن تكون دورة الأخلقيات الق�سائية مكوِّ
عة من  ا اأْن تكون حمفًل للق�ساة للنظر يف جمموعة متنوِّ له���ذه الدورة ل اأْن "تعلِّم" الأخ���لق الق�سائية واإمنَّ
امل�س���كلت الأخلقي���ة وملناق�سة احلل���ول املنا�سبة. وينبغ���ي اأن يكون الغر�ض من الدورة ه���و تزويد الق�ساة 
باإطار لتحليل الق�سايا الأخلقية التي قد تن�ساأ يف امل�ستقبل وحلها. وينبغي اأن يهدف عن�سر "التعليم" فيما 
ل عندما  يتعل���ق مب�سمون الأخ���لق الق�سائية فقط اإىل م�ساعدة القا�سي على اختيار اأقرب م�سار اإىل التعقُّ
يواج���ه م�ساأل���ًة اأخلقيًة. ومع اأنَّ امل�سائل التي قد تن�ساأ يف حمكمة ابتدائية تختلف عن امل�سائل التي تن�ساأ يف 
حمكم���ة ا�ستئناف، من امل�ستح�سن ا�سرتاط م�ساركة جميع املعيَّنني ل�سغل وظائف ق�سائية، وكذلك الق�ساة 

العاملني على جميع امل�ستويات، يف دورة من هذا القبيل.)29(

36- ويجري، يف معظم بلدان القانون املدين، توظيف الق�ساة يف بداية حياتهم املهنية ويدخلون يف عملية 
لة ومكثَّفة متهيدًا لن�سمامهم اإىل �سلك الق�ساء. ومن الوا�سح يف هذه الظروف �سرورة و�سع  تدري���ب مطوَّ
ل ووا�سع من الناحية املو�سوعية، مب���ا يف ذلك وحدات �ساملة عن الأخلق الق�سائية  برنام���ج تدريب مف�سَّ
وال�سل���وك الق�سائي، ل�سم���ان ح�سن اإعداد الأفراد املختارين لل�سطلع بدوره���م كق�ساة. وعلى النقي�ض 

ًل يف من�سور املكتب، بعنوان دليل مرجعي ب�ساأن تدعيم نزاهة الق�ساء وقدرته )2011(، ال�سفحات 17-11،  )27( نوق�ض هذا املو�سوع مطوَّ

ويف الراأي رقم 11 )2008( ال�سادر عن املجل�ض ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيني ب�ساأن �سلمة القرارات الق�سائية.
)28( املجل�ض ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيني، الراأي رقم 10.

رات واجلرمية، 2007. )29( راجع كتيِّب التدريب على الأخلقيات الق�سائية جلهاز الق�ساء النيجري، مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

من ي�سارك يف هذه الآلية اأو الإجراء، وكيف يتمُّ اختيار الأع�ساء؟
الرد والتف�سر:

م���ا ه���ي تدابر ال�سفافي���ة املتَّخذة يف هذه الآلي���ة اأو الإجراء لتعزيز ثقة النا����ض يف اإجراءات معاجلة 
ال�سكاوى؟

الرد والتف�سر:
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م���ن ذل���ك، يلحظ يف غالبية بلدان القانون العام اأنَّ الأفراد املعيَّنني كاأع�ساء يف ال�سلطة الق�سائية لديهم 
خربة وا�سعة كمحامني ممار�سني، وقد اأم�سوا عادًة فرتة طويلة من الزمن يعملون كمرافعني يف املحاكم.

37- ويف �س���وء الإ�س���ارة يف املادة 11 اإىل "املبادئ الأ�سا�سية للنظ���ام القانوين لدى الدول الأطراف"، من 
الوا�س���ح اأنَّ الحتياج���ات التدريبية يف ال�سياقني املذكورين اأعله �ستكون خمتلفة. ومع ذلك، وبغ�ض النظر 
ع���ن م�ست���وى خربة الفرد الذي يجري توظيفه يف �سلك الق�ساء، من املتَّفق عليه اأنَّ التدريب الأوَّل مطلوب 
قب���ل ال�س���روع يف �سغل من�سب القا�سي. ذلك لأنَّ ممار�سة واجب���ات الق�ساء مهنة جديدة بالن�سبة لكل من 
املوظف���ني يف اإط���ار نظ���ام القانون العام اأو نظ���ام القانون املدين، وه���ي تنطوي على نهج مع���نيَّ يف العديد 
م���ن املج���الت، ول �سيما فيما يتعل���ق باأخلقيات املهن���ة واإدارة الق�سايا واإدارة �س���وؤون املحاكم والعلقات 
دة لأ�ساليب  بالأ�سخا�ض ال�سالعني يف اإجراءات املحكمة. ومن ناحية اأخرى، من املهم اأن توؤخذ امللمح املحدَّ
التوظي���ف يف العتبار وذلك لتحديد اأهداف الربام���ج التدريبية وتكييفها ب�سكل منا�سب. وقد يحتاج الأمر 

اإىل تدريب املحامني ذوي اخلربة فقط يف ما هو مطلوب ملهنتهم اجلديدة.

38- وعندم���ا تكون لغة الأدبيات القانونية )اأْي التقاري���ر القانونية والأحكام ال�ستئنافية، وما اإىل ذلك( 
خمتلفًة عن لغة التعليم القانوين، ينبغي توفر التعليم يف لغة الأدبيات القانونية لكل من املحامني والق�ساة. 

دة اللغات، ينبغي توفر التدريب باللغة ذات ال�سلة. ويف البلدان املتعدِّ

ٍة يف برامج التدريب وهو دورها يف تطوير وت�سجيع بيئة ميكن فيها  39- وهناك جانب يتَّ�سم باأهميٍة خا�سَّ
لأع�ساء من خمتلف فروع الق�ساء وم�ستوياته اللتقاء وتبادل اخلربات وتكوين روؤى م�سرتكة بف�سل احلوار 

فيما بينهم.

م العديد من ال���دول الأطراف اأمثلًة على  40- ويف �سي���اق اأعم���ال الفريق العامل املعني مبنع الف�س���اد، قدَّ
نات قواعد ال�سلوك التي تقدمها لأع�ساء اجلهاز الق�سائي.  دة ب�ساأن الأخلقيات ومدوِّ برام���ج تدريب حمدَّ
ففي الوليات املتحدة، وا�ستكماًل للدور الأ�سا�سي للمركز الق�سائي الفدرال، و�سعت جلنة املوؤمتر الق�سائي 
ذت برامج تثقيفي���ة متوا�سلة عن الأخلقيات ون�س���رت مواد تثقيفية  ن���ات قواعد ال�سل���وك ونفَّ ���ة مبدوِّ املعنيَّ
م التدريب عل���ى الأخلقيات  هة جلميع الق�س���اة واملوظفني الق�سائي���ني. وُيقدَّ يف جم���ال الأخلقي���ات موجَّ
الق�سائي���ة اأي�س���ًا، مبا يف ذلك متطلَّبات الإف�س���اح املال، �سمن برامج تدريبية لق�س���اة املحاكم اجلزئية 
مة حتديدًا يف  م يف اأملانيا عدد من ال���دورات التدريبية املتقدِّ وحماك���م ال�سلح املعيَّنني حديث���ًا. وكذلك ُيقدَّ
مها احلكومات على امل�ست���وى الإقليمي واأكادميية الق�س���اة الأملانية على  مو�س���وع اأخلقيات الق�س���اء، تنظِّ
ة اأ�سبوع حتت عنوان  ���ًة ملدَّ امل�ست���وى ع���رب الإقليمي. وعلى �سبيل املث���ال، تعقد الأكادميية �سنويًّا حلقًة درا�سيَّ

"اأخلقيات الق�ساء—الأُ�س�ض والآفاق واملقارنة العاملية ملعاير ال�سلوك الق�سائي".)30(

اإطار التقييم: التدريب الق�شائي

1- تدابر تعزيز الن�زاهة لدى اأع�ساء اجلهاز الق�سائي

)30( ملزي���د م���ن الأمثلة واملعلومات الأ�سا�سية، انظر الوثيقة CAC/COSP/WG.4/2013/2، نزاه���ة اجلهاز الق�سائي واإدارة الق�ساء وجهاز 

فاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد(، ال�سفحة 8. النيابة العامة )املادة 11 من اتِّ

�ست املوارد املالية وغرها من املوارد اللزمة لتنظيم التدريب الق�سائي والإ�سراف عليه؟ لنعمهل ُخ�سِّ
الرد

التف�سر:
�سة؟ �سات املتخ�سِّ لنعمهل هناك مركز للتدريب الق�سائي اأو غره من املوؤ�سَّ

الرد
التف�سر:

؟ ما هي حمتويات منهاج التدريب الق�سائي وكيف اأُعدَّ
الرد والتف�سر:



دلي�ل التنفي�ذ واإطار التقييم ب�ساأن امل�ادة 2011

ت�سارب امل�سالح والإف�ساح عن امل�سالح املالية والنتماءات

41- يح���دث ت�سارب امل�سالح عندما يكون هناك ت�سارب بني الواج���ب العام وامل�سلحة اخلا�سة مل�سوؤول 
ر على نح���و غر لئق عل���ى اأداء واجباته  عموم���ي، حي���ث ميك���ن مل�سلحة امل�س���وؤول ب�سفته اخلا�س���ة اأن توؤثِّ
وم�سوؤوليات���ه الر�سمي���ة.)31( فالت�س���ارب ب���ني امل�سال���ح ال�سخ�سية للم�س���وؤول )ما قد يك�سب���ه، ول يقت�سر 
ا ب�سكل اأو�سع ما  بال�س���رورة على املال( وواجب���ه كموظف حكومي )ما يتطلب منه واجبه القيام ب���ه، اأو رمبَّ
هو يف امل�سلحة العامة( هو ما ينبغي جتنُّبه اإىل اأق�سى حدٍّ ممكن يف جميع الأوقات. بل يتعنيَّ اأي�سًا جتنُّب 
ْيل من �سمعة الهيئة )و�سمعة امل�سوؤول العمومي  حتى ما يبدو ت�ساربًا يف امل�سالح، وذلك للحدِّ من احتمال النَّ

ال�سخ�سية اأي�سًا( من حيث الن زاهة.

ر، اإىل �س���رر بالغ بالن�سب���ة لأع�ساء اجلهاز  ي ت�س���ارب امل�سالح، الفعل���ي اأو املت�سوَّ 42- وميك���ن اأْن ي���وؤدِّ
الق�سائ���ي ذل���ك لأنَّ مظهر املو�سوعية وال�ستق���لل عن النفوذ اخلارجي م�ساألٌة حا�سم���ُة الأهمية للحفاظ 
فاقية  على ثقة اجلمهور. واإدراكًا للأثر ال�سلبي املحتمل لت�سارب امل�سالح، اعتمدت الدول الأطراف يف التِّ
طائف���ًة وا�سعًة م���ن التدابر التي ت�سعى اإىل احلدِّ من احتمال حدوث هذا الت�سارب، مبا يف ذلك من خلل 
فر����ض قيود على الأن�سط���ة اخلارجية التي ميار�سها اأع�ساء اجلهاز الق�سائ���ي، وو�سع القواعد التي حتكم 

�ض. قبول الهدايا وتوفر التدريب املتخ�سِّ

43- ولك���ن اجلهود املبذول���ة لتجنُّب ت�سارب امل�سالح ل ميكن اأن تقت�سر عل���ى و�سع القواعد التي حتكم 
�سل���وك الق�ساة واإنفاذها. وق���د راأت الدول اأهميًة متزايدًة يف بذل جهود كبرة يف اآن واحد لتثقيف اأع�ساء 
الهيئ���ة الق�سائي���ة وتوعيتهم ب�ساأن حمذور ت�سارب امل�سالح والتطبي���ق العملي ومعنى القوانني ذات ال�سلة 
عل���ى ح���دٍّ �س���واء. ويف جمهورية كوريا، ُيتاح للموظف���ني العموميني، مبوجب نهج من اأرب���ع خطوات مبنيَّ يف 

)31( انظر اإدارة ت�سارب امل�سالح يف القطاع العام: جمموعة اأدوات، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي، 2005.

نة ب�ساأن الأخلقيات وال�سلوك يف املجال الق�سائي �سمن التدريب  هل هناك دورات اأو منائط معيَّ
لنعمالأوَّل الإلزامي للق�ساة؟

الرد
التف�سر:

ما هي طريقة التدريب ومن هم املدربون؟
الرد والتف�سر:

اإىل اأيِّ حدٍّ ُي�سرتط التدريب امل�ستمر على الق�ساة؟ وما هي املوا�سيع التي يتناولها هذا التدريب؟
الرد والتف�سر:

هل هناك دورات متاحة للق�ساة مبثابة متهيد ملجالت اأخرى ذات �سلة بالن�ساط الق�سائي، مثل 
بل البديلة لت�سوية املنازعات؟ لنعماإدارة الق�سايا اأو ال�سُّ

الرد
التف�سر:

اإذا كانت لغة الأدبيات القانونية )اأْي التقارير القانونية والأحكام ال�ستئنافية، وما اإىل ذلك( 
ر التعليم باللغتني لكلٍّ من املحامني والق�ساة؟ تختلف عن لغة تدري�ض القانون، هل يتوفَّ

لنعم

الرد
التف�سر:

ر التدريب الق�سائي باأكرث من لغة؟ دة، هل يتوفَّ لنعميف البلدان التي فيها لغات ر�سمية متعدِّ
الرد

التف�سر:
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"�ملبادئ �لتوجيهية �خلا�س���ة بت�س���ارب �مل�س���الح"، نظاٌم لإ�س���د�ء �مل�س���ورة �لأخالقية يهدف �إىل حت�س���ن 
ة و�تِّخاذ �لإجر�ء�ت لإز�لته �إذ� ما ن�س���اأ. ولكنَّ �لتد�بري  قدرتهم على تقييم �حتمال ت�س���ارب �مل�س���الح بدقَّ

�لتاأديبية ُت�ستخَدم �أي�سًا �إذ� ما �نُتهكت �ملعايري ذ�ت �ل�سلة.)32(

44- و�لإف�س���اح من جانب �لق�س���اة عن م�ساحلهم �ملالية وغري �ملالية نهج �س���ائع على نحو متز�يد لدرء 
�حتمال ت�سارب �مل�سالح و�حلالت �ملحتملة لالختال�س �أو �لإثر�ء غري �مل�سروع بن �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي. 
وميكن لهذه �لت�سريحات �أن تكون مفيدًة �أي�سًا فيما يتعلق باإ�سناد �لق�سايا. وتعني "�مل�سلحة �ملالية" وجود 
م�س���لحة قانونية �أو جتارية، مهما كانت �س���ئيلة، �أو عالقة ب�س���فة مدير �أو م�ست�س���ار �أو �أيِّ م�س���ارك ن�سط 
�سة �أو منظمة. وميكن �إيد�ع �لت�سريح عن �مل�سالح �ملالية يف �ملحكمة وجعله يف متناول  �آخر يف �س���وؤون موؤ�سَّ
ليهم �لقانونين يف حمكمة �لقا�س���ي. وت�سري �لإح�ساء�ت �لتي ي�سدرها �لبنك �لدويل  �خل�س���وم و/�أو ممثِّ
�إىل �أنَّ 56 يف �ملائة من جمموع �لبلد�ن �لتي لديها نظام �لت�س���ريح عن �لأ�س���ول تتطلَّب من �أع�ساء �جلهاز 

�لق�سائي تقدمي هذه �لت�سريحات، وترتفع هذه �لن�سبة �إىل 58 يف �ملائة بن �أع�ساء �ملحكمة �لعليا.)33(

ا فيم���ا يتعلق با�س���تبانة �أحو�ل  الًة حقًّ ���ه لك���ي تكون ُنُظ���م �لت�س���ريح �أد�ًة فعَّ 45- ويتز�ي���د �لع���ر�ف باأنَّ
م���و� معلومات يف هذه �لت�س���ريحات فيما  ت�س���ارب �مل�س���الح، �ملحتمل���ة �أو �لفعلية، ينبغي للق�س���اة �أن يقدِّ
يتعلق بانتماء�تهم وم�س���احلهم �خلارجية، بالإ�سافة �إىل �مل�سالح �ملالية. وميكن �أن ت�سمل �أنو�ع �ملعلومات 
�سات �لأعمال، مثل �لع�سوية يف جمل�س  �ملطلوبة يف هذ� �ل�ساأن �أن�سطة ما قبل �سغل �ملن�سب و�لعالقات مبوؤ�سَّ

�لإد�رة، و�ل�سالت باملنظمات غري �حلكومية �أو جماعات �ل�سغط و�أيَّ �أن�سطة غري ماأجورة �أو تطوُّعية.

ف �لق�س���اة �س���من طائفة �س���اغلي �ملنا�س���ب �لعمومية �لذين  46- وميكن �لتمييز بن �لبلد�ن �لتي ت�س���نِّ
ت�س���ملهم قو�ن���ن �أو لو�ئح �لإف�س���اح عن �لأ�س���ول، و�لبلد�ن �لتي و�س���عت نظام �إف�س���اح خا����س باجلهاز 

�لق�سائي و�لنيابة �لعامة.)34(

اإطار التقييم: االإف�صاح عن امل�صالح املالية واالنتماءات

1- تد�بري تعزيز �لن�ز�هة لدى �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012- 32( ملزيد من �ملعلومات �نظر(

.August-27-29/V1254429a.pdf

.http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/ 33( ملزيد من �ملعلومات �نظر(

 Henderson, K Asset and Income Disclosure for Judges: A Summary Overview and Checklist 34( ملزيد من �ملعلومات �نظر(

.(http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/IncomeAssetDisclosure.pdf)

�إىل �أيِّ مدى تفر�س �لقيود على �لأن�سطة �خلارجية للق�ساة، مثل �لعمل مع هيئات �لقطاع �خلا�س �أو 
حيازة م�سالح مالية �أو جتارية �أو ع�سوية يف منظمات �سيا�سية؟

�لرد و�لتف�سري:
م قبول �لهد�يا من جانب �أحد �أع�س���اء �جلهاز �لق�س���ائي؟ كيف يتمُّ  ه���ل هناك قو�عد �أو تد�بري تنظِّ

لنعم�إنفاذ هذه �لقو�عد �أو �لتد�بري؟
�لرد

�لتف�سري:
ما هي �لأدو�ت و�لآليات �لقائمة لتوعية �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي مبا قد يقع من ت�سارب يف �مل�سالح 
وما هي �لقو�عد و�للو�ئح �ملعمول بها يف هذ� �ملجال؟ )ميكن �أن ت�سمل �لأمثلة ن�سر �ملو�د �لإر�سادية �أو 

�س �أو توفري �خلدمات �ل�ست�سارية.( �لتدريب �ملتخ�سِّ
�لرد و�لتف�سري:

�إىل �أيِّ مدى ي�سرط على �لق�ساة �أو يطلب منهم �لت�سريح مبا لديهم من �أ�سول وخ�سوم؟
�لرد و�لتف�سري:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012-August-27-29/V1254429a.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012-August-27-29/V1254429a.pdf
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بني  ه���ل ت�سم���ل هذه الت�سريح���ات اأ�سول وخ�سوم ال���زوج اأو الزوج���ة والأطفال واأف���راد الأ�سرة املقرَّ
لنعمالآخرين مثل الوالدين؟

الرد
التف�سر:

ق منه؟ اإىل اأيِّ مدى ُي�ستعر�ض حمتوى هذه الت�سريحات اأو ُيتحقَّ
الرد والتف�سر:

ه���ل ُي�سرتط على الق�ساة الت�سريح بالنتماءات والأن�سط���ة اخلارجية وامل�سالح غر املالية الأخرى؟ 
لنعمكيف يتمُّ ذلك؟

الرد
التف�سر:

ه���ل تت���اح ه���ذه الت�سريحات للجمه���ور و/اأو للرج���وع اإليها يف �سج���ل املحكمة من ِقَب���ل املتقا�سني اأو 
ليهم القانونيني؟ لنعمممثِّ

الرد
التف�سر:

م���ا ه���ي الظروف التي يجب فيها عل���ى القا�سي تنحية نف�س���ه من النظر يف ق�سية م���ا؟ هل الأ�سباب 
لنعماإلزامية اأَْم اختيارية اأَْم مزيج من الثنني؟

الرد
التف�سر:



ظاهرة ف�ساد الق�ساء

ٌة متزايدٌة على الف�س���اد يف اإقامة العدل يف اأجزاء كثرة من العامل.  47- ب���رزت يف العقدي���ن املا�سيني اأدلَّ
وهن���اك، من حي���ث ت�سوُّر اجلمهور للف�ساد يف الق�س���اء، بع�ض الدلئل املثرة للقل���ق. وقد تبنيَّ يف مقيا�ض 
�سة ال�سفافي���ة الدولية" اأنَّ الق�ساء يعت���رب يف نظر النا�ض  الف�س���اد العاملي لع���ام 2013 الذي ت�س���دره "موؤ�سَّ
�سة الأكرث ف�سادًا.)36( والأكرث  �سة اخلام�سة الأكرث تاأثُّرًا بالف�ساد.)35( ويف 20 بلدًا، اعُترب الق�ساء املوؤ�سَّ املوؤ�سَّ
اإث���ارًة للقلق هو اأنَّ لهذه الت�سوُّرات على م���ا يبدو بع�ض الأ�سا�ض من ال�سحة يف هذه البلدان، حيث اأفاد يف 
وا اإىل دفع ر�سوة.)37(   املتو�سط 30 يف املائة من النا�ض الذين كان لهم ات�سال مع ال�سلطة الق�سائية اأنَّهم ا�سطرُّ
ا تعك�ض �سورة مبالغًا فيها ن�سبة اإىل احلقيقة. ولكن لي�ض  وقد تكون ت�سوُّرات اجلمهور غر موثوق بها، ورمبَّ
لن���ا اأْن نتجاه���ل هذه الت�سوُّرات. وحتى لو كان اجلمهور يعتقد خطاأً اأنَّ القطاع الق�سائي فا�سد، فل بدَّ من 
ي لها، ذلك لأنَّ  حتدي���د اأ�سباب هذا العتقاد اخلاطئ، وما ي�سهم به يف ه���ذه الت�سوُّرات ال�سلبية، والت�سدِّ

امل�سدر احلقيقي لل�سلطة الق�سائية هو اعرتاف اجلمهور بال�سلطة املعنوية للق�ساء ونزاهته.

���ة عل���ى وجود الف�ساد وتاأثره يف الق�ساء متاحة اأي�سًا يف ع���دد من امل�سادر الأخرى، ول �سيما  48- والأدلَّ
يف تقاري���ر جل���ان التحقي���ق امل�ستقلَّة. وقد اأف���اد اأحد هذه التقاري���ر عن حالت طلب فيه���ا موظفو املحاكم 
ات ق�سية ما اأو اإتلفها؛ وق�ساة يقبلون ر�ساوى ملنح "اأوامر حمكمة" غر �سليمة؛ واأ�سخا�ض  ر�ساوى لفتح ملفَّ
عون  ف���ة؛ وق�ساة ومدَّ مون ر�ساوى لق�س���اة للح�سول على اأحكام خمفَّ متَّهم���ون، طوع���ًا اأو حتت اإك���راه، يقدِّ
عني  عام���ون يقبل���ون ر�ساوى لتخفيف الأح���كام اأو اإغ���لق الق�سايا؛ ور�س���اوى ُتطلب وتعطى للق�س���اة واملدَّ
العام���ني لإخ���لء �سبيل املتَّهمني بكفالة؛ وموظفو حماكم يقبلون ر�س���اوى لتقدمي ن�سخ من الأحكام؛ وق�ساة 
يقبلون ر�ساوى من حمامني مقابل اأحكام مواتية؛ وق�ساة حماكم ابتدائية يرف�سون اإعطاء ن�سخ من الأحكام 
للأ�سخا�ض الذين خ�سروا ق�ساياهم، وذلك ملنعهم من ال�ستئناف لدى املحاكم العليا وبالتال حماية الذين 
ح�سلوا على اأحكامهم بطريق الحتيال؛ وق�ساة يتواطاأون مع مديري املزادات، يف بيع ممتلكات املتقا�سني 
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�سًة. ووفقًا لنتائج عام 2013 )من الأكرث ف�سادًا اإىل  )35( مقيا����ض الف�س���اد العاملي لعام 2013 يقي�ض مدى الف�ساد يف ما جمموع���ه 12 موؤ�سَّ

 الأق���ل ف�س���ادًا(، كان ت�سوُّر اجلمهور كما يل���ي: )1( الأحزاب ال�سيا�سي���ة؛ )2( ال�سرطة؛ )3( املوظف���ون العموميون/موظفو اخلدمة املدنية؛ 
�سات الأعمال/القطاع اخلا�ض؛ )7( اخلدم���ات الطبية وال�سحية؛ )8(  )4( املجل����ض النيابي/ال�سلط���ة الت�سريعية؛ )5( الق�س���اء؛ )6( موؤ�سَّ

�سة الع�سكرية؛ )11( املنظمات غر احلكومية؛ )12( الهيئات الدينية. نظام التعليم؛ )9( و�سائط الإعلم؛ )10( املوؤ�سَّ
�سة ال�سفافية الدولية، مقيا�ض الف�ساد العاملي )2013(، ال�سفحة 17. )36( موؤ�سَّ

)37( املرجع نف�سه.

2
 تدابري لدرء فر�ص الف�شاد املتاحة 

الأع�شاء اجلهاز الق�شائي
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ٌق يف تقرير  ة مثال اآخر للف�س���اد موثَّ الذي���ن خ�س���روا ق�ساياهم املدني���ة، ويتقا�سمون معهم الإي���رادات. وثمَّ
���دة يف التعامل مع ق�سايا املرور. حيث يلتقي  جلن���ة حتقيق جاء فيه: "اأن�ساأت اإحدى املحاكم اإجراءات موحَّ
ع���ي العام مع املتَّهم قب���ل اأْن تبداأ اإجراءات املحكم���ة وين�سحه باأ�سرع طريقة لف����ضِّ الق�سية. وُين�سح  املدَّ
عي العام وقا�سي التحقي���ق. واإذا ُرف�ست "الن�سيحة"،  كلُّ متَّه���م بتق���دمي قدر معنيَّ من امل���ال يتقا�سمه املدَّ
ح اأْن يدان املتَّهم وُتفَر�ض عليه غرامات باهظة وتعلَّق رخ�سة قيادته اأو تلغى كليًّا. والنتيجة هي  فم���ن املرجَّ
ع���ي العام وقا�سي التحقيق ت�سر   اأنَّ "الن�سيح���ة" ُتتَّبع عادًة وحت�س���م الق�سايا ب�سرعة ويبدو اأنَّ اأعمال املدَّ

على ما يرام".

49- ويك���ون �سرر الف�ساد يف خدمات الق�س���اء والنيابة العامة كبرًا ب�سفة خا�سة يف البلدان التي ت�سعى 
�سات الرئي�سية امل�سوؤولة ع���ن النهو�ض ب�سيادة القانون. ويف درا�سة حديثة اأجراها  اإىل تطوي���ر وتعزيز املوؤ�سَّ
رات واجلرمية، ت�س���ر التقديرات اإىل اأنَّ اأكرث من 50 يف  يف اأفغان�ست���ان مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
ا يجعلهم من اأكرث طبقات  املائة من العاملني يف �سلك الق�ساء والنيابة العامة تلّقوا اأو التم�سوا ر�ساوى، ممَّ
عني العامني يطالبون باأكرب املبالغ من املال  املوظف���ني العمومي���ني ف�سادًا. والأنكى من ذلك اأنَّ الق�ساة واملدَّ
ن هو  عن���د التما����ض الر�سوة، حيث يفوق متو�سط مبلغ الر�سوة 300 دولر اأمريك���ي. واأثر هذا الف�ساد املتوطِّ

تقوي�ض �سر نظام العدالة كليًّا، حيث يتجاوز املقتدرون تطبيق القانون.)38(

50- والف�س���اد يف الق�ساء ل يقت�سر على الر�سوة التقليدي���ة. فهناك �سكل خادع ل يقلُّ �سررًا عن الف�ساد 
ين�س���اأ من التفاعل بني اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية والأطراف اخلارجي���ة من اأ�سحاب امل�سالح ال�سيا�سية اأو 
القت�سادي���ة ذوي النفوذ. مثال ذلك اأنَّ املح�سوبية ال�سيا�سية الت���ي يح�سل القا�سي بف�سلها على املن�سب 
ي اإىل الف�ساد.  اأو الرتقي���ة اأو متدي���د اخلدمة اأو املعامل���ة التف�سيلية اأو الوع���د بالعمل بعد التقاعد قد ت���وؤدِّ
د اأْن تثر، يف  رة مع �سخ�سيات �سيا�سية حملية اأو رفيعة امل�ستوى من �سبه املوؤكَّ واملنا�سبات الجتماعية املتكرِّ
غ له يف اأداء واجباته. وبالن�سبة لهذا ال�سكل من  اأذهان الآخرين، ال�سكَّ يف اأنَّ القا�سي عر�سٌة لتاأثر ل م�سوِّ
ٌة دامغٌة عن ق�ساة يخ�سع���ون ل�سغوط من ِقَبل ال�سلطات التنفيذية لإقامة العدل  الف�س���اد اأي�سًا، ظهرت اأدلَّ
عل���ى نح���و خمالف للقانون، والوقوع �سحية يف حال عدم القيام بذلك؛ وع���ن النتهازية بني الق�ساة الذين 
ي�سع���ون اإىل احل�سول على مزايا وفوائد مادية ومعنوية من ال�سلطة التنفيذية لأنف�سهم اأو لأفراد اأ�سرتهم؛ 

وعن احلماية ال�سيا�سية للق�ساة الفا�سدين.

51- ويو�س���ى باتِّخ���اذ التداب���ر التالي���ة بو�سفه���ا عنا�س���ر يف نه���ج �سم���ول ل���درء انت�س���ار الف�س���اد يف 
الق�س���اء م���ن خ���لل التقليل من فر����ض اللج���وء اإىل الف�ساد واملي���ل اإىل ممار�ست���ه على ال�س���واء. وي�سف 
�سية التي تعم���ل يف اإطارها ال�سلطة  الق�س���م "األ���ف" اأدناه التداب���ر الرامية اإىل تدعيم نظ���ام الن زاهة املوؤ�سَّ
الق�سائي���ة، وه���ي تق���ع بالدرج���ة الأوىل على عات���ق ال�سلطَت���نْي التنفيذي���ة والت�سريعية للحكوم���ة. وي�سف 
 الق�س���م "ب���اء" التدابر الرامية اإىل تقلي���ل فر�ض الف�ساد، ويكون �سوغها وتنفيذه���ا من اخت�سا�ض اجلهاز 

الق�سائي.

األف- تدعيم نظام الن زاهة املوؤ�ش�شية
�ض  52- ي�س���ف هذا الق�سم التدابر الت���ي ميكن اأن تتَّخذها الدولة لتقليل فر�ض الف�س���اد واإمكانية التعرُّ
ل���ه يف الق�ساء. وه���ي التدابر التي ت�سعى اإىل اإر�ساء اأو تدعيم نظام الن زاهة املوؤ�س�سية يف الق�ساء. وت�سمل 
ه���ذه التدابر و�سع اإجراءات وا�سحة ومعاير مو�سوعية للعاملني يف اجلهاز الق�سائي فيما يتعلق بالتعيني 

.http://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL.pdf )38(
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ة اخلدم���ة والرتقية والعقوبات التاأديبية والتنحية. كما ت�سم���ل تدابر حلماية الق�ساة من اأيِّ  والأج���ور ومدَّ
�سكٍل من اأ�سكال النفوذ ال�سيا�سي يف اتِّخاذ قراراتهم.

تعيني الق�ساة

53- يتمُّ يف بع�ض البلدان توظيف الق�ساة من بني خريجي كلية احلقوق الذين لي�ض لديهم اأيُّ خربة مهنية 
�سابق���ة. والق�ساة املوظف���ون على هذا النحو يعيَّنون يف املحاكم بعد ذل���ك ويتعلَّمون من الق�ساة املمار�سني 
ف  بالت���درُّب عل���ى يدهم. ويتمُّ يف بلدان اأخ���رى توظيف الق�ساة من بني العاملني يف امله���ن القانونية. ويتوقَّ
ًل يف الت�سل�سل الهرمي الق�سائي على الأقدمية واخلربة يف هذه املهنة.  عادًة املن�سب الذي ُيعيَّنون ل�سغله اأوَّ
فاق عام على �سرورة اأن تكون التعيينات الق�سائية على اأ�سا�ض "اجلدارة" وفق  ���ا كان النموذج، هناك اتِّ واأيًّ
"معاير مو�سوعية" وعلى اأنَّ العتبارات ال�سيا�سية غر مقبولة.)39( ول يقت�سر ا�سرتاط املعاير املو�سوعية 
ا ي�سمل اأ�سبابًا اأخرى، مثل املحاب���اة والو�ساطة واملح�سوبية )اأو  د ا�ستبع���اد النفوذ ال�سيا�سي واإمنَّ عل���ى جمرَّ
"ال�ستن�س���اخ"(، تلحظ يف حالة اإجراء التعيينات بطريقة غر منظومة اأو على اأ�سا�ض تو�سيات �سخ�سية. 
وتبع���ًا لذل���ك، ينبغي اأن يك���ون من يقع عليهم الختيار ل�سغ���ل الوظائف الق�سائية اأف���رادًا من ذوي املقدرة 

والن زاهة والكفاءة والتدريب اأو املوؤهلت املنا�سبة يف جمال القانون.)40(

ح���ني. وحر�سًا على ال�سفافية  54- وم���ن املتَّفق عليه عموم���ًا اأنَّ ال�سفافية مطلوبة يف �سروط اختيار املر�سَّ
وامل�ساءل���ة يف ه���ذه العملي���ة، ينبغي و�سع معاي���ر التعيني والختي���ار يف متناول عامة النا����ض، مبا يف ذلك 
حني ل�سغ���ل منا�سب الق�ساء الأعلى.)41( وينبغ���ي الإعلن عن جميع ال�سواغر  ال�سف���ات املطلوبة من املر�سَّ
حني املنا�سبني للتعي���ني. ومن �ساأن  م اأو الرت�سيح من جان���ب املر�سَّ الق�سائي���ة بحي���ث ُتلتم����ض طلبات التق���دُّ
عة  ذل���ك �سم���ان اأن تكون اإجراءات التعيني الق�سائي والرتقية على اأ�سا����ض اجلدارة مفتوحًة ملجموعة متنوِّ
ح���ني بحيث تعك�ض املجتمع ككل قدر الإم���كان. ومن �ساأن ن�سر قائمة الوظائ���ف ال�ساغرة وقائمة  م���ن املر�سَّ

�ض عملية التعيني. ن عامة النا�ض من تفحُّ حني لتلك الوظائف اأي�سًا اأن متكِّ املر�سَّ

ح لوظيفة ق�سائي���ة على ما لديه من دراية قانوني���ة وقدرات مهنية  55- وينبغ���ي األَّ يقت�س���ر تقيي���م املر�سَّ
عامة، بل ينبغي اأن ي�سمل اأي�سًا الوعي الجتماعي واحل�سا�سية، وال�سفات ال�سخ�سية الأخرى )مبا يف ذلك 
ال�سع���ور الأخلق���ي وال�سرب واملجاملة وال�سدق واحل����ضُّ ال�سليم والكيا�سة والتوا�س���ع واللتزام باملواعيد( 
ومهارات الت�سال.)42( ولدى اختيار الق�ساة، ينبغي األَّ يكون هناك اأيُّ متييز على اأ�سا�ض العن�سر اأو اللون 
اأو اجلن����ض اأو الدي���ن اأو الآراء ال�سيا�سي���ة اأو غرها م���ن الآراء اأو املن�ساأ القوم���ي اأو الجتماعي اأو امللكية اأو 

امليلد اأو املركز. وينبغي اإيلء العتبار الواجب ل�سمان متثيل عادل يف الق�ساء للمجتمع بكل جوانبه.)43(

)39( انظر املجل�ض ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيني، الراأي رقم 1.

)40( مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ل�ستقلل ال�سلطة الق�سائية، املبداأ 10.

)41( انظ���ر املجل����ض ال�ست�ساري للق�س���اة الأوروبيني، الراأي رقم 10. وقد ن�س���ر املعاير العامة وزير العدل يف اململك���ة املتحدة، واأ�سدرت 

د القانون النم�ساوي معاير الرتقية. ال�سلطة التنفيذية الأ�سكتلندية وثيقة ت�ساور. ويحدِّ
ح ملن�سب  )42( يف كندا، على �سبيل املثال، تعترب اخلربة يف قاعة املحكمة واحدًا فقط من العديد من العوامل يف تقييم مدى ملءمة املر�سَّ

رات املقدرة: الكفاءة العامة يف القانون؛ والقدرة الفكرية؛ واملهارات التحليلية؛ والقدرة على ال�ستماع؛  رات املهنية وموؤ�سِّ ق�سائي. وت�سمل املوؤ�سِّ
ة؛ والقدرة على اتِّخاذ الق���رارات؛ والقدرة على ممار�سة احلكم  والق���درة عل���ى احلفاظ على النفتاح الذهني ل���دى �سماع جميع اأطراف احلجَّ
�سة اأو املهارات اخلا�سة؛ والقدرة  �ض املهني اأو اخلربة املتخ�سِّ ال�سلي���م؛ وال�سمعة ب���ني الأقران يف املهنة ويف املجتمع املحلي؛ وجمالت التخ�سُّ
عل���ى اإدارة الوق���ت وعبء العمل دون اإ�سراف؛ والقدرة على التعامل مع عبء ثقيل م���ن العمل؛ والقدرة على التعامل مع الإجهاد و�سغوط عزلة 
ال���دور الق�سائ���ي؛ ومهارات التعامل مع الأقران واجلمه���ور العام؛ والوعي بالق�سايا العرقية واجلن�سانية؛ والق���درة على اإتقان اللغتني. وت�سمل 
اخل�سائ�ض ال�سخ�سية ذات ال�سلة اأي�سًا: ال�سعور بالأخلق وال�سرب والكيا�سة وال�سدق واحل�ض ال�سليم واللباقة والن زاهة والتوا�سع واللتزام 
باملواعي���د. انظر معاير التعيينات الق�سائية يف كندا، www.fja.gc.ca/jud_app/assess_e.html، التي ا�ست�سهدت بها تانيا وارد، م�سائل العدل: 

ال�ستقلل وامل�ساءلة والق�ساء الأيرلندي، ال�سفحة 51.
���د د�ست���ور جن���وب اأفريقيا على �سرورة اأن يعك�ض الق�ساء عل���ى نطاق وا�سع التكوين العن�سري وامل�س���اواة بني اجلن�َسنْي يف البلد،  )43( يوؤكِّ

ويتطلَّب اأن يوؤخذ ذلك يف العتبار عند تعيني املوظفني الق�سائيني.
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عًة من الأ�ساليب ل�سغل وظائف الق�ساة—  56- وت�س���ر املمار�سات الوطنية اإىل اأنَّ هناك جمموع���ًة متنوِّ
النتخ���اب م���ن ِقَبل ال�سعب اأو املجل�ض النياب���ي، اأو التعيني من ِقَبل ال�سلطة التنفيذي���ة اأو ال�سلطة الق�سائية 
اأو م���ن ِقَب���ل هيئ���ة م�ستقلَّة. ولكلٍّ من هذي���ن الأ�سلوبني �سماٌت اإيجابي���ٌة و�سلبيٌة. ويعت���رب النظام النتخابي 
ه، مع ذل���ك، قد يدفع الق�ساة  ���ه مينح ال�سلط���ة الق�سائية درجًة اأكرب م���ن ال�سرعية الدميقراطية. ولكنَّ باأنَّ
اإىل امل�سارك���ة يف جمع الأم���وال واحلملت ال�سيا�سية والإغ���راء ل�سراء اأو تقدمي وع���ود باملحاباة. واإ�سراك 
ال�سلط���ة الت�سريعي���ة يف هذه العملية، حتى لغر�ض الب���تِّ يف تاأكيد اأو عدم تاأكيد تعي���ني اأجرته اأو اأو�ست به 
ي اأي�سًا اإىل ت�سيي�ض التعيينات الق�سائية لأنَّه ل ميكن ا�ستبعاد احتمال اأن تطغى  ال�سلطة التنفيذية، قد يوؤدِّ
العتب���ارات ال�سيا�سية على املعاير املو�سوعية. ومن ناحية اأخرى، قد يكون ذلك مبثابة �سابط على �سلطة 
���ًة لق�ساة املحاكم العلي���ا، ينطوي اأي�سًا على  التعي���ني النهائي���ة.)44( والتعيني م���ن ِقَبل رئي�ض الدولة، وخا�سَّ
ف رئي�ض الدولة بناًء على م�سورة رئي�ض  حماذي���ر العتماد على ال�سلطة التنفيذية، ول �سيما عندما يت�س���رَّ
احلكومة اأو يكون هو نف�سه رئي�ض احلكومة اأي�سًا. ولعلَّ هذه الطريقة كانت معقولًة يف بع�ض الدميقراطيات 
القدمية حيث ال�سلطة التنفيذية مقيَّدة بحكم الثقافة القانونية والتقاليد وهيئة قوية من و�سائط الإعلم.
57- وت�س���ر املب���ادرات الدولي���ة والإقليمي���ة احلديثة العهد اإىل تف�سي���ل قوي لتعيني وترقي���ة الق�ساة من 
ل ر�سمي م���ن رئي�ض الدولة  ِقَب���ل هيئ���ة م�ستقلَّة، مثل جمل�ض الق�س���اء اأو جلنة اخلدم���ة الق�سائية، مع تدخُّ
بالن�سبة للتعيينات الأعلى.)45( ويف هيئة من هذا القبيل، ينه�ض كلٌّ من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية واأع�ساء 
حني املنا�سبني ل�سغل الوظائف الق�سائية. وينبغي اأن  دة ب�سكل منا�سب يف اختيار املر�سَّ املجتمع باأدوار حمدَّ
ال. وينبغي اختيار اأع�سائها  ي�سمن ت�سكيل هذه الهيئة ا�ستقلليتها ومتكينها من تنفيذ مهامها على نحو فعَّ
عل���ى اأ�سا�ض الكفاءة واخلربة وفهم البيئ���ة الق�سائية والقدرة على املناق�سة امللئم���ة وتقدير اأهمية ثقافة 
ال�ستقللي���ة. ميك���ن اختيار اأع�سائها غ���ر الق�ساة من بني رجال القانون البارزي���ن اأو املواطنني من ذوي 
ال�سمع���ة واخل���ربة امل�سهود بها بوا�سطة اآلية تعي���ني منا�سبة. ومن �ساأن الت�سكيل املختل���ط اأْن يتجنَّب ت�سوُّر 
د خمتلف وجهات النظر داخل املجتمع، وبالتال  امل�سلح���ة الذاتية واحلماية الذاتية واملح�سوبي���ة واأن يج�سِّ
د ت�سكيل الهيئ���ة، اإىل اأق�سى حدٍّ ممكن، التنوُّع  د الق�ساء مب�سدر اإ�ساف���ي لل�سرعية. وينبغي اأن يج�سِّ ي���زوِّ

الذي يتَّ�سم به املجتمع.)46(

)44( وج���دت جلن���ة البندقية اأنَّ "املجل�ض النيابي اأكرث �سلوعًا بكثر يف الألعاب ال�سيا�سية، وقد يف�سي تعيني الق�ساة اإىل م�ساومة �سيا�سية 

لها". انظر ال���راأي رقم 2006/403  حي���ث يرغ���ب كلُّ ع�س���و من اأع�ساء املجل�ض ميثِّل منطق���ة اأو اأخرى اأن يكون القا�سي م���ن املنطقة التي ميثِّ
ال�سادر عن جلنة البندقية )اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خلل القانون( ب�ساأن "التعيينات الق�سائية".

)45( انظر املجل�ض ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيني، الراأي رقم 10. ونودي اأي�سًا بال�ستعانة بلجنة م�ستقلَّة يف امليثاق الأوروبي ب�ساأن النظام 

دة التي حتكم العلقات بني ال�سلطة التنفيذية واملجل�ض  الأ�سا�سي للق�ساة؛ واملبادئ التوجيهية ملجل�ض لتيمر للكومنولث ب�ساأن املمار�سات اجليِّ
النياب���ي وال�سلط���ة الق�سائية يف تعزيز احلكم الر�سيد و�سيادة القانون وحقوق الإن�سان، 1998؛ واإعلن القاهرة ب�ساأن ا�ستقلل الق�ساء، الذي 
اعُتم���د يف موؤمت���ر العدالة العرب���ي الثاين حول "دعم وتعزيز ا�ستقلل الق�س���اء"، القاهرة، 2003؛ والفريق املعن���ي بن زاهة الق�ساء يف "تدابر 

ال لمبادئ بانغالور ل�سلوك اجلهاز الق�سائي"، 2010. للتنفيذ الفعَّ
)46( واحدة من الهيئات الأكرث متثيًل هي جلنة اخلدمة الق�سائية جلنوب اأفريقيا. وهي تتاألَّف من:

رئي�ض املحكمة العليا )رئي�سًا(؛ )اأ( 
رئي�ض املحكمة الد�ستورية؛ )ب( 

نه رئي�ض الق�ساة؛ قا�ٍض رئي�ض يعيِّ )ج( 
نه هذا الوزير؛ الوزير امل�سوؤول عن اإقامة العدل، اأو بديل يعيِّ )د( 

نهما الرئي�ض؛ حان من داخل املهنة لتمثيل املهنة ككل، يعيِّ مدافعان ممار�سان مر�سَّ )ه( 
نهما الرئي�ض؛ حان من داخل املهنة لتمثيل املهنة ككل، يعيِّ حماميان ممار�سان مر�سَّ )و( 

نه اأ�ساتذة القانون يف جامعات جنوب اأفريقيا؛ اأ�ستاذ قانون يعيِّ )ز( 
نهم املجل�ض الوطني من بني اأع�سائه، يجب اأن يكون ثلثة منهم على الأقل اأع�ساء يف اأحزاب املعار�سة املمثَّلة  �ست���ة اأ�سخا����ض يعيِّ )ح( 

يف املجل�ض؛
نهم املجل�ض، مدعومني باأ�سوات من �ست مقاطعات على الأقل؛ اأربعة مندوبني دائمني لدى املجل�ض الوطني للمقاطعات يعيِّ )ط( 

نهم الرئي�ض، بعد الت�ساور مع زعماء جميع الأحزاب يف املجل�ض الوطني؛ اأربعة اأ�سخا�ض يعيِّ )ي( 
ْعبة ورئي�ض وزراء املقاطعة  عند النظر يف م�سائل متعلقة حتديدًا ب�ُسْعبة اإقليمية اأو حملية يف املحكمة العليا، القا�سي رئي�ض تلك ال�سُّ )ك( 

نه هذا الأخر. املعنية، اأو بديل يعيِّ



27 2- تدابر لدرء فر�ض الف�ساد املتاحة لأع�ساء اجلهاز الق�سائي

ترقية الق�ساة

ك  د من اأنَّ ترقية الق�ساة ل تقوم على اأ�سا�ض اعتبارات �سيا�سية اأو غرها، وهو ما ميكن اأن ي�سكِّ 58- للتاأكُّ
يف ا�ستقللية الق�ساء وبالتال نزاهته، ت�سر املمار�سات اجليِّدة يف هذا املجال اإىل اأنَّ ترقية الق�ساة ينبغي 
اأن تك���ون من ِقَبل هيئة م�ستقلَّة م�سوؤولة عن تعيني الق�س���اة. وعندما ل تكون الرتقية على اأ�سا�ض الأقدمية، 

م���ا هي املتطلَّبات القانونية الأ�سا�سية للتعيني يف الوظائف الق�سائية؟ يرجى و�سف املتطلَّبات ملختلف 
اأنواع اأو م�ستويات املحاكم اإْن كانت خمتلفة.

الرد والتف�سر:
اإىل اأيِّ مدى ُيعلن عن ال�سواغر الق�سائية، مبا فيها املنا�سب الق�سائية العليا؟

الرد والتف�سر:
م���ا هي معاير التعيني والختيار املعمول بها؟ كي���ف ُو�سعت هذه املعاير؟ هل هذه املعاير يف متناول 

عامة النا�ض؟
الرد والتف�سر:

حني للمنا�سب الق�سائية؟ لنعمهل ُتن�سر اأ�سماء املر�سَّ
الرد

التف�سر:
ه���ل هن���اك هيئ���ة م�ستقلَّ���ة اأن�سئت لغر����ض التعيني، اأو تر�سي���ح الأ�سخا����ض للتعيني، ل�سغ���ل املنا�سب 

لنعمالق�سائية؟
الرد

التف�سر:
قة يف اإجراء هذه الختيارات؟ كيف وَمْن يقوم باختيار وتعيني اأع�ساء هذه الهيئة، وما هي املعاير املطبَّ

الرد والتف�سر:
لنعمهل املجتمع املدين اأو املجتمع املحلي ممثَّل يف هذه الهيئة؟

الرد
التف�سر:

كيف تنظر الأو�ساط القانونية وعامة اجلمهور اإىل هذه الهيئة من حيث نزاهتها ومو�سوعيتها؟
الرد والتف�سر:

حني ملنا�سب ق�سائية؟ هل ه���ذه املقابلت مفتوحة  ه���ل تق���وم هذه الهيئة باإجراء مقابلت م���ع املر�سَّ
لنعمللجمهور؟ هل ي�سمح لو�سائط الإعلم باحل�سور؟

الرد
التف�سر:

ح الأخلقية و�سفاته ال�سخ�سية الأخرى، مثل  ه���ل توؤخذ يف العتب���ار يف عملية التوظيف �سمات املر�سَّ
لنعماملزاج ومهارات التوا�سل؟

الرد
التف�سر:

حني املوؤهلني من فئات معيَّنة، مثل الن�ساء اأو الأقليات الإثنية؟ لنعمهل تبذل اجلهود لجتذاب املر�سَّ
الرد

التف�سر:

اإطار التقييم: تعيني الق�شاة
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ينبغ���ي اأن ت�ستن���د اإىل اإج���راء تقييم مو�سوع���ي لأداء القا�سي، م���ع مراعاة اخلربة والق���درات وال�سفات 
ال�سخ�سية واملهارات املطلوبة للتعيني الأوَّل.)47(

اإطار التقييم: ترقية الق�شاة

)47( ت�سم���ل معاي���ر التعيني يف حمكمة ال�ستئناف واملحكمة العليا يف نيوزيلندا ما يلي: )1( القدرة القانونية )املوؤهلت املهنية واخلربة؛ 

���زة بالقانون وتطبيق���ه؛ وممار�سة مكثَّفة للقانون اأم���ام املحاكم اأو املعرف���ة التطبيقية الوا�سعة للقان���ون يف الفروع الأخرى من  واملعرف���ة املتميِّ
املمار�س���ة القانوني���ة؛ والتفوُّق العام ب�سفة حم���ام(؛ )2( وال�سفات ال�سخ�سية )ال�ستقامة والن زاهة؛ وع���دم التحيُّز والنفتاح و�سداد الراأي؛ 
وال�س���رب واحل�سا�سي���ة الجتماعية واحل�ض ال�سليم؛ والقدرة على العم���ل الدائب(؛ )3( واملهارات ال�سخ�سية )مه���ارات الت�سال ال�سفوي مع 
دة واملتناف�سة؛ ومهارات ال�ستماع والت�سال؛  النا����ض العاديني وكذلك املحامني؛ والقدرة على ا�ستيعاب وحتليل املواد الوقائعية والقانونية املعقَّ
����ض من جانب اجلمه���ور(؛ )4( ومتثيل املجتم���ع )الوعي واحل�سا�سي���ة لتنوُّع املجتمع  والفطن���ة؛ وامله���ارات الإداري���ة والريادي���ة؛ وقبول التفحُّ
النيوزيلن���دي؛ والإملام بالق�سايا الثقافية وامل�ساواة بني اجلن�سني(. انظر معاي���ر التعيينات الق�سائية يف نيوزيلندا، ا�ست�سهدت بها تانيا وارد، 

م�سائل العدالة: ال�ستقلل وامل�ساءلة والق�ساء الأيرلندي، ال�سفحة 50.

نقل الق�ساة

59- وردت م�ساأل���ة نق���ل الق�ساة يف العديد من ال�سكوك الدولية، ذلك لأنَّه ميكن ا�ستخدام النقل ملعاقبة 
قا�ٍض م�ستقل و�سجاع ولردع اآخرين عن اأن يحذوا حذوه. ومن بني املبادئ املعلنة ما يلي:

•  ينبغ���ي األَّ ينقل قا�ٍض من ولية ق�سائية اإىل اأخرى اأو من�سب اإىل اآخر دون موافقته الطوعية، اإلَّ 
اإذا كان ذل���ك وفق���ًا لنظام تن���اوب اأو ترقية منتظم ُو�سع بعد النظر فيه ح�س���ب الأ�سول من ِقَبل 

اجلهاز الق�سائي؛
•  ميكن اأن ي�سمل هذا النظام حكمًا لعمليات نقل تتمُّ يف ظروف ا�ستثنائية، يف �سكل عقوبة تاأديبية 
ت لتدعيم قوام حمكمة  مث���ًل، اأو يف حال���ة تغير م�سروع يف نظام املحاكم، اأو يف حالة تكليف موؤقَّ
يف منطق���ة جماورة، اأو ح���ني ينقل القا�سي يف ال�سن���وات الأوىل من املمار�س���ة من من�سب لآخر 

دًة ب�سكل قاطع. ة الق�سوى لعمليات النقل هذه حمدَّ لإثراء خربته الق�سائية، وتكون املدَّ

اإطار التقييم: نقل الق�شاة

ل على الأداء واخلربة؟ ما ه���ي العوامل الأخرى التي  ه���ل يقوم اختيار الق�ساة للرتقي���ة يف املقام الأوَّ
لنعمتوؤخذ يف العتبار؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل تتمُّ ترقية الق�ساة من جانب هيئة م�ستقلَّة م�سوؤولة عن تعيني الق�ساة اأو بناء على تو�سية منها؟
الرد

التف�سر:

لنعمهل يخ�سع الق�ساة للنقل اإىل وليات ق�سائية اأو وظائف اأو حماكم يف اأماكن اأخرى؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل يجري هذا النقل وفقًا لنظام تناوب منتظم للق�ساة ين�ضُّ عليه القانون اأو ي�سعه جهاز الق�ساء؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل يجري هذا النقل عن طريق اجلهاز الق�سائي فقط اأَْم هيئة م�ستقلَّة اأخرى؟
الرد
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ة خدمة الق�ساة مدَّ

ة خدمة  ���ة مب���داأ اأ�سا�س���ي م���ن مب���ادئ ا�ستق���لل الق�ساء وه���و �س���رورة اأن يك���ون للقا�سي م���دَّ 60- ثمَّ
دة.)48(  ة خدم���ة حمدَّ ���ا مدى احلي���اة، اأو حتَّى بلوغ �س���نِّ التقاعد الإلزامي���ة، اأو انتهاء مدَّ  مكفول���ٌة د�ستوريًّ
ة اخلدم���ة املح���ددة قابل���ًة للتجديد ع���ادًة ما مل تك���ن هنال���ك اإجراءات  ويف غالبي���ة ال���دول ل تك���ون م���دَّ
خ���اذ قرار اإع���ادة التعيني وفق���ًا ملعاير مو�سوعي���ة وعلى اأ�سا�ض اجل���دارة. وهن���اك اأي�سًا بع�ض  ت�سم���ن اتِّ
ال���دول التي ُينتخب فيه���ا بع�ض اأع�ساء اجلهاز الق�سائ���ي والنيابة العامة. ويف ه���ذه احلالة، يتطلَّب الأمر 
ف اأع�ساء اجله���از الق�سائ���ي يف منا�سبهم على اأ�سا����ض املو�سوعية   مزي���دًا من اخلط���وات ل�سمان ت�س���رُّ

وعدم التحيُّز.

ا، ترتفع خماطر عدم الكفاءة. وهذا بدوره  61- وعندم���ا يكون عبء العمل على عاتق الق�ساة ثقيًل ج���دًّ
ميك���ن اأن يزيد من احتمالت الف�س���اد يف اأو�ساط اجلهاز الق�سائي، حيث ي�سع���ى املتقا�سون اإىل ا�ستعجال 
ق�ساياه���م، اأو يف بع�ض احلالت اإىل اإبطائها عمدًا، من خلل الر�ساوى. ومن �ساأن النظام الإداري الرازح 

ر اأر�سيًة خ�سبًة للف�ساد. حتت وطاأة عبء العمل اأن يوفِّ

ي اإىل هذه  62- ولتعزي���ز كف���اءة الق�س���اء واحلدِّ م���ن ال�سغط على ف���رادى الق�ساة ال���ذي ميكن اأن ي���وؤدِّ
ر طاقم كامل من الق�ساة للنهو�ض باأعمال جهاز الق�ساء.  املخاط���ر، ينبغ���ي للدول اأن ت�سعى اإىل �سمان توفُّ
تًا اأو بدوام جزئي بديًل عن توفر طاقم كامل من الق�ساة الدائمني.  وينبغ���ي األَّ يكون توظيف الق�ساة موؤقَّ
تًا اأو ب���دوام جزئي وفق �سروط،  وحيثم���ا ي�سم���ح بذلك القانون املحلي، ينبغ���ي اأن ُيعنيَّ هوؤلء الق�س���اة موؤقَّ
ا يزيل، اإىل اأق�سى  ة اخلدمة اأو املو�سوعية ب�ساأن ا�ستم���رار توظيفهم ممَّ م�سفوع���ًة ب�سمانات، بالن�سب���ة ملدَّ

حدٍّ ممكن، اأيَّ خماطر فيما يتعلَّق با�ستقلليتهم.

فاقية، اأ�س���ار عدد من ال���دول، ومنها  63- ويف �سي���اق الفري���ق العام���ل املعن���ي مبنع الف�س���اد والتاب���ع للتِّ
الحت���اد الرو�سي واأملاني���ا والوليات املتحدة، اإىل تعيني كب���ار الق�ساة يف منا�سبهم م���دى احلياة باعتباره 
اأداًة رئي�سي���ًة ل�سم���ان ا�ستقللي���ة الق�س���اء ونزاهته. فف���ي الوليات املتح���دة مثًل، يبقى ق�س���اة املحكمة 
العلي���ا، وكذل���ك ق�س���اة املحاك���م الفدرالية الدنيا، م���دى احلياة بعد تعيينه���م، ما مل ي�ستقيل���وا اأو يعزلهم 
ة اخلدمة  الكونغر����ض من خلل عملي���ة امل�ساءلة والإدانة. ويف �سيلي، ُتتَّخذ تدابر مماثل���ة ل�سمان اأمن مدَّ
ة خدم���ة الق�ساة عندما يبلغ���ون 75 �سنًة من  ولك���ن م���ع تطبيق ح���دٍّ لل�سن. ويف ظلِّ ه���ذا النظام تنتهي مدَّ
العم���ر، اأو عندم���ا ي�سبح���ون غ���ر قادرين عل���ى اأداء وظائفه���م، اأو يف ح���ال احلكم عليه���م يف اإجراءات 
جنائي���ة. والأم���ر من���وط باملحكم���ة العليا، بن���اًء على طلب م���ن رئي�ض اجلمهوري���ة اأو بناًء عل���ى طلب اأحد 

)48( يب���دو اأنَّ املمار�سة الوطنية حتبِّذ حتديد �س���ن التقاعد لق�ساة املحاكم العليا. وترتاوح �سن التقاعد املن�سو�ض عليها د�ستوريًّا لق�ساة 

املحاك���م العلي���ا بني 62 عامًا يف بليز وبوت�سوان���ا وغيانا اإىل 65 عامًا يف تركيا و�سري لنكا و�سنغافورة وماليزي���ا وناميبيا )مع اإمكانية التمديد 
ة  ���ى70 عام���ًا( والهند واليونان، و68 عام���ًا يف قرب�ض و70 عامًا يف اأ�سرتاليا والربازيل وبرو وغان���ا، اإىل 75 عامًا يف �سيلي وكندا. ولكن ثمَّ حتَّ
اأحكام���ًا يف بع����ض هذه الوليات الق�سائية )بليز وبوت�سوانا، مث���ًل( ت�سمح للقا�سي الذي بلغ �سنَّ التقاعد ال�ستمرار يف من�سبه "بقدر ما يكون 
���ا لتمكين���ه من اإ�سدار الأحكام اأو اأي تدابر اأخرى فيما يتعلق بالإجراءات التي �سرع فيها قبل اأن يبلغ هذه ال�سن". ويف جنوب اأفريقيا،  �سروريًّ

تها 12 �سنة، ولكن يتعنيَّ عليهم اأن يتقاعدوا عند بلوغ �سن 70 عامًا. ة خدمة غر قابلة للتجديد مدَّ يتمُّ تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية ملدَّ

التف�سر:
لنعمهل ميكن نقل قا�ٍض على هذا النحو دون موافقته؟

الرد
التف�سر:

لت حالت نقل من هذا القبيل يف ال�سنوات اخلم�ض املا�سية كتدبر عقابي؟ لنعمهل �ُسجِّ
الرد

التف�سر:



دلي�ل التنفي�ذ واإطار التقييم ب�ساأن امل�ادة 3011

ف وفقًا ملعاير  ل بحكم من�سبه، لأن تعلن اأنَّ ع�سوًا يف الق�س���اء مل يت�سرَّ  الأط���راف املعنية اأو طرف خم���وَّ
ح�سن ال�سلوك.)49(

ة خدمة الق�شاة اإطار التقييم: مدَّ

فاقية  )49( انظ���ر الوثيق���ة CAC/COSP/WG.4/2013/2، نزاهة اجلهاز الق�سائي واإدارة الق�ساء واأجهزة النياب���ة العامة )املادة 11 من اتِّ

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد(، ال�سفحة 6.
رة تف�سرية اإىل هيئة امليثاق الأوروبي ب�ساأن النظام الأ�سا�سي للق�ساة، املبداأ 3-3، �سرتا�سبورغ، 8-10 متوز/يوليه 1998. )50( مذكِّ

)51( تقري���ر ع���ن ا�ستقلل اجله���از الق�سائي، اجلزء 1: ا�ستق���لل الق�ساة. اعتمدته جلن���ة البندقية يف دورتها العام���ة الثانية والثمانني 

)البندقية، 12-13 اآذار/مار�ض 2010(.

الق�ساة املعيَّنون حتت الختبار

���ة ممار�سة يف بع����ض الوليات الق�سائية تق�سي بتعيني الق�ساة لف���رتة اختبار. ويف كثر من ُنُظم  64- ثمَّ
القان���ون املدين، حيث يتمُّ اختيار الق�ساة يف بداية حياتهم املهنية، من املاألوف اأن ي�سمل التعيني الق�سائي 
ف���رتة تدريب اأو اختبار. وحيثما تن�ضُّ اإجراءات التعيني عل���ى فرتة اختبار قبل تاأكيده على اأ�سا�ض دائم، اأو 
حيثم���ا يت���مُّ التوظيف لفرتة حمدودة قابلة للتجدي���د، فاإنَّ القرار بعدم ا�ستدام���ة التعيني اأو عدم جتديده، 
ينبغ���ي األَّ ُيتَّخذ اإلَّ من ِقَبل الهيئة امل�ستقلَّ���ة امل�سوؤولة عن تعيني الق�ساة )اأو بناًء على اقرتاحها اأو تو�سيتها 

اأو مبوافقتها اأو عمًل براأيها(.

65- ويع���رتف "امليثاق الأوروب���ي ب�ساأن النظام الأ�سا�س���ي للق�ساة" باأنَّ وجود فرتات اختب���ار اأو متطلَّبات 
التجدي���د "ينط���وي على �سعوبات بل على خماطر من زاوية ا�ستقللية القا�س���ي املعني وحياده، الذي ياأمل 
تثبي���ت تعيينه يف املن�سب اأو جتديد عقده".)50( و"اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خلل القانون" التابعة 
�سي���ة الأوروبي���ة، املعروفة با�سم "جلنة البندقي���ة"، ترى اأنَّ حتديد فرتات اختب���ار ميكن اأْن ينال من  للمفوَّ
ن���ة".)51( ويف البلدان ذات  ا�ستقللي���ة الق�س���اة "لأنَّهم قد ي�سعرون بال�سغ���ط للبتِّ يف الق�سايا بطريقة معيَّ
ا اإذا كان القا�سي قد  ًل ممَّ ���د اأوَّ النُُّظ���م الق�سائية احلديثة العه���د ن�سبيًّا قد تكون هناك حاجة عملية للتاأكُّ
ال قب���ل التعيني الدائم. فاإذا اعتربت التعيينات قيد الختبار  ا على تنفيذ مهامه ب�سكل فعَّ اأ�سب���ح قادرًا حقًّ
ل غن���ى عنه���ا، فاإنَّ قرارًا بعدم تثبيت القا�س���ي يف من�سبه ينبغي اأن ُيتَّخذ وفق���ًا ملعاير مو�سوعية وبنف�ض 
ال�سمانات الإجرائية التي تطبق يف حالة عزل القا�سي من من�سبه. وت�سيف "جلنة البندقية" باأنَّ "الهدف 

ه���ل ي�سمن الد�ستور اأو قان���ون اآخر خدمة القا�سي مدى احلياة اأَْم حتَّى �س���نِّ تقاعد اإلزامية اأَْم حتَّى 
دة؟ ة تعيني حمدَّ لنعمانتهاء مدَّ

الرد
التف�سر:

ة  ة؟ وهل ه���ي قابلة للتجديد؟ وه���ل تختلف املدَّ ة اخلدم���ة حمددة، فما طول ه���ذه املدَّ اإذا كان���ت م���دَّ
بح�سب نوع اأو درجة املحكمة؟

الرد والتف�سر:
لة قانونيًّا يف الوقت املنا�سب؟ لنعمهل مُتلأ ال�سواغر املعلقة اأو الوظائف الق�سائية املخوَّ

الرد
التف�سر:

ت���ة اأو بدوام جزئي يف اجلهاز الق�سائ���ي يف لل�ستعانة بهم يف حال  ه���ل يت���مُّ تعيني ق�ساة ب�سورة موؤقَّ
ح�س���ول ارتفاع كب���ر يف عدد الق�سايا اأو مل���لء �سواغر ريثما يتمُّ التعيني؟ ه���ل يخ�سع هوؤلء الق�ساة 

لنف�ض املتطلَّبات املهنية ومعاير ال�سلوك التي يخ�سع لها الق�ساة بدوام كامل؟
لنعم

الرد
التف�سر:
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الرام���ي اإىل �سمان معاير عالية من خلل نظ���ام للتقييم هدف جدير بالثناء، ومع ذلك فاإنَّه من ال�سعب 
���ا التوفيق بني ا�ستقللية القا�سي ونظام لتقيي���م الأداء. فاإذا كان ل بدَّ من الختيار بني الثنني، فاإنَّ  واقعيًّ

ا�ستقللية الق�ساء هي القيمة احلا�سمة.")52(
اإطار التقييم: الق�شاة املعينون حتت االختبار

)52( املرجع نف�سه.

)53( امليثاق الأوروبي ب�ساأن النظام الأ�سا�سي للق�ساة، املبداأ 1-6.

لنعمهل ُيعنيَّ الق�ساة حتت الختبار؟
الرد

التف�سر:
كيف ُيبت يف م�ساألة ما اإذا كان ينبغي تثبيت قا�ض ُعنيِّ حتت الختبار؟

الرد والتف�سر:

لنعمهل ي�سمن القانون رواتب الق�ساة و�سروط خدمتهم وتقاعدهم؟
الرد

التف�سر:
ه���ل روات���ب الق�س���اة و�س���روط خدمته���م وتقاعدهم كافي���ة ومتنا�سب���ة مع مكان���ة املن�س���ب وهيبته 

لنعموم�سوؤولياته؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل اأُدخَل تعديل على �سروط اخلدمة و/اأو الأجور لأيِّ قا�ض/ق�ساة لغر �ساحلهم بعد التعيني؟

الرد
التف�سر:

ه���ل ي�سغ���ل اأيُّ قا�ٍض يف الوقت نف�س���ه من�سبًا اآخر ذا طابع غر ق�سائ���ي، اأو من�سبًا ق�سائّيًا يف ولية 
لنعمق�سائية اأخرى؟

الرد
التف�سر:

اأجور الق�ساة

66- ينبغ���ي اأن تك���ون الروات���ب و�سروط اخلدم���ة والتقاعد للق�ساة كافي���ًة مبا يتنا�سب م���ع مكانة وهيبة 
وم�سوؤولي���ات املن�س���ب الذي ي�سغلونه، كما ينبغ���ي اأن تتمَّ مراجعتها ب�سكل دوري له���ذه الأغرا�ض. والهدف 
م���ن الأجر الكافي هو حماية الق�ساة "من ال�سغوط التي تهدف اإىل التاأثر على قراراتهم وب�سكل اأعم على 
�سلوكهم".)53( ولذلك، ينبغي اأن تكون الرواتب و�سروط اخلدمة والتقاعد للق�ساة مكفولًة مبوجب القانون، 

وينبغي عدم تغيرها لغر �ساحلهم بعد التعيني.

د بع�ض الد�ساتر اأو القوانني الوطنية اأنَّه ل ميكن للق�ساة �سغل اأي من�سب اآخر، �سواء يف القطاع  67- وحتدِّ
العام اأو اخلا�ض، با�ستثناء املنا�سب غر مدفوعة الأجر يف التدري�ض والبحث العلمي يف جمال القانون.

اإطار التقييم: اأجور الق�شاة

التدابر التاأديبية بحق الق�ساة

���ل احتم���ال اتِّخاذ التداب���ر التاأديبية وتنحية الق�ساة م���ن منا�سبهم نقطة التق���اء بني التدابر  68- ميثِّ
الرامي���ة اإىل تعزيز م�ساءل���ة الق�ساة واملبداأ الأ�سا�سي ل�ستقللية الق�س���اء. فامل�ساءلة وال�ستقللية اأمران 
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حا�سم���ان اإذا اأُري���َد تدعيُم الن زاهة بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي واحل���دُّ من فر�ض الف�ساد. وال�سوؤال الذي 
يتع���نيَّ اأن تطرح���ه الدول الأطراف عند تناول هذا املجال يف �سياق امل���ادة 11 هو كيفية الو�سول اإىل اأف�سل 
ب���ل ل�سوغ الإجراءات التاأديبي���ة بحيث ل ُت�ستخدم كاأداة ملمار�سة ال�سغط من ِقَبل ال�سلطتني الت�سريعية  ال�سُّ

والتنفيذية، وبذلك العمل اأي�سًا على حماية مبداأ ا�ستقلل الق�ساء.

69- ويف حماول���ة للحدِّ من احتمال اإ�ساءة ا�ستخدام الإجراءات التاأديبية مبا ينال من ا�ستقلل الق�ساء، 
ي  ا يوؤدِّ ر اتِّخاذ اإجراءات تاأديبية ممَّ ل لكل اأ�سكال ال�سلوك التي قد تربِّ �سع���ى بع�ض الدول اإىل حتديد مف�سَّ
اإىل �س���كل م���ا من اأ�سكال العقوبة. ومن ناحية اأخرى، قد ل يكون من ال�سروري، اأو حتَّى من املمكن، ال�سعي 
ي اإىل اإجراءات تاأديبية وعقوبات.  لة لتحديد طبيعة كل �سوء �سلوك ميكن اأن ي���وؤدِّ بعب���ارات دقيق���ة اأو مف�سَّ
ع من م�سوؤول يف  وجوه���ر الإج���راءات التاأديبي���ة يكمن يف ال�سلوك الذي يتعار����ض اأ�سا�سًا مع ال�سل���وك املتوقَّ
عى اأنَّه ارتكب عمًل خمالفًا لل�سلوك. ومع ذلك، ينبغي تقدمي اأ�سباب دقيقة لأي  من�سب ال�سخ�ض الذي ُيدَّ

اإجراء تاأديب�ي عندما يقرتح الأخذ به، اأو يوؤخذ به فعًل.)54(

ر ب�سبب �سوء �سلوك خطر من جانب قا�ض احلقُّ يف  عي اأنَّه ت�سرَّ 70- وينبغي اأن يكون لل�سخ�ض الذي يدَّ
تق���دمي �سكوى اإىل ال�سخ����ض اأو اجلهة امل�سوؤولة عن بدء اإجراءات تاأديبية. ولكن، حتقيقًا للتوازن ال�سحيح 
ب���ني امل�ساءل���ة وال�ستقللية، ل يحقُّ لذل���ك ال�سخ�ض عمومًا البدء يف اتِّخاذ اإج���راءات تاأديبية اأو الإ�سرار 
هم بناًء  عليه���ا. وما مل يكن هناك رادع ما، قد يج���د الق�ساة اأنف�سهم يواجهون اإجراءات تاأديبية ُترفع �سدَّ
د مبوجب القانون تقع  دة اأو �سخ�ض حمدَّ على طلب متقا�سني خاب ظنهم. لذلك ل بدَّ من تعيني هيئة حمدَّ
ي ال�سكاوى والتما�ض ردِّ القا�سي عليها والنظ���ر، يف �سوء ذلك الرد، ما اإذا كانت  عل���ى عاتق���ه م�سوؤولية تلقِّ
ل اإىل ا�ستنتاج من  الأدل���ة كافيًة �سدَّ القا�سي مب���ا ي�ستوجب ال�سروع يف اإجراءات تاأديبية. ويف ح���ال التو�سُّ
ة اأو ال�سخ����ض املعنى اإحالة امل�ساألة اإىل الهيئ���ة التاأديبية. وينبغي اإبلغ  ه���ذا القبي���ل، ت�ستطيع الهيئة املعنيَّ

�ساحب ال�سكوى بنتائج التحقيق يف �سكواه.

غ له، ينبغ���ي تخويل �سلحية تاأديب الق�ساة اإىل هيئة  71- وحر�س���ًا على حماية الق�ساة من تاأثر ل م�سوِّ
ها ميكن اأن  ن هذه الهيئة عادًة من ق�ساة ممار�سني اأو متقاعدين، ولكنَّ م�ستقلَّة عن التاأثر اخلارجي. وتتكوَّ
ت�سم���ل يف ع�سويتها اأ�سخا�سًا اآخرين غر الق�س���اة، �سريطة األَّ يكون هوؤلء الأ�سخا�ض الآخرون اأع�ساء يف 
ال�سلط���ة الت�سريعية اأو التنفيذية. ويف العديد من البلدان، تناط هذه ال�سلحية بالهيئة امل�سوؤولة عن تعيني 

الق�ساة.

72- وينبغ���ي لل���دول اأْن ت�سع���ى لأْن يت���مَّ الب���تُّ يف جمي���ع الإج���راءات التاأديبي���ة على وج���ه ال�ستعجال، 
بالرج���وع اإىل املعاي���ر املعمول به���ا لل�سلوك الق�سائي، ووفق���ًا لإجراءات ت�سمن كامل حق���وق الدفاع. ومن 
ال�سائ���ع اأي�س���ًا وج���ود اإجراءات ا�ستئن���اف للطعن بق���رار الهيئة التاأديبي���ة اأمام حمكمة م���ا. وحر�سًا على 
ال�سفافي���ة وتعزي���ز ثق���ة اجلمه���ور يف العملي���ة التاأديبية، ينبغي ن�س���ر الق���رار النهائي ب�س���اأن اأيِّ اإجراءات 
ه، �سواء كان���ت ه���ذه الإج���راءات يف جل�س���ة مغلق���ة اأَْم   ُتتَّخ���ذ بح���قِّ قا����ضٍ وتنط���وي عل���ى عقوب���ات �س���دَّ

عامة.

د  73- والأمر منوط بكل دولة طرف لكي تنظر يف العقوبات امل�سموح بها مبوجب نظامها التاأديب�ي، والتاأكُّ
ر �سلبًا على مكانة  م���ن اأنَّ ه���ذه العقوبات متنا�سبة يف التطبيق. ومن اأمثلة هذه العقوبات التداب���ر التي توؤثِّ
القا�س���ي اأو م�ستقبل���ه الوظيفي، مبا يف ذلك نقله اإىل حمكمة اأخرى اأو حرمانه من ترقية اأو حقوق اأو اأجر. 
ويف الجتم���اع الرابع للفريق العامل املعني مبنع الف�ساد الذي ُعِقَد يف اآب/اأغ�سط�ض 2013، اأبلغت بوروندي 
عاءات بتهمة  ع���ن خ�س���وع 20 من اأع�ساء اجلهاز الق�سائي اآنذاك لإجراءات جنائي���ة اأو تاأديبية متعلقة بادِّ

)54( املجل�ض ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيني، الراأي رقم 10.
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���ن اأفراد اجلمهور من  الف�س���اد، م�س���رًة اإىل اأنَّ هذه احلالت انك�سفت بع���د الأخذ باآلية اأن�سئت حديثًا متكِّ
الإبلغ عن اأعمال الف�ساد.)55(

اإطار التقييم: التدابري التاأديبية بحق الق�شاة

رات واجلرمية اإىل الجتماع الراب���ع للفريق العامل احلكومي  )55( ملزي���د م���ن املعلومات، انظر تقري���ر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ���دِّ

فاقية الأمم  ال���دول املفت���وح الع�سوية املعن���ي مبنع الف�ساد، "نزاهة اجلهاز الق�سائ���ي واإدارة الق�ساء واأجهزة النيابة العامة )امل���ادة 11 من اتِّ
.)CAC/COSP/WG.4/2013/2 املتحدة ملكافحة الف�ساد(" )الوثيقة

ي  ن���ة قواعد ال�سلوك املنطبقني على اجلهاز الق�سائ���ي ال�سلوك الذي قد يوؤدِّ د القانون اأو مدوِّ ه���ل حدَّ
لنعماإىل عقوبات تاأديبية؟

الرد
التف�سر:

م ب�سكوى �سدَّ قا�ٍض ب�سفته املهنية؟ لنعمهل هناك اإجراءات مكر�سة، معروفة للجمهور، للتقدُّ
الرد

التف�سر:
م ب�سكوى؟ لنعمهل هناك اأيُّ قيود من حيث اجلهة التي يجوز لها اأن تتقدَّ

الرد
التف�سر:

ي ال�سكاوى �سدَّ اأيِّ قا�ٍض ب�سفته املهنية؟ اإذا  هل هناك هيئة تاأديبية من�ساأة قانونًا م�سوؤولة عن تلقِّ
لنعمكان الأمر كذلك، يرجى و�سف تكوينها والتدابر املتَّخذة ل�سمان ا�ستقلليتها.

الرد
التف�سر:

 ه���ل ُيطل���ب م���ن ه���ذه الهيئ���ة قانون���ًا التحقي���ق يف ال�سك���وى وفق���ًا لإج���راءات ت�سمن كام���ل حقوق 
لنعمالدفاع؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل تنظر هذه الهيئة يف ال�سكوى بالرجوع اإىل معاير مكر�سة لل�سلوك الق�سائي؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل هناك مهلة زمنية يجب اإكمال التحقيق �سمنها؟

الرد
التف�سر:

ية؟ ما هي املعلومات التي تتاح للجمهور؟ اإىل اأيِّ مدى تتَّ�سم عملية التحقيق بال�سرِّ
الرد والتف�سر:

ما هي النتائج التي قد يتمخ�ض عنها حتقيق من هذا القبيل؟
الرد والتف�سر:

لنعميف حال ا�ستنتاج �سلبي اأو تو�سية �سلبية، هل يحقُّ للقا�سي ال�ستئناف؟ لدى اأيِّ هيئة؟
الرد

التف�سر:
م املحرز يف التحقيق؟ م ال�سكوى علمًا بالتقدُّ لنعمهل يحاط مقدِّ

الرد
التف�سر:

ي اإىل  عقوبة؟ اإىل اأيِّ م���دى ُين�س���ر، اأو يت���اح للجمه���ور، الق���رار النهائي يف اإج���راءات تاأديبية �سدَّ قا����ضٍ توؤدِّ
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تنحية الق�ساة من منا�سبهم

74- اإنَّ اأخط���ر اإج���راء تاأديب ���ي ميك���ن تطبيقه بح���ق ع�سو يف اجله���از الق�سائ���ي، فيما ع���دا العقوبات 
اجلنائي���ة، ه���و تنحيته من من�سب���ه ب�سفته قا�سي���ًا. وم�ساألة كيف ميك���ن تنحية قا�ٍض م���ا ويف اأيِّ ظروف 
���ا لكيفية تفاع���ل مب���داأَْي الن زاه���ة وال�ستقللي���ة اللَذْين ت�ستن���د اإليهما امل���ادة 11 من  ���ر مث���اًل رئي�سيًّ توفِّ
ي احل�سانة الكاملة م���ن التنحية يف اأيِّ ظرف م���ن الظروف اإىل  فاقي���ة. ولئ���ن كان من املمكن اأن ت���وؤدِّ التِّ
الت�سكي���ك يف امل�ساءل���ة وبالت���ال يف نزاه���ة الق�س���اء، فاإنَّ العتب���ة التي يج���ب بلوغها قبل تنحي���ة قا�ٍض ما 
ْيل من ا�ستقللي���ة الق�ساة ونزاهة  يج���ب اأن تكون عالي���ًة وذلك لدرء حمذور �سهولة ا�ستخ���دام التنحية للنَّ

قراراتهم.

75- ويف كث���ر م���ن الدول، يعترب مب���داأ ا�ستقلل الق�ساء يف غاي���ة الأهمية بحيث ل ميك���ن تربير تنحية 
د الثق���ة يف قدرته عل���ى اأداء  قا����ضٍ اإلَّ عندم���ا تك���ون مواط���ن ق�س���ور القا�س���ي خطرًة لدرج���ة اأنَّها تب���دِّ
مهام���ه الق�سائي���ة على النح���و امللئم.)56( وال�س���وؤال الذي قد ترغب ال���دول الأطراف النظ���ر فيه يف هذا 
���ا وب�سكل وا�سح مب���ادئ احلياد  ال�س���دد ه���و م���ا اإذا كان ال�سلوك ال���ذي يوؤاخذ علي���ه القا�سي يناق�ض كليًّ
ُثل���ون اأم���ام القا�س���ي اأو من ثقة  والن زاه���ة وا�ستق���لل الق�س���اء بحي���ث ين���ال م���ن ثقة الأف���راد الذي���ن مَيْ
ا يجع���ل القا�سي غر ق���ادر عل���ى اأداء واجبات من�سب���ه.)57( وهناك  اجلمه���ور يف نظامه���ا الق�سائ���ي ممَّ
اإجم���اع دول متزاي���د عل���ى اأنَّ القا�س���ي ل ميك���ن تنحيته من من�سب���ه اإلَّ لعج���ز مثبت اأو اإدان���ة بارتكاب 
جرمي���ة خط���رة اأو تق�س���ر فاح�ض اأو �سل���وك يتعار�ض �سراح���ًة مع ا�ستق���لل الق�ساء وحي���اده ونزاهته. 
ي �س���روط عتبة  ه���ا تلبِّ  وينبغ���ي اعتب���ار اأعم���ال الف�س���اد املثبتة م���ن جانب ع�س���و يف اجله���از الق�سائي باأنَّ

التنحية هذه.

76- ولتدعي���م �سلمة عملية التنحي���ة، ينبغي للدول الأطراف اأن تنظر يف تخوي���ل �سلطة تنحية قا�ٍض ما 
من من�سبه لهيئة م�ستقلَّة تتمتَّع ب�سلطة اتِّخاذ تدابر تاأديبية بحق الق�ساة. وحيثما تناط برئي�ض الدولة اأو 
���دة اإىل اأنَّ هذه ال�سلطة ينبغي األَّ مُتاَر�ض  الهيئ���ة الت�سريعية �سلطة تنحية الق�ساة، اأ�سارت املمار�سات اجليِّ
ل���ة �سلطة اتِّخاذ تدابر تاأديبية بحقِّ الق�ساة. وينبغي  اإلَّ بع���د تو�سية بذلك من جانب الهيئة امل�ستقلَّة املخوَّ
تطبيق الأحكام املتعلق���ة بالإجراءات التاأديبية، مع مراعاة التغيرات اللزمة، على اإجراءات تنحية قا�ٍض 

من من�سبه.

اء اإلغاء املحكمة التي يعمل فيها، ينبغي ع���دم قبول اإلغاء املحكمة التي  77- ومنع���ًا لتنحية قا�ٍض من ج���رَّ
يعم���ل فيها القا�س���ي ك�سبب اأو منا�سبة لتنحية القا�سي. وحيثما تلغى حمكمة اأو تعاد هيكلتها، ينبغي للدول 
ر التدابر اللزمة للعمل، بالت�ساور مع الهيئة الق�سائية، على ت�سهيل اإعادة تكليف  اأن ت�سعى اإىل �سمان توفُّ
ر  جمي���ع اأع�س���اء تلك املحكمة اإىل منا�سب ق�سائي���ة اأخرى مكافئة من حيث الو�س���ع والولية. واإذا مل تتوفَّ

الرد والتف�سر:
م���ا هو عدد الق�س���اة الذين خ�سعوا لإج���راءات تاأديبية خ���لل ال�سنوات اخلم�ض املا�سي���ة، وعلى اأيِّ 

اأ�سا�ض؟
الرد والتف�سر:

هل ُيطلب من الهيئة التاأديبية اأن تتعاون مع املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القانون عندما يحتمل اأن ينطوي 
ال�سلوك قيد النظر على �سلوك اإجرامي؟

لنعم

الرد
التف�سر:

)56( بح�س���ب ل���ورد فيليب�ض يف جل�سة ال�ستم���اع اإىل تقرير رئي�ض املحكمة العليا يف جبل طارق: الإحال���ة مبوجب املادة 4 من قانون اللجنة 

الق�سائية لعام 1833، جمل�ض امللكة اخلا�ض رقم 16 لعام 2009، 12 ت�سرين الثاين/نوفمرب عام 2009.
.Therrien v. Canada (Ministry of Justice and another), ]2001[ 2 SCR 3, paragraph 147, per Gonthier J )57(
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ة اخلدمة، يجوز تزويد القا�سي املعني بالتعوي�ض الكامل عن  منا�سب ق�سائية مكافئة من حيث الو�سع ومدَّ
فقدان من�سبه.

اإطار التقييم: تنحية الق�شاة من منا�شبهم

ح�سانة الق�ساة

���ة م�ساألة رئي�سي���ة مرتبطة مب�ساألة التاأدي���ب والتنحية، تتطلَّب اأي�سًا املوازنة ب���ني مبادئ امل�ساءلة  78- ثمَّ
والن زاهة وال�ستقلل، وهي مدى �سرورة ح�سانة اأع�ساء اجلهاز الق�سائي من امل�سوؤولية اجلنائية اأو املدنية 
فاقية. ولئن كان للمبداأ القائل باأنَّ القا�سي ينبغي  التي ينبغي تناولها عند النظر يف تنفيذ املادة 11 من التِّ
ف بن���اًء على قناعاته دون خوف م���ن اأيِّ عواقب �سخ�سية اأهمي���ة ق�سوى حُل�ْسن  ا يف الت�سرُّ اأن يك���ون ح���رًّ
، بطبيعة احلال، بحقِّ الفرد يف احل�سول على تعوي�ض من الدولة عن  �س���ر العدال���ة، فاإنَّ هذا املبداأ ل مي�ضُّ
���ده ب�سبب اإهمال اأو احتيال اأو اإ�ساءة ا�ستخ���دام ال�سلطة على نحو موؤٍذ من جانب حمكمة ما.  اأيِّ �س���رر يتكبَّ

الة حيثما يثبت وقوع �سرر من هذا القبيل. وينبغي اأي�سًا توفر �ُسبل انت�ساف فعَّ

79- وهناك مبداأ اأ�سا�سي يف هذا ال�سدد وهو اأنَّ القا�سي ينبغي اأن يكون م�سوؤوًل جنائيًّا مبوجب القانون 
الع���ام ع���ن اأيِّ جرمي���ة ذات انطباق ع���ام، وينبغي ع���دم ال�سماح ل���ه باملطالبة باحل�سانة م���ن الإجراءات 

 ما هي الأ�سباب التي يجوز ال�ستناد اإليها يف تنحية قا�ض من من�سبه؟
الرد والتف�سر:

لة �سلطة تنحية الق�ساة؟ لنعمهل هناك هيئة م�ستقلَّة من�ساأة مبوجب القانون وخموَّ
الرد

التف�سر:
عندما تناط برئي�ض الدولة اأو الهيئة الت�سريعية �سلطة تنحية اأيِّ قا�ض، هل متاَر�ض هذه ال�سلطة فقط 

لنعمبناًء على تو�سية بذلك من هيئة م�ستقلَّة اأو حمكمة؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل يتمتَّع القا�سي مو�سوع التنحية بكامل حقوق الدفاع اأمام تلك الهيئة اأو املحكمة؟

الرد
التف�سر:

لنعميف حالة اتِّخاذ قرار لتنحية القا�سي، هل يحقُّ للقا�سي ال�ستئناف؟ لدى اأيِّ هيئة؟
الرد

التف�سر:
ي اأيُّ قا�ٍض من من�سبه خلل ال�سنوات اخلم�ض املا�سية، اأو يف عهد احلكومة احلالية؟ لنعمهل ُنحِّ

الرد
التف�سر:

فيما يتعلق باملحاكم قيد اإعادة الهيكلة، ما هي املبادئ التي حتكم اإعادة انتداب الق�ساة؟ وما هو 
مدى م�ساركة اجلهاز الق�سائي اأو ا�ست�سارته فيما يتعلق بقرارات اإعادة هيكلة املحاكم؟

الرد والتف�سر:
لنعمهل ا�سُتبعَد اأيُّ ق�ساة من اجلهاز الق�سائي اإثر اإعادة هيكلة هذا اجلهاز يف ال�سنوات اخلم�ض املا�سية؟

الرد
التف�سر:
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���ع باأيِّ �سكل من  اجلنائي���ة العادي���ة. وينبغ���ي اأن ينطبق ه���ذا املبداأ على جرائم الف�س���اد التي ينبغي األَّ تتمتَّ
اأ�س���كال احل�سان���ة. وحيثما وجد �سبب معقول لتربير التحقيق من ِقَب���ل جهاز ال�سرطة اأو غره من الهيئات 
العامة يف جرائم جنائية م�ستبه فيها من جانب قا�ٍض، فاإنَّ هذه التحقيقات ينبغي اأن تاأخذ جمراها العادي 

وفقًا للقانون.
ا اأن يتمتَّع القا�سي باحل�سانة ال�سخ�سية �سدَّ اأيِّ  80- ومع ذلك، يرى العديد من الدول اأنَّ من املهم جدًّ
ا ي�سدر عنه اأثناء ممار�سة مهامه الق�سائية من اأفعال غر �سليمة اأو  دع���اوى مدني���ة بالتعوي�ض النقدي عمَّ
تق�سر. وبعبارة اأخرى، يتمتَّع الق�ساة �سخ�سيًّا بحرية مطلقة من امل�سوؤولية فيما يتعلق مبطالبات مبا�سرة 
���ة. ويف تطبيق هذا املبداأ، يكمن ع���لج الأخطاء الق�سائية،  ه���م تتعلق مبمار�سته���م ملهامهم بُح�ْسن نيَّ �سدَّ
�س���واء فيما يتعلق بالولية الق�سائية اأو الإج���راءات اأو يف التحقق من القانون اأو تطبيقه اأو يف تقييم الأدلَّة، 
د ب�سبب الإهمال  يف نظ���ام ملئ���م للطعون اأو املراجعة الق�سائية. وعلوًة على ذلك، فاإنَّ جرب ال�سرر املتكبَّ
اأو اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من ِقَبل قا�ٍض يبقى على عاتق الدولة دون اأن تلجاأ الدولة اإىل اإقامة دعوى بحق 

القا�سي.
81- وجتنُّب���ًا لئل يجعل ا�ستقلل الق�ساء القا�سي براًء من امل�ساءلة من جانب اجلمهور والنتقاد العلني 
امل�سروع لأداء اجلهاز الق�سائي، ينبغي لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية عمومًا جتنُّب ا�ستخدام القانون اجلنائي 

ه اإىل املحاكم. والإجراءات الق�سرية لتقييد النتقاد املوجَّ

اأمن الق�ساة

ًة يف  82- ينبغ���ي للدول���ة الط���رف اأن ت�سمن الأم���ن واحلماية البدني���ة للق�ساة واأف���راد اأ�سره���م، وخا�سَّ
هم. و�سيكون من املهم ب�س���كل خا�ض توفر هذا الأمن يف �سي���اق الق�سايا التي  ح���ال توجيه تهدي���دات �سدَّ

اإطار التقييم: ح�شانة الق�شاة
لنعمهل القا�سي م�سوؤول جنائيًّا مبوجب القانون عن ُجْرمٍ ذي تطبيق عام ارتكبه؟

الرد
التف�سر:

هل جُترى التحقيقات اجلنائية �سدَّ ع�سو يف اجلهاز الق�سائي ب�سكل خمتلف عن التحقيقات 
لنعماجلنائية �سدَّ اأفراد من عامة النا�ض؟

الرد
التف�سر:

كم عدد الق�ساة الذين حوكموا ب�ساأن ُجْرٍم جنائي خلل ال�سنوات اخلم�ض املا�سية، وما هي طبيعة 
ي من من�سبه، بغ�ضِّ النظر عن نتائج الإجراءات اجلنائية؟ التُّهم؟ وكم منهم اأدين؟ وكم منهم ُنحِّ

الرد والتف�سر:
هل يتمتَّع القا�سي باحل�سانة ال�سخ�سية من اأيِّ دعاوى مدنية ب�سبب اإتيان �سلوك يف �سياق ممار�سة 

لنعموظيفة ق�سائية؟
الرد

التف�سر:
َم عن اإهمال اأو �سوء  ر اأن يلتم�ض اجلرب من الدولة عن �سرر جَنَ اإىل اأيِّ مدى ميكن للطرف املت�سرِّ

ا�ستخدام ال�سلطة من ِقَبل قا�ٍض؟
الرد والتف�سر:

اإىل اأيِّ مدى ي�ستخدم الق�ساة اإجراءات القانون اجلنائي اأو اإجراءات املعاقبة على اإهانة املحكمة 
ا على انتقادات اأدائهم من جانب اجلمهور؟ ردًّ

الرد والتف�سر:
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مة وغرها من امل�سائ���ل التي يدخل فيها من لديهم  تنط���وي على الف�ساد على م�ست���وى عاٍل واجلرمية املنظَّ
الق���درة واحلاف���ز لتخوي���ف اأع�ساء اجله���از الق�سائي. ويف ح���ال عدم توف���ر احلماية الكافي���ة، قد يكون 
خ���اذ القرار التي ره اأَْم ل، تاأثٌر �سلبي على عملية اتِّ  ل�سع���ور قا����ضٍ بالقل���ق ب�ساأن �سلمته، �س���واء له ما ي���ربِّ

ميار�سها.

�سة لدى النظر يف الق�سايا التي  83- ولتوف���ر هذه احلماية، اأر�سى بع�ض الدول اإجراءات اأمني���ة متخ�سِّ
�سة ملكافحة  م���ة. ففي �سلوفاكيا مثًل، اأن�سئت حمكمة متخ�سِّ تنط���وي على اأفعال ف�ساد كبرة وجرمية منظَّ

الف�ساد، وذلك لأ�سباب منها معاجلة املخاوف الأمنية فيما يتعلق بهذه الق�سايا.)58(

اإطار التقييم: اأمن الق�شاة

ع ية التعبر وتكوين اجلمعيات والتجمُّ حرِّ

84- للق�ساة، �ساأنهم �ساأن اأيِّ مواطن اآخر، احلقُّ يف التمتُّع بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية. وعلوًة على ذلك، 
تتَّ�سم قدرة الق�ساة على تكوين اجلمعيات اأو النقابات باأهمية حا�سمة يف �سعيهم ل�سمان قدرتهم، جماعيًّا، 
عل���ى مقاومة ال�سغوط من الإدارات الأخرى يف احلكومة وبالتال حماية ا�ستقلليتهم. وتبعًا لذلك، ينبغي 

للدول الأطراف اأْن تنظر فيما اإذا كانت قد اعُتمدت تدابر تعرتف مبا يلي:

���ع، ومع ذلك ي�سرتط اأن  )اأ(  للق�س���اة احلق يف حرية التعب���ر والعتقاد وتكوين اجلمعيات والتجمُّ
ي�سل���ك الق�ساة دوم���ًا، لدى ممار�سة حقوقهم، م�سلكًا يحفظ هيب���ة من�سبهم ونزاهة الق�ساء 

وا�ستقلله.

)ب(   يج���وز للقا�س���ي، يف ممار�س���ة حرية تكوين اجلمعي���ات، الن�سمام اإىل نقاب���ة اأو جمعية مهنية 
اأن�سئ���ت لتعزي���ز �سروط اخلدمة ورواتب الق�س���اة وحمايتها اأو العمل، م���ع ق�ساة اآخرين، على 
ت�سكي���ل نقاب���ة اأو جمعية من هذا النوع. ومع ذلك، وبالنظر اإىل الطابع العام والد�ستوري لعمل 

الق�ساة، ميكن و�سع قيود على احلق يف الإ�سراب.

ما هي التدابر املتَّخذة لتوفر الأمن واحلماية اجل�سدية للقا�سي يف املحكمة؟
الرد والتف�سر:

زة عندما تف�سي الإجراءات الق�سائية اإىل �سواغل اأمنية بالغة من قبيل  هل ُتتَّخذ تدابر معزَّ
لنعمالق�سايا الكربى يف جمال الف�ساد واجلرمية املنظمة؟

الرد
التف�سر:

ما هي التدابر املتَّخذة لتوفر الأمن واحلماية اجل�سدية لأع�ساء اجلهاز الق�سائي واأ�سرهم خارج 
املحكمة؟

الرد والتف�سر:
ما هو مدى فعالية التدابر املتَّخذة، �سواء داخل املحكمة اأَْم خارجها؟ هل وقعت اأيُّ خروقات اأمنية 

لنعمخطرة يف ال�سنوات اخلم�ض املا�سية؟

الرد
التف�سر:

فاقية مكافحة الف�ساد ب�ساأن �سلوفاكيا يف املوقع:  )58( انظر تقارير ا�ستعرا�ض اتِّ

.http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/profiles/SVK.html
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اإطار التقييم: حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع

هل هناك قيود على ممار�سة الق�ساة حلريتهم يف التعبر؟ وما هي هذه القيود يف حال الرد 
بالإيجاب؟ وما هي طريقة التعامل مع م�ساألة التعبر داخل املحكمة وخارجها؟

الرد والتف�سر:
ل الق�ساة جمعيًة اأو نقابًة للدفاع عن م�ساحلهم وحمايتها؟ لنعمهل �سكَّ

الرد
التف�سر:

هل هناك قيود على ممار�سة الق�ساة حلريتهم يف تكوين جمعيات وحريتهم يف التجمع؟ وما هي 
هذه القيود يف حال الرد بالإيجاب؟

التف�سر:

ميزانية اجلهاز الق�سائي

د ال�سروط التي  85- يرتب���ط متويل املحاكم ارتباط���ًا وثيقًا مب�ساألة ا�ستقللية الق�ساة من حي���ث اأنَّه يحدِّ
ي يف اإطاره���ا املحاكم وظائفها. وهن���اك اأي�سًا �سلة وا�سح���ة بني متويل املحاك���م واإدارتها، من جهة،  ت���وؤدِّ
واإمكاني���ة النت�س���اف واحلق يف اإج���راءات عادلة، من جهة اأخ���رى. وهذه الأخرة لي�س���ت م�سمونة ب�سكل 
�سحي���ح م���ا مل ينظ���ر يف الق�سي���ة يف غ�سون فرتة زمني���ة معقولة من ِقَب���ل حمكمة لديها الأم���وال واملوارد 
فها لأداء مهامها على نحو يتَّ�سم بالكفاءة.)59( ومن ثمَّ ينبغي األَّ يغرب عن البال، عند  املنا�سبة حتت ت�سرُّ
و�سع امليزانيات الوطنية، اأهمية تخ�سي�ض موارد مالية كافية وم�ستدامة لتمكني الهيئة الق�سائية من اأداء 
�سات املر�سودة كافيًة لتمكني كلِّ حمكمة من العمل  مهامه���ا على النح���و ال�سحيح. وينبغي اأن تكون املخ�سَّ
دون اأن ي�سب���ح ع���بء العم���ل مفرطًا، وينبغي اأن ت�سمل امل���وارد املالية وغرها من امل���وارد اللزمة ملوظفي 
الدعم واملعدات، ول �سيما الت�سغيل الآل للمهام املكتبية ومرافق معاجلة البيانات، ولتنظيم دورات تدريب 

الق�ساة وت�سيرها.

86- عل���ى الرغ���م من اأنَّ متويل املحاكم هو جزء من ميزانية الدول���ة، ينبغي للدول اأن ت�سعى اإىل حماية هذا 
له من اأجل املحاكم هو قرار  التمويل من التقلُّبات ال�سيا�سية. ومع اأنَّ م�ستوى التمويل الذي ميكن لبلد اأن يتحمَّ
ي احلذر، يف ظل نظام يقوم عل���ى اأ�سا�ض الف�سل بني ال�سلط���ات، للحدِّ من اإمكانية  �سيا�س���ي، يجب دوم���ًا توخِّ
ممار�سة ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية ال�سغط على ال�سلطة الق�سائية عندما ت�سع ميزانيتها. وينبغي اتِّخاذ 

�سات املر�سودة للمحاكم مع الحرتام ال�سارم ل�ستقلل اجلهاز الق�سائي.)60( القرارات ب�ساأن املخ�سَّ

����د م����ن اأنَّ ميزانية ال�سلطة الق�سائية تعك�����ض احتياجات نظام العدالة، ينبغ����ي للدول اأن ت�سعى  87- وللتاأكُّ
ة بالتعاون مع ال�سلط����ة الق�سائية نف�سها. وكخطوة  اإىل �سم����ان و�سع هذه امليزاني����ة من ِقَبل ال�سلطة املخت�سَّ
����ة يف هذه العملية، ميكن اإعطاء اجلهاز الق�سائي الفر�س����َة لتقدمي تقديرات ملتطلَّباته من امليزانية اإىل  هامَّ
�سات، بعد اأن تعتمدها ال�سلطة الت�سريعية، من حتويلها اأو �سوء  ة. وينبغي حماية هذه املخ�سَّ ال�سلطة املخت�سَّ
�سات امليزاني����ة كاأداة للتاأثر على الق�ساء،  ا�ستخدامه����ا. وحر�س����ًا على احلدِّ من احتم����ال ا�ستخدام خم�سَّ
�سات من ِقَبل ال�سلطة الق�سائية نف�سها اأو من ِقَبل هيئة  ينبغ����ي لل����دول اأن ت�سعى اإىل كفالة اإدارة هذه املخ�سَّ
َّ����ة عن ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعي����ة، تعمل بالت�ساور مع ال�سلطة الق�سائية. وينبغي اأن ي�سمن هذا  م�ستقل

الرتتيب األَّ ُي�ستخَدم تخ�سي�ض التمويل اأو حجبه كو�سيلة غر لئقة لل�سيطرة على اجلهاز الق�سائي.

88- وتعتم���د ق���درة الدولة عل���ى تلبية كامل احتياجات ورغب���ات الق�ساء من حي���ث امليزانية على و�سعها 
فاقية للدول باأن تاأخذ يف احل�سبان القيود املالية عند النظر  القت�س���ادي وامل���ال. وت�سمح املادة 11 من التِّ

)59( املجل�ض ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيني، الراأي رقم 2.

)60( املرجع نف�سه.
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يف تدابر التنفيذ امللئمة لها. ومع ذلك، وحيثما جتعل القيود القت�سادية من الع�سر تزويد نظام املحاكم 
باملرافق واملوارد التي يرى الق�ساة اأنَّها كافية لتمكينهم من اأداء مهامهم، ينبغي للدول اأن ت�سعى اإىل اإيلء 
درج���ة عالي���ة من الأولوية اإىل الق�ساء ونظ���ام املحاكم عند تخ�سي�ض املوارد، نظ���رًا لدورها الأ�سا�سي يف 

احلفاظ على �سيادة القانون وحماية حقوق الإن�سان.

اإطار التقييم: ميزانية اجلهاز الق�شائي

هل يعرتف الد�ستور بالخت�سا�ض احل�سري للق�ساء بالبتِّ يف جميع امل�سائل ذات الطابع 
لنعمالق�سائي؟

الرد
التف�سر:

هل يعرتف الد�ستور بال�سلطة احل�سرية للق�ساء لتقرير ما اإذا كان له اخت�سا�ض النظر يف 
لنعمم�ساألة معيَّنة؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل يعرتف الد�ستور ب�سلطة الق�ساء يف النظر يف �سرعية الإجراءات التنفيذية؟
الرد

التف�سر:
هل يعرتف الد�ستور ب�سلطة الق�ساء لنق�ض اأو اإبطال قانون على اأ�سا�ض اأنَّه خمالف للد�ستور 

لنعماأو يتعار�ض مع معاهدة اإقليمية اأو دولية ملزمة؟
الرد

)61( وهذا ي�سمل تطبيق الد�ستور واأي قانون اآخر على كلٍّ من الإجراءات الت�سريعية والتنفيذية.

�سمان الولية الق�سائية على امل�سائل ذات الطابع الق�سائي

89- رغب���ًة يف تعزي���ز حماي���ة ا�ستقللية الق�ساء، ينبغي لل���دول الأطراف اأن ت�سعى، م���ن خلل الو�سائل 
بل املماثلة، اأن يكون للق�ساء الخت�سا�ض، مبا�سرًة اأو عن طريق ال�ستعرا�ض،  الد�ستورية اأو غرها من ال�سُّ
ر ما اإذا كانت  للنظر يف جميع امل�سائل ذات الطابع الق�سائي،)61( واأن يكون للق�ساء ال�سلطة احل�سرية ليقرِّ

اأيُّ م�ساألة معرو�سًة عليه للف�سل فيها تدخل يف نطاق اخت�سا�سها وفقًا للقانون اأَْم ل.

اإطار التقييم: �شمان الوالية الق�شائية على امل�شائل ذات الطابع الق�شائي

هل تو�سع ميزانية اجلهاز الق�سائي بالتعاون مع هذا اجلهاز؟ ما هي التدابر املتَّخذة ملنع ال�سلطة 
لنعمالتنفيذية اأو الت�سريعية من ممار�سة ال�سغط اأو التاأثر على ال�سلطة الق�سائية عند و�سع ميزانيتها؟

الرد
التف�سر:

�ض لل�سلطة الق�سائية الأموال واملوارد الكافية لتمكني كل حمكمة من اأداء وظائفها بكفاءة  هل ُيخ�سَّ
�سات وكيف ُت�سرف؟ لنعمودون اإفراط يف حجم العمل؟ كيف ُيحتفظ باملخ�سَّ

الرد
التف�سر:

لنعمكيف ُت�ساَءل ال�سلطة الق�سائية عن م�سروفاتها؟ هل هذه امل�ساءلة علنية؟
الرد

التف�سر:
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ل ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية احلماية من تدخُّ

ل من الفرع���ني الآخرين  90- تق���ع يف �سمي���م م�ساأل���ة الن زاهة ق���درة الق�ساء عل���ى الت�س���رف دون تدخُّ
ل م�ساألة ا�ستق���لل، فاإنَّ التدابر املتَّخ���ذة حلماية الق�ساء  للحكوم���ة. ولئ���ن كان ذلك يعترب يف املق���ام الأوَّ
م���ن هذه ال�سغوط هي اأي�سًا ذات �سلة مبا�سرة مب�ساألة الن زاه���ة. فاإذا اتَّخذ قا�ٍض قرارًا بناًء على �سواغل 
حكوم���ة اأو وزي���ر اأو طرف خارجي اآخر ولي�ض فقط بناًء على وقائ���ع الق�سية، فمن الوا�سح اأنَّه، بحكم عدم 

ا�ستقلله، غر قادر على القيام باملهام الق�سائية بالن زاهة الكاملة.

91- ونتيج���ًة لذل���ك، ق���د ترغب الدول الأط���راف اأي�سًا، عن���د النظ���ر يف التدابر الت���ي تتَّخذها لتعزيز 
ر يف الإطار القان���وين والتدابر العملية القائمة كفالة قدرة الق�ساء على العمل با�ستقلل  الن زاه���ة، اأْن تفكِّ
عن الفرعني الآخرين يف احلكومة. وعلى وجه التحديد، ينبغي للدولة الطرف اأن ت�سعى، من خلل الو�سائل 

الد�ستورية اأو ما �سابهها، اإىل حتقيق ما يلي:

•   يج���ب اأْن تكون ال�سلطة الق�سائية م�ستقلًَّة عن ال�سلطت���ني التنفيذية والت�سريعية، ويجب األَّ متار�ض 
ل يف العملية الق�سائية. عليها اأيَّ �سلطة من �ساأنها اأن تتدخَّ

ف دون اأيِّ قيود اأو تاأثر غر  •   يج���ب اأن يك���ون الق�ساة، يف عملية �سنع القرار، قادرين على الت�س���رُّ
لئ���ق اأو اإغراء اأو �سغط اأو تهديد اأو تدخُّ���ل، مبا�سر اأو غر مبا�سر، من اأيِّ جهة كانت اأو لأيِّ �سبب 
كان، وعل���ى ممار�سة حرية مطلقة للبتِّ يف الق�ساي���ا دون حتيُّز، وفقًا ل�سمائرهم وتطبيق القانون 

على الوقائع كما يرونها.
•   يحظ���ر عل���ى اأيِّ �سخ�ض ميار�ض ال�سلطة التنفيذية اأو ال�سلط���ة الت�سريعية اأن ميار�ض، اأو يحاول اأن 

ميار�ض، اأي �سكل من اأ�سكال ال�سغط على قا�ٍض اأو ق�ساة، �سواء ب�سورة علنية اأَْم �سرية.
ر على الق�ساة يف منا�سبهم اأو اأجورهم  •   يحظر ا�ستخدام اأيِّ �سلطة ت�سريعية اأو تنفيذية ميكن اأن توؤثِّ
�ض عن تهديد قا����ضٍ اأو ق�ساة اأو ال�سغط عليه اأو  ى اأو تتمخَّ اأو �س���روط خدمته���م اأو مواردهم تتوخَّ

عليهم.
•   با�ستثناء القرارات املتعلقة بالعفو العام اأو العفو اخلا�ض اأو ممار�سة �سلطة مماثلة، يجب اأن حتجم 
ا اأو اأن  ال�سلط���ة التنفيذي���ة ع���ن اأيِّ عمل اأو امتناع عن عمل م���ن �ساأنه اأن ي�ستبق ف�ضَّ ن���زاع ق�سائيًّ

يحبط التنفيذ ال�سليم لقرار حمكمة ما.
•   يجب األَّ ُيطلب من قا�ٍض اأو حمكمة اإ�سدار فتوى لل�سلطة التنفيذية اأو ال�سلطة الت�سريعية اإلَّ مبوجب 

حكم د�ستوري اأو قانوين �سريح ي�سمح بهذا امل�سعى.

التف�سر:
هل هناك من جمال يف ال�سلطة الت�سريعية اأو التنفيذية يعتربها الد�ستور ح�سينًة من 

لنعممراجعة الق�ساء، من قبيل امل�سائل ال�سيا�سية؟
الرد

التف�سر:
لنعمعندما ت�سدر املحكمة العليا قرارًا، هل يكون ملزمًا يف البلد باأكمله؟

الرد
التف�سر:

�ض لتدابر انتقامية، مثل  هل الق�ساة اأحرار يف اإ�سدار اأحكام �سدَّ احلكومة دون التعرُّ
فقدان وظائفهم اأو مزاياهم اأو النقل اإىل اأجزاء مغمورة ونائية يف البلد؟

لنعم

الرد
التف�سر:
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عاءات �ضوء �ضلوك يف املجل�ص الت�ضريعي �ضدَّ قا�ٍص با�ضتثناء اقرتاح جوهري  •   يحظ���ر مناق�ضة اأيِّ ادِّ
يرمي اإىل تنحية قا�ٍص اأو معاقبته وذلك بعد اإ�ضعار م�ضبق بهذا ال�ضاأن.

•   ينبغ���ي األَّ ي�ض���ارك اأيُّ قا�ٍص، اأثناء ممار�ضته ملهامه بهذه ال�ضف���ة، يف اأن�ضطة ال�ضلطة التنفيذية اأو 
ال�ضلطة الت�ضريعية.

•   ل يج���وز لل�ضلط���ات التنفيذية اأن تعر�ص على اأيِّ قا�ٍص وظيفة عمل بعد انتهاء وليته الق�ضائية وهو 
ل يزال يعمل ب�ضفته الق�ضائية.

اإطار التقييم: احلماية من تدخل ال�شلطة التنفيذية اأو الت�شريعية
لنعمهل ي�ضمن الد�ضتور �ضراحًة ا�ضتقاللية الق�ضاء؟

الرد
التف�ضري:

ل يف الإجراءات الق�ضائية باأيِّ �ضكل، مبا�ضر اأو غري مبا�ضر،  هل ي�ضمن الد�ضتور عدم التدخُّ
لنعممن ِقَبل ال�ضلطة التنفيذية اأو الت�ضريعية اأو اأيِّ ع�ضو فيهما؟

الرد
التف�ضري:

هل حالت ال�ضلطة التنفيذية، من خالل فعل اأو ترك، دون قيام الق�ضاء بت�ضوية نزاع ما اأو 
لنعمعرقلت تنفيذ قرار حمكمة ما؟

الرد
التف�ضري:

هل لدى ال�ضلطة الت�ضريعية �ضلطة �ضنِّ ت�ضريع لإبطال حكم اأو قرار نهائي �ضادر عن حمكمة 
لنعمما؟ يف اأي ظروف؟ هل حدث هذا يف اأي وقت م�ضى؟

الرد
التف�ضري:

هل حدث اأن طلبت احلكومة من اأيِّ قا�ٍص اإ�ضدار فتوى لل�ضلطة التنفيذية اأو الت�ضريعية؟ اإذا 
لنعمكان الأمر كذلك، فبموجب اأيِّ �ضلطة قانونية؟

الرد
التف�ضري:

ة خدمته، يف اأيِّ ن�ضاط تنفيذي اأو ت�ضريعي؟ لنعمهل �ضارك اأيُّ قا�ٍص، اأثناء مدَّ
الرد

التف�ضري:

باء- تقليل فر�ص الف�شاد
92- ي�ضف هذا الق�ضم التدابري التي يخت�صُّ الق�ضاء بال�ضروع يف اتِّخاذها من اأجل تقليل الفر�ضة وامليل 
ب���ن اأع�ضاء ال�ضلط���ة الق�ضائية وموظفي املحاكم اإىل اللجوء اإىل الف�ضاد. وق���د يتطلَّب تنفيذ هذه التدابري 

الدعم من ال�ضلطتن التنفيذية والت�ضريعية للحكومة.
ن زاهة موظفي املحاكم)62(

م���و املعلومات لأولئك الذي���ن يلتم�ضون اخت�ضا�ص  93- موظف���و املحاكم هم نقط���ة الت�ضال الأوىل ومقدِّ
ل يف اأذهان  املحكم���ة، �ض���واء كان���وا م���ن املتقا�ضن اأَْم ال�ضه���ود اأَْم املحام���ن. وهذا الت�ض���ال الأوَّيل ي�ض���كِّ

الع على املبادئ العامة ل�ضلوك موظفي املحاكم، التي و�ضعها فريق الق�ضاة املعني بتدعيم نزاهة الق�ضاء، انظر املوقع:  )62( لالطِّ

.http://www.judicialintegritygroup.org/jig-downloads/jig-documents
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م�ستخدم���ي املحاك���م انطباعاتهم عن النظام الق�سائ���ي ويبلور الثقة التي ي�سعونه���ا يف املحاكم. وموظفو 
املحاك���م م�سوؤول���ون اأي�سًا ع���ن املهام الإداري���ة والفنية غر الق�سائي���ة التي ت�سهم يف ح�سيل���ة الإجراءات 
الق�سائي���ة. فهم يقوم���ون، �سمن مهام اأخرى، باإدارة مرافق املحكمة وي�سهم���ون يف اإدارة الق�سايا وحماية 
عة من املهام الأخرى التي  ���ة وت�سهيل مثول الأطراف وال�سه���ود اأمام املحكمة وينه�سون مبجموعة متنوِّ الأدلَّ
ت�ساع���د على جتنُّب التاأجيلت وي�سهمون يف كفاءة عملية التقا�سي وُح�ْسن توقيتها. وهم ي�ساعدون الق�ساة 
ات الق�سايا.)63(  يف البح���وث القانونية ويحر�سون على �سلم���ة اإعلن القرارات ون�سرها ويحتفظ���ون مبلفَّ
اء الإهمال يف اأداء الواجب اأو اإ�ساءة  ْيل من ن زاهة العملية الق�سائية من جرَّ وم���ن ثمَّ لديهم القدرة على النَّ
لون اجلزء الأكرب  ا�ستخ���دام ال�سلط���ة اأو الف�ساد. ولذلك فاإنَّ موظفي املحاكم غر الق�سائي���ني، الذين ي�سكِّ
م���ن موظفي اجله���از الق�سائي، لهم اأهمية حا�سم���ة بالن�سبة لأيِّ تدابر ته���دف اإىل تدعيم ن زاهة النظام 

الق�سائي وقدرته.

ة �سمة م�سرتكة  94- وهناك ُنُهٌج خمتلفة اعتمدت يف و�سع اإجراءات اختيار موظفي املحاكم وتعيينهم. وثمَّ
ى �سفافية الإجراءات والتعيينات على اأ�سا�ض اجلدارة، مبا يتَّفق  دة وهي اأنَّها تتوخَّ يف غالبي���ة النماذج اجليِّ
فاقية مكافحة الف�ساد فيما يتعلق باخلدمة العمومية. وللقيام بذلك، يجب  مع متطلَّبات املادة 7 )1( من اتِّ
مني، وينبغي اأن يقوم  الإع���لن عن منا�سب موظفي املحاكم عل���ى جميع امل�ستويات لجتذاب اأف�س���ل املتقدِّ
مني ولي�ض على املح�سوبي���ة اأو اأيِّ اعتبارات  الختي���ار النهائي عل���ى املوؤهلت التعليمية واملهنية ل���دى املتقدِّ

�سخ�سية اأو �سيا�سية اأخرى غر لئقة.

ل ال���دورات التدريبية املهنية ملوظف���ي املحاكم عن�سرًا اأ�سا�سيًّا يف حتقي���ق الن زاهة الق�سائية  95- وت�س���كِّ
ز الثقة يف النظام  ال اأن يع���زِّ ًل، من �ساأن التدري���ب الفعَّ وت�سوُّره���ا يف اأذه���ان م�ستخدم���ي املحاك���م.)64( اأوَّ
الق�سائ���ي من خلل حت�سني خدمة العملء وال�سفافية. ثانيًا، التدري���ب �سروري للكفاءة الإجرائية واإدارة 
دًا، ي�سطرُّ الق�ساة اإىل تكري�ض قدر كبر ل داعي  بني تدريبًا جيِّ املحكم���ة. ويف غياب موظفي املحاك���م املدرَّ
ا يف�سي اإىل تباطوؤ العملية الق�سائي���ة. ثالثًا، ميكن لربامج التدريب اأن  ل���ه من الوقت للمه���ام الإدارية، ممَّ
ز قدرة املحكمة ومرونتها بف�سل  ت�ساع���د على تقليل حالت ال�سلوك غر الأخلقي وغر املهني. رابعًا، تتعزَّ

عة من املجالت. رفع م�ستوى الحرتافية والكفاءة يف جمموعة متنوِّ

96- وكما هو احلال بالن�سبة للق�ساة، يجب اأن تكون رواتب موظفي املحاكم متنا�سبًة مع م�سوؤولياتهم. اإذ 
م���ن �ساأن التعوي�ض املنا�سب لعملهم اأن ي�ساعد يف احلدِّ من حوافز الف�ساد، كما تعرتف بذلك املادة 7 )1( 
ح اأن يكون موظفو  فاقي���ة. ومع اأنَّ تدينِّ الروات���ب لي�ض هو ال�سبب الوحيد للف�ساد، فم���ن املرجَّ )ج( م���ن التِّ
ون تعوي�ساٍت كافيًة  فة مثل الر�سوة والختل�ض عندما يتلقَّ املحاكم اأقلَّ عر�سًة للأفعال اخلطرة غر امل�سرِّ
ون اإىل العتم���اد على م�سادر غر م�سروعة للدخل. وكذلك من �ساأن توفر املزايا، مثل التاأمني  ول ي�سط���رُّ
ن موظفي املحاكم من الرتكيز على عملهم بدًل  ال�سح���ي والتاأم���ني على احلياة و/اأو خطة التقاعد، اأن ميكِّ

من القلق ب�ساأن كيفية اإعالة اأ�سرهم.

97- وحتَّى يف النُُّظم التي يكون فيها م�ستوى الف�ساد منخف�سًا ن�سبيًّا، فاإنَّ التعوي�ض املنا�سب ي�ساعد على 
ي بدوره اإىل مكان عمل اأك���رث اإنتاجيًة واإىل رغبة  ا يوؤدِّ رف���ع معنوي���ات املوظفني والر�سا الوظيفي الع���ام ممَّ
م���ن جان���ب موظفي املحاكم للعمل ا�ستباقيًّا من اأجل احلفاظ على معاير �سلوك عالية. ومن �ساأن التدريب 
ي اإىل زي���ادة يف الرواتب وغرها من احلواف���ز. وكما �سيتَّ�سح يف  املنا�س���ب وزي���ادة الكفاءة املهني���ة اأْن يوؤدِّ
الة لإدارة الق�سايا ور�سدها هي اأي�سًا اأدوات اأ�سا�سية يف احلدِّ من احتمال  الأق�سام التالية، فاإنَّ النُُّظم الفعَّ

انت�سار الف�ساد بني موظفي املحاكم.

)63( انظر دليل املوارد، ال�سفحات 37-21.

فاقية. )64( انظر املادة 7 )1( )د( من التِّ
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98- واملعاي���ر الأخلقية ملوظفي املحاكم ل تق���لُّ اأهميًة عن املعاير الأخلقي���ة للق�ساة. واإر�ساء معاير 
ه متزايد يف الهيئ���ات الق�سائية يف جميع اأنحاء  ���ا ولكنَّ اه حديث العهد ن�سبيًّ اأخلقي���ة ملوظف���ي املحاكم اجتِّ
فاقية. وتن�ضُّ مبادئ ال�سل���وك ملوظفي اجلهاز الق�سائي التي  الع���امل وه���و متَّ�سق مع اأحكام املادة 8 من التِّ
لة لقواع���د ال�سلوك فيما يتعلق  اعتمده���ا الفري���ق املعني بن زاه���ة الق�ساء يف عام 2005 عل���ى معاير مف�سَّ
نة لقواعد ال�سلوك  بالإخل����ض يف اأداء الواجب وال�سرية وت�سارب امل�سالح.)65( وينبغي اأن يتبع اعتماد مدوِّ
نة قواعد  رها بني م�ستخدمي املحاكم. وتدري���ب موظفي املحاكم يف مو�سوع مدوِّ تعميمه���ا اأو على الأقل توفُّ
ة خطوة اأخرى �سرورية وهي اإن�ساء اآلية  ال�سلوك و�سيلة اأ�سا�سية لطلعهم على التزاماتهم الأخلقية. وثمَّ

منا�سبة لتقدمي خدمات ا�ست�سارية ملوظفي املحاكم ب�ساأن الق�سايا الأخلقية املحتملة اأو الفعلية.

اإطار التقييم: نزاهة موظفي املحاكم

 )65( تقرير الجتماع الرابع لفريق الق�ساة املعني بتدعيم نزاهة الق�ساء )فيينا، 2005(، انظر املوقع: www.unodc.org اأو

. www.judicialintegritygroup.org

كيف يجري تعيني موظفي املحاكم والإ�سراف والرقابة التاأديبية عليهم؟
الرد والتف�سر:

لنعمهل يعلن للجمهور عن �سغور وظائف موظفي املحاكم؟
الرد

التف�سر:
ما هي اإجراءات التوظيف والتعيني املتَّبعة ل�سمان �سفافية العملية ومو�سوعيتها؟

التف�سر:
ح الذي ينبغي تعيينه؟ قة يف انتقاء املر�سَّ ما هي املعاير املطبَّ

الرد والتف�سر:
لنعمهل هناك �سيا�سة �سدَّ املح�سوبية يف اإجراء هذه التعيينات؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل هناك �سيا�سة لتكافوؤ الفر�ض/عدم التمييز؟
الرد

التف�سر:
ان ب�سكل عام؟ لنعمهل يعك�ض قوام موظفي املحاكم تنوُّع ال�سكَّ

الرد
التف�سر:

دي اللغات الذين يتكلَّمون لغات الأقليات  هل يجري توظيف املوظفني ثنائيي اللغة اأو متعدِّ
لنعمالإثنية؟

الرد
التف�سر:

دة  م التدريب وفقًا للمهام املحدَّ اه موظفو املحاكم؟ هل ُيقدَّ ما هو التدريب الأوَّل الذي يتلقَّ
م هذا التدريب؟ لنعمللوظيفة؟ كيف ُيقدَّ

الرد
التف�سر:

ر التدريب امل�ستمر ملوظفي املحاكم يف املجالت الأخرى ذات ال�سلة )من قبيل  هل يتوفَّ
املهارات وال�سيا�سة العامة والكفاءة املهنية والتغيرات يف القانون والإجراءات(؟ هل ي�سمل 

هذا التدريب مو�سوع الأخلقيات؟

لنعم

الرد
التف�سر:
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اإدارة �سوؤون املحاكم

99- ينبغ���ي اأن تن���اط امل�سوؤولية الرئي�سي���ة عن اإدارة �س���وؤون املحاكم باجلهاز الق�سائ���ي اأو بهيئة تخ�سع 
لتوجيه���ه ورقابت���ه. وي�سمل ذلك تعي���ني موظفي املحاكم والإ�س���راف عليهم وال�سواب���ط التاأديبية ب�ساأنهم. 
هة  عة من مب���ادئ وممار�سات الإدارة، املوجَّ بي���د اأنَّ اعتم���اد ُنُظم املحاكم يف العقود الأخرة ملجموعة متنوِّ
نح���و زي���ادة الإنتاجية وحت�سني جتهيز الق�سايا وخف�ض التكالي���ف، �َسلَّط ال�سوء على احلاجة اإىل نهج اأكرث 
احرتافًا لإدارة �سوؤون املحاكم. فاملهارات والقدرات املطلوبة الآن، مبا فيها الإملام بالتطوُّرات التكنولوجية، 
ل تطاب���ق الو�سف الوظيف���ي التقليدي للق�ساة. ونتيجًة لذلك اأ�سبح لدى امل�س���وؤول عن اإدارة املحكمة الآن، 
يف العدي���د م���ن الوليات الق�سائية، ال�سلطة عل���ى جميع �سوؤون اإدارة املحكمة غ���ر الق�سائية. وت�سمل هذه 
ال�س���وؤون التخطي���ط الإداري الطوي���ل الأج���ل وامليزانية وخدمة ال�س���رتاء واملوارد الب�سري���ة واإدارة املرافق 
ر القا�سي من بذل  واأم���ن املحكمة وان�سباط املوظفني بالإ�سافة اإىل وظائف الدعم الق�سائي. وبذلك يتحرَّ
بًا له���ا، ومن َثمَّ فهو اأق���در على الرتكيز  الوق���ت واجله���د يف الوظائف غ���ر ق�سائية والتي ق���د ل يكون مدرَّ
ال عل���ى الوظيفة الق�سائية. وم���ع ذلك، ومب���ا اأنَّ الأداء العام للمحكمة يعتمد عل���ى التفاعل بني  ب�س���كل فعَّ
 القا�س���ي واملوظفني الإداريني، ينبغ���ي اأن يتقا�سم رئي�ض املحكم���ة ومدير �سوؤونها م�سوؤولي���ة الإدارة العامة 

للمحكمة.

100- وميك���ن اأي�سًا توفر الدعم للمحاكم من جانب هيئة تفتي����ض اأو هيئة مماثلة. وُتن�ساأ هيئة التفتي�ض 
���ة تفتي�ض النظام الذي يدعم ت�سير اأعم���ال املحاكم واخلدمات  ع���ادًة مبوج���ب نظام اأ�سا�سي، وتقوم مبهمَّ

مة اإليها، وترفع تقاريرها اإىل رئي�ض ال�سلطة الق�سائية. املقدَّ

لنعمهل عدد املوظفني الق�سائيني كاٍف للوفاء بولية اجلهاز الق�سائي؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل رواتب موظفي املحاكم معقولة مقارنة بالتكاليف وم�ستويات املعي�سة املحلية؟

الرد
التف�سر:

ما هو معدل ا�ستبقاء موظفي املحاكم؟
الرد والتف�سر:

لنعمهل هناك فر�ض لتح�سني امل�ستوى املهني وترقية موظفي املحاكم؟
الرد

التف�سر:
نة للقواعد الأخلقية اأو ملبادئ ال�سلوك تطبَّق على موظفي املحاكم؟ اإذا كان  هل هناك مدوِّ

نة اأو املبادئ متاحة لعامة النا�ض؟ الأمر كذلك، هل هذه املدوِّ
لنعم

الرد
التف�سر:

ما هي الإجراءات اأو الآليات املعمول بها لإ�سداء امل�سورة ب�ساأن الأخلقيات ملوظفي املحاكم 
اأو للنظر يف الدعاءات بوقوع �سوء �سلوك؟

الرد والتف�سر:
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اإطار التقييم: اإدارة �شوؤون املحاكم
هل تناط امل�سوؤولية الرئي�سية عن اإدارة �سوؤون املحاكم باجلهاز الق�سائي اأَْم بهيئة تخ�سع 

لتوجيهه ورقابته؟
لنعم

الرد
التف�سر:

من يقوم بالواجبات غر الق�سائية، م�سجل املحكمة اأَْم مدير �سوؤون املحكمة؟ ما هي هذه 
الواجبات؟

لنعم
الرد

التف�سر:
هل ت�ساند اجلهاز الق�سائي هيئُة تفتي�ض اأو هيئة مماثلة؟ اإذا كان الأمر كذلك، فما هي 

مهامها؟
لنعم

الرد
التف�سر:

اإ�سناد الق�سايا

101- يعت���رب اإ�سناد الق�سايا اإىل ق�ساة املحكمة م�سدرًا حمتمًل للف�ساد يف النظام الق�سائي. مثال ذلك 
اأنَّ ممار�س���ة "انتق���اء الق�ساة"، التي تنطوي على التلعب يف عملية اإ�سن���اد الق�سايا، �سمٌة �سائعٌة يف بع�ض 
ا�سة  ر يف تعيني الق�ساة للنظر يف الق�سايا احل�سَّ الولي���ات الق�سائية. ومن املعروف اأنَّ بع�ض احلكومات توؤثِّ
�سيا�سيًّا. واملبداأ القائل باأنَّ اإ�سناد الق�سايا هو وظيفة ق�سائية وا�سح ورا�سخ منذ زمن طويل.)66( ومع ذلك، 

ة من ِقَبل قا�ٍض. ميكن يف الواقع التلعب يف عملية اإ�سناد الق�سايا حتى عندما يتمُّ تنفيذ هذه املهمَّ

102- وتتف���اوت ُنُظ���م املحاكم من حيث الإج���راءات التي ت�ستخدمها لإ�سناد الق�ساي���ا اإىل الق�ساة. ففي 
بع�ض البلدان، يكون رئي�ض املحكمة هو امل�سوؤول عن البتِّ يف توزيع الق�سايا. ويف بلدان اأخرى، يكون اإ�سناد 
���ة خياٌر ثالٌث وهو اإ�سن���اد الق�سايا  الق�ساي���ا وظيف���ًة يديرها مدي���رو �سوؤون املحاكم ب���دًل من الق�ساة. وثمَّ
ا اأو اأوتوماتيًّا. واأخرًا، ميكن اأن تقوم عملية اإ�سناد الق�سايا على معاير غر ر�سمية، من  ا يدويًّ ع�سوائيًّا، اإمَّ
قبي���ل ممار�سات قدمية درجت عليها املحكمة، اأو قواعد وقوانني حتكم �سوؤون املحكمة تغلب عليها ال�سبغة 
���ا كان الأ�سلوب املختار، يجب اأن تكون اإجراءات اإ�سن���اد الق�سايا اإىل الق�ساة مرتبطًة ب�سكل  الر�سمي���ة. واأيًّ
�س���ارم بالقيم الأ�سا�سي���ة مثل ال�ستقللية والن زاهة وال�سفافية والكف���اءة واملرونة وامل�ساواة يف توزيع عبء 

العمل واجلودة يف عملية اتِّخاذ القرار الق�سائي.

ي اأي�سًا  ه قد يوؤدِّ ز الكفاءة ولكنَّ �ض الق�سائي اأْن يع���زِّ 103- م���ن �ساأن ا�ستخدام منوذج يقوم على التخ�سُّ
فافية  اإىل عدم التوازن يف توزيع عبء الق�سايا بني الق�ساة. وقد يفيد اإجراء التعيني الع�سوائي يف تعزيز ال�سَّ
����ض ويقلِّل من الكفاءة. ولذل���ك، ينبغي موازنة  ���ه قد يعيق التخ�سُّ ���ب حم���ذور "انتقاء الق�ساة"، ولكنَّ وجتنُّ

التنازع بني هاتني القيمتني يف �سياق املّيزات اخلا�سة بكل نظام ق�سائي.

ر اإ�سن���اد الق�سايا برغبات اأيِّ ط���رف يف الدعوى اأو اأيِّ  ���ا كان النم���وذج املعتمد، ينبغ���ي األَّ يتاأثَّ 104- واأيًّ
�سخ�ض معني بنتائج الق�سية. كما ينبغي األَّ يكون اإ�سناد الق�سايا �سمن ال�سلطة التقديرية املطلقة مل�سوؤول 
ق�سائي. وينبغي عادًة اأن يكون توزيع العمل بني ق�ساة املحكمة، مبا يف ذلك توزيع الق�سايا، مبوجب ترتيب 
د �سلف���ًا ين�ضُّ علي���ه القانون اأو يتَّف���ق عليه جميع ق�س���اة املحكمة املعنية. وميك���ن تغير هذه  ���اف حم���دَّ �سفَّ
�سة لدى  دة وا�سحة، مثل احلاج���ة اإىل ال�ستفادة من معرفة اأو خ���ربة متخ�سِّ الرتتيب���ات يف ظ���روف حمدَّ
قا�ض ما. وميكن اأْن يتمَّ توزيع الق�سايا، على �سبيل املثال، بح�سب الرتتيب الأبجدي اأو الزمني اأو اأيِّ عملية 

اختيار ع�سوائي اأخرى.

.The Queen v. Liyanage (1962) 64 New Law Reports 313 66( انظر(



دلي�ل التنفي�ذ واإطار التقييم ب�ساأن امل�ادة 4611

105- وينبغ���ي اأْن ت�سع���ى ال���دول اإىل كفالة عدم اإمكانية �سح���ب ق�سية ما من قا����ضٍ دون اأ�سباب وجيهة 
لذل���ك، م���ن قبيل مر�ض خطر اأو ت�سارب يف امل�سالح. وينبغي اأن تك���ون الأ�سباب املقبولة ل�سحب الق�سايا 

واإجراءات هذا ال�سحب من�سو�سًا عليها يف القانون اأو قواعد املحكمة.)67(

اإطار التقييم: اإ�شناد الق�شايا

)67( انظر اأي�سًا الق�سم الأ�سبق ب�ساأن نقل الق�ساة.

م العمل بني ق�ساة املحكمة، مبا يف ذلك توزيع الق�سايا واخلطة اأو الربوتوكول  كيف يق�سَّ
املنطبق؟

الرد والتف�سر:
ة خطة اأو بروتوكول من هذا القبيل وافق عليه جميع ق�ساة املحكمة املعنية؟ لنعمهل ثمَّ

الرد
التف�سر:

ف بهذه اخلطة اأو الربوتوكول لدى املحامني وم�ستخدمي املحاكم الآخرين؟ لنعمهل عرِّ
الرد

التف�سر:
م  هل يجوز لقا�ٍض اأْن يطلب تكليفه بق�سية معيَّنة، واإذا كان الأمر كذلك، فكيف وملن يقدِّ

لنعمالطلب؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل ت�سند الق�سايا التي هي على درجة معيَّنة من التعقيد على اأ�سا�ض فردي؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل هناك حكم اأو اإجراء ي�سمح باملحاكمات العاجلة؟
الرد

التف�سر:
هل هناك تدابر ملنع التلعب باإ�سناد الق�سايا لأغرا�ض الف�ساد اأو لأغرا�ض اأخرى غر 

لنعملئقة؟
الرد

التف�سر:
هل هناك مزاعم باإ�سناد ق�سايا ب�سكل غر لئق يف النظام الق�سائي؟ اإذا كان الأمر كذلك، 

لنعمفكيف عوجلت؟
الرد

التف�سر:
يف اأيِّ ظروف، اأو لأيِّ اأ�سباب، ميكن اأن يعاد اإ�سناد ق�سية اإىل قا�ٍض اآخر دون موافقة 

القا�سي امل�سندة اإليه اأ�سًل؟ هل يتم اإطلع الأطراف املعنية وم�ستخدمي املحاكم واملهتمني 
من اأفراد اجلمهور على هذه الأ�سباب؟

لنعم

الرد
التف�سر:

ت الق�سايا م�سك �سجلَّ

106- جرت العادة يف كثر من مكاتب املحاكم على احلفاظ على املعلومات املتعلقة بالق�سايا يف �سكلني: 
ات الق�سايا. فالأوىل هي جملَّدات حتتوي على املعلومات الأ�سا�سية جلميع الق�سايا  ت الق�سايا وملفَّ �سج���لَّ
ات حتتوي على جمي���ع الوثائق املتعلقة بق�سية معيَّنة،  ا الثانية فهي عادًة ملفَّ الت���ي نظ���رت فيها املحكمة. اأمَّ
مب���ا فيها حما�سر اجلل�سات والوثائق وامل�ستندات. وهذه املعلومات اأ�سا�سية لكل من عملية اتِّخاذ القرارات 
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الق�سائية والإدارية. ويف ال�سنوات الأخرة، ت�سر املعلومات امل�ستقاة من العديد من الوليات الق�سائية اإىل 
ات الق�ساي���ا اأو اأن يختفي ملفُّ ق�سية باأكمله، �سواء  اأنَّ لي����ض م���ن غر املاألوف اأن تختفي م�ستندات من ملفَّ

اء الف�ساد اأو اخلطاأ. جرَّ
دة لإج���راءات الت�سجي���ل يف املحكمة. ويف بع����ض الوليات  107- ويب���دو اأنَّ لي����ض هن���اك اأيُّ طريق���ة موحَّ
ي ع���ادًة، دون اأن يكون للأطراف يف  �ض خطِّ ���ة، يف �سكل ملخَّ ي هذه املهمَّ الق�سائي���ة، ل ي���زال القا�سي يوؤدِّ
ة ت�سجيل الإجراءات حرفيًّا،  جل. ويف وليات اأخرى، يقوم كتبة املحكمة مبهمَّ الق�سية فر�سٌة لت�سحيح ال�سِّ
م���ًا، يجري حاليًّا تركيب  ���ا ي�سم���ح للأطراف با�ستن�ساخها، مقابل ر�س���وم عادًة. ويف البلدان الأكرث تقدُّ ممَّ

مرافق لت�سجيل ال�سوت وال�سورة.
ت الورقي���ة للمحاك���م  108- لذل���ك ينبغ���ي للدول���ة اأن ت�ساع���د الق�س���اء عل���ى ا�ستكم���ال ُنُظ���م ال�سج���لَّ
)اأو ا�ستبداله���ا، اإذا �سمحت املوارد بذلك( بُنُظم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الإلكرتونية. ومن �ساأن 
ة على وج���ه ال�سرعة ويف �سكل مي�سور  ت الق�سايا بدقَّ َن م���ن حتديث �سجلَّ ه���ذه النُُّظ���م اللكرتونية اأْن متكِّ
ت الق�سايا  الو�س���ول واأن ت�سه���م يف تعزيز �سفافي���ة العدالة ونزاهتها وكفاءته���ا. ومن �ساأن حو�سب���ة �سجلَّ
ات املحكمة واملطالبة  ���ب ما هو �سائع يف بع�ض الوليات الق�سائية من واقع اأو مظهر "فقدان" ملفَّ اأي�س���ًا جتنُّ
ات الق�سايا  ن نظ���ام "اإدارة الق�سايا/ملفَّ "بر�س���وم" ل�سرتجاعها اأو ا�ستبدالها.)68( وكمثال على ذلك، ميكِّ
الإلكرتوني���ة" يف الولي���ات املتح���دة املحاكم من قبول طلبات رف���ع الق�سايا ويتيح �ُسب���ل الو�سول اإىل وثائق 
ات الق�سايا ويتيح قدرات  دة من الو�سول يف اآن واحد اإىل ملفَّ ن اأطرافًا متعدِّ ات عرب الإنرتنت، كما ميكِّ امللفَّ
ات وطباعتها  عة. كما يتيح النظام ت�سجيل املرافعات اأمام املحكمة اإلكرتونيًّا وتن زيل امللفَّ بح���ث واإبلغ مو�سَّ

مبا�سرًة من خلل النظام اخلا�ض باملحاكم.)69(

اإطار التقييم: م�شك �شجالَّت الق�شايا

)68( لل�سرت�ساد ب�ساأن و�سع ا�سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، انظر دليل املوارد، ال�سفحات 58-51.

. www.uscourts.gov )69(

ما هي الوثائق اأو املواد التي ُتَعدُّ عند رفع دعوى اأو ا�ستئناف؟ هل هي ورقية اأَْم اإلكرتونية اأَْم 
كلتيهما؟

الرد والتف�سر:
كيف يتمُّ ت�سنيف اأو ترقيم كل ق�سية/ا�ستئناف عند رفع الدعوى اأو ال�ستئناف؟

الرد والتف�سر:
ها؟ ل الوثائق املتعلقة بالق�سية وحُتفظ يف ملفِّ كيف ت�سجَّ

الرد والتف�سر:
لنعمهل اأيٌّ من هذه الوظائف موؤمتت؟ هل الإيداع الإلكرتوين جائز؟

الرد
التف�سر:

ات الق�سايا يف اأي مرحلة من مراحل الإجراءات الق�سائية؟ كيف يتمُّ تتبُّع ملفَّ
الرد والتف�سر:

ما هي الآلية القائمة للتاأكد من ا�ستيفاء مهلة زمنية ما، مثل املهلة املتاحة للخ�سم للردِّ على 
م اأو املواعيد النهائية الأخرى ذات �سلة؟ طلب مقدَّ

الرد والتف�سر:
ت املحاكم؟ يف اأيِّ ظروف؟ هل  ات اأو �سجلَّ هل ي�سمح للمحامني بالطلع مبا�سرًة على ملفَّ

ة اإ�سراف من ِقَبل موظفي املحكمة؟ ثمَّ
لنعم

الرد
التف�سر:

ات التي ُتفَقد اأو ُت�سنَّف يف غر مكانها؟ ما هو الإجراء املتَّبع للعثور على امللفَّ
الرد والتف�سر:
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اإدارة الق�سايا

109- متَّ تعري���ف اإدارة الق�ساي���ا باأنَّها "جمم���وع كامل الإجراءات التي تتَّخذه���ا املحكمة لر�سد ومراقبة 
لية حتَّى اكتمال جميع  �سر الق�سايا، بدءًا من تقدميها وعرب مراحل املحاكمة اأو غرها من الإجراءات الأوَّ
د من اإحقاق العدال���ة على وجه ال�سرعة".)70( وم���ن �ساأن �سوء اإدارة  اإج���راءات املحاكمة بعد الق���رار، للتاأكُّ
ل انت�س���ار الف�ساد الق�سائي والإداري يف املحاكم. فاإ�سن���اد ق�سية ما اإىل قا�ٍض "مت�ساهل"  الق�ساي���ا اأْن ي�سهِّ
ات  يجع���ل الف�س���اد الق�سائي ممكنًا وميك���ن اأن ينال من نزاهة العملية الق�سائي���ة؛ والنق�ض يف تنظيم امللفَّ
ة ُنُهٌج خمتلفة لإدارة الق�سايا، تبعًا  واملحفوظ���ات واإدارة امل�ستندات يزيد من احتمال الف�س���اد الإداري. وثمَّ

دة التي ت�سعى اإىل تذليلها.)71( للم�سكلة املحدَّ

ال لإدارة الق�سايا ي�ساع���د يف احلدِّ من حالت الف�ساد الأ�سغر  110- ول �س���كَّ يف اأنَّ الأخ���ذ باأيِّ نظام فعَّ
ًة بني موظف���ي املحاكم. وحر�سًا على درء الف�س���اد الق�سائي، تركز اجلهود  �ساأن���ًا يف نظ���ام العدالة، وخا�سَّ
عموم���ًا عل���ى منع اأيٍّ من الأطراف من التاأثر على اختيار القا�سي الذي �سينظر يف الق�سية. ومن الو�سائل 
الة للقيام بذلك هو اإدخال ُنُظم التوزيع الع�سوائي للق�سايا، مبا يف ذلك من خلل تكنولوجيا املعلومات.  الفعَّ
وق���د يكون لل�ستخ���دام املكثَّف للنُُّظم املحو�سب���ة لإدارة الق�سايا اأي�سًا تاأثر مفيد عل���ى كفاءة الإجراءات 
ز ال�سفافية وامل�ساءلة يف  الق�سائي���ة ور�سدها. وكما ذكر اآنفًا، من �ساأن الأخذ بُنُظ���م اإدارة الق�سايا اأْن يعزِّ
ي ذلك اأي�سًا يف نهاية  �سها واأن ي�ستح���دث حوافز للإ�سلح. وقد يوؤدِّ َن اجلمهور من تفحُّ املحاك���م واأْن ميكِّ

ي الف�ساد. املطاف اإىل تعزيز ثقة اجلمهور يف الق�ساء واإىل احلدِّ من تف�سِّ

)70( ملناق�سة هذا املو�سوع والأمثلة العملية، انظر دليل املوارد، ال�سفحات 43-40.

)71( ملزيد من التف�سيل، انظر دليل املوارد، ال�سفحات 43-40.

ما مدى وجود اإجراءات لتنظيم ملفِّ حمكمة جديد عند فقدان ملفٍّ اأو �سياعه؟
الرد والتف�سر:

؟ وباأيِّ و�سيلة؟ لنعمهل ين�ضُّ القانون على الت�سجيل ال�سوتي لإجراءات املحكمة؟ اإىل اأيِّ حدٍّ
الرد

التف�سر:
يف حال عدم وجود حما�سر حرفية، هل يقوم موظفو املحكمة اأو القا�سي بتلخي�ض 

�سات اأو تقدمي ت�سويبات  عن يف هذه امللخَّ الإجراءات كتابًة؟ هل ُي�سمح للأطراف بالطَّ
ب�ساأنها؟

لنعم

الرد
التف�سر:

نها القا�سي اأثناء املحاكمة يف ملفِّ الق�سية؟ من لديه حق  هل تدرج امللحظات التي يدوِّ
لنعمالطلع عليها؟

الرد
التف�سر:

هل من املي�سور مل�ستخدم املحكمة اأن يح�سل على ن�سخة من اإجراءات املحكمة، مبا يف ذلك 
لنعماحلكم؟ كم تبلغ تكلفة ذلك؟ هل تعَفى الأطراف املعوزة من التكلفة؟

الرد
التف�سر:

ت الورقية للمحاكم اأو ا�ستبدالها بُنُظم اإلكرتونية  هل جرى ا�ستكمال ُنُظم ال�سجلَّ
ت الق�سايا؟ لنعملتكنولوجيا الت�سالت واملعلومات؟ هل اأُِخذ بُنُظم اإلكرتونية ل�سجلَّ

الرد
التف�سر:
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111- وم���ن املع���روف اأنَّ الق�س���اة، ول �سيما يف ُنُظ���م القانون العام، مل ي�سهموا ب���دور فاعل يف الإ�سراف 
عل���ى حرك���ة الق�سايا التي كانت ُترَتك ل�سيطرة اأطراف الن�زاع. وقد تغ���رَّ ذلك الآن واأ�سبح الق�ساة اليوم 

ا كان يف املا�سي. ي�سهمون يف اإدارة الق�سايا على نحو اأن�سط ممَّ
112- ويف العدي���د م���ن الولي���ات الق�سائية، اأخذ الق�س���اة ي�سطلعون بدور اأن�س���ط يف اإدارة الق�سايا من 
م املحرز يف الإجراءات، م���ن اإقامة الدعوى حتَّى �س���دور احلكم، مبا يف ذلك  خ���لل ر�سد ومراقب���ة التقدُّ
متابع���ة كلِّ اخلط���وات اللحقة ل�س���دور احلكم. واأه���داف الإدارة الن�سطة للق�سايا ث���لث: حت�سني كفاءة 
ا�ستخ���دام وق���ت املحكمة الثمني، واحلد م���ن تكاليف التقا�سي، و�سمان الإن�س���اف. وتختلف الأدوات التي 
ر الأدوات يف الولية  ي�ستخدمه���ا الق�ساة لإدارة الق�سايا وفقًا لعدد من العوامل، ومنها طبيعة الق�سية وتوفُّ
الق�سائي���ة املعنية وا�ستعداد ف���رادى الق�ساة ملمار�سة �سلحي���ات اإدارة الق�سايا، وقد ت�سم���ل اإدارة الأدلَّة 
م���ة وجل�سات ال�ستماع التمهيدي���ة واجلداول الزمنية وت�سيي���ق امل�سائل مو�سوع اخللف  وامل�ستن���دات املقدَّ

واإدارة املنازعات الكربى.)72(
ر القا�سي اإيفان بيل قائًل اإنَّ على الق�ساة اأي�س���ًا اأن يدركوا املخاطر املرتبطة مبمار�سة هذه  113- وح���ذَّ
د احلياد وال�سمانات الإجرائية، واأنَّ  ال�سلحي���ات التي قد تف�سي، يف جملة اأمور، اإىل ن�س���وء خماطر تتهدَّ
ا يعرون ل�سلمة  ر على الق�ساة بحيث يعرون اأهميًة لإح�ساءاتهم اأكرث ممَّ م�سوؤوليات اإدارة الق�سايا قد توؤثِّ
قراراته���م. وم���ع ذلك، وعندما توؤخذ كل الأمور يف العتبار، نرى اأنَّ الإدارة الن�سطة للق�سايا اأ�سبحت الآن 

النظرية ال�سائدة فيما يتعلَّق بُح�ْسن اأداء املهام الق�سائية يف املجتمع احلديث.

.Evan Bell, "Judicial Case Management", ]2009-2[ Judicial Studies Institute Journal, 76-121 )72(

رات واجلرمية. )73( ملزيد من املعلومات، انظر كتيِّب برامج العدالة الت�ساحلية، الذي اأ�سدره مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

الو�سول اإىل نظام العدالة

114- كث���رًا ما يكون الو�س���ول اإىل نظام العدالة بعيدًا ع���ن متناول الكثرين ب�سبب التكلف���ة وُبْعد امل�سافة 
دة و�سرورة املثول  وعائق اللغة وقلَّة الوعي بالإجراءات الق�سائية. وتتفاقم هذه العوائق ب�سبب الإجراءات املعقَّ
مرارًا اأمام املحاكم وت�سوُّر املحاكم باأنَّها منحازة اأو فا�سدة. ونتيجًة لذلك يلجاأ النا�ض، يف كثر من البلدان، 
ول �سيم���ا يف املناط���ق الريفي���ة، اإىل اآليات تقليدية وجمتمعي���ة لت�سوية املنازعات.)73( وبالفع���ل ُت�ستخَدم هذه 
ز يف  ا اأنَّ هذه النُُّظم التقليدية ترتكَّ الآليات على نطاق وا�سع يف اأنحاء كثرة من العامل النامي. ويبدو جغرافيًّ
ل يف اأفريقيا وال�سرق الأو�سط و�سرق اآ�سيا وجنوبها ومناطق املحيط الهادئ واأمريكا اجلنوبية. بيد  املقام الأوَّ
يات النُُّظم الر�سمية للعدالة.  ا لتحدِّ لة يف الآليات التقليدية واإمنَّ ي���ات املتمثِّ ى للتحدِّ اأنَّ ه���ذا "الدليل" ل يت�سدَّ

ويف هذه احلالة، فاإنَّه ي�سعى اإىل درا�سة كيفية تي�سر الو�سول اإىل النظام الق�سائي الر�سمي.

 اإىل اأي مدى يقوم القا�سي بر�سد ومراقبة التقدم املحرز يف الق�سية من رفع الدعوى اإىل 
اإ�سدار احلكم؟ واإىل اأي مدى يتخذ القا�سي اأي�سا تدابر اأخرى بعد اإ�سدار احلكم، مثل 

تنفيذ الأحكام اأو ال�ستئناف؟
الرد والتف�سر:

بون مل�ساعدة القا�سي يف اإجراءات اإدارة الق�سايا والر�سد؟ لنعمهل هناك موظفون مدرَّ
الرد

التف�سر:
هل اتُّخذت اأيُّ تدابر جديدة يف ال�سنوات اخلم�ض املا�سية لتح�سني اإدارة الق�سايا؟ ماذا 

لنعمكان تاأثر هذه التدابر؟
الرد

التف�سر:

اإطار التقييم: اإدارة الق�شايا
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115- وح���ريٌّ بالدول التي تنوي اإقامة دور حماكم جديدة مث���ًل اأن تنظر يف ت�سييدها قرب مراكز النقل 
ة الذهاب اإىل املحكم���ة والعودة منها. وقد ارتقت بع�ض املحاكم مببداأ تعزيز اإمكانية  الع���ام، لتخفيف م�سقَّ
ل���ة اأو برامج املحاك���م الليلية اأو املوؤمت���رات الهاتفية اأو  الو�س���ول بف�س���ل ابتكارات من قبي���ل املحاكم املتنقِّ

الفيديوية،)74( اأو عقد جل�سات ا�ستماع قبل املحاكمة يف قاعات "درد�سة" على �سبكة الإنرتنت.

116- وينبغ���ي ت�سمي���م مرافق املحكمة وعملياتها من منظ���ور عامة النا�ض. مثال ذل���ك، ينبغي اأْن يلقى 
الف���رد ف���ور دخول مبنى املحكمة امل�ساع���دة ليجد طريقه عرب اأروقة املبن���ى. وميكن حتقيق ذلك من خلل 
���ة اإر�سادية عن املحكمة متاح���ة للجمهور، وجداول  لفت���ات يف نقط���ة مركزية ميك���ن قراءتها ب�سهولة، واأدلَّ
�سة لها، ووجود موظفني لل�ستعلمات وتوفر الإر�ساد للمتقا�سني  زمنية لأعمال املحكمة والقاعات املخ�سَّ
ويعمل���ون مبثابة �سل���ة و�سل ر�سمية مع و�سائط الإعلم. وينبغي اأن ت�سع���ى املحاكم اأي�سًا اإىل اإقامة مكاتب 
علقات عامة على مقربة من املداخل، واإن�ساء مراكز ر�سمية خلدمة العملء وتزويدهم باملوارد تكون مبثابة 
ناف���ذة واح���دة لتقدمي اخلدمات. وعلوًة على ذل���ك، يتعنيَّ اأن تكون مباين املحاكم اآمن���ًة ونظيفًة ومريحًة 
بتوفر اأماكن انتظار مريحة وف�سحة كافية ل�ستيفاء ال�ستمارات واإجراء املفاو�سات وو�سائل الراحة لذوي 
الحتياجات اخلا�سة، مثل الأطفال وال�سهود وال�سحايا واملعوَّقني. وف�سًل عن كفاءة اخلدمات وتوفرها يف 
عوا م���ن موظفي املحاكم اأعلى معاير ال�سلوك الأخلقي  الوق���ت املنا�سب، يحقُّ مل�ستخدمي املحكمة اأن يتوقَّ

والكفاءة املهنية وامل�ساءلة.

دة وباب التقا�سي هو  117- ويعن���ي مفهوم "دار املحكم���ة املتعددة الأبواب" اأنَّ للعدالة اأبوابًا خمتلفة متعدِّ
دة الأبواب كمركز للمعلومات فقط، وهي م�سوؤولة عن اإبلغ  د واحد منها.)75( وتعمل دار املحكمة املتعدِّ جمرَّ
مها املحاكم، مبا يف ذل���ك معلومات عن احللول  امل�ستخدم���ني املحتمل���ني للمحاكم عن اخلدمات الت���ي تقدِّ
بات ون�سرات  ر املعلومات الإ�سافي���ة يف �سكل كتيِّ البديل���ة لت�سوي���ة املنازعات؛)76( وهي عبارة ع���ن مكتب يوفِّ
وا�ستم���ارات وي�س���رح اإجراءات املحاكم والتكالي���ف املرتبطة مبختلف اأ�سكال ت�سوي���ة املنازعات وي�ساعد يف 

طلبات التما�ض امل�ساعدة القانونية.

ر الو�سول فعًل اإىل نظام العدالة اإذا كان املتقا�سون يجهلون كيفية ا�ستخدام النظام. وتبعًا  118- ويتع���ذَّ
م  دة �سهلة ال�ستخدام واأْن تقدِّ د املحاكم عملءها با�ستمارات واإر�سادات موحَّ ا اأْن تزوِّ لذلك، من املهم جدًّ
له���م معلوماٍت وا�سحًة ودقيقًة ب�ساأن م�سائل من قبيل الر�سوم واإجراءات املحاكم ومواعيد اجلل�سات. ومبا 
اأنَّ الو�س���ول اإىل الق�س���اء يبداأ قبل و�سول اخل�س���وم املحتملني اإىل املحكمة فمن املمك���ن اأي�سًا تعميم هذه 

املعلومات عرب �سبكة الإنرتنت اأو �سبكات الهاتف الآل، اإذا �سمحت املوارد بذلك.

ن �سحايا العن���ف املن زل الذين يلتم�سون  )74( مث���ال ذل���ك اأنَّ املوؤمترات الفيديوية التي ت�ستخدمها املحاك���م البتدائية يف �سنغافورة متكِّ

امل�س���ورة يف املراك���ز املجتمعي���ة خلدمة الأ�سرة م���ن ا�ست�سدار اأوامر احلماي���ة دون احلاجة اإىل الذه���اب اإىل املحكمة. وت�ستخ���دم املوؤمترات 
الفيديوي���ة اأي�س���ًا لتح�سني كفاءة �ُسَع���ب العدالة اجلنائية والأحداث، من خ���لل جتهيز الكفالت عرب الفيديو وعق���د املوؤمترات الفيديوية قبل 

املحاكمة واملوؤمترات الفيديوية مع �سباط الإفراج امل�سروط.
ُبل البديلة  عًة من ال�سُّ م جمموعًة متنوِّ دة الأبواب هو برنامج ملحق باملحاكم متَّ تنفيذه بنجاح يف نيجريا. وهو يقدِّ )75( دار املحكمة املتعدِّ

د الأبواب اإىل خمتلف اخليارات املتاحة. وهي ت�سمل تقييم الق�سايا والو�ساطة والتحكيم والتوفيق واإدارة  لت�سوية املنازعات. وي�سر مفهوم تعدُّ
مني، وهي متاحة قبل رفع  م هذه اخلدمات عادًة عن طريق و�سطاء م���ن ذوي املهارة واخلربة، ومقيِّمي الق�سايا واملحكَّ ���دة. وتقدَّ الق�ساي���ا املعقَّ
الة لت�سوية املنازعات  دة الأبواب للمتقا�سني املحتملني بدائل فعَّ م دار املحكمة املتعدِّ دعوى ق�سائية اأو يف اأيِّ مرحلة من مراحل التقا�سي. وتقدِّ

اأو املظامل، �سواء كانت عائليًة اأَْم جتاريًة، و�سواء كانت تتعلق بق�سايا جتارية اأو عمالة اأو خدمات امل�سرفية اأو بحرية اأو يف جمال الطاقة.
ف اإىل حدٍّ كبر من عبء العمل  بل البديلة لت�سوية املنازعات، �سواء كانت تقليديًة اأَْم غر ذلك، اأْن يخفِّ )76( من �ساأن ا�ستخدام اآليات ال�سُّ

ر يف الوقت ذاته حمفًل غر ر�سمي يتَّ�سم بال�سرعة والب�ساطة لت�سوية املنازعات املتعلقة بالأ�سرة واملن زل والعمل، بل  يف املحاكم العادية واأن يوفِّ
اًل ولكن لي�ض بديًل لإجراءات املحاكم الر�سمية.  ًل فعَّ ���ى يف اإع���ادة النظر يف بع�ض القرارات الإدارية. لذا ميكن لهذه الآليات اأن تكون مكمِّ حتَّ
ب���ل البديلة غر الر�سمية تعاين من م�ساكل مث���ل عدم القدرة على التنبُّوؤ وعدم احلياد وعدم وج���ود مبادئ توجيهية اإجرائية  ولك���ن اآلي���ات ال�سُّ
الٌة من حيث الوقت والتكلفة وميكن ا�ستخدامها بو�سفها  ومعاير �سلوك للو�سطاء وا�سحة و�سعوبات يف الإنفاذ. ومع ذلك، فاإنَّ هذه الآليات فعَّ
ال���ًة للح���دِّ من تراكم ع���بء العمل. وهي اأقلُّ رهب���ًة يف نظر اجلمهور، وتزيد م���ن فر�ض و�سول الفئات املحروم���ة اإىل العدالة،  ا�سرتاتيجي���ًة فعَّ

وخ�سو�سًا حيث يفتقر النظام الر�سمي اإىل الكفاءة وامل�سداقية.
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119- اإنَّ ع���دم ق���درة اأحد اخل�سوم على فهم اللغة امل�ستخدمة يف املحكم���ة ميكن اأن ميثِّل حواجز كبرة 
هة اإليهم بلغة  اأمام العدالة. ويعرتف القانون الدول حلقوق الإن�سان بحق الأفراد يف اإبلغهم بالتُّهم املوجَّ
يفهمونها، واحلق يف ال�ستعانة بخدمة مرتجم �سفوي اإذا كانوا ل يفهمون اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة.)77( 
ا هي  ولك���نَّ الرتجم���ة ال�سفوية لي�ست �سروريًة فقط ل�سمان فهم املتَّهمني للمحاكمة اأو جل�سة ال�ستماع واإمنَّ
مة كاأدلَّة. ولذلك فاإنَّ الرتجمة  �سروري���ة اأي�س���ًا لتمكني ال�سهود من الإدلء ب�سهادتهم اأو فهم الوثائ���ق املقدَّ
ال�سفوي���ة والرتجم���ة التحريرية لوثائ���ق املحكمة �سروريت���ان ل�سمان امل�س���اواة يف التمتُّع بحماي���ة القانون 
نة من احتياجات املجتمع  ًل اأن يكونوا على بيِّ للأقلي���ات اللغوي���ة. وملعاجلة هذه امل�سكلة يتعنيَّ على الق�ساة اأوَّ
ان لغة اأقلية،  ث فيها ن�سبة كبرة من ال�سكَّ ال���ذي يخدمون���ه. وقد يكون من ال�سروري، يف املناطق التي تتحدَّ

عقد اإجراءات املحكمة بلغة الأقلية، حيثما ي�سمح القانون بذلك.)78(

ًة للمتَّهمني يف �سياق الإجراءات اجلنائية، هو عن�سر اأ�سا�سي من  120- واحلقُّ يف التمثيل القانوين، وخا�سَّ
احل����قِّ يف حماكمة عادلة.)79( ولكنَّ ُنُظ����م تقدمي امل�ساعدة القانونية يف الق�سايا اجلنائية تواجه يف املمار�سة 
ي غالبًا اإىل �سوء امل�ساعدة  ا يوؤدِّ العملي����ة يف العديد من البلدان الكثر من امل�سكلت على م�ستوى النظام ممَّ
ر التمويل احلكوم����ي الكايف وقلَّة املحامني  اه����ا املتَّهمون املعوزون. وت�سمل ه����ذه امل�سكلت عدم توفُّ الت����ي يتلقَّ
ر  ����ًة يف املناطق الريفية. ونطاق امل�ساعدة حم����دود اأي�سًا، حيث ل تتوفَّ ل����ني وع����دم كفاية املرافق، وخا�سَّ املوؤهَّ
م خلل مراح����ل ما قبل املحاكمة.  امل�س����ورة والتمثيل عموم����ًا اإلَّ اأثناء الإجراءات يف املحكم����ة ونادرًا ما ُتقدَّ
����ا اأو غر ذلك. ويف  ����ل الع����بء الأكرب من ه����ذه املاآخذ ب�سكل غر متنا�س����ب الفئات املحرومة اقت�ساديًّ وتتحمَّ
دة نا�سئة يف العديد من البلدان وه����ي ا�ستحداث مكتب "املدافع العام" الذي  ة ممار�سة جيِّ ه����ذا ال�س����دد، ثمَّ
م خدمة كجزء م����ن مكتب اأكرب للدفاع العام ي�سمُّ فريقًا من حماميي الدفاع اجلنائي العاملني مبرتب.  يق����دِّ
واملدافع����ون العام����ون اأف�سل ا�ستعدادًا عمومًا اأثن����اء املحاكمات، ومن الأرج����ح اأن ي�ساركوا يف جميع املراحل 

املطلوبة من الإجراءات، الأمر الذي ي�سهم يف زيادة الكفاءة الإجمالية لنظام العدالة اجلنائية.

121- وخلف���ًا ملا يحدث يف الق�ساي���ا اجلنائية، فاإنَّ القانون الدول حلق���وق الإن�سان يفر�ض، يف اأح�سن 
الأح���وال، واجبًا حمدودًا على احلكومات لتوفر امل�ساع���دة القانونية للمتقا�سني املدنيني املعوزين. ونتيجًة 
ون امل�س���ورة القانونية والتمثيل ب�س���اأن ق�سايا ذات اأهمية  لذل���ك، ف���اإنَّ اأعدادًا كبرة م���ن املحرومني ل يتلقُّ
حيوية لهم، من قبيل منازعات ال�سكن واملمتلكات واإعالة الأطفال وق�سايا العمل وحقوق امل�ستهلك واللجوء 
باع نهج �سامل لتقدمي امل�ساعدة القانونية املدنية  ال�سيا�سي وو�سع اللجئ. ولذا عمد عدد من البلدان اإىل اتِّ
من خلل اإقامة مركز للم�ساعدة القانونية يعمل مبثابة "حمطة واحدة" لتقدمي طائفة من اخلدمات للفقراء 
الة من حي���ث التكلفة لتقدمي اخلدمات القانونية.  ���ا، وقد ثبت اأنَّ هذا املركز و�سيلة فعَّ �س���ني اجتماعيًّ واملهمَّ
ر م���ا يكفي من امل�ساعدة القانوني���ة املتاحة للجمهور، لأن  ولذل���ك فاإنَّ الأمر من���وط بالق�ساء، حيث ل يتوفَّ
ينظر يف مبادرات مثل ت�سجيع التمثيل تطوُّعًا من جانب مهنة املحاماة لفئة خمتارة من املتقا�سني، وتعيني 
"اأ�سدق���اء للمحكم���ة" يقرتحون �ُسب���ًل بديلة لت�سوية املنازع���ات، اأو الإحالة اإىل "عي���ادات" قانونية جامعية 
واإج���راءات عدال���ة جمتمعية، وذلك حلماية امل�سالح التي لول ذلك تبقى غر ممثَّلة يف اإجراءات املحكمة. 
لني )مبن فيهم  وق���د ُينظ���ر اأي�س���ًا، يف بع�ض الق�ساي���ا امللئمة، يف اأن ي���وؤذن لأ�سخا�ض ملئمني غ���ر موؤهَّ

امل�ساعدون القانونيون( بتمثيل الأطراف اأمام املحكمة.)80(

)77( انظر العهد الدول اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، الفقرتني )اأ( و)و( من املادة 14 )3(.

ع يف هذا املو�سوع، انظر دليل املوارد، ال�سفحات 67-63. )78( للتو�سُّ

)79( انظ���ر العه���د الدول اخلا�ض باحلق���وق املدنية وال�سيا�سية، الفقرة )د( من املادة 14 )3( ومب���ادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأن 

�ُسبل احل�سول على امل�ساعدة القانونية يف ُنُظم العدالة اجلنائية، املعتمدة يف قرار اجلمعية العامة 187/67.
ع يف هذا املو�سوع، انظر دليل املوارد، ال�سفحات 83-70. )80( للتو�سُّ
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ما هي العوامل التي توؤخذ يف العتبار لتحديد موقع بناء حمكمة ما؟
الرد والتف�سر:

هل هناك خيارات متاحة للأ�سخا�ض غر القادرين بدنيًّا على النتقال اإىل املحكمة؟ وما هي هذه 
اخليارات يف حال وجودها؟

الرد والتف�سر:
لنعمهل املكاتب داخل مبنى املحكمة معلَّمة بوا�سطة لفتات ميكن قراءتها بو�سوح؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل هناك مكتب ا�ستعلمات اأو مكتب م�ساعدة يف مبنى املحكمة؟
الرد

التف�سر:
د القاعات التي تعقد فيها يف مبنى  هل ُتعَر�ض مواعيد جل�سات ال�ستماع واإجراءات املحاكمة وحُتدَّ

لنعماملحكمة يف اأماكن وا�سحة للعيان؟
الرد

التف�سر:
هل يتكلَّم موظفو املحاكم لغة م�ستخدميها اأو لديهم القدرة على ال�ستعانة بخدمات مرتجمني 

لنعم�سفويني؟
الرد

التف�سر:
هل هناك اأماكن انتظار مريحة مل�ستخدمي املحكمة، مبن فيهم ال�سهود؟ هل هي كافية لتلبية 

لنعمالحتياجات اليومية؟
الرد

التف�سر:
كيف تلبَّى الحتياجات اخلا�سة لفئات معيَّنة من م�ستخدمي املحاكم )مثل الأطفال و�سحايا العنف 

اجلن�سي اأو العنف العائلي وذوي الحتياجات اخلا�سة(؟
الرد والتف�سر:

ر مل�ستخدمي املحاكم مرافق اآمنة ونظيفة ومريحة و�سهلة ال�ستعمال يف مبنى املحكمة؟ لنعمهل يتوفَّ
الرد

التف�سر:
ما هي التدابر املتَّخذة ل�سمان معاملة تتَّ�سم بالكفاءة املهنية واللياقة والحرتام مل�ستخدمي 

املحاكم كيفما كان نوع جن�سهم وفئاتهم الجتماعية والإثنية والدينية والثقافية؟
الرد والتف�سر:

ما هي اخلطوات املتَّخذة ل�سمان تزويد م�ستخدمي املحاكم يف الوقت املنا�سب بخدمات متَّ�سمة 
بالكفاءة واأعلى معاير ال�سلوك الأخلقي واملهني وامل�ساءلة من جانب موظفي املحاكم؟

الرد والتف�سر:
بل البديلة املتاحة لت�سوية املنازعات؟ ما هي ال�سُّ

الرد والتف�سر:
بل البديلة لت�سوية املنازعات، �سواء كانت تقليديًة اأَْم غر  ع جديًّا على اللجوء اإىل اآليات ال�سُّ هل ُي�سجَّ

لنعمذلك؟
الرد

التف�سر:
دة ومي�سورة ومعلومات وا�سحة  انًا مل�ستخدمي املحاكم ا�ستمارات وتعليمات موحَّ ر جمَّ هل تتوفَّ
ودقيقة ب�ساأن م�سائل من قبيل ر�سوم الدعوى واإجراءات املحاكم ومواعيد اجلل�سات يف مبنى 

املحكمة؟

لنعم

الرد

اإطار التقييم: الو�شول اإىل نظام العدالة
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�سفافية الإجراءات الق�سائية

122- يتطلَّ���ب مب���داأ ال�سفافية من اجلهاز الق�سائ���ي اإزالة الغمو�ض عن الإج���راءات الق�سائية. ويتطلَّب 
دًا. ومن �ساأن تعميم  ���دًا ومفهوم جيِّ دم���ج العدال���ة يف �سلب املجتمع وجود نظام ق�سائي مفتوح ومعروف جيِّ
ز اأي�سًا من ثقة  املعلوم���ات عن اإجراءات املحاك���م واجلهود الق�سائية للرتق���اء بالعدالة وكفاءتها اأن تع���زِّ
اجلمه���ور يف الق�ساء. واملق�سود اأي�سا بزي���ادة ال�سفافية يف املادة 11 من التفاقية احلد من فر�ض الف�ساد 
وت�سهي���ل ا�ستبانة ممار�سات الف�ساد، عندما حت���دث، وملحقة مرتكبيها. وكان تعزيز ال�سفافية يف الإدارة 
���ا من جمالت الإ�س���لح لدى الدول  ���ًة يف عم���ل الق�ساء، يف ال�سن���وات الأخرة جماًل هامًّ العام���ة، وخا�سَّ

فاقية. الأطراف يف التِّ

123- اإنَّ طابع علني���ة جل�سات املحاكم هو اأحد ال�سمانات الإجرائية الأ�سا�سية يف املجتمع الدميقراطي. 
ويعني مبداأ علنية الإجراءات اأنَّه ينبغي اأْن ُي�سَمح للمواطنني والإعلميني بالو�سول اإىل قاعات املحاكم التي 
تدور فيها الإجراءات الق�سائية. لذلك ينبغي للمحكمة اأن تكفل للجمهور وو�سائط الإعلم اإمكانية ح�سور 
اإجراءاته���ا. ولهذا الغر�ض، ينبغي اإتاحة املعلومات للجمه���ور ب�ساأن موعد ومكان انعقاد جل�سات ال�ستماع. 
وينبغ���ي اأي�سًا توف���ر املرافق الكافية حل�سور اجلمهور، م���ن حيث امل�ساحة واأماك���ن اجللو�ض والت�سهيلت 
اخلا�س���ة ل���ذوي الإعاق���ة وما اإىل ذل���ك، �سمن ح���دود معقولة، مع مراع���اة الهتمام املحتم���ل يف الق�سية 
ة اجلل�سة. وحيثم���ا ُوجَدْت اأ�سباب م�سروعة ل�ستبعاد اجلمه���ور اأو و�سائط الإعلم من دعوى ق�سائية  وم���دَّ

معيَّنة،)81( ينبغي للقا�سي اأن ي�سدر ويعلن اأمرًا مكتوبًا ي�سرح �سبب القيام بذلك.

124- وينبغ���ي للدول الأطراف اأن ت�سعى، رهنًا باإ�س���راف الهيئة الق�سائية، اإىل متكني اجلمهور وو�سائط 
الإع���لم وم�ستخدم���ي املحاكم من الو�س���ول املوثوق اإىل املعلوم���ات املتعلقة بالإج���راءات الق�سائية، �سواء 

)81( ل ينطب���ق ا�س���رتاط علنية اجلل�سة بال�سرورة على جميع دعاوى ال�ستئناف التي ميكن اأن تت���مَّ على اأ�سا�ض العرو�ض املكتوبة، اأو على 

ق���رارات م���ا قبل املحاكمة. وتقرُّ املادة 14 )1( من العه���د الدول اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ب���اأنَّ للمحكمة القدرة على ا�ستبعاد كل 
اجلمهور اأو بع�سه لدواعي الآداب العامة اأو النظام العام اأو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي، اأو ملقت�سيات حرمة احلياة اخلا�سة لأطراف 
الدعوى، اأو يف اأدنى احلدود التي تراها املحكمة �سروريًة حني يكون من �ساأن العلنية يف بع�ض الظروف ال�ستثنائية اأن تخلَّ مب�سلحة العدالة. 
وب�س���رف النظ���ر عن هذه الظروف ال�ستثنائية، يجب اأن تك���ون اجلل�سة مفتوحًة للجمهور العام، مبا يف ذلك اأفراد و�سائط الإعلم، ويجب األَّ 
تقت�سر مثًل على فئة معيَّنة من الأ�سخا�ض. وحتَّى يف الق�سايا التي ُي�ستبَعد فيها اجلمهور من ح�سور املحاكمة فاإنَّ احلكم، مبا يف ذلك النتائج 
الأ�سا�سية والأدلَّة واملنطق القانوين للمحكمة، يجب اأن يكون علنيًّا، اإلَّ اإذا كانت م�سلحة الأحداث تقت�سي خلف ذلك، اأو كانت الدعوى تتناول 

خلفات بني زوَجنْي اأو تتعلق بالو�ساية على اأطفال.

التف�سر:
ة لغات؟ ر املعلومات امل�سار اإليها اأعله بعدَّ لنعمهل تتوفَّ

الرد
التف�سر:

م عليه )عن طريق الإنرتنت اأو �سبكات  ر املعلومات امل�سار اإليها اأعله للجمهور اأو ُتعمَّ كيف ُتوفَّ
الهاتف املوؤمتتة مثًل(؟

الرد والتف�سر:
م مل�ستخدمي املحكمة الذين ل ي�ستطيعون القراءة اأو الكتابة بلغتهم؟ ما هي امل�ساعدة التي ُتقدَّ

الرد والتف�سر:
كيف ي�سمن الق�ساة اأنَّ الأطراف املاثلني اأمام املحكمة يفهمون اللغة التي جتري بها الإجراءات 

الق�سائية؟
الرد والتف�سر:

ما هي التدابر القانونية اأو الإجرائية التي ت�سمح لأ�سخا�ض ملئمني غر موؤهلني )مبن فيهم 
امل�ساعدون القانونيون( بتمثيل الأطراف اأمام املحكمة اأو يف اإجراءات اأخرى؟

الرد والتف�سر:
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اجلاري���ة اأَْم املكتمل���ة )اإلَّ اإذا كان الأمر يتَّ�سل باأحداٍث تقت�سي م�سلحتهم خ���لف ذلك اأو كانت الدعوى 
تتن���اول خلف���ات بني زوَجنْي اأو تتعلَّق بالو�ساية على اأطفال(. وميك���ن توفر هذا الو�سول عرب موقع �سبكي 
غة  ن هذه املعلوم���ات الأحكام امل�سوِّ ت املنا�سبة واملتاح���ة. وينبغي اأْن تت�سمَّ للمحكم���ة اأو من خ���لل ال�سجلَّ
���ة املماثلة التي مل تقبل بها  ���ة. وميكن ا�ستبعاد اأقوال ال�سهود اأو وثائق الأدلَّ واملرافع���ات والقرتاحات والأدلَّ
ن  املحكم���ة. وينبغ���ي األَّ يقت�سر الو�سول اإىل وثائق املحكمة على املواد املتعلقة بالق�سايا، بل يجب اأْن يت�سمَّ
لت البتِّ فيها، وكذلك  اأي�سًا املعلومات الإدارية املتعلقة باملحكمة، مثل الإح�ساءات عن عدد الق�سايا ومعدَّ

�سات امليزانية. البيانات املتعلقة بامليزانية، من قبيل حت�سيل ر�سوم املحكمة وا�ستخدام خم�سَّ

د احلقُّ يف حماكمة علنية و�سدور احلكم علنًا)82( اأهمية ال�سفافية يف اإحقاق العدالة. وللأ�سف،  125- ويوؤكِّ
ل ُيعَل���ن ع���ن الأحكام يف بع�ض البل���دان اإلَّ للأط���راف يف الق�سية وحماميهم. ويف بل���دان اأخرى، حتدُّ من 
ية الو�سول اإىل  عة النابعة من تلكوؤ تقليدي يف توف���ر حرِّ اإمكاني���ة الو�س���ول اإليها قوانني اخل�سو�سي���ة املو�سَّ
معلوم���ات املحكم���ة. والحتمال الأ�سواأ، هو اأنَّ بع�ض البلدان لي�ض لديها اأيُّ �سيا�سة على الإطلق ب�ساأن ن�سر 
الأحكام اأو تعميم معلومات املحكمة. ولأ�سباب عملية، غالبًا ما يكون الو�سول اإىل املعلومات حمدودًا ب�سبب 
ع���دم كفاية املوارد لل�ستن�س���اخ اأو الن�سر وعدم فهر�س���ة الق�سايا والتاأخرات الطويل���ة بني �سدور احلكم 
ون�سره وعجز املحاكم العليا عن تعميم قراراتها على املحاكم الدنيا. ويف الواقع، ما زال الإطار الذي يعمل 
في���ه العديد م���ن الهيئات الق�سائية يعن���ي اأنَّ اأيَّ اقرتاح بتمكني املحامني وو�سائ���ط الإعلم واجلمهور من 
ية، حيث يخ�سى اأن تت�ساءل ثقة  الو�س���ول اإىل الأحكام الق�سائية مرفو�ٌض حفاظًا عل���ى اخل�سو�سية وال�سرِّ
اجلمه���ور يف الق�ساء اإذا اأتيحت اإمكانية الو�سول اإليها عمومًا. وهذا بالطبع �سبب ي�سهم يف انت�سار الف�ساد 

يف النظام الق�سائي.

126- ويرتب���ط متك���ني الو�س���ول اإىل املعلومات بالعديد من الفوائ���د التي ت�سهم يف نزاه���ة نظام العدالة 
وكفاءت���ه. ول���ول اإمكانية الو�سول املوث���وق اإىل القوانني وال�سواب���ق الق�سائية وغرها م���ن م�سادر القانون 
�سات الأعمال دون توجيهات وا�سحة ب�ساأن كيفية اإعمال  الرئي�سية يبق���ى الق�ساة واملحامون والأفراد وموؤ�سَّ
ن اجلمهور وال�سحافة ومنظمات املجتمع املدين  نة. اإْذ اإنَّ ن�سر الأحكام ميكِّ القانون يف اأيِّ ق�سية اأو حالة معيَّ
�ض  فات الق�ساة. ومن �ساأن اإتاحة الأحكام لتفحُّ �ض ت�سرُّ واملحامني والق�ساة والباحثني القانونيني من تفحُّ
اجلمهور من خلل ن�سرها اأن تعمل اأي�سًا على مواءمة تطبيق القانون واأن جتعل القرارات الق�سائية متَّ�سقًة 
ي بالتال اإىل الرتقاء مب�ستوى العدال���ة. ويف النُُّظم الق�سائية التي تعترب فيها  واأك���رث قابلي���ًة للتنبُّوؤ واأْن توؤدِّ
ق���رارات املحاكم العليا �سوابَق ملزمًة، يكون ن�سر قرارات حماك���م ال�ستئناف وتوزيعها عن�سرًا حا�سمًا يف 
باع القانون م���ن جانب ق�ساة املحاكم الدنيا. وحتَّى يف البلدان الت���ي تتَّ�سم فيها قرارات املحاكم  �سم���ان اتِّ
رون القوانني ال�سارية بطريقة متَّ�سقة.  د من اأنَّ الق�س���اة يف�سِّ ية فقط، ل يزال من املهم التاأكُّ العلي���ا باحلجِّ
مة الآن قواعد بيانات ُتخت���َزن فيها ن�سو�ض قرارات املحاكم والقوانني،  وق���د اأن�س���اأ العديد من الدول املتقدِّ
ت القانونية. وتعمد املحاكم اأي�سًا، على نحو  ف�س���ًل عن املقالت الأكادميية من مراجعات القانون واملج���لَّ

متزايد، اإىل اإتاحة ما ت�سدره من اأحكام على مواقع ال�سبكة العامة.

د توفر �ُسب���ل الو�سول اإىل اإج���راءات املحاكم ومعلوماتها.  127- وتنط���وي ال�سفافي���ة على اأكرث من جمرَّ
���ن اجلمهور امل�سته���دف من �سهولة  ولتحقي���ق ه���ذه ال�سفافية، ينبغ���ي اأي�سًا تعمي���م املعلومات يف �سكل ميكِّ
ا تكون  ًة ال�سحفيني وم�ستخدمي املحاكم الذين لي�ض لديهم خلفية قانونية والذين رمبَّ الو�سول اإليها، وخا�سَّ
ثقافتهم يف كثر من الأحيان حمدودًة. وخروجًا عن العتقاد التقليدي ب�سرورة عزلة الق�ساة عن املجتمع 
ل�سم���ان ا�ستقلله���م وحيادهم، ف���اإنَّ التوعي���ة الق�سائية الآن ت�سم���ل تدابر ا�ستباقية م���ن جانب الق�ساة 

وتفاعًل مبا�سرًا مع املجتمعات التي يعملون من اأجلها.

)82( العهد الدول اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 14 )1(.
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128- وت�سمل ُنُهج التوعية احلديثة عقد الجتماعات يف دور البلدية واإنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية، 
���ر هذه الأدلَّة، يف �سكل من�سورات  وتعمي���م م���واد التوعية من قبيل الأدلَّة الإر�سادية مل�ستعملي املحاكم. وتوفِّ
ق�س���رة، املعلوم���ات الأ�سا�سية عن العتق���ال والحتجاز والكفال���ة والإجراءات اجلنائي���ة واملدنية وجهات 
الت�س���ال املفيدة ل�سحاي���ا اجلرمية وال�سهود وغرهم م���ن امل�ستعملني. ويف الواقع، تتَّ�س���م برامج التوعية 
والتعلي���م الق�سائي���ة املتعلق���ة بخدم���ات املحاكم والإج���راءات بالفائدة م���ن وجهة نظر اجله���از الق�سائي 
وم�ستعملي املحاكم على ال�سواء. فهي ت�ساعد على توثيق علقة املحكمة باملجتمع وتزيل الغمو�ض عن الكثر 
من التعقيدات التي حتيط بعملية ت�سغيل النظام القانوين و�سر اإجراءات املحاكم. وهكذا ميكن للمحاكم، 
م���ن خ���لل تثقيف اجلمهور واإ�سراكه يف عم���ل املحاكم بف�سل ا�سرتاتيجيات التوعي���ة والت�سال الق�سائية 

ال�ستباقية، تعزيز ثقة اجلمهور بها وتدعيم احرتام �سيادة القانون يف جمتمعاتها.

129- ويف �سيلي، على �سبيل املثال، اأن�سئت جلنة معنية بال�سفافية يف اجلهاز الق�سائي يف عام 2008 بهدف 
ر ن�سر املعلومات  ���ا يي�سِّ مة اإىل ال�سلطات الق�سائية، ممَّ ال�ستجاب���ة لطلبات احل�سول على املعلوم���ات املقدَّ
ز �سفافية العمل الق�سائ���ي على نطاق اأو�سع. كما اأن�سئ عن���وان بريدي اإلكرتوين  ب���ني عم���لء املحاكم ويعزِّ
ي طلبات اجلمهور للح�سول على املعلومات.)83( ويف جمهورية فن�زويل البوليفارية، اأُْدِخَلْت  ����ض لتلقِّ خم�سَّ
جمموعة وا�سعة من الأدوات التكنولوجية يف حماولة لتعميق فهم اإجراءات العدالة اجلنائية وامل�ساركة فيها. 
افة" على ال�سبكة لزيادة ال�سفافية بخ�سو�ض ميزانية املحكمة العليا. ومبقت�سى هذا  ابة ال�سفَّ وافُتِتَحْت "البوَّ
النظ���ام، ميكن لأف���راد اجلمهور الو�سول اإىل املعلوم���ات املتعلقة بالإجراءات املتَّبع���ة يف عمليات ال�سرتاء 

الفردية التي تقوم بها املحكمة.

اإطار التقييم: �شفافية االإجراءات الق�شائية

فاقية  )83( انظ���ر الوثيق���ة CAC/COSP/WG.4/2013/2، نزاهة اجلهاز الق�سائي واإدارة الق�ساء واأجهزة النياب���ة العامة )املادة 11 من اتِّ

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد(، ال�سفحة 13.

هل اإجراءات املحكمة مفتوحة، مبوجب القانون، اأمام اجلمهور وو�سائط الإعلم؟ ما هي 
لنعمال�ستثناءات املمكنة؟

الرد
التف�سر:

هل ت�سدر الأحكام كتابّيًا اأَْم �سفوّيًا؟
الرد والتف�سر:

لنعمهل ت�سدر الأحكام علنًا؟
الرد

التف�سر:
ما هي التدابر املتَّخذة ل�سمان وجود اأمكنة جلو�ض كافية للجمهور داخل قاعة املحكمة؟

الرد والتف�سر:
م هذه  هل تتاح للجمهور م�سبقًا معلومات عن موعد ومكان انعقاد جل�سات ال�ستماع؟ كيف ُتعمَّ

لنعماملعلومات؟
الرد

التف�سر:
ر مرافق كافية حل�سور اأفراد من و�سائط الإعلم؟ هل يح�سرون اجلل�سات؟ هل يعدون  هل تتوفَّ

ة يف تقاريرهم؟ لنعمتقارير �سحفية عن الإجراءات الق�سائية؟ ما هو، ب�سفة عامة، مدى الدقَّ
الرد

التف�سر:
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قيا�ض ثقة اجلمهور يف اإحقاق العدالة

130- اإنَّ ا�ستمرار ثقة اجلمهور يف جودة نظام العدالة ميزٌة حا�سمٌة من ميزات النظام الق�سائي. ولذلك 
تق���ع على عاتق ال�سلطة الق�سائية م�سوؤولية الرتقاء مب�ست���وى العدالة. وهذا ل يتطلَّب اأداء العمل الق�سائي 
�ساع وعمق  د الأح���كام التي ت�سدرها املحاك���م اتِّ ���ه يتطلَّب اأي�س���ًا اأْن جت�سِّ ي���ة فح�سب ولكنَّ باحرتافي���ة وجدِّ
املعارف التي متتدُّ خارج املجال التقني البحت للقانون الوطني لت�سمل املجالت ذات الهتمام الجتماعي. 
د ه���ذه الأحكام الوعي بتزاي���د تدويل املجتمعات وتنام���ي اأهمية القانون  ول يق���لُّ ع���ن ذلك اأهمية اأْن جت�سِّ

املقارن والقانون الدول يف العلقات بني الأفراد وما بني الأفراد والدولة.

الًة يف اإحقاق العدالة، يج���ب اأن يثق اجلمهور يف قدرتها على القيام بذلك.  131- ولك���ي تكون املحاكم فعَّ
ل اجلهود الرامية اإىل تعزيز ثقة اجلمه���ور يف الق�ساء جزءًا من ا�سرتاتيجية �ساملة  ولذل���ك ينبغي اأن ت�سكِّ
عل���ى نطاق اجلهاز الق�سائي ته���دف اإىل ت�سويب الت�سوُّرات ال�سلبية لدى اجلمهور واإزالة مواطن الق�سور 
دًة م�سبقًا بناًء  ي اإىل هذه الت�سوُّرات. وغالبًا ما تكون ت�سوُّرات اجلمهور للنظ���ام الق�سائي حمدَّ الت���ي ت���وؤدِّ
على التجارب ال�سخ�سية لدى م�ستعملي املحاكم. ولذلك، كلما اتَّ�سعت معرفة اجلهاز الق�سائي باحتياجات 

اجلمهور ورغباته ازدادت قدرته على ال�ستجابة لها.

عة م���ن الأدوات لقيا����ض م�ستوى ر�سا اجلمه���ور باإحق���اق العدالة. وف�سًل  132- وهن���اك جمموع���ة متنوِّ
ع التعليقات من  ع���ن ح�سا�سي���ة اجلهاز الق�سائي للم�ساهمات م���ن الأو�ساط الأكادميية، ينبغي ل���ه اأن ي�سجِّ
ي ال�س���كاوى ومراجعة الق�سايا بانتظام واإجراء  ال وحمايد لتلقِّ جان���ب م�ستعملي املحاكم. فاإقامة نظام فعَّ
الدرا�س���ات ال�ستق�سائي���ة الدورية مل�ستعمل���ي املحاكم وغرهم من اأ�سحاب امل�سلح���ة وعقد مناق�سات مع 
جل���ان م�ستعمل���ي املحاكم، هي م���ن و�سائل ا�ستعرا����ض ر�سا اجلمهور ع���ن نظام اإحق���اق العدالة وحتديد 
ًة ما قد يف�سي اإىل "ُحّجاب" يلتم�سون  مواطن ال�سعف على م�ستوى النظام يف الإجراءات الق�سائية، وخا�سَّ
الر�س���اوى.)84( وتتَّ�س���م باأهمية خا�سة الدرا�سات ال�ستق�سائية للف�س���اد القائمة على التجربة والتي تك�سف 
�سوا ل�سغوط الر�سوة. ومع ذلك، فاإنَّ هذه الدرا�سات لن جتدي نفعًا ما  اأنَّ م�ستعمل���ي النظام الق�سائي تعرَّ
مل ُت�ستخَل����ض منها الدرو�ض وُتتَّخذ ب�ساأنها الإجراءات العلجي���ة. ومن �ساأن ن�سر تقرير �سنوي عن اأن�سطة 

ما هي املعلومات املتاحة لعامة النا�ض، مثل الأحكام املعللة واملرافعات واملقرتحات والأدلَّة؟ كيف 
تتاح هذه املعلومات؟

الرد والتف�سر:
لنعمهل املعلومات متاحة للجمهور عن اإح�ساءات عدد الق�سايا ومعدلت البتِّ فيها؟

الرد
التف�سر:

هل تتاح املعلومات للجمهور عن البيانات املتَّ�سلة بامليزانية، مثل حت�سيل ر�سوم املحاكم واإنفاق 
�سات امليزانية؟ لنعمخم�سَّ

الرد
التف�سر:

ما هي الإجراءات املتَّبعة لن�سر قرارات حماكم ال�ستئناف، وباأيِّ �سكل ُتن�َسر؟
الرد والتف�سر:

ما هي التدابر املتَّخذة لتعريف اجلمهور باملهام التي ينه�ض بها اجلهاز الق�سائي، مبا يف ذلك 
ات و�سائط الإعلم و/اأو مواد التوعية مثل اأدلَّة م�ستخدمي املحاكم و�سحائف  برامج التوعية ومن�سَّ

املعلومات التي ت�سف خمتلف املراحل يف اإجراءات العدالة اجلنائية، وما اإىل ذلك؟
الرد والتف�سر:

ر لدى املحاكم. )84( يتطلَّب ا�ستقاء املعلومات الدقيقة واملوثوق بها من امل�ستجيبني، باأ�ساليب علمية، مهارات وكفاءات قلَّما تتوفَّ
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اجله���از الق�سائ���ي، مبا يف ذلك ما يواجهه من �سعوبات والتداب���ر املتَّخذة لتح�سني اأداء نظام العدالة، اأن 
يكون مبثابة و�سيلة لتعزيز ثقة اجلمهور يف اجلهاز الق�سائي.

اإطار التقييم: قيا�ص ثقة اجلمهور يف اإحقاق العدالة
ط الزمن اللزم للقا�سي لكي ي�سدر قرارًا خطيًّا ب�ساأن طلب اأو حكم اعتبارًا من موعد  ما هو متو�سِّ

تقدمي الطلب؟
الرد والتف�سر:

ما مدى التعليل الذي تنطوي عليه الأحكام، مثل النظر يف الآراء املتعار�سة واأ�سباب قبول الأدلَّة 
املطعون بها اأو ا�ستبعادها وت�سجيل العرتا�سات بحيث ُيحتَفظ بها لل�ستئناف؟

الرد والتف�سر:
لع على اآراء اأو قرارات املحاكم الدولية وهيئات ر�سد املعاهدات  ر للق�ساة اإمكانية الطِّ هل يتوفَّ

)مثل اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان املن�ساأة مبوجب العهد الدول اخلا�ض باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية( وهل ي�سمح لهم باأخذها يف العتبار؟

لنعم

الرد
التف�سر:

هل ي�ستعر�ض اجلهاز الق�سائي دوريًّا ر�سا اجلمهور اإزاء نظام العدالة؟ هل ينطوي ذلك على 
درا�سات ا�ستق�سائية منتظمة ت�سمل م�ستخدمي املحاكم وغرهم من اأ�سحاب امل�سلحة اأَْم على 

يات  يات اأو مواطن ال�سعف على م�ستوى النظام؟ ما هي التحدِّ و�سائل اأخرى ل�ستبانة التحدِّ
امل�ستبانة من خلل هذه الو�سائل؟

لنعم

الرد
التف�سر:

لنعمهل يقوم اجلهاز الق�سائي مبراجعات منتظمة للق�سايا؟
الرد

التف�سر:
هل و�سع اجلهاز الق�سائي ا�سرتاتيجية �ساملة، على م�ستوى النظام، تهدف اإىل ت�سحيح 

ي اإىل هذه  الت�سوُّرات ال�سلبية يف اأذهان النا�ض واإزالة اأوجه الق�سور اأو غرها من العوائق التي توؤدِّ
الت�سوُّرات؟

لنعم

الرد
التف�سر:

هل ين�سر اجلهاز الق�سائي تقريرًا �سنويًّا عن اأن�سطته، مبا يف ذلك اأيُّ �سعوبات ووِجَهْت واأيُّ تدابر 
لنعماتُّخذت لتح�سني اأداء نظام العدالة؟

الرد
التف�سر:

العلقات بو�سائط الإعلم

���ة و�سائط الإعلم هي جمع املعلومات ونقله���ا اإىل اجلمهور والتعليق على اإقامة العدل، مبا  133- اإنَّ مهمَّ
يف ذل���ك الق�سايا الراهنة قبل املحاكمة واأثناءها وبعدها، دون انتهاك مبداأ افرتا�ض الرباءة. واإْذ ت�سطلع 
و�سائ���ط الإعلم بهذا الدور فاإنَّها تعمل كقناة رئي�سية ميك���ن من خللها تعزيز ال�سفافية يف نظام العدالة 
ر هذا بدوره تاأث���رًا كبرًا على تقليل  وفه���م اجلمهور لعم���ل الق�ساء ودوره. وكما ُذكر اأع���له، ميكن اأْن يوؤثِّ
فر����ض الف�س���اد يف النظام الق�سائي. ومع ذل���ك، فاإنَّ احلقيقة املوؤ�سفة ه���ي اأنَّ ال�سحافة يف بع�ض البلدان 

مهنة حمفوفة باملخاطر والإبلغ عن اإجراءات املحكمة ممار�سة خطرة.

د م�ساألة فت���ح الأبواب  134- واإمكاني���ة و�س���ول و�سائط الإع���لم اإىل الإج���راءات الق�سائية لي�س���ت جمرَّ
اإىل قاع���ة املحكم���ة وتوفر مقاعد لل�سحفي���ني. اإذ لي�ض من �سالح املحاكم التغطية غ���ر الدقيقة واملثرة 
����ض ثقة النا�ض يف اجلهاز الق�سائي  لإج���راءات املحاكم���ة. بل اإنَّ التغطية الإعلمية ال�سيئة اأو املنحازة تقوِّ
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وتث���ر املخاوف فيما يتعلق با�ستقلل الق�ساء وحياده ونزاهت���ه. ومن �ساأن تدريب ال�سحفيني الذي تنظمه 
د  الة. وهذا التدريب يزوِّ املحاك���م، اأو بالتع���اون معها، اأْن ي�ساعد يف احلدِّ من التقارير ال�سحفية غ���ر الفعَّ
ال�سحفي���ني باملع���ارف الأ�سا�سية ب�ساأن اإجراءات املحاك���م والق�سايا القانونية، ومن َث���مَّ ي�سهم يف حت�سني 

املهارات والأخلقيات ال�سحفية ويف بناء الثقة بني الق�ساة وال�سحافة.)85(

ة نهج  135- وق���د يتطلَّب اإ�سراك و�سائط الإعلم اأي�سًا اأن ت�سعى املحاكم جاهدًة لتوعية ال�سحفيني. وثمَّ
ناجح يف العديد من البلدان ي�سمل اإن�ساء مكاتب �سحافة اأو �سوؤون عامة داخل كل حمكمة لت�سهيل التغطية 
لي و�سائط الإع���لم وت�ستجيب  الإعلمي���ة للإج���راءات الق�سائية. وتقوم ه���ذه املكاتب بالتوا�سل م���ع ممثِّ
���ر عمومًا معلوماٍت دقيق���ًة عن القرارات  لطلب���ات ال�سحفي���ني وتديرها وت�س���در الن�سرات ال�سحفية وتوفِّ
���ر هذه املكاتب اأي�سًا مواعيد الق�سايا املقبل���ة وتر�سد و�سائط الإعلم  الق�سائي���ة وامل�سائل القانونية. وتوفِّ

ز فهم النا�ض جلهاز الق�ساء. م احلملت الإعلمية التي تعزِّ ة الإبلغ وت�سمِّ ق من دقَّ للتحقُّ

136- وانتقادات اجلمهور امل�سروعة لأداء اجلهاز الق�سائي و�سيلة من و�سائل �سمان امل�ساءلة. ولذا ينبغي 
لل���دول اأن ت�سع���ى اإىل احليلولة دون ا�ستخ���دام القانون اجلنائ���ي والإجراءات الق�سري���ة لتقييد النتقادات 
���ة َنْهٌج اأف�سل وه���و رفع م�ستوى الوعي ل���دى و�سائط الإعلم ب�س���دد الت�سارب  ه���ة اإىل املحاك���م. وثمَّ املوجَّ
املحتم���ل بني ا�ستقلل الق�ساء وال�سغط املفرط على الق�ساة، وذلك ل�سمان حتلِّي و�سائط الإعلم ب�سبط 

ر هذا الإبلغ يف نتيجة الق�سية. النف�ض يف الإبلغ عن الق�سايا الراهنة حيث ميكن اأن يوؤثِّ

اإطار التقييم: العالقات بو�شائط االإعالم

ة وم�ستقلَّة يف البلد؟ لنعمهل هناك و�سائط اإعلم حرَّ
الرد

التف�سر:
ية عن الق�سايا التي تنظر فيها املحاكم؟ اإىل اأيِّ مدى ُي�سَمح لو�سائط الإعلم بالإبلغ بحرِّ

الرد والتف�سر:
هل متَّ تقييم اأو قيا�ض ت�سوُّر اجلمهور والأو�ساط القانونية لنوعية التغطية الإعلمية لإجراءات 

لنعماملحاكم؟ اإذا كان الأمر كذلك، فماذا كانت النتائج؟
الرد

التف�سر:
ى ال�سحفيون التدريب اأو التوجيه ب�ساأن اإجراءات املحاكم وامل�سائل القانونية؟ اإذا كان  هل يتلقَّ

مه؟ م هذا التدريب ومن يقدِّ لنعمالأمر كذلك، كيف ُيقدَّ
الرد

التف�سر:
كيف تتناول املحاكم ال�ستف�سارات الواردة من ال�سحافة؟

الرد والتف�سر:
هل اأن�سئت مكاتب �سحفية اأو مكاتب �سوؤون عامة يف املحاكم؟ اإذا كان الأمر كذلك، كيف تعمل هذه 

لنعماملكاتب؟ ما هي مهامها الأ�سا�سية؟
الرد

التف�سر:

رات واجلرمية، الإبلغ ع���ن الف�ساد: اأداة ا�سرت�ساد  )85( انظ���ر دلي���ل املوارد، ال�سفح���ات 86-88، ومكتب الأمم املتح���دة املعني باملخ���دِّ

.)http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf( للحكومات وال�سحفيني



فاقية مكافح���ة الف�ساد على اأنَّه يجوز ا�ستح���داث وتطبيق تدابر ذات  137- تن����ضُّ امل���ادة 11 )2( من اتِّ
ل فيها ذلك  مفع���ول مماثل للتداب���ر املتَّخذة داخل جه���از النيابة العامة يف ال���دول الأطراف التي ل ي�س���كِّ
���ه يتمتَّع با�ستقللية مماثلة ل�ستقلليته. وه���ذا من �ساأنه تو�سيع  اجله���از ج���زءًا من اجلهاز الق�سائي ولكنَّ
قة عل���ى اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية بحيث ي�سمل اأي�س���ًا خدمات النيابة العامة  نط���اق معاير الن�زاهة املطبَّ
���ا كان �سكلها. لذلك، ميكن تطبي���ق هذه التدابر مثًل على خدمات النياب���ة العامة التي تعمل  امل�ستقلَّ���ة، اأيًّ
ي  �سات قائمة بذاتها، يف ظل الهيكل املوؤ�س�سي لوزارة العدل اأو كجزء من جهاز ال�سرطة، بقدر ما توؤدِّ كموؤ�سَّ
ه���ذه املكات���ب وظائف النيابة العامة امل�ستقلَّ���ة. ولئن كان العديد من الأجزاء ال�سابق���ة يف هذا "الدليل" ذا 
�سلة بالن�سبة لأع�ساء النيابة العامة واجلهاز الق�سائي على ال�سواء، فاإنَّ هذا الق�سم يتناول ويناق�ض م�سائل 

الن�زاهة والكفاءة املهنية التي تنفرد بها خدمات النيابة العامة.
138- فالنياب���ة العام���ة تنه�ض بدور حا�سم يف اأيِّ نظ���ام للعدالة اجلنائية. وه���ي ت�سمن متثيل امل�سلحة 
ا ت�سمل  العام���ة يف الق�ساي���ا اجلنائي���ة، اإْذ اإنَّ م�سوؤولية النيابة ل تقت�سر على متثيل م�سال���ح ال�سحية واإمنَّ
م�سالح املجتمع ككل. ويجب على النيابة اأن حتافظ على �سيادة القانون واأن ت�سمن اإحقاق العدل. وقد جاء 
يف مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة اأنَّ "على اأع�ساء النيابة العامة اأن يوؤدوا 
�ساق و�سرعة، واأن يحرتموا كرامة الإن�سان ويحموها وي�ساندوا حقوق  واجباته���م وفقًا للقانون، باإن�ساف واتِّ
 الإن�س���ان، بحيث ي�سهمون يف تاأمني �سلم���ة الإجراءات و�سل�سة �سر اأعمال نظ���ام العدالة اجلنائية".)86( 
���ط ال�سوء على اأهمية دور اأع�س���اء النيابة العامة يف اإقامة العدل والبح���ث عن احلقيقة يف معاير  كم���ا �ُسلِّ
امل�سوؤولية املهنية لأع�ساء النيابة العامة وبيان واجباتهم وحقوقهم الأ�سا�سية التي و�سعتها الرابطة الدولية 
���د كلٌّ من مبادئ الأمم  لأع�س���اء النياب���ات العامة واأيَّدتها جلنة منع اجلرمي���ة والعدالة اجلنائية.)87( ويوؤكِّ
املتحدة التوجيهية ومعاير امل�سوؤولية املهنية على �سرورة اأْن يتمتَّع اأع�ساء النيابة العامة بالن�زاهة والكفاءة 

املهنية والعدالة يف ممار�سة واجباتهم.)88(
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النيابة العامة

)86( املب���ادئ التوجيهي���ة ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة، اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 

كوبا، 27 اآب/اأغ�سط�ض اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990، وثيقة الأمم املتحدة A/CONF.144/28/Rev.1، البند 189 )1990(، املبداأ التوجيهي 12.
)87( الق���رار 2/17، جلنة من���ع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقرير عن اأعمال الدورة ال�سابع���ة ع�سرة )30 ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2007 

و14-18 ني�سان/اأبري���ل E/2008/30 ،)2008 وE/CN.15/2008/22، املرف���ق، معاي���ر امل�سوؤولية املهنية لأع�ساء النياب���ة العامة وبيان واجباتهم 
وحقوقهم.

عني العامني، و�سع ودور اأع�ساء النيابة العامة: دليل  رات واجلرمي���ة - الرابطة الدولية للمدَّ )88( انظ���ر مكتب الأمم املتحدة املعني املخدِّ

عني العامني. املكتب - الرابطة الدولية للمدَّ
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ة وكالة تابع���ة للدولة تناط بها �سلحية مقا�س���اة اجلرائم اجلنائية. ومع  139- ويف معظ���م البل���دان، ثمَّ
لة  ذل���ك، تختل���ف هياكل وكالت امللحق���ة الق�سائية ومهامه���ا و�سلحياتها من بلد اإىل اآخ���ر، وهي متاأ�سِّ
عادًة يف التاريخ والثقافة القانونية لكل بلد. ويف نظام القانون العام، ت�سكل النيابة العامة جزءًا من الهيئة 
ل يف نظ���ام القانون املدين جزءًا من ال�سلطة التنفيذي���ة يف بع�ض البلدان وجزءًا  التنفيذي���ة، بينم���ا قد ت�سكِّ
م���ن ال�سلط���ة الق�سائية يف بلدان اأخ���رى، ومن ثمَّ ت�ستمل على مرك���ز قا�سي التحقي���ق اأو القا�سي. وبينما 
ت�ستخ���دم بلدان القانون العام نظ���ام امللحقة الق�سائية التقديرية، ي�ستخدم بع����ض بلدان القانون املدين 
ع���ي العام يف بع�ض النُُّظم ال�سلط���ة التقديرية لوقف  نظ���ام امللحقة الق�سائي���ة الإلزامية. ويكون لدى املدَّ
عي  امللحق���ة الق�سائية اإذا مل يكن هن���اك م�سلحة عامة يف ا�ستمرارها. ويف بع����ض البلدان، ل يكون للمدَّ
ا يج���وز له اأي�سًا اأن يدخ���ل يف م�ساومة ب�ساأن  الع���ام ال�سلط���ة التقديرية للمقا�س���اة اأَْم عدمها فح�سب واإمنَّ
م يف  ع���اء، بحيث يوافق على نفي التُّهم اأو التخفيف من تهمة اأو اأكرث مقابل اإقرار املتَّهم بالذنب، ويتقدَّ الدِّ

بع�ض احلالت بتو�سية معيَّنة باحلكم.)89(
عون  ل النيابة العامة جزءًا من ال�سلطة الق�سائية، قد يتمتَّع املدَّ 140- ويف نظام القانون املدين، حيث ت�سكِّ
هم قد يعملوا اأي�سًا كج���زء من الهرم الق�سائي م���ع قيود منظومة على  العام���ون بال�ستق���لل الف���ردي ولكنَّ
ممار�س���ة ال�سلطة التقديرية. ويف نظام القانون العام، حيث النيابة العامة هي جزء من ال�سلطة التنفيذية 
ا من ال�ستق���لل وت�سرت�سد  وميك���ن دجمه���ا داخ���ل وزارة العدل، ق���د تتمتَّع هذه الهيئ���ة بدرجة عالي���ة جدًّ
بالقواع���د واللوائح الداخلية الت���ي حتكم ال�سلحية التقديرية وال�سلحي���ات الأخرى. وهذا التقارب بني 
ن، عل���ى امل�ستويني الإقليمي وال���دول ويف اإطار الهيئات املهنية، م���ن �سوغ املعاير  النظام���ني ه���و الذي مكَّ

امل�سرتكة واملبادئ العامة التي تنطبق على جميع اأع�ساء النيابة العامة.

املعاير املهنية
ا لدي���ه اأي�سًا واجب���ات اإزاء اأفراد  ع���ي الع���ام نيابًة عن املجتم���ع ككل فح�سب واإمنَّ ف املدَّ 141- ل يت�س���رَّ
ن���ني، مبن فيهم الأ�سخا�ض امل�ستبه يف تورطهم بن�ساط اإجرامي. وميكن تكري�ض هذه احلقوق يف د�ستور  معيَّ
اأو يف اإط���ار قان���وين اآخر،)90( وه���ي غالبًا ما ت�سمل حقَّ ال�سخ�ض يف الت���زام ال�سمت ويف حماكمة علنية يف 
مة  غ�س���ون فرتة معقولة من الزمن ويف افرتا����ض الرباءة حتى تثبت اإدانته ويف الو�سول اإىل كل الأدلَّة املقدَّ
له حماٍم ويف ال�ستعان���ة مبرتجم �سفوي عند ال�سرورة. وهذه احلقوق هي يف �سلب حماية  ه ويف اأْن ميثِّ �س���دَّ
حق���وق الإن�سان و�سونها جلميع الأ�سخا�ض، وتقع على عاتق النائب العام امل�سوؤولية عن حماية هذه احلقوق 
عي العام اأي�سًا �سمان  كلَّم���ا اأمكن ذلك. وت�سمل هذه احلقوق اأي�سًا �سحايا اجلرمي���ة الذين من واجب املدَّ
�ست،  حقوقه���م يف جمي���ع مراحل الإجراءات اجلنائي���ة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، قد تكون بع����ض الدول قد كرَّ
يف نظ���ام اأ�سا�س���ي اأو يف لئحة، جمموعًة م���ن احلقوق الواجبة ل�سحايا الن�س���اط الإجرامي والتي يتعنيَّ اأن 

ت�سونها جهات فاعلة يف نظام العدالة اجلنائية.
142- وفيم���ا يتعل���ق بدور النيابة العام���ة يف الإجراءات اجلنائية، تن�ضُّ مب���ادئ الأمم املتحدة ب�ساأن دور 

اأع�ساء النيابة العامة على ما يلي:
اًل يف الإجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك بدء امللحقة الق�سائية  ي اأع�ساء النيابة العامة دورًا فعَّ •   يوؤدِّ
وال�سط���لع، �سمن ما ي�سمح ب���ه القانون اأو يتما�سى مع املمار�سة املحلي���ة، بالتحقيق يف اجلرائم 
والإ�س���راف عل���ى قانوني���ة التحقيقات والإ�سراف عل���ى تنفيذ قرارات املحاك���م وممار�سة مهامهم 

الأخرى باعتبارهم ممثِّلني لل�سالح العام؛

 James Hamilton, Director of Public Prosecutions, Ireland, "The Role of the Public Prosecutor in Upholding the Rule of Law"; 89( انظر(

 Despina Kyprianou, "Comparative Analysis of Prosecution Systems: Origins, Constitutional Position and Organization of Prosecution
.Services"; United Nations Handbook on "Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators", Vienna, 2004

)90( تنعك����ض ه���ذه احلقوق اأي�س���ًا يف املعاير الدولية حلقوق الإن�س���ان، ول �سيما يف املادة 14 من العهد ال���دول اخلا�ض باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية.
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�ساق و�سرعة، ويحرتمون كرامة  ي اأع�س���اء النيابة العامة واجباتهم وفقًا للقانون، باإن�ساف واتِّ •   يوؤدِّ
الإن�سان ويحمونها وي�ساندون حقوق الإن�سان، بحيث ي�سهمون يف تاأمني �سالمة الإجراءات و�سال�سة 

�سري اأعمال نظام العدالة اجلنائية.)91(

ف بحياد ومو�سوعية واإن�ساف يف جميع الأوقات. ويجب  143- وُيطلب من اأع�س���اء النيابة العامة الت�سرُّ
عليهم، يف ت�سيري املالحقات الق�سائية، حتقيق العدالة واحرتام حقوق الإن�سان للمتَّهمني بارتكاب جرائم. 
وتتطلَّب املبادئ الأ�سا�سية ل�سيادة القانون اأن تكون املالحقات الق�سائية عادلًة ومعقولًة واأن تتَّ�سم بالن�زاهة 
ا  واحلر�ص. وينبغي األَّ يكون الدافع وراء القرار بال�س���روع يف املقا�س���اة اأو عدم���ه اعتبارات غري لئقة واإنَّ
حتقيقًا مل�س���لحة العدال���ة. وينبغي األَّ يوؤخذ مطلقًا باأيِّ منفعة اأو خ�س���ارة �سيا�س���ية، اأو باأيِّ عامل من قبيل 
اجلن�ص اأو اللون اأو العرق اأو الدين اأو الآراء ال�سيا�س���ية اأو امليول اجلن�س���ية اأو الأ�سل العرقي للم�ستبه فيه اأو 

ال�سحية.

ع���ي العام لتوجيه���ات من اأيِّ م�س���در خارجي. ويف هذا املق���ام، ل تختلف  144- وينبغ���ي األَّ يخ�س���ع املدَّ
ع هو �سلوك �سخ�ص  عي العام عن ال�سفات املطلوبة من القا�سي. وال�سلوك املتوقَّ ال�سفات املطلوبة من املدَّ
ك  عي العام اأن يتم�سَّ حمرتف يعمل وفقًا للقانون وال�سالح العام وقواعد واأخالقيات املهنة. ويجب على املدَّ
�ساق و�سرعة، واأن يكون على اإملام  باأعلى معايري الن زاهة واحلر�ص يف جميع الأوقات، واأن يعمل باإن�ساف واتِّ
د بالتطوُّرات القانونية الوطنية والدولية ذات ال�س���لة، واأن يكون متَّ�س���قًا وم�ستقالًّ وحمايدًا، واأن يحمي  جيِّ

حقَّ املتَّهم يف حماكمة عادلة، واأن يحرتم وينه�ص باملفهوم العاملي للكرامة الإن�سانية وحقوق الإن�سان.

�س���ية، عن جهاز  145- وغالب���ًا ما ُيف�س���ل بو�س���وح دور النيابة العامة، بغ����صِّ النظر عن الرتتيبات املوؤ�سَّ
ال�سرطة امل�سوؤول عن التحقيق يف اجلرائم. ويف العديد من الوليات الق�سائية يقوم جهاز ال�سرطة باإعداد 
ع���ي العام للنظر فيه  د اأن يكتمل التحقيق يح���ال التقرير اإىل مكتب املدَّ تقري���ر التحقي���ق اجلنائي، ومبج���رَّ
هامات جنائية ر�سمية ب�ساأنه. ومن �ساأن هذا الرتتيب الإجرائي  ر توجيه اتِّ والبت فيما اإذا كان هناك ما يربِّ
اأن يجعل النيابة العامة مبثابة رادع بني حتقيقات ال�س���رطة والإجراءات اجلنائية الر�س���مية اأمام الق�ساء، 
د م���ن حماية حقوق ال�س���خ�ص امل�س���تبه يف ن�س���اطه الإجرامي واحرتامه���ا اأثناء  م���ن قبي���ل املراجع���ة للتاأكُّ
 التحقيق اجلنائي. ومن �س���اأن هذا الف�س���ل اأن ي�س���اعد على منع اإ�ساءة تطبيق العدالة من حيث وجود هيئة 
ر ما اإذا كان ينبغي متابعة الق�س���ية حتى  عي العام—تنظر يف التحقي���ق وتقرِّ م�س���تقلَّة —هي مكت���ب املدَّ
ر ما هي الإجراءات  ي تقرير التحقيق، فاإنَّ جه���از النيابة العامة هو الذي يقرِّ املحاكم���ة اأَْم ل.)92( ولدى تلقِّ
التي ينبغي اتِّخاذها، والتي ميكن اأن ت�س���مل ال�س���روع يف مالحقة ق�س���ائية �س���دَّ ال�س���خ�ص املعني، ويطلب 

اإجراء املزيد من التحقيقات يف امل�ساألة اأو يحجم كليًّا عن مالحقة الق�سية.

146- ولكنَّ هناك، يف كثري من الدول، اآلياٍت ل�س���مان تعاون اأوثق بني جهاز ال�س���رطة والنيابة العامة يف 
عي العام  دة. ولكن هذا ل ُيبطل ا�س���رتاط قي���ام املدَّ ���ًة فيما يتعلق باجلرائم املعقَّ مرحل���ة التحقي���ق، وخا�سَّ

ا اأَْم ل. باإجراء مراجعة م�ستقلَّة لالأدلَّة لتحديد ما اإذا كانت الق�سية ت�ستدعي املالحقة الق�سائية ر�سميًّ

147- ويف بلدان القانون املدين، غالبًا ما ت�سارك النيابة العامة على نحو اأوثق بكثري يف مرحلة التحقيق، 
قني يف جهاز ال�سرطة.  وت�س���طلع اأحيانًا مب�س���وؤولية اإجراء التحقيق مبا�سرًة بنف�سها والإ�س���راف على املحقِّ
وميكن اأي�س���ًا امل�ساركة يف م�سوؤولية اإجراء التحقيقات مع ق�س���اة التحقيق، الذين يجرون التحقيقات عادًة 
يف احلالت الأكرث خطورًة. وتتبع بلدان القانون املدين غالبًا مبداأ القانونية، الذي يتطلَّب من النيابة العامة 

)91( املبادئ التوجيهية لالأمم املتحدة، املبداآن 11 و12.

 Susan Bandes, Loyalty to One’s Convictions: The Prosecutor and Tunnel Vision, Howard Law Journal 49:2  )92( انظ���ر مث���اًل 

 (2006); Bruce A. MacFarlane, Wrongful Convictions: The Effect of Tunnel Vision and Predisposing Circum- stances in the Criminal
.Justice System (2008), pp. 50-56
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ا يحدُّ بالتال من نطاق �سلطتها التقديرية. ويف هذا  ملحقة الق�سايا طاملا ُوِجَدْت الأدلَّة الكافية لذلك، ممَّ
عي العام اأْن  ال�سدد، تقول مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة اإنَّه يجوز للمدَّ
ي�سه���م ب���دور "�سمن ما ي�سمح به القانون اأو يتما�سى مع املمار�سة املحلية، بالتحقيق يف اجلرائم والإ�سراف 
على قانونية التحقيقات.")93( وين�ضُّ املعيار 4-2 من معاير امل�سوؤولية املهنية على اأنَّه ينبغي للنيابة العامة 
لهم القان���ون اأو العرف  د والكفاءة املهني���ة حيثما يخوِّ ���ي باملو�سوعية والتج���رُّ اأْن تق���وم مب���ا يلي: )اأ( التحلِّ
امل�ساركة يف التحقيق يف اجلرائم اأو ممار�سة ال�سلطة على جهاز ال�سرطة اأو جهات التحقيق الأخرى؛ )ب( 
و�سمان احرتام دوائر التحقيق للمبادئ القانونية وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية عندما ي�سرفون على التحقيق 

مون امل�سورة. د واملو�سوعية عندما يقدِّ يف اجلرائم؛ )ج( واحلر�ض على اللتزام الدائم بالتجرُّ
148- وبالإ�ساف���ة اإىل ذلك، وبالن�سبة للعديد من نف�ض الأ�سباب الواردة اأعله، ينبغي قطعًا ف�سل مكتب 
ل فيها  ع���ي الع���ام عن اجلهاز الق�سائي يف البلدان التي يوجد فيها ه���ذا الف�سل. ويف البلدان التي ت�سكِّ املدَّ
عي العام م�ستقلًّ عن الق�ساة واأن يبدو  النياب���ة العامة جزءًا من اجلهاز الق�سائي، من امله���م اأن يكون املدَّ
كذل���ك. وينبغي األَّ يكون هناك، يف نظر املتَّهمني بارتكاب ن�ساط اإجرامي واملجتمع ككل، اأيُّ ت�سوُّر للتعاون 
اأو التواط���وؤ بني امل�سوؤولني عن امللحقة الق�سائية واأع�ساء اجله���از الق�سائي ب�سفتهم باحثني عن القانون 
والوقائ���ع، اأو اأيُّ خل���ط بني وظائف كل منهما. واإلَّ �سيكون هنالك خط���ر كبر باأن تتزعزع ثقة اجلمهور يف 

نزاهة العدالة اجلنائية ومو�سوعيتها.
ن اأع�س���اء النيابة العامة من اأداء دورهم الرئي�سي يف تعزي���ز �سيادة القانون يف م�سائل  149- ولك���ي يتمكَّ
فوا بن زاه���ة مع الحرتام الت���ام لآداب من�سبهم. وتن�ضُّ  العدال���ة اجلنائي���ة، من الأهمية مب���كان اأْن يت�سرَّ
���ه "ينبغي لأع�ساء النيابة العامة، بو�سفه���م اأطرافًا اأ�سا�سيني يف  املب���ادئ التوجيهية للأمم املتحدة على اأنَّ
جم���ال اإقامة العدل، احلفاظ دومًا على �سرف مهنتهم وكرامتها.")94( وتن�ضُّ معاير امل�سوؤولية املهنية على 
عني العامني على ال�سلوك املهني وذلك، يف جملة اأم���ور، من خلل احلفاظ دائمًا على  �س���رورة حف���اظ املدَّ
كوا  ف���وا بكفاءة مهنية وفقًا للقانون وقواعد املهن���ة واآدابها، واأن يتم�سَّ �س���رف مهنتهم وكرامتها، واأْن يت�سرَّ
�سني اأنف�سه���م خلدمة وحماي���ة امل�سلحة العامة واح���رتام كرامة  باأعل���ى معاي���ر الن زاهة واحلر����ض، مكرِّ

الإن�سان وحقوق الإن�سان.)95(

اإطار التقييم: املعايري املهنية

)93( املبداأ التوجيهي 11، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)94( املبداأ التوجيهي 1، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)95( املعيار 1، معاير امل�سوؤولية املهنية.

هي النيابة العامة كياٌن م�ستقلٌّ اأَْم هي جزء من ال�سلطة الق�سائية اأو التنفيذية؟
الرد والتف�سر:

اإذا كانت النيابة العامة جزءًا من ال�سلطة التنفيذية، فاإىل اأيِّ مدى هي م�ستقلَّة عن غرها من 
فروع ال�سلطة التنفيذية؟

الرد والتف�سر:
اإذا كانت النيابة العامة جزءًا من اجلهاز الق�سائي، فاإىل اأيِّ مدى هي منف�سلة عن الوظيفة 

الق�سائية؟
الرد والتف�سر:

عي العام يف نظام العدالة اجلنائية؟ اإىل اأيِّ مدى ي�سارك يف عملية التحقيق  ما هو دور املدَّ
اجلنائي؟

الرد والتف�سر:
عي العام م�سوؤوًل عن �سمان حماية م�سالح ال�سحية يف نظام العدالة  اإىل اأيِّ مدى يعترب املدَّ

اجلنائية؟
الرد والتف�سر:
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التوظيف والتدريب

150- تن����ضُّ مب���ادئ الأمم املتح���دة التوجيهية ب�س���اأن دور اأع�س���اء النيابة العامة على �س���رورة اأْن يكون 
الأ�سخا����ض الذين ُيختارون ل�سغل وظائف النيابة العامة "اأفرادًا ذوي نزاهة ومقدرة وحا�سلني على تدريب 
وموؤه���لت ملئم���ة.")96( ويجب اأن ُتتَّخذ ق���رارات الختيار وفقًا لإجراءات عادل���ة ومن�سفة واأل تكون على 
اأ�سا����ض التحيُّ���ز اأو التمييز �سدَّ فئات من النا�ض على اأ�سا�ض العرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو غرها من 
عون العام���ون بالتعليم والتدريب امللئمني،  الأ�سب���اب القائمة على اأ�سا����ض طبقي.)97( ويجب اأن يتحلَّى املدَّ
ل �سيم���ا يف جم���الت الأخلق وحق���وق الإن�س���ان.)98( وينبغي للدولة الط���رف اأن تتَّخذ اخلط���وات اللزمة 
للحر����ض على اأن ي�ستند التعي���ني والرتقية اإىل املوؤهلت املهنية واملقدرة والن زاهة)99( والأداء واخلربة، واأْن 
د اإجراءات التوظيف ال�سمانات �سدَّ اأيِّ نهج  ُيَب���تَّ يف ذلك وفقًا لإجراءات عادلة ومن�سفة. ويجب اأن جت�سِّ
دة، كما يجب اأن ت�ستبعد التمييز على اأيِّ اأ�سا�ض مثل اجلن�ض اأو العرق اأو اللون اأو  يحابي م�سالح فئات حمدَّ
ه اجلن�سي، اأو املن�ساأ القوم���ي اأو الجتماعي اأو  ا اأو غر �سيا�س���ي، اأو التوجُّ اللغ���ة اأو الدي���ن اأو ال���راأي �سيا�سيًّ
ال���رثوة اأو املول���د اأو اأيِّ و�سٍع اآخ���ر. وقد تكون بع�ض اأجزاء ه���ذا الق�سم من "الدليل"، الت���ي تتناول توظيف 

اأع�ساء اجلهاز الق�سائي، قابلًة للتطبيق على اأع�ساء النيابة العامة كذلك.

عني العامني يتلّقون التدريب املنا�سب ب�ساأن نطاق دورهم واملُُثل  151- وينبغي للدولة اأن حتر�ض على اأنَّ املدَّ
عى عليه وال�سحية واللتزامات  والواجبات الأخلقية لوظائفهم واحلماية الد�ستورية والقانونية حلقوق املدَّ
عى عليهم ومبادئ حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي يعرتف بها القانون الوطني والدول.  جتاه املدَّ
نة قواعد �سلوك لأع�ساء النيابة العامة اأو غر ذلك من املبادئ التوجيهية املهنية التي  ر مدوِّ وبقدر ما تتوفَّ
ا م���ن التدريب الأوَّل لأع�ساء  ل هذه املواد جزءًا اأ�سا�سيًّ حتك���م دور و�سل���وك النيابة العامة، ينبغ���ي اأن ت�سكِّ
النيابة العامة اجلدد يف الن زاهة وامل�ساءلة والكفاءة املهنية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي اأن يتناول التدريب 
نة اأو املبادئ التوجيهية والعتب���ارات يف ممار�سة ال�سلطة التقديرية للنيابة  الأوَّل وامل�ستم���ر بانتظ���ام املدوِّ
العامة، مبا يف ذلك فهم عملية �سنع القرار والعوامل التي تزيد من خطر القناعات اخلاطئة، مبا يف ذلك 
���ة اجلنائية والأدلَّة الإلكرتونية.  احتم���ال اخلطاأ يف اإفادات �سه���ود العيان وال�سمانات لزيادة موثوقية الأدلَّ
والتدري���ب واجٌب وحقٌّ على ال�سواء جلميع اأع�ساء النيابة العامة، قبل تعيينهم وكذلك على اأ�سا�ض م�ستمر. 
مة والف�ساد،  رة، وخ�سو�سًا اجلرمي���ة املنظَّ ورغب���ة يف ال�ستجابة عل���ى نحو اأف�سل لأ�سكال الإج���رام املتطوِّ

�ض يف الظروف املنا�سبة. ينبغي توفر فر�ض التخ�سُّ

)96( املبداأ التوجيهي 1، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعيار 6 )ه(، معاير امل�سوؤولية املهنية.

)97( املعيار 6 )ه(، معاير امل�سوؤولية املهنية؛ املبداأ التوجيهي 2 )اأ(، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)98( املبداأ التوجيهي 2 )ب(، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)99( "الن زاه���ة" يف ه���ذا ال�سياق مفهوم وا�سع ميكن اأن ي�سم���ل اأ�سياء من قبيل املو�سوعية والكفاءة والحرتافي���ة والأمانة واحرتام حقوق 

الإن�سان.

ى اأو ُي�ستبَدل؟ ة خدمته؟ كيف ُينحَّ َمْن الذي يعنيِّ رئي�ض النيابة العامة؟ ما هي مدَّ
الرد والتف�سر:

ما هي اجلهة التي يكون رئي�ض النيابة العامة م�سوؤوًل اأمامها؟
الرد والتف�سر:

هل النيابة العامة كياٌن م�ستقلٌّ اأَْم هي جزء من ال�سلطة الق�سائية اأو التنفيذية؟ ما هو هيكل النيابة 
العامة؟

الرد والتف�سر:
اإىل اأيٍِّ مدى ت�سارك ال�سلطة الق�سائية اأو ال�سلطة التنفيذية يف اإ�سدار الأوامر اأو التوجيهات اإىل 

النيابة العامة؟
الرد والتف�سر:
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152- ويف حماولـــة لتعزيز نزاهة اأع�شـــاء النيابة العامة ورفع الوعي مبخاطر الف�شاد داخل جهاز النيابة 
�شة لأع�شـــاء النيابة اجلدد  العامـــة، بداأ العديد مـــن الدول الآن و�شع اأخالقيـــات وبرامج تدريبية متخ�شِّ
م املعهد الوطني للق�شاء والنيابة العامة �شل�شلًة من هذه الدورات  �شني على ال�شواء. ففي بولندا، يقدِّ واملتمرِّ
عـــي العام" ت�شمل  حـــني يف جمال "اأخالقيات عمل املدَّ م املعهـــد دورات اإلزامية للمرت�شِّ �شـــة. ويقدِّ املتخ�شِّ
مت يف اإكوادور  موا�شيع من قبيل الأخالقيات وامل�شوؤولية املهنية والإجراءات التاأديبية. وعلى غرار ذلك، ُنظِّ
يف عـــام 2012 دورات درا�شيـــة موا�شيعية جديدة ترمي اإىل مكافحـــة الف�شاد، باعتبارها جزءًا من برنامج 
م اإىل اأع�شاء جهـــاز النيابة العامة. ويف هذا ال�شـــدد، كانت اإحدى الدورات  التدريـــب الإلزامـــي الذي ُيقدَّ
الدرا�شية املوا�شيعية دورة "الأخالقيات وال�شفافية واخلدمة العمومية" التي �شارك فيها، خالل تلك ال�شنة 
ر بع�ض الأدلَّة اأمثلة عـــن ق�شايا عملية لتو�شيح اأف�شل تطبيق  عني العامني.)100( ويوفِّ وحدهـــا، 902 من املدَّ
دة، مثل املبادئ التوجيهية الأخالقية لأع�شـــاء النيابة العامة يف ولية نيويورك،  للمبـــادئ الأخالقية املجـــرَّ

ف ال�شليم".)101( بعنوان "الت�شرُّ

اإطار التقييم: التوظيف والتدريب

رات واجلرمية اإىل الجتماع الرابـــع للفريق العامل احلكومي  )100( ملزيـــد مـــن املعلومات، انظر تقرير مكتب الأمم املتحـــدة املعني باملخدِّ

فاقية الأمم  الـــدويل املفتـــوح الع�شوية املعنـــي مبنع الف�شاد، "ن زاهة اجلهاز الق�شائـــي واإدارة الق�شاء واأجهزة النيابة العامة )املـــادة 11 من اتِّ
.)CAC/COSP/WG.4/2013/2( ")املتحدة ملكافحة الف�شاد

.http://www.daasny.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-Ethics-Handbook.pdf )101(

عني العامني  عي العام؟ هل ي�شرتط على املدَّ ما هي املتطلَّبات الأ�شا�شية الدنيا ل�شغل من�شب املدَّ
عني العامني مبمار�شة القانون؟ لنعمحيازة �شهادة يف القانون؟ هل ي�شرتط اأن يكون قد �ُشمح للمدَّ

الرد
التف�شري:

عي العام؟ حني ملن�شب املدَّ عني العامني؟ كيف يتمُّ فرز املر�شَّ ما هي معايري اختيار املدَّ
الرد والتف�شري:

عني العامني عن الرتكيبة الدميغرافية لل�شكان؟ لنعمهل تعبِّ الرتكيبة الدميغرافية للمدَّ
الرد

التف�شري:
ن يتقن لغتني اأو اأكرث من لغات الأقليات الإثنية؟ عني العامني ممَّ لنعمهل ُيلتم�ض توظيف املدَّ

الرد
التف�شري:

عون العامون؟ كيف يتمُّ هذا التدريب؟ ما هي عنا�شر املناهج  اه املدَّ ما هو التدريب الأوَّيل الذي يتلقَّ
الدرا�شية؟

الرد والتف�شري:
ن التدريب اللتزامات الأخالقية لأع�شاء النيابة العامة وال�شكوك ذات ال�شلة والقوانني  هل يت�شمَّ

لنعماملتعلقة بال�شلوك والأخالق وت�شارب امل�شالح؟
الرد

التف�شري:
ن التدريب احلقوق الد�شتورية والقانونية للمتَّهمني وامل�شتبه بهم؟ لنعمهل يت�شمَّ

الرد
التف�شري:

لنعمهل ي�شمل التدريب حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية املعرتف بها يف القانون الوطني والدويل؟
الرد

التف�شري:

http://www.daasny.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-Ethics-Handbook.pdf
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�سروط اخلدمة والإجراءات التاأديبية

153- جاء يف مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ومعاير امل�سوؤولية املهنية اأنَّه ينبغي اأن يتمتَّع اأع�ساء النيابة 
العام���ة ب�سروط خدمة معقولة ومرتَّبات كافية.)102( وعلى غرار اأع�ساء اجلهاز الق�سائي، ينبغي اأن يخ�سع 
اأع�س���اء النياب���ة العامة ل�س���روط خدمة وا�سحة يحكمها القان���ون وتكون متاحة للجمه���ور، من قبيل الأجر 
ة اخلدمة وفر�ض الرتقية واملعا�ض التقاعدي مبا يتنا�س���ب مع دورهم احليوي، ف�سًل عن حتديد عمر  وم���دَّ
في. وبالنظر اإىل املخاطر املرتبطة  منا�سب للتقاعد. ول يجوز تخفي�ض الرواتب واملزايا الأخرى ب�سكل تع�سُّ
اأحيان���ًا باإجراء امللحقة الق�سائي���ة، يتعنيَّ على الدول اأي�سًا �سمان اأداء اأع�س���اء النيابة العامة لوظائفهم 

ر له للم�سوؤولية اأو اخلطر على �سلمتهم.)103( �ض ل مربِّ ل اأو تعرُّ دون ترهيب اأو تدخُّ

154- وينبغ���ي اأن يك���ون من ح���قِّ اأع�ساء النياب���ة العامة اأداء وظائفه���م املهنية دون ترهي���ب اأو تعويق اأو 
ر للم�سوؤولية املدني���ة اأو اجلنائية اأو غ���ر ذلك من  �ض ب���ل م���ربِّ م�سايق���ة اأو تدخُّ���ل غ���ر لئ���ق ودون التعرُّ
�ض  امل�سوؤولي���ات. ويتعنيَّ على الدولة توفر احلماية اجل�سدي���ة لأع�ساء النيابة العامة ولأ�سرهم عندما تتعرَّ
�سلمتهم ال�سخ�سية للخطر بحكم اأدائهم لوظائفهم يف جمال امللحقة الق�سائية ح�سب الأ�سول. وينبغي 
اأن يك���ون م���ن حق اأع�ساء النيابة العامة ت�سكيل الرابطات املهنية اأو غرها من املنظمات والن�سمام اإليها، 

وفقًا للقانون، لتمثيل م�ساحلهم والنهو�ض بتدريبهم املهني وحماية مركزهم.

ن  نة قواعد �سلوك تت�سمَّ 155- وينبغ���ي اأن يكون اأع�ساء النيابة العامة، يف اأداء واجباته���م، ملزمني مبدوِّ
ي اإىل فر�ض عقوبات منا�سبة.  نة ميكن اأن يوؤدِّ معاير ال�سلوك املهني الدولية املعا�سرة. واأيُّ خرق لهذه املدوِّ
نة قواعد ال�سلوك مواد اإر�سادية داخلية اإ�سافية اأو �سيا�سات ي�سعها  ويف بع�ض ال�سياقات، ميكن اأن تكمل مدوِّ
نات  املكت���ب ل�سمان معاملة منا�سب���ة ومتَّ�سقة للق�ساي���ا املت�سابهة، من بني م�سائل اأخ���رى. وعند و�سع مدوِّ
قواعد �سلوك لأع�ساء النيابة العامة، قد ترغب الدول يف اأن تاأخذ يف العتبار املعاير الدولية ذات ال�سلة، 
 ومنه���ا مبادئ الأمم املتح���دة التوجيهية ب�ساأن دور اأع�س���اء النيابة العامة ومعاي���ر امل�سوؤولية املهنية.)104( 
وينبغ���ي يف جميع الأحوال ع���دم اإخ�ساع اأع�ساء النياب���ة العامة لإجراءات تاأديبي���ة واإعفائهم من المتثال 

لأوامر غر م�سروعة اأو لأوامر تتعار�ض مع معاير اأو اآداب املهنة.

156- ووفق���ًا ملبادئ الأمم املتحدة التوجيهية، "يجب اأن ت�ستن���د الإجراءات التاأديبية �سدَّ اأع�ساء النيابة 
ه���م، وتّدعي اأنَّهم  م �سدَّ العام���ة اإىل القان���ون اأو النُُّظ���م امل�ستن���دة اإىل القانون. وتعالج ال�س���كاوى التي تقدَّ
جت���اوزوا ب�سكل وا�سح نطاق املعاير املهنية، معاجل���ًة �سريعًة ومن�سفًة وفى اإطار اإجراءات ملئمة. ويكون 
لأع�ساء النيابة العامة احلقُّ يف حماكمة عادلة. ويجب اأن يخ�سع القرار ملراجعة م�ستقلَّة".)105( وبالإ�سافة 
د هذه الإجراءات  اإىل ذلك، تكفل هذه الإجراءات "اإجراء تقييم واتِّخاذ ق��رار على اأُ�س�ض مو�سوعية. وحُتدَّ
ن���ات قواعد ال�سلوك املهني و�سائر املعاير والقواع���د الأخلقية الرا�سخة")106(. وتظهر  وفق���ًا للقانون ومدوِّ

)102( املبداأ التوجيهي 6، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعيار 6 )ج(، معاير امل�سوؤولية املهنية.

)103( املبداآن التوجيهيان 4 و5، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعيار 6 )اأ( و)ب(، معاير امل�سوؤولية املهنية.

)104( الق���رار 2/17، جلن���ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقرير عن اأعم���ال الدورة ال�سابعة ع�سرة )30 ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2007 

و14-18 ني�سان/اأبري���ل 2008( وE/2008/30 وE/CN.15/2008/22، املرف���ق، معاي���ر امل�سوؤولية املهنية لأع�ساء النياب���ة العامة وبيان واجباتهم 
وحقوقهم الأ�سا�سية.

)105( املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة، 21.

)106( املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة، 22.

هل التدريب امل�ستمر مطلوب من اأع�ساء النيابة العامة؟ ما هو هذا التدريب امل�ستمر املطلوب؟ اإذا 
لنعمكان اختياريًّا، فما هي فر�ض التدريب املتاحة؟ كيف يتمُّ متويل هذا التدريب؟

الرد
التف�سر:
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ال���دول الأطراف، على نحو متزاي���د، ا�ستعدادها لتِّخاذ اإجراءات تاأديبية وجنائي���ة حيث يتبنيَّ اأنَّ اأع�ساء 
النياب���ة العامة ارتكبوا اأعمال غ����ضٍّ اأو ف�ساٍد اأو انتهكوا القواعد ذات ال�سل���ة بالأخلق وت�سارب امل�سالح. 
ويف ال���دورة الرابع���ة للفريق العامل املعني مبنع الف�ساد بيَّنت ال�سني ما تبذله من جهود للتحقيق يف حالت 
ال�سل���وك الفا�سد من جانب اأع�ساء النيابة العامة وملحق���ة ال�سالعني فيها. وخلل الفرتة من عام 2008 
اإىل ع���ام 2012، اأج���رت اإدارات الإ�سراف وتفتي�ض الن�سباط التابعة جله���از النيابة العامة يف �ستَّى اأنحاء 

البلد حتقيقات يف 883 حالًة �سملت 101 1 �سخ�ض.)107(

اإطار التقييم: �شروط اخلدمة واالإجراءات التاأديبية

)107( ملزي���د م���ن املعلومات، انظ���ر تقرير الجتماع الرابع للفريق العام���ل احلكومي الدول املفتوح الع�سوية املعن���ي مبنع الف�ساد، "نزاهة 

.)CAC/COSP/WG.4/2013/2( ")فاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد اجلهاز الق�سائي واإدارة الق�ساء واأجهزة النيابة العامة )املادة 11 من اتِّ

عني العامني؟ د اأجور املدَّ عون العامون اأجورًا متنا�سبة مع دورهم؟ كيف حُتدَّ ى املدَّ لنعمهل يتلقَّ
الرد

التف�سر:
فية من جانب احلكومة؟ عون العامون بحماية القانون من الإجراءات التع�سُّ كيف يتمتَّع املدَّ

الرد والتف�سر:
ر لهم احلماية؟ عني العامني واأ�سرهم الأمن البدين وكيف ُتوفَّ كيف ُي�سمن للمدَّ

الرد والتف�سر:
ع وتكوين اجلمعيات واحلق يف ت�سكيل  عون العامون باحلق يف حرية التعبر والتجمُّ هل يتمتَّع املدَّ

لنعماجلمعيات املهنية والن�سمام اإليها؟
الرد

التف�سر:
نة لقواعد ال�سلوك؟ نة اأخلق اأو مدوِّ لنعمهل و�سعت النيابة العامة مدوِّ

الرد
التف�سر:

عون العامون على الت�ساور مع م�سوؤول اأعلى مرتبًة اأو م�سوؤول اأخلقي عندما  ع املدَّ اإىل اأيِّ مدى ُي�سجَّ
ع اأن يواجهوا، م�سائل اأخلقية؟ يواجهون، اأو يتوقَّ

الرد والتف�سر:
عاءات الف�ساد �سدَّ اأع�ساء النيابة  كيف تعالج ال�سكاوى املتعلقة ب�سوء ال�سلوك؟ كيف تعامل ادِّ
عني  العامة؟ كيف تعالج ال�سكاوى من �سوء املعاملة اأو اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من جانب املدَّ

العامني؟
الرد والتف�سر:

عني العامني الت�سريح علنًا مبا لديهم من اأ�سول وخ�سوم؟ وما الغر�ض من  هل ي�سرتط من املدَّ
لنعمذلك؟ ما هي الآلية القائمة ل�ستعرا�ض هذه الت�سريحات وحتليلها؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل هناك اآلية تاأديبية ر�سمية ب�ساأن اأع�ساء النيابة العامة؟ كيف تعمل هذه الآلية؟
الرد

التف�سر:
ما هي �سلة الإجراءات التاأديبية الداخلية مع الهيئات التاأديبية اخلارجية، مثل نقابة املحامني؟

الرد والتف�سر:
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ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة

157- تختلف اأدوار اأع�ساء النيابة العامة باختلف البلدان، تبعًا لتقاليد النظام القانوين. وبينما يقت�سر 
�ض الأدلَّة التي جتمعها ال�سرطة والبتِّ يف امللحقة  ي وتفحُّ عي العام يف ُنُظم القانون العام على تلقِّ دور املدَّ
الق�سائي���ة )وامللحق���ة فعًل يف املحكمة(، فاإنَّ اأع�ساء النيابة العام���ة يف ُنُظم القانون املدين ي�ساركون يف 
طائفة اأو�سع من الأن�سطة، مبا يف ذلك التحقيق املبا�سر يف مرحلة ما قبل املحاكمة ويف تنفيذ الأحكام بعد 
ا اأع�ساء النيابة �سلطات تقديرية اأو�سع بكثر بينما تتمتَّع  املحاكمة. وكذلك متنح ُنُظم القانون العام تقليديًّ
النياب���ة العامة يف ُنُظم القان���ون املدين بقدر اأقل من املرونة يف تقرير امللحقة اأو عدمها. وعلى الرغم من 
عي  اه نحو التق���ارب �سواء فيما يتعلق بدور املدَّ ه���ذه الختلف���ات التاريخية، يلحظ يف العقود الأخرة اجتِّ

العام يف التحقيقات اأَْم فيما يتعلق بنطاق ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة.

ل�ض  ا يف �سم���ان الت�سغيل ال�سَّ ي ممار�سة النياب���ة العامة ل�سلطة تقديري���ة دورًا هامًّ 158- وميك���ن اأْن ت���وؤدِّ
نًة  لنظ���ام العدالة اجلنائية واح���رتام امل�سلحة العامة. وتعترب ال�سلطة التقديرية ل���دى النيابة العامة "مكوِّ
ن اأع�س���اء النيابة العامة من الرتكيز على الق�سايا على  ���ًة يف ُنُظم العدالة اجلنائية احلديثة لأنَّها متكِّ هامَّ
نح���و اأجن���ع.")108( ولكن، كما هو حال جمي���ع ال�سلطات التقديرية، يجب اأن متار����ض النيابة العامة �سلطتها 
���ر القانون اأو  التقديري���ة بعناي���ة ونزاهة و�سفافية. وتن����ضُّ املبادئ التوجيهية ل���لأمم املتحدة على اأْن "يوفِّ
القواع���د اأو النُُّظم املن�س���ورة، يف البلدان التي تكون فيها وظائف اأع�ساء النيابة العامة متَّ�سمًة ب�سلحيات 
�س���اق النُُّهج عن���د البتِّ يف عملي���ات امللحقة  تقديري���ة، مب���ادئ توجيهي���ة م���ن اأجل تعزي���ز الإن�س���اف واتِّ
الق�سائي���ة، مبا يف ذلك بدء امللحقة اأو �سرف النظر عنه���ا.")109( وت�سلِّط معاير امل�سوؤولية املهنية ال�سوء 
على اأنَّ ممار�سة النيابة العامة لل�سلطة التقديرية م�سوؤولية جدية وخطرة واأنَّه ينبغي ممار�ستها على نحو 

مو�سوعي وحمايد، واأن تكون مفتوحًة قدر الإمكان واأْن مُتاَر�ض با�ستقلل.)110(

عني العامني اأن ميار�سوا هذه ال�سلطة التقديرية يف حتديد ما اإذا كان ينبغي رفع دعاوى  159- ويجوز للمدَّ
دة اأَْم الإجراءات  هامات حمدَّ جنائية اأَْم ل اأو، بعد ال�سروع يف الإجراءات، تقرير ما اإذا كان يتعنيَّ �سحب اتِّ
باأكمله���ا. وميكن حتديد عدد م���ن املبادئ الأ�سا�سية ب�س���اأن ممار�سة النيابة العام���ة لل�سلطة التقديرية يف 
ه���ذا ال�سي���اق ميكن اأن ت�سمل، يف ممار�سة ال�سلطة التقديرية بعدم توجيه تهم يف ق�سية معيَّنة: عدم كفاية 
الأدلَّة، اأو احل�سول على الأدلَّة ب�سورة غر قانونية، اأو بيان التحقيق اأنَّ املتَّهم غر مذنب اأو وجود احتمال 
كبر باأنَّ امل�ستبه فيه غر مذنب، اأو عدم ح�سور �سهود هامني املحاكمة اأو عدم م�سداقية اإفادتهم و/اأو ل 
ميك���ن معاقبة الفعل اأو ال�سخ�ض لأ�سباب العفو اأو احل�سانة. وميكن اأن تكون هناك اأ�سباب اإ�سافية لتربير 
ق���رار بعدم امللحقة متليه امل�سلحة العامة، حتى ل���و كانت هناك اأدلَّة كافية للقيام بها، من ذلك مثًل: اأن 
ي امللحق���ة اإىل عقوبة دنيا، اأو اأنَّ امل�ستبه يف ارتكابه اجلرمي���ة ل ميلك قواه العقلية اأو مري�ض ميوؤو�ض  ت���وؤدِّ
من �سفائه، اأو احتمال اأْن ت�سرَّ الإجراءات بالعلقات الدولية اأو امل�سالح الوطنية، اأو اأنَّ التاأخر الكبر قد 
قلَّل من اأهمية الق�سية، اأو كان اجُلْرُم غر �سائن اأو خطاأ م�سروعًا، اأو ميكن حتقيق العدالة بقرارات خارج 

نظام العدالة اجلنائية الر�سمي.

ع ا�ستخدام بدائل للملحقة يف  160- وحتت���وي املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة اأي�سًا على اأح���كام ت�سجِّ
النظ���ام الق�سائي الر�سمي، م�س���رة اإىل اإمكانية ا�ستخدام خطط التحويل ه���ذه للتخفيف من عبء العمل 
اء  ة املحتملة جرَّ اء الإجراءات اجلنائية والآثار ال�سارَّ املفرط على عاتق املحكمة وكذلك لتجنُّب الو�سم جرَّ
ع���ني العامني "العتبار الواج���ب لإمكان �سرف  عقوب���ة ال�سج���ن. وتق�سي املبادئ التوجيهي���ة باأن يول املدَّ

.Hammergren, L., Corruption in Justice Sector Institutions, p. 6 )108(

)109( املبداأ التوجيهي 17، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)110( الديباجة واملعيار 2-1، معاير امل�سوؤولية املهنية.
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ع���اوى، ب�سروط اأو بدون �سروط، وحتوي���ل الق�سايا اجلنائية عن  النظ���ر ع���ن امللحقة الق�سائية ووقف الدَّ
نظام الق�ساء الر�سمي، وذلك مع الحرتام الكامل حلقوق امل�ستبه فيهم وال�سحايا.")111( ويو�سى بالتحويل 
عني العام���ني على "بذل  ب�سف���ة خا�س���ة يف الق�سايا الت���ي ت�سمل الأحداث، وحت���ثُّ املب���ادئ التوجيهية املدَّ
 ق�سارى جهودهم للمتناع عن اتِّخاذ اإجراءات ق�سائية �سدَّ الأحداث اإلَّ يف حالة ال�سرورة الق�سوى".)112( 
وينبغ���ي لأيِّ مراع���اة من هذا القبيل من جانب اأع�س���اء النيابة العامة لتحويل الق�ساي���ا عن نظام العدالة 

غات للقيام بذلك. ن بو�سوح و�سفافية الإر�سادات وامل�سوِّ اجلنائية الر�سمي اأْن تت�سمَّ
161- ويف هذه الأحوال، تو�سي املعاير الدولية باعتماد مبادئ توجيهية، �سواء يف القانون اأَْم يف القواعد 
�س���اق يف ممار�سة النيابة العام���ة لل�سلطة التقديرية.  اأو اللوائ���ح املن�س���ورة، من اأج���ل تعزيز الإن�ساف والتِّ
واملبادئ التوجيهية العامة هامة اأي�سًا يف �سمان ال�سفافية وبالتال يف بناء ثقة اجلمهور يف القرارات التي 

عون العامون يف ممار�سة �سلطتهم التقديرية. يتَّخذها املدَّ
عي العام ملحقة كل ق�سية  ق "مب���داأ القانونية"، ُيطلب من املدَّ 162- ويف بل���دان القانون املدين التي تطبِّ
تك���ون فيه���ا الأدلَّة كافيًة لتربير اإبق���اء امللحقة. وقيل اإنَّ هذا ي�ساعد على اإزال���ة املجالت املحتملة للف�ساد 
اأ م���ن الإدانة، فيجب اأن  داخ���ل نظ���ام العدالة من خلل اإزال���ة ال�سلطة التقديرية. ف���اإذا كان ملتَّهم اأْن يتربَّ
يك���ون ذل���ك بعد ال�ستماع للأدلَّة علنًا يف جل�سة مفتوحة. ولن يكون ذلك نتيجًة لقرار ُيتَّخذ يف جل�سة مغلقة 
ا ق���رارات ب�ساأن �سرورة  ع���ي العام. ولك���ن النيابة العامة يف تقليد القان���ون العام تواجه يوميًّ يف مكت���ب املدَّ
امللحق���ة اأو �سرف النظر عنها. ويف كل حالة، يكون تاأثر هذا القرار على املتَّهم وال�سحية واملجتمع كبرًا 
ًة �سعبًة للغاي���ة. فاأيُّ قرار خاطئ  بحي���ث يجعل ممار�سة ه���ذه ال�سلطة التقديرية، يف بع�ض الأح���وال، مهمَّ
بامللحق���ة )اأو �س���رف النظ���ر عنها( ميك���ن اأن ينال من ثقة النا����ض يف العملية اجلنائي���ة اأو اأن يت�سبَّب يف 
اإجه���اد ل ي�ستحقه �سخ�ض متَّهم ظلمًا. ولذلك ينبغي اأن متار����ض ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة، عندما 
ل ال�سيا�سي. وتتطلَّب  ر من التدخُّ غة، على نحو يتَّ�سم بامل�سوؤولية وال�ستق���لل ومتحرِّ ُي�سم���ح بها وتكون م�سوِّ
معاي���ر امل�سوؤولية املهنية اأن متار����ض ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة "ب�س���كل م�ستقل واأن تكون خاليًة من 

ل ال�سيا�سي.")113( التدخُّ
عي العام واجباته دون خوف اأو حماباة اأو حتامل. وعلى وجه اخل�سو�ض، يجب  ي املدَّ 163- وينبغي اأن يوؤدِّ
عي العام تنفيذ مهام من�سبه دون حتيُّز. ويجب األَّ يتاأثَّر بامل�سالح الفردية اأو الطائفية اأو اخل�سوع  على املدَّ
ف مبو�سوعية واأن  لل�سغ���وط ال�سعبي���ة اأو الإعلمية، واألَّ يراعي اإلَّ امل�سلحة العامة. ويج���ب عليه اأن يت�سرَّ
ا اإذا كانت ل�سالح املتَّهم اأو لغر �ساحله. ويجب اأن  يراع���ي جمي���ع امللب�سات ذات ال�سلة، بغ�ضِّ النظر عمَّ
ا اإذا كانت  يات اللزمة واملعقولة واأن يطلع على نتائجها، بغ�ضِّ النظر عمَّ يحر����ض على اإجراء جمي���ع التحرِّ
عي العام اأن يبحث عن احلقيقة واأن ي�ساعد املحكمة يف الو�سول  تدي���ن امل�ستب���ه به اأو ترّبئه. ويجب على املدَّ

اإليها واأن َيعدل بني املجتمع وال�سحية واملتَّهم وفقًا للقانون وملا ميليه ال�سمر.
ا يرتكبونه  نهم من مقا�ساة املوظفني العموميني عمَّ عون العامون يف موقف ميكِّ 164- وينبغي اأن يكون املدَّ
من جرائم، ول �سيما ما يتعلق منها بالف�ساد واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 
وغ���ر ذلك من اجلرائ���م. ويف بع�ض البلدان، ي�سمح القانون ل�سلطة غر النياب���ة العامة، مثل وزير العدل، 
عني العام���ني. وميكن اأن ت�سمل هذه التعليم���ات توجيهًا باتِّخاذ  دة اإىل املدَّ باإعط���اء تعليمات عام���ة اأو حمدَّ
اإج���راءات جنائي���ة اأو بوقف اإجراءات متَّخذة قانون���ًا. ومن ال�سروري، حفاظًا على واق���ع وت�سوُّر ا�ستقلل 
افًة ومتَّ�سقًة مع ال�سلطة القانونية وتخ�سع للمبادئ  النياب���ة العامة، اأن تكون اأيُّ تعليمات من هذا القبيل �سفَّ
ن الأطراف  التوجيهية الرا�سخة. وينبغي اأن ت�سبح اأيُّ تعليمات من هذا القبيل جزءًا من امللف بحيث تتمكَّ

)111( املبداأ التوجيهي 18، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)112( املبداأ التوجيهي 19، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.

)113( املعيار 2-1، معاير امل�سوؤولية املهنية.
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الع والتعليق عليها. وتقت�س���ي املعايري الدولية اأن تكون اأيُّ تعليمات ت�س���درها �سلطات غري  االأخرى من االطِّ
افًة ومتَّ�س���قًة مع ال�س���لطة القانونية وخا�س���عًة للمب���ادئ التوجيهية  عني العامني �س���فَّ النيابة العامة اإىل املدَّ

الرا�سخة، وذلك حلماية ا�ستقالل النيابة العامة.)114(
يات التي يجب اأْن  عي العام دون غريه عددًا من التحدِّ 165- ويف ممار�س���ة ال�س���لطة التقديرية، يواجه املدَّ
عي العام �س���غطًا  اًل، يواجه املدَّ ى لها من اأجل احلفاظ على املو�س���وعية وامل�س���اواة اأمام القانون. اأوَّ يت�س���دَّ
دة، مبا يف ذلك ال�سحية واأ�سرة  الإ�سدار حكم باالإدانة يف ق�سية جنائية حاملا ترفع دعوى بها م�سادر متعدِّ
عني  ًة وغريه م���ن الزمالء املدَّ ال�س���حية وفئات م�س���اندة ال�س���حية وو�س���ائط االإعالم واأفراد اجلمهور عامَّ
ي اإىل "هاج�س االإدانة"، وهو  العامني وامل�س���رفني. وكما اأ�س���ار اأحد اخلرباء، فاإنَّ هذا ال�سغط ميكن اأن يوؤدِّ
ة ال�س���عي اإىل "حتقيق العدال���ة".)115( وهذا يتطلَّب من  الرتكيز املفرط على ا�ست�س���دار اأحكام االإدانة بحجَّ
ة بني املتطلَّبات املتناف�سة حتقيقًا الأغرا�س العدالة واحلفاظ يف الوقت نف�سه على  عي العام املوازنة بدقَّ املدَّ

حما�س الدفاع.
ع���ون العامون هو االلت���زام االأخالقي باالإميان بالق�س���ية قيد  ي الث���اين ال���ذي يواجهه املدَّ 166- والتح���دِّ
ه قد يبدو اأي�س���ًا بب�س���اطة كتعبري عن  املالحق���ة. وق���د يوجد هذا االلتزام يف نظام اأ�سا�س���ي اأو الئحة، ولكنَّ
ي  عي العام بدوره االأ�سا�سي يف خدمة اأهداف العدالة. وقد اأ�سري اإىل اأنَّ هذا النَّهج ميكن اأن يوؤدِّ �س���عور املدَّ
عني  عني العامني التي ميكن اأن تنال من مو�س���وعيتهم الأنَّ املدَّ قة" من جانب املدَّ اإىل نوع من "الروؤية ال�س���يِّ
اًل بالذنب الذي يرتكبه ال�س���خ�س  العام���ني الذي���ن ي�س���عون اإىل حتقيق العدالة يجب اأن يقتنعوا اأنف�س���هم اأوَّ

ك�سرط م�سبق للقرار باأنَّ االإدانة اجلنائية هي النتيجة العادلة.)116(
ا  ز اأخطاًء رمبَّ عي العام روؤية وحيدة الُبْعد للق�س���ية ق���د تفاقم وتعزِّ ن لدى املدَّ 167- ثالث���ًا، كثريًا ما يتكوَّ
وقعت اأثناء مرحلة التحقيق، يف االأحوال التي تكون فيها ال�سرطة قد �سيَّقت تركيزها على م�ستبه به واحد 
بعينه اأثناء �س���ري التحقيق، وبالتايل قد مييل اإىل ترجيح م�س���داقية االأدلَّة التي تدين امل�س���تبه به وي�ستبعد 
د امل�س���وؤولية اجلنائية  ف امل�س���وؤولية اجلنائية اأو—يف اأ�س���واأ االأحوال—توؤيِّ ا تخفِّ ا االأدلَّة التي اإمَّ ال �س���عوريًّ
ل�س���خ�س اآخر.)117( ونظرًا للف�س���ل بني دور ال�سرطة ودور النيابة العامة يف العديد من الواليات الق�سائية، 
عي العام لن يرى يف غالب االأحيان �س���وى االأدلَّة املتولِّدة نتيجًة لتحقيق ال�س���رطة  كم���ا َوَرَد اأع���اله، فاإنَّ املدَّ
بخ�س���و�س متَّهم معنيَّ بارتكاب اجلرمية بداًل من كامل جمموع االأدلَّة وال�س���بهات املحتملة التي ُنِظَر فيها 
ر بني جهاز ال�سرطة والنيابة  دة التي تتطوَّ ي بحكم العالقة املعقَّ خالل �سري التحقيق. وقد ي�ستدُّ هذا التحدِّ
العامة اللذين يتعاونان ل�س���مان حما�سبة االأ�سخا�س الذين يرتكبون جرميًة قانونيًّا، هذا من جهة، والعمل 
ي  من جهة اأخرى مبثابة رقيب كل منهما على االآخر ل�سمان نظام عدالة جنائية مو�سوعية وعادلة. وقد يوؤدِّ
ر على كيفية التعامل مع  ه���ذا الدور اإىل توتُّر ملحوظ، قد يتطلَّب اأحيانًا التفاو�س والت�س���وية، ميك���ن اأن يوؤثِّ

ا قد ينال من مكانة القيم االأ�سا�سية للمو�سوعية وامل�ساواة. حاالت خا�سة اأو عالجها، ممَّ
168- ويف النُُّظ���م الت���ي يكون فيها للنيابة العامة �س���لطة تقديرية، ال تقت�س���ر هذه ال�س���لطة على مرحلة 
ا متتدُّ اأي�س���ًا لت�سمل مراحل اأخرى  هام اأو �س���رف النظر عنها، واإنَّ هام اأو قرارات النظر يف ق�س���ية االتِّ االتِّ
م���ن االإج���راءات اجلنائية، وميكن اأن تنطوي على اعتبارات خا�س���ة ينبغي اأن ت�س���تند اإىل مبادئ توجيهية 
هج والتطبيق ف�س���اًل عن املمار�سة ال�سليمة  �ساق النَّ اأو �سيا�س���ات داخلية يف مكتب النيابة العامة ل�س���مان اتِّ

ل�سلطة التقدير. وقد تن�ساأ هذه الق�سايا يف احلاالت التالية، من بني اأمور اأخرى:

نة اأو �س���رف النظر عنها،  هامات جنائية يف ق�س���ية معيَّ هام: ل���دى النظر يف توجيه اتِّ •   ق���رارات االتِّ
عي العام باعتبارات احتمال االإدانة املعقول ا�ستنادًا اإىل االأدلَّة وما اإذا كانت  ينبغي اأن ي�سرت�سد املدَّ

)114( املعيار 2-2، معايري امل�سوؤولية املهنية.

.Macfarlane, p. 52 )115(

.Macfarlane, p. 53 )116(

.Macfarlane, p. 53 )117(
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هامات اجلنائية تخدم امل�سلحة العامة. ومن �ساأن املبادئ التوجيهية اأو ال�سيا�سات الداخلية اأن  التِّ
�ساق يف ممار�سة ال�سلطة التقديرية يف هذا ال�سياق. ت�ساعد على �سمان التِّ

•   التو�سي���ات بالإفراج بكفال���ة اأو بالإفراج امل�سروط: لدى البتِّ يف طل���ب ا�ستمرار الحتجاز ال�سابق 
عي العام  للمحاكم���ة، اأو الإفراج بكفالة اأو �سروط الإف���راج )بكفالة اأو بدونها(، يجب اأن ياأخذ املدَّ
ة عوامل يف العتبار، مبا يف ذلك حماية املجتمع و�سلمة ال�سحية واحتمال هروب املتَّهم. ولدى  عدَّ
عي العام ممار�سة �سلطة التقدير ال�سليم مبا يتما�سى  موازنة ما يطلبه من القا�سي، يجب على املدَّ

مع هذه العتبارات وغرها.
فاق ت�سوية اأَْم ل واإىل اأيِّ مدى مع متَّهم بارتكاب  فاقات الت�سوية: لدى اتِّخاذ قرار بالدخول يف اتِّ •   اتِّ
عي العام اأْن ميار����ض �سلطًة تقديري���ًة وحكمًا �سديدًا  جرمي���ة، حي���ث ُي�سمح بذلك، يجب عل���ى املدَّ
يف املوازن���ة ب���ني عوامل خمتلفة، مبا فيه���ا امل�سلحة العامة وحقوق ال�سحي���ة وم�سلحتها واحتمال 

التعوي�ض وردع املتَّهم واملجتمع الأو�سع وم�سلحة العدالة.
•   العمل مع �سحايا اجلرمية: من املهم لأع�ساء النيابة العامة اإحاطة ال�سحايا علمًا يف جميع مراحل 
الإجراءات، مبا فيها ال�ستماع اإىل وجهات نظرهم ب�سوؤون الكفالة اأو الإفراج امل�سروط والتح�سر 
للمحاكم���ة ومفاو�سات الت�سوية وتو�سيات احلكم والتعوي�ض. وقد ترتفع هذه الوظائف اإىل م�ستوى 

الواجبات يف الدول التي لديها قوانني تكفل حقوق ال�سحايا اأو اأي قواعد من هذا القبيل.)118(
ا متَّهم بجرمية جنائية  عي الع���ام تعاون �سخ�ض اإمَّ •   العم���ل مع اجلناة املتعاونني: عندما يلتم�ض املدَّ
اأو م�ستب���ه يف ارتكاب���ه جرمية جنائي���ة من اأجل امل�سي ُقدم���ًا يف التحقيقات اجلنائي���ة مل�ستبه بهم 
عي الع���ام اأن ينظر فيها.  اآخري���ن،)119( هن���اك العديد من العتبارات الهام���ة التي يتعنيَّ على املدَّ
عي الع���ام اأي�سًا اأن يحر�ض على  وبالإ�ساف���ة اإىل م�سلح���ة العدالة وامل�سلحة العامة يجب على املدَّ
النظ���ر يف م�سال���ح ال�سحية واجلاين املتع���اون يف تورطهما يف امل�ساع���دة يف التحقيقات. واأخرًا، 
لهم حماٍم  ًة لدى العمل مع اجلناة املتعاونني الذين ل ميثِّ عي العام عنايًة خا�سَّ ينبغ���ي اأن يب���ذل املدَّ

فاق. ل اإىل اأيِّ اتِّ ل�سمان اأنَّهم على علم تام بحقوقهم وبالعواقب اإذا انتهى التعاون قبل التو�سُّ
•   تو�سي���ات اإ�س���دار الأح���كام: لدى تقدمي تو�سي���ة اإىل القا�سي ال���ذي ي�سدر احلك���م ب�ساأن احلكم 
عي العام اأن ينظر يف م�سلحة العدالة ورغبات ال�سحية  املنا�س���ب اإثر اإدانة جنائية، يجب على املدَّ
وخط���ورة اجلرمي���ة وعوامل ردع الأفراد واملجتمع وحماية املجتم���ع ودور اجلاين اإىل جانب العديد 
عي العام بب�ساطة اإىل توقيع احلد الأق�سى من العقوبة  م���ن العوامل الأخرى. وينبغي األَّ ي�سعى املدَّ
الت���ي ق���د تكون ممكنة ب�س���اأن اجلرمية اأو اجلرائم املدان���ة، ولكن عليه بدًل م���ن ذلك املوازنة بني 

امل�سالح القائمة—واأهمها م�سلحة العدالة.

ع���ني العامني لل�سلط���ة التقديرية  ويف كل ه���ذه ال�سياق���ات، ويف غره���ا، ميك���ن اأن ت�سرت�س���د ممار�سة املدَّ
باللتزام���ات الأخلقية واملهني���ة، ف�سًل عن ال�سيا�س���ات الداخلية واملبادئ التوجيهي���ة ل�سمان الإن�ساف 

�ساق واملو�سوعية. والتِّ

169- ويف البلدان التي يحقُّ فيها للمواطنني اإقامة دعاوى خا�سة ب�ساأن م�سائل يبدو اأنَّها تخدم امل�سلحة 
عي العام  العام���ة، وهو غالبًا م���ا يحدث يف حالت خمالفات قانونية اأو خمالفات تافه���ة ن�سبيًّا، ينبغي للمدَّ

عني العامني على "املراعاة، وفقًا للقانون املحلي ومقت�سيات املحاكمة العادلة،  )118( تن�ضُّ القاعدة 4-3 من معاير امل�سوؤولية املهنية للمدَّ

�ض للم�سا�ض بها،  �ض م�ساحلهم ال�سخ�سية اأو يحتمل اأن تتعرَّ لآراء ال�سحاي���ا وال�سه���ود وم�ساحلهم امل�سروعة و�سواغلهم املحتملة عندما تتعرَّ
وال�سع���ي اإىل �سم���ان اإطلع ال�سحايا وال�سه���ود على حقوقهم، وال�سعي كذلك اإىل �سمان اإطلع اأي ط���رف م�سار بحقه يف اللجوء اإىل �سلطة/

حمكمة اأعلى متى كان ذلك ممكنًا".
فاقية. )119( انظر املادة 37 من التِّ
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���ل لإحباط دع���وى جنائية من هذا القبيل اإلَّ يف م�سلحة العدال���ة حيث من الوا�سح الأكيد  عموم���ًا األَّ يتدخَّ
ل من هذا القبي���ل. ويف بع�ض الوليات  اأنَّ الدع���وى تافه���ة اأو كيدية. وينبغ���ي الإعلن عن اأ�سب���اب اأيِّ تدخُّ
ل واأن ي�سبح طرفًا يف دعوى خا�سة، اآخذًا  عي العام اأن ميار�ض �سلطة تقديرية للتدخُّ الق�سائية، يجوز للمدَّ
يف العتب���ار عوامل مث���ل امل�سلحة العامة وخطورة اجُلْرم واحتمالت املحاكم���ة العادلة وجتنُّب الإجراءات 
ن���ة اأدناه واأن تكون  رة اأو املتوازي���ة. وينبغي اأن تخ�سع ممار�سة ه���ذه ال�سلطة التقديرية للمبادئ املبيَّ املتك���رِّ
نة قواع���د �سلوك لأع�ساء النيابة العامة الذين يواجهون هذه  متَّ�سق���ًة مع اأيِّ مبادئ توجيهية داخلية اأو مدوِّ

امل�سائل.)120(

اإطار التقييم: ال�شلطة التقديرية للنيابة العامة

ع���ي العام يف التدخل يف دعوى خا�سة يف قان���ون النيابة العامة  ���لع على مثال لهذه املب���ادئ التوجيهية، حيث ينظر املدَّ )120( ميك���ن الطِّ

.http://www.doj.gov.hk/eng/public/pubsoppapcon.html :لوزارة العدل يف حكومة هونغ كونغ، يف املوقع

لنعمهل لدى النيابة العامة دليل �سيا�سة عامة مكتوب يتناول ممار�ستها لل�سلطة التقديرية؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل دليل هذه ال�سيا�سة العامة متاح للجمهور؟

الرد
التف�سر:

ه رئي�ض النيابة العامة ممار�سة ال�سلطة التقديرية بني اأع�ساء النيابة؟ هل تفوَّ�ض ال�سلطة  كيف يوجِّ
ٍع عام مبفرده؟ لنعمالتقديرية لكل مدَّ

الرد
التف�سر:

ما هي �سيا�سة النيابة العامة ب�ساأن رفع دعاوى امللحقة الق�سائية؟
التف�سر:

ًة معقولًة على ارتكاب جرمية؟ لنعمهل يتعنيَّ رفع دعوى ق�سائية كلَّما اأظهر التحقيق اأنَّ هناك اأدلَّ
الرد

التف�سر:
هل هناك مبادئ توجيهية ب�ساأن التو�سيات املتعلقة بالإفراج بكفالة اأو الإفراج امل�سروط قبل 

لنعماملحاكمة؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل هناك مبادئ توجيهية لأع�ساء النيابة العامة يف تعاملهم مع ال�سحايا؟

الرد
التف�سر:

لنعمهل هناك مبادئ توجيهية لأع�ساء النيابة العامة الذين يعملون مع جمرمني متعاونني؟
الرد

التف�سر:
هل هناك مبادئ توجيهية لأع�ساء النيابة العامة ب�ساأن الدخول يف مفاو�سات اإقرار بالذنب اأو يف 

فاقات اإقرار بالذنب؟ ل اإىل اتِّ لنعمالتو�سُّ
الرد

التف�سر:
عني العامني يف تقدمي تو�سيات ب�ساأن احلكم الذي ت�سدره املحكمة؟ لنعمهل هناك مبادئ توجيهية للمدَّ

الرد
التف�سر:
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الإجراءات اجلنائية

د ومكفول يف املادة 14  ك باحلقِّ يف حماكم���ة عادلة كما هو حمدَّ عي العام اأن يتم�سَّ 170- يتع���نيَّ عل���ى املدَّ
فاقية  م���ن العهد الدول اخلا�ض باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية. وهذا احلقُّ مكفول بعب���ارات مماثلة يف التِّ
فاقية الأمريكي���ة حلقوق الإن�س���ان وامليثاق  ي���ات الأ�سا�سي���ة والتِّ الأوروبي���ة حلماي���ة حق���وق الإن�سان واحلرِّ
عي الع���ام، على وجه اخل�سو�ض، اأن يحرتم  الأفريق���ي حلق���وق الإن�سان وال�سعوب. وتبعًا لذلك، ينبغي للمدَّ

افرتا�ض الرباءة وحماية مبداأ تكافوؤ فر�ض الدفاع.

عي العام يف الدعوى ما مل ت�ستند اإىل اأدلَّة يعتقد  171- وعن���د اإقامة دعوى جنائية، ينبغ���ي األَّ مي�سي املدَّ
ر هذه الأدلَّة. ويف املحكمة، ينبغي  ب�س���ورة معقولة اأنَّها موثوقة ومقبولة واألَّ ي�ستمرَّ يف امللحقة م���ا مل تتوفَّ
عي العام اأن ي�سمن عر�ض الق�سية بحزم ولكن باإن�ساف، واألَّ يتجاوز ما تك�سف عنه الأدلَّة. وتقت�سي  للمدَّ
عون العامون الإف�ساح عن اأدلَّة ال���رباءة للمتَّهم وعدم العتماد يف املحاكمة  املعاي���ر الدولية اأن يكف���ل املدَّ
على الأدلَّة التي متَّ احل�سول عليها بو�سائل غر م�سروعة انتهاكًا حلقوق الإن�سان التي يتمتَّع بها املتَّهم.)121( 
ه اأو ل�ساحله يف اأقرب  عي العام اأْن يك�سف للمتَّهم وحماميه عن كل معلومات التربئة �سواء �سدَّ وينبغي للمدَّ
�ض  عي الع���ام باأن يفعل ذلك واإلَّ يعرِّ وق���ت ممكن اإىل ح���دٍّ معقول. ويف بع�ض الوليات الق�سائية، يلزم املدَّ

ا اإ�سقاط الق�سية. نف�سه للتدابر التاأديبية ورمبَّ

ا اإذا كان ق���د متَّ احل�سول عليها ب�سورة  د ممَّ عي العام فح����ض الأدلَّة املطروحة للتاأكُّ 172- ينبغ���ي للمدَّ
عي العام اأو يعتقد، لأ�سباب معقولة،  عي العام اأدلَّة �سدَّ متَّهم يعلم املدَّ رت للمدَّ قانونية اأو د�ستورية. فاإذا توفَّ
ل انتهاكًا ج�سيمًا حلقوق الإن�سان اخلا�سة بامل�ستبه  ب���اأنَّ احل�سول عليها جرى باأ�ساليب غر م�سروعة ت�س���كِّ

)121( املبداأ التوجيهي 15، املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعياران 3 و4، معاير امل�سوؤولية املهنية.

ا  هل لحقت النيابة العامة، يف ال�سنوات اخلم�ض املا�سية )اأو يف ظل الإدارة احلكومية احلالية( اأيًّ
لنعممن كبار امل�سوؤولني يف احلكومة بتهمة الف�ساد اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة؟

الرد
التف�سر:

هل هناك توجيهات يف جمال ال�سيا�سة العامة لتحديد احلالت التي يح�ُسن فيها تاأجيل امللحقة 
الق�سائية اأو عدم اإجرائها؟

الرد والتف�سر:
هل ي�سمح القانون لوزير العدل اأو مل�سوؤول �سيا�سي مماثل باإ�سدار تعليمات عامة اأو خا�سة اإىل 

لنعمالنيابة العامة؟ يف حالة الإيجاب، كيف يتمُّ ذلك؟
الرد

التف�سر:
لنعمهل النيابة العامة ملزمة بالمتثال لهذه التعليمات؟

الرد
التف�سر:

عي العام ال�سلحية ملمار�سة ال�سلطة التقديرية ملقا�ساة املوظفني العموميني يف حال  هل ميلك املدَّ
لنعمارتكاب جرائم الف�ساد اأو النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان؟

الرد
التف�سر:

عي العام يف دعوى خا�سة )حيث يحقُّ له ذلك( وي�سعى لإجها�ض الدعوى، فهل  ل املدَّ عندما يتدخَّ
ل؟ ح علنًا عن اأ�سباب هذا التدخُّ لنعمُيطلب منه اأن ي�سرِّ

الرد
التف�سر:
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ل تعذيبًا اأو معامل���ة اأو عقوبة قا�سية اأو  ب���ه اأو ب���اأيِّ �سخ�ض اآخر، وخ�سو�سًا با�ستخ���دام الأ�ساليب التي ت�سكِّ
ل اإن�ساني���ة اأو مهين���ة، ينبغي له اأن يرف�ض ا�ستخدام ه���ذه الأدلَّة �سدَّ اأيِّ �سخ�ض غ���ر الذين مار�سوا هذه 
عي الع���ام اأن يبلِّغ املحكمة بذلك واأن يتَّخذ جميع اخلطوات اللزمة ل�سمان تقدمي  الأ�سالي���ب. وينبغي للمدَّ

امل�سوؤولني عن ممار�سة هذه الأ�ساليب اإىل العدالة.

ع���ي العام يف التحقيق يف اجلرمي���ة اأو يف ممار�سة  173- ويف الولي���ات الق�سائي���ة الت���ي ي�سارك فيها املدَّ
قني الآخرين، ينبغي ل���ه اأن يفعل ذلك مبو�سوعية ونزاه���ة وكفاءة مهنية.  ال�سلط���ة عل���ى ال�سرط���ة اأو املحقِّ
قني الآخرين يحرتم���ون املبادئ القانونية  د من اأنَّ ال�سرط���ة اأو املحقِّ ع���ي العام اأي�س���ًا اأن يتاأكَّ وينبغ���ي للمدَّ
عي العام اأن يراعي اآراء ال�سحايا وال�سهود، وم�ساحلهم امل�سروعة  وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية. وينبغي للمدَّ
اء  �ض للم�سا����ض بها جرَّ ����ض م�ساحلهم ال�سخ�سي���ة اأو يحتم���ل اأن تتعرَّ و�سواغله���م املحتمل���ة، الذي���ن تتعرَّ
عي العام اأن  الدع���وى، واأن ي�سعى اإىل �سم���ان اإطلع ال�سحايا وال�سهود على حقوقهم. وكذل���ك ينبغي للمدَّ

ه يف اللجوء اإىل �سلطة/حمكمة اأعلى متى كان ذلك ممكنًا. ر بحقِّ ي�سمن اإطلع اأيِّ طرف مت�سرِّ

عي الع���ام اأن يتعاون مع  174- وحر�س���ًا عل���ى �سمان عدال���ة وفعالية امللحق���ات الق�سائية، ينبغ���ي للمدَّ
ال�سرطة واملحاك���م وحماميي الدفاع واملدافعني العموميني واجلهات احلكومية الأخرى، �سواء كانت وطنيًة 
م امل�ساعدة اإىل دوائ���ر النيابة العامة والزم���لء يف الوليات الق�سائي���ة الأخرى، وفقًا  اأَْم دولي���ًة، واأن يق���دِّ

للقانون وبروح من التعاون.

175- وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، وكعن�سر اإ�سايف ل�سمان اإن�ساف امللحقة وعدم وجود حتيُّز غر لئق اإزاء 
ل اإىل ا�ستنتاج  ���ه بريء يف جميع مراحل الدعوى ما مل وحتَّى يت���مَّ التو�سُّ متَّه���م بارت���كاب جرمية يفرت�ض اأنَّ
عي العام اأن يدخل طرفًا يف اأيِّ تفاعلت مع و�سائط الإعلم  ق، فاإنَّه يتعنيَّ على املدَّ بالذنب من جانب املحقِّ
يف مراحل التحقيق وامللحقة واملحاكمة. واإذا مل يتَّخذ جانب احلذر، فاإنَّ املتَّهم بارتكاب جرمية ميكن اأن 
ل هذه  م اأيُّ اأدلَّة اإىل املحكمة، وعندما تت�سكَّ ����ض للتحامل من و�سائط الإعلم اأو اجلمهور قب���ل اأن ُتقدَّ يتعرَّ
الآراء ق���د يكون من ال�سعب اإْن مل يكن م���ن امل�ستحيل تغيرها، بغ�ضِّ النظر عن النتيجة النهائية للق�سية. 
ية املعلومات املتعلِّقة بالق�سية وعدم حماولة الإ�سرار باأفراد  ويعك����ض هذا الواجب التزام احلفاظ على �سرِّ
اجلمه���ور اأو ال�سلط���ة الق�سائي���ة اأو الأ�سخا�ض الذين ق���د ي�سطلعون بتقييم الأدلَّة للب���تِّ يف م�ساألة الذنب. 
عي العام طلب���ات من و�سائط الإعلم—ول �سيم���ا يف الق�سايا املثرة  ى املدَّ وم���ع هذا من ال�سائ���ع اأن يتلقَّ
حم���ط الأنظار—للح�سول عل���ى معلومات عن الق�سية اأو اإج���راءات امللحقة. ويف ه���ذه الأحوال، ينبغي 
عي العام بالتاأكيد ت�سهيل ح�سول و�سائط الإعلم على املعلومات ب�ساأن املرحلة التي بلغتها الإجراءات  للمدَّ
اأو جل�س���ات ال�ستماع العام���ة املقبلة اأو اأي ن�ساط ق�سائي اآخر، والعمل يف الوقت نف�سه على مراعاة احلاجة 
ية الأدلَّة اأو املعلومات الأخرى التي من الوا�سح اأنَّها لي�ست يف م�سلحة اجلمهور مبا�سرًة. ويف جميع  اإىل �سرِّ
ة الأدلَّة اأو ذنب  عي العام اأْن يتجنَّب الإف�ساح عن اأيِّ راأي قانوين اأو �سخ�سي ب�ساأن قوَّ الأحوال، ينبغي للمدَّ

ال�سخ�ض املتَّهم مبمار�سة ن�ساط اإجرامي.

اإطار التقييم: االإجراءات اجلنائية

عي العام عن �سمان حماية حقوق امل�ستبه بهم جنائيًّا؟ هل يتعنيَّ عليه  ما هو مدى م�سوؤولية املدَّ
ات املفتوحة؟ عي العام �سيا�سة امللفَّ قانونًا اأن يك�سف عن اأدلَّة الرباءة؟ هل ينتهج مكتب املدَّ

الرد والتف�سر:
من امل�سوؤول عن التحقيق يف اجلرائم؟

الرد والتف�سر:
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ال�سلوك ال�سخ�سي

عني العامني "بو�سفهم اأطرافًا اأ�سا�سيني يف  176- وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم املتحدة، يجب على املدَّ
جمال اإقامة العدل، احلفاظ دومًا على �سرف مهنتهم وكرامتها".)122( وينعك�ض هذا املبداأ اأي�سًا يف معاير 
���ه "ينبغي لأع�ساء النيابة العامة، بو�سفه���م اأطرافًا اأ�سا�سيني يف  ال�سل���وك املهن���ي، التي تن�ضُّ اأي�سًا على اأنَّ
عي العام  جمال اإقامة العدل، احلفاظ دومًا على �سرف مهنتهم وكرامتها.")123( وهذا ينطبق على حياة املدَّ
هج املتَّبع فيم���ا يتعلق بن زاهة الق�ساء  ال�سخ�سي���ة واملهنية على ال�سواء ويتما�س���ى مع املبادئ الأ�سا�سية والنَّ
مات املهنة م���ن حيث الن زاهة  عي الع���ام للخطر مقوِّ �ض املدَّ ومو�سوعيت���ه كم���ا َوَرَد اأع���له. وينبغ���ي األَّ يعرِّ
رة ب�س���كل معقول، مبا يزاول من اأن�سط���ة يف حياته اخلا�سة.  والإن�س���اف وعدم التحيُّ���ز، الفعلية اأو املت�سوَّ
ز ويحافظ  ف مبا يعزِّ ع���ي العام اأن يحرتم القانون واأن ميتثل له يف جميع الأوق���ات، واأن يت�سرَّ وينبغ���ي للمدَّ
عي العام اأي�سًا اأن يبذل عناية خا�سة يف تفاعلته الجتماعية  عل���ى ثق���ة اجلمهور بهذه املهنة. وينبغي للمدَّ
خارج البيئة املهنية، ول �سيما بقدر ما تنطوي على ات�سال مع اأع�ساء اجلهاز الق�سائي اأو جهاز ال�سرطة.

عي العام األَّ ي�سمح مل�ساحله ال�سخ�سية اأو املالية اأو لعلقاته العائلية اأو الجتماعية اأو  177- وينبغي للمدَّ
ر على نحو غر ملئم على �سلوكه املهني، وينبغي األَّ ي�ستخدم اأيًّا من املعلومات  غرها من العلقات اأن توؤثِّ

)122( املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة، 3.

)123( معاير ال�سلوك املهني، 1.

لنعمهل ت�سرف النيابة العامة على حتقيقات وكالت اأخرى اأو ت�سارك فيها؟
الرد

التف�سر:
م املحرز وت�سدي امل�سورة ب�ساأن كيفية  هل هذا الإ�سراف مبا�سر، اأَْم حتاط النيابة العامة علمًا بالتقدُّ

لنعماملتابعة؟

الرد
التف�سر:

كيف تطمئن النيابة العامة اإىل اأنَّ الوكالة القائمة بالتحقيق حترتم املبادئ القانونية وحقوق 
الإن�سان الأ�سا�سية؟

الرد والتف�سر:
مة من جانب وكالة التحقيق قد متَّ احل�سول عليها بو�سائل غر  عي العام اأنَّ الأدلَّة املقدَّ اإذا علم املدَّ

عي العام الأخلقي/القانوين/ال�سيا�سي؟ م�سروعة، فما هو واجب املدَّ
الرد والتف�سر:

قني الذين ح�سلوا على الأدلَّة بطريقة غر م�سروعة؟ هل يخ�سع  عي العام مع املحقِّ كيف يتعامل املدَّ
قون لعقوبات جنائية؟ لنعمهوؤلء املحقِّ

الرد
التف�سر:

ما هي �سيا�سة النيابة العامة يف الك�سف عن الأدلَّة للدفاع؟ هل هناك قوانني اأو اإجراءات تق�سي 
لنعمبالك�سف عن اأدلَّة الرباءة للدفاع؟

الرد
التف�سر:

لع على املعلومات العامة املتَّ�سلة بالق�سايا التي  د اإمكانية الطِّ ل النيابة العامة اأَْم تقيِّ هل ت�سهِّ
تلحقها؟ كيف ويف اأيِّ ظروف؟

لنعم

الرد
التف�سر:
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عي  الت���ي اطلع عليها يف اإطار عمله خلدم���ة م�ساحله اخلا�سة اأو م�سالح اآخرين. وم���ن املهم األَّ يقبل املدَّ
العام اأيَّ هدايا اأو جوائز اأو فوائد اأو حوافز اأو �سيافة من اأطراف ثالثة، اأو القيام باأيِّ مهام ميكن اأن تبدو 
عي العام ب�سفته املهنية يف اأيِّ  ف املدَّ ه���ا تنال م���ن �سفات الن زاهة والإن�ساف واحلياد. وينبغي األَّ يت�سرَّ اأنَّ

ق�سية يكون فيها للأ�سرة اأو �سركاء العمل م�سلحة �سخ�سية اأو خا�سة اأو مالية اأو ارتباط.

اإطار التقييم: ال�شلوك ال�شخ�شي

.http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/ 124( ملزيد من املعلومات، انظر(

 Henderson, K. Asset and Income Disclosure for Judges: A Summary Overview and Checklist 125( ملزي���د م���ن املعلوم���ات، انظ���ر(

.(http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/IncomeAssetDisclosure.pdf)

عي العام يف حياته ال�سخ�سية؟ ما هي  ما هي املعاير اأو ال�سيا�سات التي حتكم �سلوك اأو ن�ساط املدَّ
عواقب عدم المتثال لهذه املعاير اأو ال�سيا�سات؟

الرد والتف�سر:

الإف�ساح عن امل�سالح املالية والنتماءات

178- ُي�ستخ���دم الإف�ساح م���ن ِقَبل اأع�ساء النيابة العامة عن م�ساحلهم املالية وغر املالية اأحيانًا كنهج 
عني العامني.  ملعاجلة كلٍّ من ت�سارب امل�سالح واحلالت املحتملة للختل�ض اأو الإثراء غر امل�سروع بني املدَّ
وميك���ن اأن تك���ون هذه الت�سريحات مفيدًة اأي�س���ًا فيما يتعلق باإ�سناد الق�سايا للملحق���ة الق�سائية. وتعني 
"امل�سلح���ة املالي���ة" ملكية م�سلحة قانونية اأو جتارية، مهما كان���ت �سئيلة، اأو علقة مدير اأو م�ست�سار اأو اأيِّ 
�سة اأو منظمة. وميكن اإيداع الت�سريح عن امل�سالح لدى املحكمة، وتكون يف  م�سارك ن�سط اآخر يف �سوؤون موؤ�سَّ
متناول الأطراف والق�ساء. وت�سر الإح�ساءات ال�سادرة عن البنك الدول اإىل اأنَّ 56 يف املائة من البلدان 
الت���ي تتب���ع نظام الت�سريح عن الأ�س���ول تتطلَّب من اأع�س���اء ال�سلطة الق�سائية تقدمي ه���ذه الت�سريحات، 

وترتفع هذه الن�سبة اإىل 62 يف املائة بالن�سبة لكبار اأع�ساء النيابة العامة.)124(

ا فيما يتعلق بتحديد ت�سارب امل�سالح  الًة حقًّ 179- ويتزايد العرتاف باأنَّه لكي تكون ُنُظم الت�سريح اأداًة فعَّ
عني العامني تقدمي املعلومات يف هذه الت�سريحات فيما يتعلق بانتماءاتهم  املحتمل���ة اأو الفعلية، ينبغي للمدَّ
وم�ساحله���م اخلارجي���ة، بالإ�سافة اإىل امل�سالح املالية. وميكن اأن ت�سمل اأن���واع املعلومات املطلوبة يف هذا 
�سات الأعمال، مثل ع�سوية جمل�ض الإدارة، والعلقات  ال�س���اأن اأن�سطة ما قبل اخلدمة والنتماءات اإىل موؤ�سَّ

باملنظمات غر احلكومية اأو جمموعات ال�سغط واأيِّ اأن�سطة تطوُّعية اأو غر ماأجورة.

ف اأع�ساء النيابة العامة �سمن جمموعة املوظفني العموميني  180- وميكن التمييز بني البلدان التي ت�سنِّ
الذي���ن ت�سمله���م القوان���ني اأو اللوائح العام���ة ب�ساأن الإف�س���اح عن الأ�س���ول، والبلدان الت���ي و�سعت نظامًا 

�سًا للإف�ساح ي�سمل اأع�ساء الق�ساء والنيابة العامة.)125( متخ�سِّ

ما هي الآليات القائمة ل�ستبانة ت�سارب م�سالح اأع�ساء النيابة العامة واحليلولة دون ذلك؟
الرد والتف�سر:

عني العامني الت�سريح مبا لديهم من اأ�سول وخ�سوم؟ اإىل اأيِّ مدى ُي�سرتط اأو ُيطلب من املدَّ
الرد والتف�سر:

اإطار التقييم: االإف�شاح عن امل�شالح املالية واالنتماءات
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هل ت�سمل هذه الت�سريحات الأ�سول واخل�سوم لدى الزوج اأو الزوجة والأطفال واأفراد الأ�سرة 
بني الآخرين، مبا يف ذلك الآباء والأمهات؟ لنعماملقرَّ

الرد
التف�سر:

ق منها؟ اإىل اأيِّ مدى ُي�ستعر�ض حمتوى هذه الت�سريحات اأو ُيتحقَّ
الرد والتف�سر:

عني العامني الإعلن عن النتماءات والأن�سطة اخلارجية وامل�سالح املالية وغر  هل ُيطلب من املدَّ
لنعماملالية؟ كيف يتمُّ ذلك؟

الرد
التف�سر:

ت املحكمة من جانب  هل تتاح هذه الت�سريحات للجمهور و/اأو للرجوع اإليها يف مكتب �سجلَّ
لنعمالأطراف املعنية؟

الرد
التف�سر:

اإىل اأيِّ مدى ي�سمح لأع�ساء النيابة العامة مبمار�سة اأعمال جتارية اأو م�سالح اأخرى يف القطاع 
اخلا�ض؟

الرد والتف�سر:
م قبول الهدايا من جانب اأع�ساء النيابة العامة؟ كيف يجري اإنفاذ  هل هناك قواعد اأو تدابر تنظِّ

لنعمهذه القواعد اأو التدابر؟

الرد
التف�سر:
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