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  فتوح العضوية املالعامل احلكومي الدويل الفريق 
  املعين مبنع الفساد

  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٨- ٢٦فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ‘ ١‘) أ (٢البند 

   :خذة يف جمال منع الفساد واملبادرات املتَّيِّدةاملمارسات اجل
    اجلهاز القضائي وإدارة القضاء نزاهةمناقشة مواضيعية بشأن

   من اتفاقية األمم املتحدة ١١املادة ( النيابة العامة هزةأجو
        )ملكافحة الفساد

    النيابة العامةةجهزأ اجلهاز القضائي وإدارة القضاء وزاهة ن    
      ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١١املادة (

      رة من األمانةمذكِّ    
    مةمقدِّ  -أوالً  

ــرَّ  -١ ــر  ق ــدول األط ــؤمتر ال ــصاراً (اف ر م ــؤمتر"اخت ــراره ) "امل ــون ٤/٣يف ق ــالن "، املعن إع
فتـوح العـضوية املعـين    امل أن يواصل الفريق العامل احلكومي الـدويل         "مراكش بشأن منع الفساد   

علـى األقـل قبـل دورة        )١(عملـه، وأن يعقـد اجتمـاعني      ) "الفريق العامـل  "اختصاراً  (مبنع الفساد   
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٥نما من يف بتعقد سوف املؤمتر اخلامسة اليت 

───────────────── 
  *  CAC/COSP/WG.4/2013/1.  
   ،لفريق العامل يف فيينا، النمساالذي عقده ال هذين االجتماعني اجتماع ما بني الدورات الثالث كان أو  )1(  

  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٧من 
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كــثرياً مــن الــدول األطــراف تبادلــت أنَّ ويف القــرار نفــسه، الحــظ املــؤمتر مــع التقــدير   -٢
 املتعلقــة باملواضــيع الــيت نظــر فيهــا الفريــق العامــل    يِّــدةمعلومــات عــن مبادراهتــا وممارســاهتا اجل 

ألطـراف علـى أن تواصـل إطـالع األمانـة           اجتماعه ما بني الـدورات الثـاين، وحـث الـدول ا            يف
ــات احملدّ     ــدة واملعلوم ــات اجلدي ــى املعلوم ــدول األطــراف عل ــة وســائر ال ــادرات  عــن ث ــك املب تل

  .يِّدةواملمارسات اجل
ــرَّ    -٣ ــك، تق ــى ذل ــوعــالوة عل ــق    ر أن ُت ــل كــل اجتمــاع للفري ــدول األطــراف، قب دعى ال

يد النظـر، ويفـضل أن تـستعمل يف ذلـك            جتارهبا بشأن تنفيذ األحكام ق     التشارك يف العامل، إىل   
قائمة التقييم الذايت املرجعية، مبا يف ذلك، إن أمكن، تبادل معلومات عما حققته مـن جناحـات    
وما صادفته مـن حتـديات يف التنفيـذ ومـا احتاجـت إليـه مـن مـساعدة تقنيـة ومـا اسـتفادته مـن                           

لعامــل أن تعــد األمانــة  وينبغــي أيــضا قبــل كــل اجتمــاع للفريــق ا  . الــدروس مــن ذلــك التنفيــذ 
 يف ذلـك إىل اإلسـهامات الـواردة         ورقات معلومات أساسية عن املواضيع قيد املناقشة، مستندةً       

  .يِّدةتلك اإلسهامات املتعلقة باملبادرات واملمارسات اجلوخصوصا من الدول األطراف، 
يني اللـذين   املوضوعني التـال  ز االجتماع الرابع للفريق العامل اهتمامه على        كّوسوف ير   -٤

  )٢(.خالل االجتماع األخرياعُتمدا 
 مـن   ١١املـادة   ( النيابـة العامـة      أجهـزة  اجلهـاز القـضائي وإدارة القـضاء و        زاهة  ن  )أ(  

  و؛) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
إشـراك األطفـال والـشباب ودور وسـائل اإلعـالم       خصوصا  توعية اجلمهور، و    )ب(  

  ). من االتفاقية١٣ادة امل(واإلنترنت يف هذا الصدد 
بتنفيـذ  ذات الـصلة     بنـاًء علـى املعلومـات        ،ت هذه املذكرة وفقا لطلب املـؤمتر      دَّعوقد أُ   -٥

 CU 2013/41ا علــى املــذكرة الــشفوية    مــن االتفاقيــة الــيت قدمتــها احلكومــات رد    ١١املــادة 
 CU 2013/85بيهيـة   واملذكرة الـشفوية التن ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢يف  هة من األمني العام     املوّج

ــه / حزيــران٤وحــىت . ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٢يف ههــا الــيت وّج متّ تلقــي ردود ، ٢٠١٣يوني
 التاليـة معلومـات ذات صـلة    ١٩  الوتضّمنت الـردود املقدَّمـة مـن البلـدان    .  دولة٢٢من مقدَّمة  

االحتــاد ): ١١املــادة ( النيابــة العامــة أجهــزة اجلهــاز القــضائي وإدارة القــضاء و نزاهــةمبوضــوع
 بولنـدا  و بورونـدي  و بوركينـا فاسـو    و بلجيكا و أوروغواي و أملانيا و إكوادور و إسبانيا و الروسي

───────────────── 
نوقش قد و. تعددة السنوات للفريق العاملامل قبل انعقاد االجتماع بشأن خطة العمل ارحاقُتاملوضوعان هذان   )2(  

  .لفريق العامل ما بني الدوراتل  الثالثجتماعاال اعتماده خالل عيدت صياغته قبيلاملوضوع الثاين وأُ
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 املكـسيك  و الكويـت  و كوسـتاريكا  و )البوليفاريـة -مجهورية(زويال    فن و الصني و شيلي و اجلزائرو
  .الواليات املتحدة األمريكيةو انيجريي ورامناميو
يف املوقـع    )٣(االجتمـاع صـفحة   متاحـا يف    دَّمـة   املقوسوف يكون النص الكامل للردود        -٦

. مبوافقـة مـن الـدول املعنيـة       ، وذلـك    الشبكي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           
  )٤(.األمانةاستحدثته الذي اجلديد يف املوقع الشبكي املواضيعي وسوف ُيدمج أيضا 

ــدَّو  -٧ ــاألحرى     ال تـ ــسعى بـ ــها تـ ــشمول، لكنـ ــذكرة الـ ــذه املـ ــوجز  عي هـ ــرض مـ إىل عـ
بـشأن  مكمِّلـة   وهي تتضمن أيـضا معلومـات       . عةللمعلومات املقدمة من الدول األطراف واملوقِّ     

  . منظومة األمم املتحدةضمناملبادرات ذات الصلة 
    

      عةحتليل الردود الواردة من الدول األطراف واملوقِّ  -ثانياً  
    مة مواضيعيةمقدِّ  - ألف  

علـى أهنمـا جهـازان يلتزمـان         اجلمهـور    ينظـر إليهمـا   بة عامـة     قضاء ونيا  ي وجود جهاز  إنَّ  -٨
احلفـاظ علـى    كمـا إنَّ .  مكافحـة الفـساد  يف جناح رئيسي عنصرهو سيادة القانون   و زاهة  نال مببادئ
القوانني اجلنائية واملدنية مع احلفاظ على ثقة اجلمهور واطمئنانه         عدالٍة يطّبق بإنصاف وفعالية     نظام  

  . بإنصاف وفعالية أيضاًنفاذ قوانني مكافحة الفسادإلهو شرط أساسي مسبق 
 مـن خـالل   ،)"االتفاقيـة "اختـصاراً  (اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد     يف  وتتجلَّى  -٩

.  القـضاء والنيابـة العامـة يف مكافحـة الفـساد     زاهـة  ناألمهية احملورية لـ   بالدرجة األوىل،    ١١املادة  
نظرا ألمهية استقاللية القضاء وما لـه مـن دور حاسـم يف             نه،  أب  تقضي هذه املادة  من   ١الفقرة  ف

 وفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين ودون ،طــرف كــل دولــة تتخــذ، مكافحــة الفــساد
 الفساد بني أعـضاء اجلهـاز       انتشار ودرء فرص    زاهة  نالمساس باستقاللية القضاء، تدابري لتدعيم      

  .القضائي
تـدابري ذات مفعـول مماثـل ملفعـول         وتطبيـق   وز اسـتحداث     على أنـه جيـ     ٢وتنص الفقرة     -١٠

 النيابـة العامـة يف الـدول األطـراف الـيت ال يـشكل فيهـا ذلـك                   جهاز داخل   ،أعالهالتدابري املبيَّنة   
  .اجلهاز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته

───────────────── 
  )3(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html.  
  )4(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html
www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html


 

4 V.13-84366 

 

CAC/COSP/WG.4/2013/2  

 "املبــادئ األساســية"صوص إشــارهتا إىل اخلــوعلــى  ،١١نــه صــياغة املــادة  مــا تبّيويعــّد  -١١
التـدابري احملـددة الـيت سـوف يلـزم اختاذهـا لتـدعيم              أنَّ  قـرارا بـ   إ ،للنظم القانونية للدول األطراف   

، وذلــك تأخــذ هــي األخــرى أيــضا أشــكاال خمتلفــة  أن امــن شــأهن ودرء فــرص الفــساد زاهــة نالــ
ــالنظر إىل ا ــب ــة العامــة  الــيت تؤديهــا أجهــزة القــضاء  ةألدوار املتباين ــنظم معــا والنياب يف خمتلــف ال
مهمــة إصــدار وبالنــسبة إىل نظــم القــانون املــدين، قــد ال يقتــصر دور القاضــي علــى   . القانونيــة

مـن  كـثري   كـذلك، خالفـا ملـا هـو معمـول بـه يف              قد يـشتمل    املقاضاة فحسب، بل     األحكام يف 
وكـذلك هـو    . بقضية مـا   يف ترؤس التحقيق يف وقائع ذات صلة         دورعلى  بلدان القانون العام،    
طلــب  التمــاس مــساءلة الــشهود و  نَّإ حيــث  ة، اإلســالمييــة نظم القانونالــاحلــال بالنــسبة إىل  

 مـن الـدور     روريا حـىت يتـسىن اختـاذ قـرار، جـزء أساسـي            معلومات إضافية كلما كان ذلـك ضـ       
عـض  مـن الـدول جتمـع بـني ب    يف كـثري  عدالـة  ال نظم   نَّ وجتدر اإلشارة إىل أ    .الذي يؤديه القاضي  

  . النهوج املختلفةعناصر هذه
لدور الذي يضطلع به املـدعون العـامون تباينـا          أن يتباين ا  ، ميكن    نفسها وعلى الشاكلة   -١٢

ويف حــني ميكــن لــسلطات النيابــة العامــة يف . كــبريا حبــسب التقاليــد القانونيــة للــدول األطــراف
يف عمليـة   بدرجـة شـديدة     تكـون مـشاركة     دين أن   املـ قـانون   تـراث ال  من البلدان اليت تتبـع      كثري  

متّيـز عمومـاً بدرجـة أكثـر        عـام   القـانون   إرث ال البلـدان الـيت تتبـع        فإنَّقضية جنائية،   التحقيق يف   
، تقـع علـى   عمومـاً و. املالحقة القضائيةالبداية الرمسية لعملية مرحلة بني مرحلة التحقيق وشّدة  

ف النيابــة  يف حــني تكلّــ،قإجــراء التحقيــاملــسؤولية عــن عــاتق أجهــزة الــشرطة يف تلــك الــنظم  
 تقيـيم موضـوعي بـشأن مـا إذا كانـت هنالـك أدلـة كافيـة إلجـراء املالحقـة                  إجراءمبهمة  العامة  

وأخريا، وكما هو معتـرف بـه   .  هذه األدلة إن وجدت،القضائية وتقدمي هذه األدلة يف احملكمة     
البلدان، بصفة رمسيـة    من  كثري  ل املدعون العامون، يف     ، يشكّ ١١املادة   من   ٢الفقرة  يف صياغة   

تـدابري تتخـذها    أيِّ   من شأهنم أن يكونـوا مـشمولني يف          لذلك فإنَّ  و ، من اجلهاز القضائي   اًجزء
  .الدول لتعزيز استقاللية قطاع العدالة ونزاهته

النيابة العامـة بـني الـدول،       أجهزة  اجلهاز القضائي و  أدوار  ويف ضوء هذا االختالف يف        -١٣
لة يف االضـطالع بتلـك األدوار ختتلـف هـي           ء واملـسا  زاهة  نالم اختاذها لتعزيز     التدابري اليت يلز   فإنَّ

علـى أمهيـة الـنظم القانونيـة     األضـواء   تـسليط   إىل   األمانـة يف هـذه املـذكرة         سعتوقد  . األخرى
  . من االتفاقية١١للدول األطراف بالنسبة إىل أنواع التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ املادة 

، إىل عـدد  ١١ األطـراف للمـادة   تنفيذ الـدول ، لدى النظر يف    رة أيضا كما ميكن اإلشا    -١٤
التــدابري الــيت ميكــن أن تتخــذها تتنــاول مبزيــد مــن التفــصيل  الــيت املعــايري املعتــرف هبــا دوليــامــن 

  .اجلهاز القضائي وجهاز النيابة العامة زاهة نوتعزيز استقاللية أجل الدول من 
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ــ  -١٥ ــةيف جمــالا أمَّ ــاز ال نزاه ــضائي،  اجله ــإق ــادئ نَّف ــشأن    مب ــم املتحــدة األساســية ب  األم
ــضائية    ــسلطة الق ــوفّر اســتقالل ال ــز   ت ــساعية إىل تعزي ــدول ال ــا لل ــارا منوذجي ــةإط ــا  نزاه  جهازه

 رئيسيا تنقسم إىل سـتة جمـاالت مواضـيعية          أ وهذه املبادئ اليت تتضمن عشرين مبد      )٥(.القضائي
وباإلضـافة  . واسعة من الـدول   طائفة  بل   كمخطط أويل لإلصالح من ق     ، وقد اسُتعملت  رئيسية

رئيـسي   يمرجعـ أسـاس  ف مببادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي ك      عتَرُيبات  إىل ذلك،   
رف مببــادئ بانغــالور يف قــرار اعتمــده اجمللــس      اعُتــفقــد  . بالنــسبة إىل الــدول يف هــذا اجملــال   

متثـل تطـويرا إضـافيا ملبـادئ        على أهنـا     )٦(٢٠٠٦االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف عام       
كمــا دعــا اجمللــس الــدول األعــضاء إىل تــشجيع أجهزهتــا   املــذكورة، األمــم املتحــدة األساســية  

القضائية على أن تأخـذ مبـادئ بانغـالور يف اعتبارهـا لـدى مراجعـة أو صـوغ القواعـد املتعلقـة                       
حلـني األسـاس   املبـادئ منـذ ذلـك ا   هـذه  لت كّوشـ . تلـك األجهـزة   لبالسلوك املهـين واألخالقـي      

 كمـا   ، بليز وجورجيـا والفلـبني     منها ،ملدونات قواعد سلوك قضائي جديدة يف عدد من الدول        
 مــن الــدول األطــراف يف تقاريرهــا املقدمــة إىل األمانــة قبــل  إليهــا عــدٌدمرجعيــة ت اشــارإأورد 

  .اجتماع الفريق العامل
مم املتحـدة التوجيهيـة بـشأن دور       األ مبادئ فإنَّ النيابة العامة،    بأجهزةفيما يتعلق   ا  أمَّو  -١٦

 خـالل مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن ملنـع اجلرميـة               ١٩٩٠ املعتمـدة يف عـام       ،أعضاء النيابة العامة  
لـديها   النيابـة العامـة      ةألعضاء على ضمان أن ترتكـز أجهـز        ا الدولَتساعد   )٧(،ومعاملة اجملرمني 

فعاليـة عمـل   االرتقـاء ب اإلنسان من خالل حقوق تدابري محاية عينة واملقيم األساسية   بعض ال إىل  
  .اإلجراءات اجلنائيةيف املدعني العامني وحيادهم وإنصافهم 

عـايري املـسؤولية املهنيـة ألعـضاء النيابـة العامـة            مبوميكن تكميل هـذه املبـادئ التوجيهيـة           -١٧
العامــة  الــيت وضــعتها الرابطــة الدوليــة ألعــضاء النيابــات ،وبيــان واجبــاهتم وحقــوقهم األساســية

أجهـزة   وحيدد هذا الصك املعـايري الـدنيا الـيت علـى             )٨(.وأيدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     

───────────────── 
سبتمرب / أيلول٦ - أغسطس/ آب٢٦ة ومعاملة اجملرمني، ميالنو، نظر مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرميا  )5(  

، الفصل األول، الباب )A.86.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( األمانة العامة من إعدادتقرير : ١٩٨٥
  .، املرفق٢-دال

  .٢٠٠٦/٢٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )6(  
  .A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990(الوثيقة   )7(  
 / تشرين الثاين٣٠(، جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقرير عن أعمال الدورة السابعة عشرة ١٧/٢القرار   )8(  

، املرفق، معايري املسؤولية E/CN.15/2008/22 وE/2008/30و) ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨-١٤ و٢٠٠٧نوفمرب 
  . وحقوقهم األساسيةاملهنية ألعضاء النيابة العامة وبيان واجباهتم
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 والـدور   ، واحليـاد  ، واالسـتقاللية  ،جماالت السلوك املهـين   ، خبصوص معاجلة    النيابة العامة اتباعها  
  .التفويض بالصالحيات والتعاون و،جراءات اجلنائيةإلى يف ااملؤدَّ

    
    النيابة العامةأجهزة  استقاللية اجلهاز القضائي ولتدعيمالتدابري اليت اعتمدهتا الدول   -ءبا  

االحتاد الروسي وإكوادور وأوروغـواي وبورونـدي       دول كثرية، ومن ضمنها     دت  شّد  -١٨
ــن و ــة ف ــة  مجهوري ــات     زويال البوليفاري ــت واملكــسيك والوالي ــصني والكوي ــيلي وال ــر وش واجلزائ

لـدى فعـل   و.  اسـتقاللية اجلهـاز القـضائي   تـدعيم ا م هبـ مهية اجلوهريـة الـيت يتـس    على األ ،املتحدة
 هذه االسـتقاللية شـرطا أساسـيا مـسبقا مـن أجـل تنفيـذ                اعتبارذلك، أشار عدد من الدول إىل       

  . ومنع الفساد يف اجلهاز القضائيزاهة نالتدابري رامية إىل تعزيز 
 دونـت    الـيت  دولام دسـتورية لـدى الـ      ذُكرت شواهد على عّدة أحك    ويف هذا الصدد،      -١٩

وكمثـال  .  لنظمهـا القانونيـة     استقاللية اجلهاز القضائي مبدأ أساسياً      اعتبار صراحةًيف تشريعاهتا   
 مـن دسـتورها الـيت تـنص علـى وجـوب اسـتقاللية            ١٤٧على ذلك، استشهدت اجلزائر باملـادة       

علـى وجـوب محايـة      ك  ذلكـ  و ، ووجوب ممارسة صـالحياته يف إطـار القـانون         ،اجلهاز القضائي 
ختــلّ الت أو املنــاورات الــيت مــن شــأهنا أن التــدّخ وأنــوع مــن أنــواع الــضغط أيِّ القاضــي مــن 

  .إرادته احلرةهمته أو أن تؤثر يف مل بأدائه
 علـى أعـضاء      مـن الدسـتور يف شـيلي صـراحةً         ٧٦، حتظـر املـادة       نفسها وعلى الشاكلة   -٢٠

 القــرارات القــضائية حيــث تــنص علــى أنــه؛  الفــروع األخــرى مــن احلكومــة التــدخل يف اختــاذ 
ــن  أيِّ يف كــن مي ال" ــونغرس  حــال م ــرئيس وال للك ــضائية   ،األحــوال، ال لل ــائف ق ــة وظ  ممارس
فحـــوى القـــرارات القـــضائية أو مـــضموهنا إعـــادة النظـــر يف يف قـــضايا عالقـــة أو االخنـــراط  أو
أنَّ مـن الدسـتور علـى        ٢٠٩ نـصت املـادة      ويف بورونـدي أيـضاً    . "إعادة فتح القضايا املغلقة    أو
  ." ومستقل عن السلطتني التشريعية والتنفيذيةمنحازغري هو جهاز اجلهاز القضائي "

ــ  -٢١ ــايل لنظــام احملــاكم    دِّوُش ــة االســتقالل امل ــى أمهي ــضاً عل  باإلضــافة إىل االســتقالل  ،د أي
قـدر كـاف     لتوفري    حيث استشهدت إكوادور وبلدان أخرى بالضمانات الدستورية       ،املؤسسي

 مـن قـانون     ١٤وأنـشأت املـادة     . ن املوارد املالية يسمح للجهاز القضائي بأداء وظائفه بفعالية        م
 بتقــدمي مـا يكفـي مــن املـوارد لتلبيـة احتياجــات      قانونيـاً هنــاك التزامـاً اجلهـاز القـضائي   وظـائف  

ن  يف القيــام بــذلك يعــد عائقــا أمــام إقامــة العــدل مــ  التقــصريأنَّ  إىل  مــشريةً،الــسلطة القــضائية
  .جانب الدولة



 

V.13-84366 7 
 

  CAC/COSP/WG.4/2013/2 

ــضا إىل     -٢٢ ــا أي ــصدد، أشــارت نيجريي ــع،جهازهــا القــضائي أنَّ ويف هــذا ال  مبقتــضى  يتمت
ــايل   ،دســتورها ــة  باســتقالل ذايت م ــسلطة التنفيذي ــضائي   نَّ أل ،عــن ال ــاز الق ــل اجله صــد ُترمتوي
ة بشأن امليزانيـة دون إحالـ     تقّدمها  من طرف السلطة التشريعية استنادا إىل مقترحات        خمصصاته  

  .إىل السلطة التنفيذية
    

    تعيني كبار القضاة    
 للـضمانات الدسـتورية املـوجزة       اإلقراري عن الطابع    الضوء، بعيداً كثرية  سلطت دول     -٢٣

أعاله، على األحكام الدستورية املتعلقة بتعيني كبـار القـضاة باعتبارهـا وسـائل أساسـية لتعزيـز                  
 إىل ، بــذلك، خبــصوص قيامهــاأشــارترية أيــضاً كــث الً دونَّغــري أ. اســتقاللية اجلهــاز القــضائي

 واحلــرص يف ،التحـدي املتمثـل يف إجيـاد التـوازن الـسليم بـني محايـة اسـتقاللية اجلهـاز القـضائي          
  . الدميقراطي على عملية التعينياإلشراف من أشكال  ماالوقت ذاته على ضمان شكلٍ

 "الــضوابط واملــوازين"م نظــابإجيــاز إىل  الواليــات املتحــدة أشــارتويف هــذا الــصدد،   -٢٤
 عـن   اً رمسيـ  منفـصالً كل فرع من فروع احلكومة      ويقتضي أن يكون    الذي ينص عليه دستورها     

 ،الـرئيس ويعّين  .  مع إلزام كل الفروع يف غالب األحيان بالتعاون فيما بينها          ،الفرعني اآلخرين 
املـادة الثانيـة،   ( جملس الـشيوخ  "مشورة وموافقة"من خالل  قضاة احتاديني   ،مبوجب هذا النظام  

مع أعضاء جملس الشيوخ أو غريهـم مـن املـوظفني    الرئيس ، عادة ما يتشاور    وعملياً). ٢ الباب
 قبـل   االحتاديـة املسؤولني املنتخبني بـشأن مرشـحني حمـتملني لـشغل وظـائف شـاغرة يف احملـاكم                  

املـصادقة،  والكونغرس هو الذي كان حيدد يف هناية املطـاف، مـن خـالل عمليـة        . تعيينهم رمسياً 
  .يصبحون قضاة احتادينيهم الذين سوف حهم الرئيس  القضاة الذين يرّشن مجلِةن ِمَم

. وســلطت كــل مــن نيجرييــا وشــيلي الــضوء علــى آليــات مماثلــة لتعــيني كبــار القــضاة    -٢٥
االختيـار مـن بـني مخـسة مرشـحني           للرئيس يف شيلي السلطة لتعيني أعضاء احملكمة العليا عـرب         و

ويف نيجرييـا، الـرئيس هـو أيـضا مـن يعـني       . ة العليا باالتفاق مـع جملـس الـشيوخ    تقدمهم احملكم 
؛ اة االحتــاد وقــضاة احملكمــة العليــا مــن قبيــل رئــيس قــضمــن املراتــب العليــااملــوظفني القــضائيني 

 كما هو احلال بالنـسبة إىل       ،تقييده بقائمة حمددة من املترشحني تقدمها احملكمة      ولكْن بدالً من    
.  على مشورة جملـس القـضاء الـوطين        بناًءأن يعّين القضاة الكبار،     لرئيس  مبستطاع ا  فإنَّشيلي،  

التـشاور مـع    تتبعهـا يف    احلكومـة    يف نيجرييـا، فـإنَّ    يف القـانون،    هذه املمارسة مل ُتـدّون      أنَّ  ومع  
 التعيني يف شيلي ونيجرييا والواليـات       خيضعو. رابطة احملامني النيجريية يف سياق تلك التعيينات      

  .بل جملس الشيوخن ِقِمعليه ملتحدة للتصديق ا
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أنَّ إىل أشــارت فقــد  يف الــبالد، العموميــة لــإلدارة االحتاديــةلطبيعــة ا إذ تــدرك أملانيــاو  -٢٦
ن من ممـثلني عـن حكومـات مجيـع      جلنة تتكّومناصبهميف تعّينهم القضاة على الصعيد االحتادي     

 مـع الـدول     هنجـا خمتلفـا مقارنـةً     ميثّـل    وهـذا    .الواليات ومـن أعـضاء خيتـارهم الربملـان االحتـادي          
إىل عــدم وجــود دور رمســي للمحكمــة نفــسها أو ، وذلــك بــالنظر األخــرى الــيت قــدمت ردوداً

  .احلاجة إىل احلصول على موافقة رمسية من قبل السلطة التشريعية الوطنية
    

    األمان يف تولّي املنصب    
بالنــسبة إىل أعــضاء اجلهــاز لّي املنــصب األمــان يف تــوعلــى أمهيــة كــثرية دت دول دَّشــ  -٢٧

هـذا األمـان،   أشـارت إىل أنـه يف حـال غيـاب           ف. القضائي من أجل دعم استقاللية نظام احملاكم      
الــضغط الــسياسي علــى اجلهــاز القــضائي مــن خــالل  فــروع أخــرى مــن احلكومــة متــارس فقــد 

  .التهديد بالعزل
 يف  مـن العـزل مـن مناصـبهم إالّ    ونيـاً  القضاة حمميون قاننَّوأشارت بوركينا فاسو إىل أ     -٢٨

كمــا أفــادت . ي أســباب تتعلــق بفــرض جــزاء تــأديب علــى بنــاًء حــال صــدور قــرار مــن حمكمــة  
يف حـال حـدوث    مبوجـب أمـر قـضائي     إقالـة أعـضاء احملكمـة العليـا إالّ        تقـع أنـه ال    بأوروغواي  

  .اجلسامةمن نفسه القدر بللدستور أو جرمية انتهاك 
يف مناصـب دائمـة علـى       قـضاة معيـنني     ال جيوز تسريح    أملانيا، حيث   وكذلك احلال يف      -٢٩

 بـاإلكراه علـى التقاعـد     أساس التفّرغ من اخلدمة أو إيقـافهم عـن العمـل أو نقلـهم أو إحالتـهم                  
 مبوجــب قــرار قــضائي ولألسـباب الــيت يــنص عليهــا  إالّقبـل انقــضاء الفتــرة املتبقيــة يف منـصبهم   

 الـدعاوى ملـساءلة قـاض علـى أسـاس انتهاكـه        ذلـك، فـإنَّ   وباإلضـافة إىل  . القانون دون سـواها   
ل تــوفر ا يف حــبإمكاهنـا  احملكمـة الدســتورية االحتاديـة الــيت   رفعهــا إىلملبـادئ الدســتور ال ميكـن   

ــة الثلــثني  ــه علــى التقاعــد   مــن أعــضائها أغلبي وميكــن . أن تطلــب نقــل ذلــك القاضــي أو إحالت
  . من منصبه القاضيبتسريحفقط للمحكمة يف حال ثبوت انتهاك متعمد أن تأمر 

 مــن منــصبه  قــضائياً حيــث ال يعــزل موظفــاً،وقــد بــرز هــذا النــهج كــذلك يف نيجرييــا  -٣٠
بفئـة املـوظفني   أمـا فيمـا يتعلـق    .  أو احملافظ بناء علـى مـشورة جملـس القـضاء الـوطين           الرئيُس إالّ

 إقالتـهم ال تـتم   نَّ، فـإ  الـشيوخ أو برملانـات الدولـة    ق علـى تعيينـهم جملـسُ      دَّالقضائيني الذين صـ   
 على قرار العـزل،     ، على تعيينهم  أصالًقت  صّدكانت قد    اليت   ،بعد تصديق أعضاء املؤسسة    إالّ

  .بأغلبية الثلثني
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 إىل تعـيني    ،والواليـات املتحـدة   أملانيـا   ومنها االحتـاد الروسـي      ، و  الدول  عدد من  وأشار  -٣١
ففـي  . ئيـسية لـضمان اسـتقاللية القـضاء       أداة ر باعتبـاره   مـدى احليـاة     يف مناصـبهم    قـضاة   الكبار  

 احملكمة العليا وقـضاة احملـاكم الفيدراليـة الـدنيا            قضاةُ يظلّ على سبيل املثال،     ،الواليات املتحدة 
 يعـزهلم الكـونغرس مـن    مـا مل يـستقيلوا أو يتقاعـدوا أو         ،يف مناصبهم مدى احليـاة    بعد تعيينهم،   

وضـع  " لقـانون االحتـاد الروسـي بـشأن          ووفقـاً ،  حنو مماثل وعلى  . خالل عملية املساءلة واإلدانة   
 صــالحيات القاضــي يف احملكمــة االحتاديــة صــالحيات غــري  ، فــإنَّ"القــضاة يف االحتــاد الروســي

  . القاضي من منصبهه ال ميكن عزل كما أنَّ،حمدودة من حيث املدة
ة أن  شـريط ،مناصـبهم الوظيفيـة   االسـتمرار يف     بإمكـان القـضاة      نَّوأشارت شـيلي إىل أ      -٣٢

ــى االضــطالع مبهــامهم كمــا ينبغــي     ــادرين عل ــوا ق ــإنَّ . يكون ــك، ف ــادرون  ومــع ذل  القــضاة يغ
، أي عنـدما يـصبحون غـري قـادرين علـى             مـن العمـر     سـنة  ٧٥ بلـوغهم    عنـد مناصبهم الوظيفيـة    

 هــي احملكمــة العليــاو. إجــراءات جنائيــةيف  علــيهم َمِكــُحأنْ  أو يف حــال ، مبهــامهماالضــطالع
، بناء على طلـب مـن رئـيس اجلمهوريـة وبطلـب مـن أحـد األطـراف املعنيـة                 لنتعاملنوط هبا أن    

أحد أعضاء السلطة القـضائية مل يتـصرف وفقـا ملعـايري            أنَّ  ،  حبكم منصبه طرف خمّول بذلك     أو
إذا كـان   ، يكون بعد ذلك حملكمة االستئناف أن تبت، باألغلبيـة، فيمـا             وأخرياً. حسن السلوك 

  .ينبغي عزل أحد القضاة
    

     النيابة العامةأجهزة استقاللية تدعيم إىل التدابري الرامية    
 النيابـة العامـة، استـشهد عـدد     أجهـزة  اسـتقاللية  تـدعيم فيما يتعلق بالتدابري الراميـة إىل         -٣٣

الــيت  يف حــني أشــارت دول أخــرى إىل اإلصــالحات املؤســسية ،مــن الــدول بأحكــام دســتورية
 مكتـب املـدعي العـام       إنشاء على   ٢٠٠٨  عام تورإكوادور، نص دس   ويف. جرت لديها مؤخراً  

 ، علنيـة   قـضائية  إجراءات الصالحية ملباشرة تابعة للجهاز القضائي هلا     ذاتياً   هيئة مستقلة    بوصفه
ــة مــسار  واملــشاركني يف ،وكــذلك علــى إدارة نظــام محايــة الــضحايا والــشهود   ــة اجلنائي العملي

االسـتقالل الـذايت    لدسـتور ضـمان      ا يقتـض يشـيلي، حيـث       احلال يف  هيوكذلك  . ومساعدهتم
  .رئيس النيابة العامة عن فروع احلكومة األخرىل

 النيابـة   أجهـزة إصالحات لتعزيز اسـتقاللية     مؤخراً ب االضطالع  إىل  وأشارت بولندا كذلك      -٣٤
 مــارس/ يف آذار،مــن خــالل الفــصل بــني منــصيب املــدعي العــام ووزيــر العــدل   وخــصوصاً العامــة، 
بوصـفه  اجمللس الـوطين للنيابـة العامـة        أنشئ  ،  ٢٠١٠سبتمرب  /ولل يف أي  ،ك على ذل  وعالوةً. ٢٠١٠

  .تأمني استقاللية النيابة العامة ومحايتهاعن سؤولية املهدت إليه  وُع،هيئة معينة ذاتية اإلدارة
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     وتقييمهم املهين وتدريبهم النيابة العامةةجهزأأعضاء اجلهاز القضائي وتوظيف   - جيم  
ــة اســتقاللية اجلهــاز القــضائي  ول كــثرية يف حــني أشــارت د  -٣٥   شــرطاًباعتبارهــاإىل أمهي

تلـك االسـتقاللية جيـب    أنَّ ، أقـرت يف اآلن نفـسه بـ        فيه  واحلد من الفساد   زاهة  نال لضمان   مسبقاً
 مــن شــأن إيــالء اســتقاللية اجلهــاز  مث إنَّ. تــأيت علــى حــساب إشــراف فعــال وذي جــدوى أالّ 

  .لفسادا النتشار من احملاسبة تشكيل أرضية خصبة صوماًالقضائي األولوية إىل حد جعله مع
ــذلك، عرضــت دول     -٣٦ ــق     كــثرية ونتيجــة ل ــا يتعل ــات فيم ــن آلي ــشأته م ــا أن ــصيل م بالتف

ــالتوظيف ــدريب واإلشــراف  ب ــق والت ــدابري ال وتطبي ــة الت  حــق أعــضاء اجلهــاز  فيمــا خيــص تأديبي
 حـىت   القاضـي جنائيـاً   مبالحقـة   وقد امتدت هذه التدابري يف بعض الدول إىل الـسماح           . القضائي

  .منصبهاستمراره يف تولّي خالل فترة 
    

     النيابة العامةوأجهزة أعضاء اجلهاز القضائي توظيف    
ــة أشــارت   -٣٧ ــه نظــام شــفاف وموضــوعي    أكثري ــا يؤدي ــدول إىل م ــفال ــاز للتوظي  يف اجله

  .ء وثقة اجلمهور فيه جهاز القضا نزاهة النيابة العامة من دور أساسي يف تعزيزأجهزةالقضائي و
 . من البلدان بني نظم تعيني كبار القـضاة وقـضاة احملـاكم الـدنيا     كثريوميكن التمييز يف      -٣٨

يقـع  مـن البلـدان املـذكورة آنفـا إجـراءات حمـددة، غالبـا مـا                 لـدى كـثري      نَّفإوكما جاء أعاله،    
كم االســتئناف  يف دســتور الــبالد، تــنظم عمليــة تعــيني القــضاة للعمــل يف حمــا  التنــصيص عليهــا

بالنـسبة إىل القـضاة     و. وغالبا ما تشمل هذه العملية فروعا أخرى من احلكومـة         . واحملاكم العليا 
توظيـف  أبـرز عـدد مـن البلـدان أمهيـة تـوافر إجـراءات                ،الذين يلتمسون التعيني يف حمـاكم دنيـا       

  .وشفافة  امتحانات موضوعيةإجراءشفافة وتنافسية تشمل 
امتحانـات تنافـسية علـى الـصعيد الـوطين جتـري        القضاة من خـالل   رُيختاويف اجلزائر،     -٣٩

ــا للقــضاء   وضــمانا للــشفافية، يــتم اإلعــالن عــن افتتــاح دورات   . حتــت إشــراف املدرســة العلي
علـى  ، وجيـب اإلعـالن عـن نتائجهـا         االمتحانات التنافسية للـدخول إىل املدرسـة العليـا للقـضاء          

مــد نظــام مماثــل يف املكــسيك فيمــا يتعلــق واعُت. ماملوقــع الــشبكي للمدرســة ويف وســائل اإلعــال
اإلعـالن عـن افتتـاح دورات االمتحانـات،         جيـب    حيـث    ، النيابـة العامـة    أجهزة أعضاء   بتوظيف

.  قبـل موعـد إجراءهـا    يومـاً ٣٠ علـى األقـل     وذلـك يف الصحف الوطنية وعلى شبكة اإلنترنت       
  . كذلك على اإلنترنتاالمتحاناتنشر نتائج هذه ُتو
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     النيابة العامةوأجهزةب أعضاء اجلهاز القضائي تدري    
ــاءة اجلهــاز القــضائي       شــدَّ  -٤٠ ــز كف ــدريب لتعزي ــشطة الت ــة أن ــى أمهي ــدول عل ــع ال دت مجي

ــه ــربامج  . ونزاهت ــة اخلاصــة وميكــن تقــسيم ال ــة  أجهــزة باجلهــاز القــضائي و التثقيفي ــة العام  النياب
يقـوم علـى    تدريب قضائي حمدد    تدريب قضائي عام و   : املذكورة يف هذا الصدد إىل موضوعني     

  .األسس األخالقية
 قامـت  واسـتكماال لـدور املركـز القـضائي االحتـادي الرئيـسي،              ،ويف الواليات املتحدة    -٤١

متواصــلة تثقيفيــة بــرامج بإعــداد وتــوفري مــدونات قواعــد الــسلوك بــشأن جلنــة املــؤمتر القــضائي 
ــاتخاصــة ب ــواد  ،األخالقي ــشرت م ــة ون ــات  يف جمــال األخالقتثقيفي ــة ي ــضاة  موّجه ــع الق جلمي

ــضائيني  ــوظفني الق ــضاء     . وامل ــات الق ــشأن أخالقي ــة ب ــدت دورة تدريبي ــا عق ــك  ،كم ــا يف ذل  مب
ضــمن الــربامج التدريبيــة املخصــصة ، وذلــك  املاليــةالــشؤونعــن واإلفــصاح متطلبــات اإلبــالغ 

  . حديثاًاملعّيننياحملاكم اجلزئية وحماكم الصلح  )٩(لقضاة
م عــدد مــن الـدورات التدريبيــة املتقدمــة يف أملانيــا حتديــدا حــول  ظِّــ، ُنحنــو مماثــلوعلـى    -٤٢

 طـرف أكادمييـة   موضوع أخالقيات القضاء من طرف احلكومات على املستوى اإلقليمي ومن           
 حلقة دراسـية    ، على سبيل املثال   ،األكادميية وتعقد. القضاة األملانية على املستوى عرب اإلقليمي     

األسـس، املنظـورات، مقارنـة عامليـة ملعـايري           -قيـات القـضاء     أخال"أسبوعية سنويا حتت عنوان     
 قـاض وقاضـي حتقيـق       ٥٠٠ أكثـر مـن      ٢٠٠٦منذ عـام    شارك  ويف اجلزائر   . "السلوك القضائي 

، ومنـها مـثالً     يف دورات تدريبية نظمتها املدرسة العليا للقـضاء حـول املـسائل املتـصلة بالفـساد               
  .ملتعلقة بصرف العمالت والقطاع املصريفواجلرائم االعمومية غسل األموال والعقود 

ــ ،ومــن منظــور مؤســسي   -٤٣  إكــوادور وأملانيــا وأوروغــواي  منــها ،ن عــدد مــن البلــدان يَّب
 الــدور اهلــام الــذي تؤديــه مؤســسات     ،واجلزائــر وشــيلي وكوســتاريكا والكويــت ونيجرييــا    

ــضائي و     ــاز الق ــضاء اجله ــسبة ألع ــدريب املتخصــصة بالن ــزةالت ــة أجه ــة العام ــيت كــثرياً ، النياب     ال
أوكلت إليها مهام تنظيم دورات تدريبية يف جمايل التعريف باألخالقيـات ومكافحـة الفـساد                ما

ويف هـذا الـصدد، أشـارت أوروغـواي إىل          . لفائدة مجيع األعضاء العـاملني يف اجلهـاز القـضائي         
 مركـز رئيـسي لتـدريب أعـضاء         يقـوم مبهـام   دور مركز أوروغواي للدراسـات القـضائية الـذي          

علـى  ،  كمـا ذكـرت أوروغـواي أيـضاً       .  إليـه  االنـضمام  إىل   والـساعني اجلهاز القـضائي احلـاليني      

───────────────── 
  )9( www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/AdministrativeOffice/ 

DirectorAnnualReport/annual-report-2012.aspx.  
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استخدام تكنولوجيا املعلومات لتيـسري الـتعلم عـن         أنَّ  تعليقات عدد من البلدان األخرى،      غرار  
  .عد عزز من قدرهتا على تقدمي التدريب يف شىت أحناء البالدُب

عهـد القـضائي    نيجرييا على الدور اهلـام الـذي يؤديـه امل         أكّدت   ،ذلكل حنو مماثل وعلى    -٤٤
هيئـة مركزيـة تعقـد دورات تدريبيـة وتقـدم التعلـيم املـستمر لفائـدة                 بـصفته   الوطين منذ إنـشائه     
يقدمه املعهـد مـن تـدريب قـانوين أوسـع نطاقـا، عقـدت                وباإلضافة إىل ما  . املوظفني القضائيني 

 بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      ،أجهــزة مكافحــة الفــساد الرئيــسية يف نيجرييــا    
، زاهـة   نالالفـساد واملـسائل املتعلقـة بـ       بـشأن   قـدرات   الباملخدرات واجلرمية دورات منتظمة لبنـاء       

  .لفائدة املوظفني القضائينيوذلك 
عرضـت   النيابـة العامـة،   أجهـزة وفيمـا يتعلـق بالـدورات التدريبيـة املتخصـصة ألعـضاء         -٤٥

تقـدمها املدرسـة الوطنيـة للقـضاء واالدعـاء      الـيت  ة مـن احللقـات الدراسـية     سلـسل  حملة عن    بولندا
أخالقيــات عمــل "مت املدرســة دورات دراســية إلزاميــة للمترشــحني يف جمــال  قــّدقــد و. العــام

وعلـى غـرار   .  مشلت مواضيع من قبيل األخالقيات واملسؤولية املهنيـة واالنـضباط   "املدعي العام 
 اًجـزء ، باعتبارهـا    دة ترمـي إىل مكافحـة الفـساد       اضيعية جديـ  دخلت دورات دراسية مو   ذلك، أُ 

ــي    ــدريب اإللزام ــامج الت ــذيمــن برن ــة يف إكــوادور يف     ال ــة العام ــاز النياب ــدم إىل أعــضاء جه  ق
ــام ــية    . ٢٠١٢ عــ ــدورات الدراســ ــدى الــ ــصدد، كانــــت أحــ ــذا الــ ــيعيويف هــ  دْورة ةاملواضــ

ا، خــــالل تلــــك الــــسنة  والــــيت شــــارك فيهــــ"األخالقيــــات، الــــشفافية واخلدمــــة العموميــــة"
  .من املدعني العامني ٩٠٢ وحدها،

خــذت يف الــصني خــالل الــسنوات األخــرية سلــسلة مــن التــدابري ملكافحــة الفــساد    واتُّ  -٤٦
ويف هـذا الـصدد،     .  يف جهاز النيابـة العامـة مـن خـالل التثقيـف وبـرامج التوعيـة                زاهة  نالوتعزيز  

 العـام  االدعـاء عـىن بتثقيـف جهـاز    ة للتنفيـذ تُ ي األعلى مبـادئ توجيهيـ      أصدر النائب العام الشعب   
 يف  ٨٧مشلـت     شـخص  ٢٠١ ٠٠٠ م معارض متجولـة حـضرها إمجـاالً        كما نظّ  ،زاهة  نالبشأن  

كمــا روج ملبــادرات تثقيفيــة خاصــة ملعاجلــة .  النيابــة العامــة يف الــبالدأجهــزةاملائــة مــن أعــضاء 
د مـن تفـاقم التحـديات يف مـا يتعلـق            القضايا األساسية اليت مت حتديدها يف الصني علـى أهنـا تزيـ            

ز لـدى بعـض املـدعني العـامني وأسـاليب العمـل              كما هو احلال بالنسبة إىل عقلية التميّـ        زاهة  نالب
  .التعسفية اليت يعتمدها بعضهم

 يف هذا الصدد متثلت يف تنظـيم        خذتاتُّكما سلطت الصني الضوء على مبادرة حمددة          -٤٧
وشـارك أعـضاء مـن      . زاهـة   نالترويج ملواضـيع ذات صـلة بـ       مسابقات للرسم وفن اخلط هبدف ال     

كمـا  .  فنياً  عمالً ١٤ ٨٧٦حبوايل  جهاز النيابة العامة وعائالهتم من شىت أحناء البالد حىت اآلن           
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تعلــيم باالتــصال التاحــة إل وإطــالق منــابر ، بــرامج تثقيفيــةمشلــت أنــشطة توعيــة أخــرى صــياغةَ
  .زاهة نالانات مسرحية حول موضوع ات حوارية ومهرجي وتنظيم مبار،احلاسويب

    
     النيابة العامةوأجهزةاإلشراف واإلجراءات التأديبية بالنسبة ألعضاء اجلهاز القضائي     

إىل أمهية ضمان إرساء آليات رقابـة مهنيـة فعالـة واختـاذ إجـراءات          كثرية  أشارت دول     -٤٨
ليطها الـضوء علـى عمليـات       باإلضـافة إىل تـس    وذلك   ، عند االقتضاء  ،تأديبية شفافة وموضوعية  

 أجهــزة اجلهــاز القــضائي و نزاهــةباعتبارهــا أدوات رئيــسية لتعزيــز، املــوظفني وتدريبــهمتعــيني 
كما قامت دول، مثلما هو احلال بالنـسبة إىل التـدابري األخـرى          . النيابة العامة احلالية واملتصورة   

 مـع الـسعي إىل احلفـاظ        ،شفافية، مبحاوالت لضمان أقصى قدر من املساءلة وال       زاهة  نالاملتعلقة ب 
 .على استقاللية هذه األجهزة عن فروع احلكومة األخرى

 ، مـن الـدول اجمليبـة      دأشـار عـد   لتوفيـق بـني هـذه األهـداف املزدوجـة،           مسعى إىل ا  ويف    -٤٩
 إىل ضــرورة إنــشاء هيئــات متخصــصة ، إكــوادور وأملانيــا والــصني والكويــت واملكــسيك منــها

الوثيقة الـصلة   تضم أعضاء من اجلهاز القضائي لإلشراف على عملهم اليومي ولتطبيق القواعد            
ويف الكويـت، هنالـك هيئـات       . باألخالقيـات األنظمـة اخلاصـة     مبـا يف ذلـك      لواجباهتم،  بأدائهم  
ــة ــساً ،فردي ــضم رئي ــشارين ت ــن  ، ومست ــسؤولة ع ــيش اخلــاص ب  م ــة عمــل احملــ التفت اكم االبتدائي

 علـى أسـاس    كـامالً اإلشرافية تفتيـشاً     هذه اهليئات    جتريو. واحملكمة العليا وجهاز النيابة العامة    
التفتيـشية   وضع جملس القضاء االحتـادي يف املكـسيك نظامـا للزيـارات             كذلكو. نصف سنوي 

ــة ــ. للمحــاكم اإلقليمي ــارات أو أن ُتوميكــن أن ُت نائي إذا قــام علــى أســاس اســتث ربمج هــذه الزي
  .ارتأى اجمللس إمكانية ارتكاب أعضاء من اجلهاز املعين خمالفات ما
قائمـة مبفردهـا    ت يف شىت أحنـاء الـبالد داخـل احملـاكم الـشعبية دوائـر                ئنشويف الصني، أُ    -٥٠

 ضـد اجلهـاز القـضائي واختـاذ مـا           املرفوعـة العمومية   مهمتها تلقي الشكاوى     ،االنضباطلتفتيش  
 موظفـون خمصـصون     يعمـل و. أهنا والتحقيـق يف أعمـال الفـساد املزعومـة          بـش  إجراءاتيلزم من   

مـدى  عـن   تقـدمي تقـارير يوميـة        متفّرغني أو غري متفّرغني وذلك مـن أجـل            نزاهة يمفتشبصفة  
مــن تفتـيش  كمـا وضـع نظـام    .  املطّبقـة علـيهم  زاهـة  نالـ  ملبـادئ احتـرام أعـضاء اجلهـاز القـضائي     

مبـسائل حمـددة    تفتـيش فيمـا يتعلـق       عليـا مـن إجـراء عمليـات         ن احملاكم ال  األعلى إىل األسفل ميكّ   
  .األدىن درجة يف احملاكم زاهة نالبخاصة 
 مهمتـه الرئيـسية ضـمان     و ، يف نيجرييا جملس القـضاء الـوطين مبقتـضى الدسـتور           ئنشوأُ  -٥١
االحتـاد بـصفته رئـيس      احملكمـة العليـا يف      وتألف اجمللس من رئيس قضاة      .  اجلهاز القضائي  نزاهة
.  ومن موظفني قضائيني كبار آخرين وكذلك من أعضاء من رابطـة احملـامني النيجرييـة               ،لساجمل
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ــسية    ــس الرئي ــة اجملل ــوظفني      هــي ومهم ــيني امل ــشأن تع ــرئيس واحملــافظني ب ــشورة إىل ال ــدمي امل تق
ــضباطهم وجمــازاهتم القــضائيني ــسياساتية املوســعة للجهــاز     .  وان ــسائل ال ــة امل كمــا عاجلــت اهليئ

  .زاهة نالل إنفاذ مدونات قواعد السلوك وما يتصل هبا من قضايا تتعلق بالقضائي من قبي
لتنظـيم الـذايت يف املـسائل غـري         خبـصوص ا   من طـرف اجلهـاز القـضائي         مماثلمسعى  ويف    -٥٢

الـسلوك غـري اجلنـائي      اإلشـراف علـى     نظام احملاكم االحتادية يف الواليـات املتحـدة         تولّى  اجلنائية،  
واملــؤمتر . خــالل املــؤمتر القــضائي للواليــات املتحــدةوذلــك مــن طين ألعــضائه علــى الــصعيد الــو

 ، يف الواليـات املتحـدة     ء األعلـى   تتألف مـن رئـيس القـضا       ، احتادياً قاضياً ٢٧القضائي هيئة تضم    
 حمكمة اسـتئناف، ومـن رئـيس قـضاة          ١٣ رئيس اجللسة، ومن رؤساء قضاة       يضطلع مبهام الذي  

 وقـع   ،من قـضاة حمـاكم جزئيـة تابعـة للـدوائر اإلقليميـة            ياً  قاض ١٢حمكمة التجارة الدولية، ومن     
  )١٠(.ثالث سنواتلتويل املنصب ملدة اختيارهم من طرف قضاة دوائرهم 

 جملـس القـضاء      مـن الدسـتور، فـإنَّ      ١٧٨ للمادة   وعلى غرار ذلك يف إكوادور، ووفقاً       -٥٣
ــات التأديب   هــو  ــسؤول عــن احلوكمــة واإلدارة واإلشــراف واآللي ــاز امل ــة املطبَّاجله ــسبة  ي ــة بالن ق

ــضائي  ــاز الق ــد طــورت       . للجه ــضاء ق ــس الق ــة جملل ــة التابع ــة التأديبي ــت وحــدة الرقاب  أداةوكان
وتتـضمن هـذه األداة قاعـدة    .  وشـفافية زاهـة  نإلكترونية للمساعدة يف تطبيـق التـدابري التأديبيـة بـ        

  .متاحة على املوقع الشبكي للمجلس  القضائيةبيانات للسوابق
سوء ُيـّدعى فيهـا بـ      قـضية أنـه حينمـا ُترفـع       ،   يف أوروغواي   قليالً اً خمتلف اً هنج ثّلفيما مي و  -٥٤

 للتحقيـق يف    مرشـداً  احملكمة العليا    تعّينعضو من اجلهاز القضائي يف أوروغواي،       على  السلوك  
  . املتوصَّل إليهاستنتاجاتالح أسباب اوّضيالشكاوى ولتقدمي تقرير 

سـلطة اإلشـراف    أنَّ  دعني العـامني، أشـارت أملانيـا إىل         وفيما يتعلق باإلشراف علـى املـ        -٥٥
على عمل جهاز النيابة العامـة وتوجيهـه أنيطـت بعهـدة كبـار مـسؤويل مكاتـب االدعـاء العـام                      

 وعلـى حنـو يتوافـق مـع         حتقيقـات ُتجـرى قانونيـةً      وجيـب أن تكـون أيُّ     . ووزير العدل االحتادي  
وميكـن للمـدعي    . لة مبوجـب القـانون اجلنـائي       اجلنـائي اإللزامـي والـنظم ذات الـص         االدعاءمبدأ  

  .قانونية غري حتقيقاتالعام مبوجب هذا النظام أن يعترض على 
 إذ وضـعت    ، بالنسبة إىل اجلهـاز القـضائي      للنهج املتَّبع   مماثالً وقد اعتمدت الصني هنجاً     -٥٦

ومبوجـب ذلـك    .  من األعلى إىل األسفل بالنسبة إىل جهاز النيابـة العامـة           تفتيشنظام  هي أيضاً   
 مــن املراتــب املــدعني العــامنيإشــراف إىل مــن املراتــب األدىن النظــام، خيــضع املــدعون العــامون 

 اً حمليــاً عامـ ياًع مــّد٢٧١م النائـب العــام الـشعيب األعلـى أداء أكثــر مـن     قــّيوحـىت اآلن  . األعلـى 
───────────────── 

 )10( www.uscourts.gov/FederalCourts/JudicialConference.aspx.  
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ليـون  وقـد أجـرى املـدعون العـامون احمل        .  مقاطعـة خمتلفـة    ٢٩ مـن    مالحقـة قـضائية    وحدة   ٥٣و
  .التابعة هلمأداء األجهزة بشأن  حزمة من الفحوص ١٣٧ ٠٠٠بدورهم ما جمموعه 

    
     النيابة العامةأجهزةأعضاء اجلهاز القضائي واليت تقع على املسؤولية اجلنائية     

حملـة عـن    ، عرض عدد من الـدول       ذاتية التنظيم آليات تأديبية   ما يتجاوز نطاق تطبيق     في  -٥٧
 جنائيـة ضـد أعـضاء مـن اجلهـاز القـضائي بتهمـة أعمـال                 حقات قضائية مالأجريت فيها   قضايا  

قـضية هوانـغ سـونغيو، نائـب        عـن    ، أبلغـت الـصني    ويف هذا الصدد  . فساد أو جرائم ذات صلة    
 بالــسجن مــدى ٢٠١٠كــم عليــه يف عــام  الــذي ُح،الــرئيس الــسابق للمحكمــة الــشعبية العليــا

ــساد     ــال ف ــه أعم ــاة الرتكاب ــشملاحلي ــي ت ــرشــى تلق ــها  بلغ ــنيب  ٥,١ت قيمت ــون رمني أي ( ملي
  .)دوالر أمريكي تقريباً ٨٢٠ ٠٠٠ يعادل ما
نـت الـصني مـا تبذلـه مـن           النيابة العامـة، بيّ    أجهزةوعلى غرار ذلك فيما يتعلق بأعضاء         -٥٨

الفتـرة مـن   وخالل .  قضائياالضالعني فيها جهود للتحقيق يف حاالت السلوك الفاسد ومالحقة        
 االنضباط التابعة جلهـاز النيابـة     تفتيششراف و أجرت إدارات اإل  ،  ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨عام  

  .شخص ١ ١٠١ حالة مشلت ٨٨٣العامة يف شىت أحناء البالد حتقيقات يف 
يف عـدد   حـدوث زيـادة     مت كوستاريكا جمموعة من اإلحـصاءات املفـصلة أثبتـت           دَّوق  -٥٩

 النيابـة العامـة خـالل       أجهـزة  القضايا املتصلة بالفساد املرفوعة ضـد أعـضاء اجلهـاز القـضائي أو            
وأبلغـت بورونـدي عـن      .  يف عدد القضايا اليت تـتم تـسويتها بنجـاح          وكذلكالسنوات األخرية   

 إىل إجـراءات تأديبيـة أو جنائيـة متعلقـة بأعمـال              من اجلهاز القضائي حاليـاً      عضواً ٢٠خضوع  
بـالغ عـن أعمــال    لإلهـذه احلــاالت علـم هبـا عقـب إرســاء آليـةٍ     أنَّ  مـشرية إىل  ،فـساد مزعومـة  

  .نشئت حديثاًالفساد اليت يرتكبها أفراد من اجلمهور أُ
    

 أجهزةيف اجلهاز القضائي وإدارة القضاء وحتسني الشفافية  الرامية إىلالتدابري   - دال  
    النيابة العامة

 اليت أشـارت إليهـا      ، وديناميكية  القضاء تنوعاً   نزاهة أكثر جماالت إصالحات  واحد من     -٦٠
 وأجهـزة حتـسني شـفافية سـري عمـل اجلهـاز القـضائي             الراميـة إىل     بالتـدابري    ، يتعلـق  يبـة الدول اجمل 

رفــع  أفــراد اجلمهــور مــن آليــات إبــالغ فعالــة متكــُنوصــون وقــد شــكل إرســاء . النيابــة العامــة
 مـن جوانـب هـذه        أساسـياً   النيابـة العامـة جانبـاً      أجهـزة  أعـضاء اجلهـاز القـضائي أو         ضـد  قضايا

  .من الدولكثري  اجلهود املبذولة يف
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وإشـهار  يف حتديـد    ،  يف هـذا الـصدد    ومتثلت خطـوة مهمـة أوىل اسـتبانتها دول عديـدة              -٦١
ت املفتـشية العامـة شـكاوى       قّويف اجلزائر، تل  . ها تلك الشكاوى  رفع إلي هيئة مركزية ميكن أن تُ    
يـد   حتد بغيـة  تلـك الـشكاوى      اسـتخدمت و. والربيـد اإللكتـروين   العادي  من مواطنني عرب الربيد     

خالل بالواجب املهين والقتـراح     اإلنقاط الضعف يف النظام القضائي ويف الكشف عن حاالت          
كما نشر مكتب وزارة العدل على موقعه الشبكي بيانـات          . ما جيب اختاذه من التدابري املناسبة     

ف إتاحـة الفرصـة للمـواطنني لكـي         االتصال به مـن بريـد إلكتـروين ورقـم هـاتف وفـاكس هبـد               
  .عموماً للتواصل مع الوزارة ويتقدموا بآرائهم وواغلهمشروا عن ّبيع
ــ التقــدممــواطن يِّ ويف إســبانيا، ميكــن أل  -٦٢ شكوى خبــصوص تــصرفات مــدع عــام إىل  ب

حدثت صـفحة موقـع شـبكي جديـدة     كما أُ. عديد من كبار املسؤولني يف مكتب املدعي العام    
ــوان  ــواطن "بعن ــة امل ــو  ّج مو"إىل عناي ــراد اجلمه ــع أف ــة إىل مجي ــدمي   ر ه ــون يف تق ــد يرغب ــذين ق ال

 لتعزيـز قـدرهتم علـى       بأمجعهـا، ع عام أو ذات عالقة باملؤسـسة        خبصوص تصرفات مدّ  شكاوى  
كمــا شــجعوا املـواطنني مــن خــالل هـذا املنــرب علــى تقــدمي   . التواصـل مــع مكتــب املـدعي العــام  

  .اقتراحاهتم خبصوص سبل حتسني فعالية نظام العدالة
 سرية ضـد    بطريقة شكاوى   تقدميالسماح ألفراد اجلمهور ب     أنَّوأشارت املكسيك إىل      -٦٣

دعـم  بـّد مـن    ال أنـه  مـع أعضاء من اجلهاز القضائي زاد من عدد التقارير املقدمة إىل السلطات     
  .هذه املزاعم اجملهول مصدرها بأدلة مستندية

الــدول إىل دور وســائل اإلعــالم الرئيــسي يف حماســبة اجلهــاز      أكثريــة كمــا أشــارت    -٦٤
 تيـسري عمليـة   قـصد   بو. زاهـة   نالـ قضائي ويف الكشف عن أعمال الفساد أو انتـهاكات قواعـد            ال

 ممـا  ،علـى الطـابع العمـومي جللـسات احملـاكم        كـثرية   ، شـددت دول     عمـال اإلبالغ عن هـذه األ    
  .هارواجلمهور حضوبإمكان وسائل اإلعالم أنَّ يعين 
قرينـة قانونيـة إمـا مـن خـالل          ألخـذ ب  ايبـة   غالبية الـدول اجمل   اسُتهلّ يف   ويف هذا الصدد،      -٦٥

تكـون مجيـع جلـسات احملـاكم     يف احملاكم،  القواعد الدستورية أو حبكم واقع املمارسة القضائية        
 علــى ســبيل املثــال، حيــث تعقــد     ، احلــال يف ميامنــار هكــذاو. مبقتــضاها مفتوحــة للجمهــور  

بـشأهنا  خاصـة يـنص      باسـتثناء حـاالت      ، وبإمكان اجلمهور حـضورها    ،اجللسات القضائية علنياً  
  . على وجوب أن تكون اجللسات فيها مغلقةالقانون صراحةً

 اإلجـراءات القـضائية   مراحـل  مـن  مرحلـة كـل   أنَّ   أشـارت الواليـات املتحـدة إىل         كما  -٦٦
ــة ــة حمــدودة   إالّ، مفتوحــة للجمهــور االحتادي مــواطن أيِّ وبإمكــان .  يف حــاالت اســتثنائية معين

 مراقب أن يتوجه إىل مـبىن احملكمـة االحتاديـة وأن يطلـع              يرغب يف حضور جلسة حمكمة بصفة     
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 مببــدأ  وعمــالً،ويف أملانيــا أيــضاً. ل عملــها الــزمين ومــن مث أن حيــضر اجللــسة املعنيــة وعلــى جــد
 مبــا يف ،، تكــون جلــسات االســتماع يف احملــاكم الــيت تتــوىل إصــدار احلكــم "احملاكمــة املباشــرة"

  .جلسات علنية ،القضائيةذلك إصدار األحكام والقرارات 
تقبـــل حبـــضور وســـائل اإلعـــالم واجلمهـــور يف هـــي أيـــضاً وأشـــارت الـــصني إىل أهنـــا   -٦٧

 إنـشاء صـناديق للـرأي العـام،         معّينة، ومنها مـثالً   اجللسات بشكل أوسع من خالل اختاذ تدابري        
 مـن   أفـراد  وإشـراك    ،ومواقع شبكية لتلقي الشكاوى واستالم التقارير، وعقد مؤمترات صحفية        

  .فيما يتعلق بنظام احملاكمومشرفني خاصني ن ستشاريممهور لالضطالع بدور اجل
 تزايدت االختالفات بني الدول بشأن الـسماح بالتغطيـة اإلذاعيـة أو التلفزيونيـة              ولكْن  -٦٨

ــة محستــويف حــني . يف احملــاكم  احملــاكم علــى مــستوى الواليــات يف الواليــات املتحــدة    أكثري
 تـسجيل األفـالم والتـسجيالت اإلذاعيـة          صـراحةً  ظـر أملانيـا   حتا،  هـ بتصوير جلـسات احملـاكم وبثّ     

  .والتلفزيونية هبدف عرضها للعموم أو نشر حمتوياهتا
بعض الدول ما قامت به من حماوالت إلشراك اجلمهور وتثقيفه بفعالية هبـدف             بّينت  و  -٦٩

تصار علـى حتـسني    االق على حماولتها الذهاب إىل أبعد من         مربهنةً ،تعميق فهمه للنظام القضائي   
ويف هــذا . وســائل اإلعــالم واجلمهــور إىل احملــاكم ملتابعــة اإلجــراءات القــضائية   ســبل وصــول 

 هبـدف توعيـة   "مفتوحـة األبـواب   "وزارة العدل يف اجلزائر بصفة منتظمة نـدوات          عقدتالصدد،  
ــضائية ونظــام      ــشأن عمــل اإلدارات الق ــات . املقاضــاةاجلمهــور ووســائل اإلعــالم ب ويف الوالي

م قـدّ يملتحدة األمريكية أيضا، تكفل املكتب اإلداري للمحاكم االحتادية بـإدارة موقـع شـبكي               ا
 والطـالب   رسون يف ذلك املد   ن مب ،معلومات مفصلة مكيفة خصيصا ملختلف الفئات املستهدفة      

  )١١(.نون القانونيوخصائين واألون والباحثوووسائل اإلعالم واحمللف
دور تكنولوجيـا املعلومـات يف تعزيـز شـفافية نظـم            يد  تزاعلى  كثرية  دول  دت  أكّكما    -٧٠

ــا ــاكم وكفاءهتـ ــوادور إىل  . احملـ ــارت إكـ ــذا الـــصدد، أشـ ــشأ  أنَّ ويف هـ ــد أنـ جملـــس القـــضاء قـ
 فــرد مــن اجلمهــور تقــدمي مقترحــات لزيــادة تعزيــز فعاليــة اجلهــاز    ختــول أيَّ )١٢(شــبكية ةمنــّص

  .وشفافيته )١٣(القضائي

───────────────── 
 )11( www.uscourts.gov.  
 )12( www.todossomosjusticia.gob.ec.  
: املعلومات العامة حول سري عمل نظام العدالة متاحة أيضا على املوقع الشبكي التايل )13( 
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نظـام ملفـات القـضايا اإللكتـروين        /نظـام إدارة القـضايا    يـسمح   ويف الواليات املتحـدة،       -٧١
 ،إىل امللفات املـسجلة عـرب اإلنترنـت     سبل الوصول    يتيحقبول طلبات رفع القضايا و    بللمحاكم  

 وتــوفري قــدرات حبــث ، املتــزامن إىل ملفــات القــضايابالوصــولمــع الــسماح ألطــراف متعــددة 
مـام احملكمـة إلكترونيـا وحتميـل امللفـات          النظـام تـسجيل املرافعـات أ       يتـيح كما  . وإبالغ موسعة 

  )١٤(.وطباعتها مباشرة من خالل النظام اخلاص باحملاكم
 باحلاجـة إىل ترسـيخ املـسؤولية املؤسـسية لتعزيـز الـشفافية يف               جانب شـيلي    من وإقراراً  -٧٢

 جلنة معنيـة بالـشفافية يف اجلهـاز القـضائي           ٢٠٠٨يف عام   ذكرت أهنا أنشأت    اجلهاز القضائي،   
 ممـا ييـسر   ، االستجابة لطلبـات احلـصول علـى معلومـات مقدمـة إىل الـسلطات القـضائية                هبدف

يعـزز شـفافية العمـل القـضائي        ، و احملـاكم الـذين يلجـأون إىل       للمعلومـات لفائـدة      طالنشر النـش  
ــياً بريــداًكمــا أنــشأت عنوانــ . علــى نطــاق أوســع  ــااً خمصــصاً إلكتروني ت اجلمهــور  لتلقــي طلب

  .للحصول على املعلومات
، أصدرت احملكمة الـشعبية العليـا توجيهـات إىل مجيـع احملـاكم بتعزيـز          ويف الصني أيضاً    -٧٣

للجمهـور  اإلعـالن  حتـسني   مـع التركيـز خاصـة علـى         ، الشؤون القضائية  اإلعالن للجمهور عن  
 وكمــا هــو احلــال بالنــسبة إىل الــدول األخــرى، جــرى العمــل أيــضاً. عــن احملاكمــات القــضائية

  .على شبكة اإلنترنتللجمهور كام القضائية ألحباإلعالن عن ا
زويال البوليفاريـة، أدخلـت جمموعـة واسـعة مـن األدوات التكنولوجيـة                فنمجهورية  ويف    -٧٤

بوابـة احلاسـوبية   وأطلقـت ال . يف حماولة لتعميـق فهـم إجـراءات العدالـة اجلنائيـة واملـشاركة فيهـا          
"Portal Vitrina") ومبقتــضى  .خبــصوص ميزانيــة احملكمــة العليــا الــشفافية لزيــادة) بوابــة الــشفافة

ــور     ــراد اجلمه ــذا النظــام، ميكــن ألف ــة بــ  الوصــوله ــات املتعلق ــة يف جراءات اإل إىل املعلوم املتبع
ام جديـد  كما طور يف اآلونـة األخـرية نظـ   . الفردية املتخذة من قبل احملكمة عمليات املشتريات   
  .مؤمتت إلدارة القضايا

 على الـشفافية واحليـاد يف توزيـع القـضايا           الضوَء أيضاً  ألخرى من الدول ا   ط عددٌ لََّسو  -٧٥
 يف زاهــة نالــوجــود وإدراك علــى أعــضاء اجلهــاز القــضائي باعتبارمهــا عــاملني حمــوريني لــضمان  

  .اإلجراءات القضائية
 عمليـات  جتـري و. القـضاة إسـناد القـضايا إىل   ، تنوعـت أسـاليب     ويف الواليات املتحدة    -٧٦

لقـضايا مـن حيـث العـدد        عبـاء ا  ضمان توزيع عـادل أل    ُتعىن ب رات أساسية   يف ضوء اعتبا  اإلسناد  
لــصيغ تلجــأ غالبيــة احملــاكم أنَّ مــع ، " املفــّضلاختيــار القاضــي"مبــا ُيــسمى واجتنــاب الــسماح 

───────────────── 
 )14( www.pacer.gov/cmecf.  
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مقّدمـة  ومـع ذلـك وعلـى غـرار ردود          . لقـضاة العشوائية يف إسـناد القـضايا ل       من القرعة    متنّوعة
 خبــصوص العــام الــسائد االفتــراضاملتحــدة إىل أنــه رغــم دول أخــرى، أشــارت الواليــات مــن 
إتاحـة  من الضروري ومن باب احلرص على كفاءة احملاكم          فإنَّ القضايا بصفة عشوائية،     توزيع

ذلـك مـثالً    مـن   ، و قـضاة يتمتعـون خبـربة خاصـة       اجملال إلسناد القضايا اليت هي من نـوع معـني ل          
  .قضايا السجناء وأقة بإزالة األسبستوس القضايا املتعل وأدة القضايا اجلنائية املعقّ

إليـه  أشـارت   مـا   تزايد استخدام التكنولوجيا يف عملية توزيع القـضايا،         يبّين جمدداً   ومما    -٧٧
 لتوزيـع القـضايا علـى املـدعني         لكترونيـاً إ وضـع نظامـاً   قـد   املدعي العام للدولـة     أنَّ  من  إكوادور  
 سـلطة   ممـا يلغـي أيَّ    ، وبـصفة عـشوائية    ُجرميـة آليـاً     األفعـال ال  مبوجبه التقارير عن    ُتسند  العامني  

، يتم توزيع القضايا يف االحتاد الروسـي آليـا مـن    على حنو مماثل و. تقديرية للمدعي العام للدولة   
  .خالل نظام الدولة املؤمتت

    
 واإلفصاح عن املوجودات ةاألخالقيالقواعد نات مدّوو تضارب املصاحل  - هاء  

     النيابة العامةأجهزةز القضائي وبالنسبة إىل أعضاء اجلها
التحــدي الــذي يطرحــه تــضارب   كــثرية، علــى حنــو حمــدد إىل   دول أطــراف تطّرقــت   -٧٨

 الضوء علـى األدوات     فسلطت ،النيابة العامة وأجهزة   اجلهاز القضائي     نزاهة فيما خيص املصاحل  
التـدابري   تلـك    بّينـت وقـد   . والتصدي هلـا  مثل هذه احلاالت من التضارب      املستخدمة ملنع نشوء    

 ٧ غـــراض تنفيـــذ املـــادةألحتقيقـــاً ذات الـــصلة الواجـــب اختاذهـــا بوضـــوح إجـــراءات العمـــل 
  .االتفاقية من ٨  واملادة٤ والفقرة
الـدول اجمليبـة    باشـر اختـاذه عـدد مـن         إجـراء وقـائي مـشترك       أُشري إىل   ويف هذا الصدد،      -٧٩

ــة ألعــضاء اجلهــاز القــضا     وهــو  ــشطة اخلارجي ــى األن ــود عل ــا يف ذلــك املــصاحل  ،ئيفــرض قي  مب
ــة     ــدخل اخلارجي ــصادر ال ــن م ــا م ــة وغريه ــت، ال. التجاري ــاز    ويف الكوي ــسمح ألعــضاء اجله ي

اسـتقاللية اجلهـاز   تـضّر ب أعمـال أخـرى مـن شـأهنا أن     أيِّ أعمال جتارية أو    أيِّ  القضائي مبزاولة   
ويف . اإلخـــالل بـــذلكجنائيـــة يف حالـــة تطبيـــق جـــزاءات  مـــع إمكانيـــة ،القـــضائي أو نزاهتـــه

ومـن املـشاركة النـشطة يف       يف احملاكم   نع أعضاء اجلهاز القضائي من مزاولة احملاماة        إكوادور، مُ 
ــسياسية أو الترّشــ    ــل األحــزاب ال ــة  عم ــات أو مزاول ــل خــارجي أيِّ ح لالنتخاب ــواء يف ،عم  س

ق يـسمح للقـضاة بالتـدريس       ستثناء مضيَّ وهذا احلظر الفاصل خيضع ال    . القطاع العام أو اخلاص   
  . مماثالًكما عرضت أوروغواي نظاماً.  املؤسسات األكادميية خارج أوقات العمليف
علـى القـضاة حيـازة مـصاحل        حيظـر   للقـضاء    القانون األساسـي     نَّأ  اجلزائر أيضاً  بلغتوأ  -٨٠

أدائهـم  تعوق مسار العمـل املعتـاد يف   أو عن طريق طرف ثالث، ميكن أن   هم  بأنفسهم  جتارية،  
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كما ألزم القانون أعـضاء اجلهـاز       . استقاللية اجلهاز القضائي بصفة عامة    ب لواجباهتم أو أن متسّ   
  .القضائي باإلفصاح عن ممتلكاهتم لدى تعيينهم وكل مخس سنوات بعد ذلك

ــ  -٨١ ــاألدوات احملــدَّ ا أمَّ لــدول لتنظــيم تــضارب املــصاحل  دة الــيت تــستخدمها ا فيمــا يتعلــق ب
ــه ــد ، ودرئ ــى صــكني متخصــص   فق ــضوء عل ــصني ال ــايري األساســية   ســلطت ال ــنني مهــا املع ني اث

.  كانـت قـد أصـدرهتا احملكمـة العليـا          ،لقـضاة األخالقيات القضاة املهنية ومدونة قواعـد سـلوك         
 ،أثنـاء أداء واجبـاهتم    عليهم اتباعهـا يف     وقدمت مدونة قواعد السلوك توجيهات حمددة للقضاة        

ــ وهــي ــة والوســاطة      ت ــضايا واحملاكم ــع الق ــل رف ــن قبي ــضائية املنازعــات يف شمل جمــاالت م الق
حدثت أنظمــة بــشأن تنفيــذ كمــا اســُت. بعــد العمــلالــيت ُتمــارس واألنــشطة القــانوين والتوثيــق 

يف حـال خـرق أعـضاء مـن     إلنفاذهـا   مـع إتاحـة آليـات       ، ومنـع تـضارب املـصاحل      زاهة  نالمبادئ  
وكمثــال علــى تطبيقهــا، فــرض علــى أعــضاء اجلهــاز . اجلهــاز القــضائي ألحكــام هــذه األنظمــة

ــيهم مــن  قــضائي حظــر عــام خبــصوص قبــول مــا يُ  ال أربــاح غــري مــستحقة وهــدايا،  "عــرض عل
 األداء  مـن شـأهنا أن تـؤثر يف       ترفيهيـة   وسـبل تـسلية     خاصة  ومعامالت خاصة، وفرص رحالت     

  ."زيه للواجبات الرمسية الن
 علـى   للموظفني القـضائيني،  ويف نيجرييا، وضع اجلهاز القضائي مدونة قواعد السلوك           -٨٢
 هـذه املدونـة جملـس القـضاء          تطبيق رديوُي. ج مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي      منوذ

وباإلضـافة إىل   . جمـازاة الـضالعني فيهـا     و )١٥(م مبراقبـة حـاالت عـدم االمتثـال        وقـ ي الـذي    ،الوطين
ويف حـني مل   . ضع املوظفون القضائيون إىل مدونـة قواعـد سـلوك املـوظفني العمـوميني             خيذلك،  

ــة قواعــد ســلوك متخصــصة بالنــسبة إىل املــوظفني العــاملني يف    وضــع أيُُّت ــة ةجهــزأ مدون  النياب
 جهـازا  كـذلك وضـع   . مدونة قواعد السلوك العامة تلك     مبقتضيات هؤالء ملزمني    يظلّالعامة،  

مكافحــة الفــساد الرئيــسيان املــسؤوالن عــن املالحقــات القــضائية بــشأن جــرائم الفــساد تــدابري  
كمـا أشـار االحتـاد      .  التـابعني هلمـا     العـامني املتخصـصني    املدعني زاهة ن  هتدف إىل ضمان   داخلية

 يف عمليـة وضـع مدونـة قواعـد الـسلوك             أساسـياً  الروسي إىل مبادئ بانغالور باعتبارها مـصدراً      
  .٢٠١٢ديسمرب / يف كانون األولاعتمدتبشأن أخالقيات القضاء اجلديدة اليت 

 مدونــة قواعــد ٢٠٠٨يف عــام ضاء اعتمــد جملــس القــأنَّ  فاســو إىل وأشــارت بوركينــا  -٨٣
 املبـادئ ورمسـت تلـك املدونـة       . كانت قد وضعت بالتعاون مع أعضاء اجلهـاز القـضائي          سلوك

املـستمدة مـن    ، و  واملـساواة واملـسؤولية املهنيـة      زاهـة   نال االستقاللية واحلياد و   املكونة من الرئيسية  
.  يف اجلهـاز القـضائي مـن التزامـات        كما فـصلت مـا جيـب أن يتقيـد بـه العـضو              ،املعايري الدولية 

───────────────── 
  .www.nigeria-law.org: باإلمكان االطالع على املدونة على املوقع الشبكي التايل )15( 
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 مدونـة قواعـد سـلوك    ٢٠١٠ يف عام    البوليفارية زويال  نفمجهورية  ، وضعت يف    على حنو مماثل  و
 اآلليـات التأديبيـة ذات الـصلة    تـبني سـلوك أعـضاء اجلهـاز القـضائي و      للقضاة، تـنظّم    متخصصة  

  .ة اإلخالل بتلك القواعدالواجب تطبيقها يف حال
واجـب  مدونة قواعد عامة للسلوك     املدعون العامون يف    ل  شَمُي،   املتحدة ويف الواليات   -٨٤

جمموعــة مــن املعــايري يف  و،املــوظفني العــاملني يف فــروع الــسلطة التنفيذيــة تطبيقهــا علــى مجيــع 
تلقــي معــايري الــسلوك العامــة مواضــيع مثــل  شملتــو.  ملــوظفي وزارة العــدلاملــصممة خصيــصاً

اهلدايا بني املوظفني، واملصاحل املاليـة املتـضاربة، واحليـاد يف           دل  تبااهلدايا من مصادر خارجية، و    
ــة، والبحــث عــن    ــات الرمسي ــرص توظيــف أداء الواجب  ،ســاءة اســتغالل املناصــب  إ أخــرى، وف

لوك التكميليــة علــى مــوظفي  إىل ذلــك، حظــرت معــايري الــس وباإلضــافة. واألنــشطة اخلارجيــة
 تكـون راء التحقيقـات أو غريهـا مـن املـسائل الـيت              وإجـ  قاضـاة  مزاولـة مهنـة احملامـاة وامل       ةالوزار

  .الوزارة طرفا فيها
ــّد اللجــوء إىل  ويف حــني   -٨٥ ــدونات قواعــد  ُيع ــرض م ــة  ف ــوائح تنظيمي ــة ول ــشأن أخالقي ب

تـدبرياً يستـشهد بـه عـدد مـن          ليـات تأديبيـة ذات صـلة،        آتضارب املصاحل مع ما تـستوجبه مـن         
ول أخـرى وجهـات نظرهـا خبـصوص تقييـد           قـدمت د  الدول علـى حنـو مـشترك يف هـذا اجملـال             

  .اجملال نفسههذا مة قانونا يف ملزِقواعد قدرة احلكومة على فرض 
ــذا الـــصدد  -٨٦ ــا  ،ويف هـ ــه وذكـــرت أملانيـ ــالأنـ مـــسألة التعقيـــد الـــذي يكتنـــف  نظر إىل بـ

 عـن   توعية القضاة بشأن قـضايا أخالقيـات املهنـة عوضـاً          اللجوء إىل زيادة    ل  فضَُّياألخالقيات،  
املواضيع املتعلقة بأخالقيات املهنة وعلـى      مراراً  ولبلوغ هذه الغاية، نوقشت     .  يف لوائح  مهاتنظي

 عن املبادرات اليت أطلقتـها حكومـات        وفضالً. نطاق واسع بني أعضاء اجلهاز القضائي األملاين      
 ت على املـستوى عـرب اإلقليمـي       ئنشمن قبيل إنشاء أفرقة معنية بأخالقيات القضاء، أُ       الواليات،  

 كمــا أعــد االحتــاد ورقــة )١٦(. تابعــة الحتــاد القــضاة األملــان"بأخالقيــات القــضاءخاصــة شــبكة "
 وأعـد جمموعـة مـن    ،احتـاد القـضاة األملـان   إطـار  النيابة العامـة يف  سلك مناقشة حول أخالقيات   

  .احلاالت العملية
دليـل  " هعنوانـ  يف بلجيكا دليل ألخالقيات املهنة لفائدة أعضاء اجلهاز القضائي      َعِضوُو  -٨٧

وأشــارت بلجيكــا إىل أنــه، باســتثناء مــادة عامــة . "ل احلميــدةصاالقــيم واِخلــاملبــادئ و: القــضاة
 ملـسؤوليات املنـصب، مل تتنـاول     عامـاً واردة يف مدونة قواعد الـسلوك القـضائي قـدمت تعريفـاً         
القيـات  ضـع دليـل أخ  وهلذا الـسبب، وُ . مدونات قواعد السلوك املطبقة مسألة أخالقيات املهنة    

───────────────── 
 )16(  Deutscher Richterbund — DRB, www.drb.de/cms/index.php.  
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تضمن هذا الدليل جمموعـة     فقد  ،  مسلكّيةومع أنه ال يعترب مدونة      . املهنة هبدف سد هذه الثغرة    
علــى املرجعيــة  مــع اإلحالــة ،مــن التوصــيات واملبــادئ اهلامــة بــشأن اختــاذ القــرارات األخالقيــة 

 وغريهـم مـن  مـن القـضاة    قـاض  ٢ ٥٠٠م إىل اآلن علـى  مّـ ولقـد عُ  . من القضايا الواقعيـة    أمثلة
  .املوظفني العموميني

بأخالقيــات املهنــة وضــعت منــذ مدونتـها اخلاصــة  أنَّ ذكـرت بوركينــا فاســو أنــه مــع  و  -٨٨
العمـل اليـومي    موجـودة يف تطبيقهـا الفعـال علـى مـسار            تزال هنالك حتـديات      ، ال ٢٠٠٨ عام

 يفوإدخاهلــا املدونــة قواعــد إلنفــاذ إشــرافية وكــان مــن املزمــع وضــع آليــة  . جلهازهــا القــضائي
  . حىت اآلن بصفة رمسيةقرارهاالتشريعات ذات الصلة غري أنه مل يتم إ

ُتعتـرب أهنـا    خـذة بالنـسبة للحـاالت الـيت         ة املتَّ عدد مـن البلـدان اإلجـراءات التأديبيـ        بّين  و  -٨٩
ويف . ئهالـدر املناسـبة   التـدابري    يف املـصاحل ومل يتخـذ القـضاة أو املـدعون العـامون               تضاربمثار  

 علـى مـدى الـسنوات       ،للمجلـس العـام للجهـاز القـضائي       التـابع   ي    هاز التـأديب  إسبانيا، وضع اجل  
أعـضاء اجلهـاز القـضائي يف       بـشأن   تتخـذ   الـيت    تسع جمموعات مـن اإلجـراءات        ،الثالث املاضية 
إىل فـرض جـزاءات     يف هنايـة املطـاف      ممـا أّدى     ،تضارب املـصاحل  للقواعد الناظمة ل  حال خرقهم   

 .خبصوص سبع حاالت
    

    االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
تـساع  الالدول األطراف قبل اجتماع الفريق العامل بوضـوح ا        مة من   املقدَّردود  التبني    -٩٠

مـن املمكـن   أنَّ ويف حـني   .  من االتفاقية  ١١ادة  نطاق تدابري التنفيذ ذات الصلة بامل     امللحوظ يف   
ــواد األخــرى   ــذ امل ــث   خــصوصاًو ،تنفي ــصل الثال ــن الف ــواد م ــن خــال ، بعــض امل ــديالت  م ل تع

قبيـل األطـر الدسـتورية،        مـن  متباينـة قـضايا   أحكـام هـذه املـادة قـد يطـرح           تنفيـذ    فإنَّتشريعية،  
يف شفافية  املعنيـة بالـ   بـادرات   املالسلوك واألخالقيات، ونظم إدارة القـضايا، و      قواعد  ومدونات  
  .اخلاصة بالسلك القضائيتدريبية الربامج الاحملاكم، و

ــل تعــدّ   -٩١ ــدابري وميث ــد النظــر يف مــدى اســتيفائهما     د ت ــدول عن ــا حتــديا لل ــذ وتنوعه التنفي
 تقـوم    فهـي  مساعدة الدول يف التصدي هلذه املعضلة،     سعياً من األمانة إىل     و. االتفاقية ملتطلبات
 مـن شـأهنا أن      ،١١ملادة  خبصوص ا  بتطوير أداة جديدة وبوضع دليل تنفيذ وإطار تقييمي          حالياً

جموع القـضايا املتنوعـة عنـد تقيـيم تنفيـذها           عنايتها مب مان  تساعد الدول على ض   تكون وسائل   
التحـدي الـذي يطرحـه      موضـوع    مناقـشة    لعل الفريق العامل يـودّ    ولذلك ف  .ألحكام هذه املادة  

لفائــدة العائــدة مــن أداة  اوالواجــب تطبيقهــا اتــساع تــدابري التنفيــذ  إىل   نظــرا١١ًتنفيــذ املــادة 
  .التنفيذ اجلديدة يف هذا الصدد
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 يف العالقـة بـني التـدابري        ،مناقـشاته ضـمن    مـن    ، أن ينظـر    أيضاً يودُّ الفريق العامل    لَّلعو  -٩٢
 إىل تعزيـز  التـدابري الراميـة   و، النيابـة العامـة  أجهـزة  استقاللية اجلهاز القضائي و   تدعيماهلادفة إىل   

ئ،  هـذه املبـاد  املـشتركة بـني  مـن الـدول علـى طبيعـة الـدعم      كـثري    ويف حني شدد  . ا فيه زاهة  نال
ــ تــدعيمإىل مــن التــدابري اهلادفــة  كــثرياً أنَّ أشــارت دول أخــرى إىل   ضــمن مؤســسات زاهــة نال

ومثلمـا  . مبـدأ االسـتقاللية   يـشتمل بالـضرورة علـى بعـض التعـدي علـى             القضاء والنيابـة العامـة      
ــه دول ــإنَّ،  كــثريةأشــارت إلي ــة إىل دعــم هــذين     ف ــدابري الرامي ــوازن الــصحيح بــني الت إجيــاد الت

 مــن أكــرب واحــداًقــد يكــون  ،االتفاقيــة مــن ١١ذين تناولتــهما املــادة لــني األساســيني الاملفهــوم
  .التحديات اليت تواجه الدول يف تنفيذها هلذا احلكم

 مناقـــشة مـــا اختذتـــه مـــن تـــدابري ملعاجلـــة مـــسألة  الـــدول األطـــراف تـــود أيـــضاًولعـــلّ  -٩٣
بعــض الــدول اعتمــدت يف أنَّ  ويف حــني.  والنيابــة العامــةء القــضازةجهــأاألخالقيـات يف عمــل  

 بعــضها مــدعوم كــذلك بآليــات تأديبيــة، أشــار عــدد مــن ،مــة قانونــاًهــذا الــصدد مــدونات ملزِ
الدول اجمليبة إىل أنه، نظرا إىل الطبيعة املعقدة واملـتغرية حـسب كـل حالـة مـن احلـاالت لعمليـة                 

حنـو   هذه املسألة علـى أفـضل        من املمكن معاجلة   فإنَّ األخالقية يف نظام العدالة،      تالقرارااختاذ  
من خالل اختاذ تدابري من قبيل تنظـيم دورات تدريبيـة وإطـالق مبـادرات توعيـة ووضـع مـواد                     

  .مة غري ملزِإرشادية
 الفريق العامل يود أن يطلب إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات               ، لعلّ وأخرياً  -٩٤

 القـضاء   زاهـة   نبـ  فيمـا يتعلـق      يِّـدة ارسـات اجل  عن املم واجلرمية مواصلة جهوده يف مجع املعلومات       
  .والنيابة العامة

ــتع     -٩٥ ــة ال ــة مواصــلة عملي ــذه، ُتــ  لُّوبغي ــادل ه ــن     جَّشم املتب ــد م ــوفري مزي ــى ت ــدول عل ع ال
  . وعرض مبادرات جديدة يف اجملاالت موضع املناقشة يف الفريق العاملاملعلومات احملدثة،

  


