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© الأمم املتحدة ،كانون الأول/دي�سمرب  .2015جميع احلقوق حمفوظة يف جميع �أنحاء العامل.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض َّمنها على الإعراب عن � ِّأي
ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة
�أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور من �إنتاج ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

�شكر وعرفان
"دليل التنفيذ و�إطار التقييم" هذا هو نتاج م�شروع نفَّذه الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية التابع
باملخدرات واجلرمية (املكتب).
ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
وه ��ذا الدليل و�إط ��ار التقييم نتيجة جهود تع ��اون مك َّثفة من جانب �سلطات ق�ضائي ��ة وخرباء حكوميني من
بلدان �ش َّتى حول العامل.
ويع ��رب املكتب عن امتنانه البالغ لكب ��ار �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية واخلرباء من �أكرث من �ستني بلد ًا الذين
�شارك ��وا يف حلقات العمل الإقليمية الرفيعة امل�ستوى حول النزاهة الق�ضائية التي ُعقدت يف ع َّمان ،الأردن،
بدع ��م من برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي يوم ��ي  30حزيران/يونيه و 1متوز/يولي ��ه 2013؛ ويف بانكوك،
تايلن ��د ،يوم ��ي  11و 12متوز/يوليه 2013؛ ويف بورت �أوف �سب�ي�ن ،ترينيداد وتوباغو يومي  23و 24ني�سان/
املوح ��دة ،يومي  26و� 27أيار/ماي ��و  .2014وكانت الدراية
�أبري ��ل 2014؛ ويف باليك�ي�ر ،واليات ميكرونيزيا َّ
الفنية واخلربة لدى امل�شاركني حا�سمة الأهمية يف و�ضع الدليل و�إطار التقييم واختباره.
يتوجه بال�شك ��ر �إىل الدول الأط ��راف التالية التي تق َّدمت بتعليق ��ات مو�ضوعية على
وي ��و ُّد املكت ��ب �أي�ض ًا �أن َّ
م�شروع الدليل و�إطار التقييم بعد �أن ق َّدمه املكتب يف االجتماع الرابع ما بني الدورات للفريق العامل املعني
مبن ��ع الف�س ��اد ،التابع التِّفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد ،املنعق ��د يف � 26آب�/أغ�سط�س  2013وهي:
االحتاد الرو�سي و�إ�سرائيل وال�صني واملك�سيك والواليات املتحدة واليابان.
ويع ��رب املكتب �أي�ض ًا ع ��ن امتنانه للتعاون املمتاز من جانب املحكمة العليا جلمهورية �إندوني�سيا لإجراء �أ َّول
تنفي ��ذ وطني رائد للدليل و�إطار التقييم يف جاكرتا� ،إندوني�سي ��ا ،يف الفرتة من � 26إىل  28ت�شرين الثاين/
نوفمرب .2013
ويو ُّد املكتب �أن يتق َّدم بال�شكر لل�سيد نيهال جاياويكراما مل�ساهمته الفنية يف �صوغ الدليل.
كم ��ا ي ��و ُّد املكتب � ْأن يعرب عن امتنانه لإ�سهامات موظفي املكت ��ب التالية �أ�سما�ؤهم لدورهم يف و�ضع الدليل
و�إط ��ار التقيي ��م وامل�ساهم ��ة فيهم ��ا ،وهم :جاي�س ��ون راي�شل ��ت ،وجوناثان �آج ��ار ،وكاندي�س ويل� ��ش ،وماري
غراجنوان ،و�شرفني جمل�سي ،وق�سطنطني باليكار�سكي ،ورونان �أوالوار.
وي ��و ُّد املكت ��ب �أن يعرب ع ��ن امتنانه حلكومة �أ�سرتالي ��ا ل�سخائها يف تقدمي التمويل ال ��ذي �سمح بو�ضع دليل
التنفيذ و�إطار التقييم.
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مق ِّدمة
�أهداف هذا الدليل
ُّ
ال�صك العاملي الوحيد امللزم قانون ًا الذي يهدف �إىل تعزيز
 -1اتِّفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد هي
باملخدرات واجلرمية،
التداب�ي�ر الرامي ��ة �إىل منع الف�ساد ومكافحت ��ه .وي�سعى مكتب الأمم املتحدة املعن ��ي
ِّ
بو�صف ��ه الو�صي على االتِّفاقية� ،إىل دعم الدول الأطراف يف جهودها الرامية �إىل الوفاء مبتط َّلبات اتِّفاقية
مكافح ��ة الف�س ��اد .وبهذه ال�صفة ،و�ضع املكتب هذا الدليل مل�سان ��دة الدول الأطراف يف تنفيذ املادة  11من
االتِّفاقية.
 -2وهذه املادة ،و� ْإن كانت واحد ًة من �أق�صر �أحكام االتِّفاقية ،ف�إنَّها ميكن �أن تف�ضي �إىل طائفة وا�سعة
ومتن ِّوع ��ة من تدابري التنفيذ .ويف �ضوء هذه الطائف ��ة الوا�سعة من تدابري التنفيذ التي ميكن اعتمادها من
ِق َب ��ل الدول الأطراف فيما يتعلق بهذا احلكم من االتِّفاقي ��ة ،ت�سعى هذه الوثيقة �إىل م�ساعدة الدول عندما
تنظ ��ر يف تنفي ��ذ املادة  .11وت َّت�سم حاجة الدول �إىل تقييم التق ُّدم ال ��ذي حترزه فيما يتعلق بهذا اجلزء من
االتِّفاقي ��ة ب�أهمية خا�ص ��ة يف �ضوء الدورة الثانية القادمة لآلية ا�ستعرا�ض تنفي ��ذ اتِّفاقية مكافحة الف�ساد،
()1
التي تبد�أ يف عام .2015
 -3ومل�ساع ��دة الدول الأط ��راف يف هذه امله َّمة ،تتناول ه ��ذه الوثيقة املج ��االت املوا�ضيعية الرئي�سية يف
جم ��ال نزاه ��ة اجلهاز الق�ضائي والنيابة العام ��ة .وفيما يتعلق بكل من هذه املج ��االت ،توفِّر الوثيقة �أداتني
رئي�سيت�ي�ن� .أ َّو ًال ،تلخِّ � ��ص الوثيقة املعايري الدولي ��ة و�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صل ��ة لتقدمي ملحة مفيدة عن
�أن ��واع التداب�ي�ر الت ��ي تنظر الدول يف اعتماده ��ا يف تنفيذ هذه امل ��ادة .ثاني ًا ،تق � ِّ�دم الوثيقة جمموعات من
الأ�سئل ��ة التي ميكن �أن ت�ستخدمها الدول لتقييم مدى معاجلتها للمجال املو�ضوعي ذي ال�صلة .وت�ش ِّكل هذه
الأ�سئلة مع ًا �إطار تقييم �شام ًال ب�ش�أن املادة  11من اتِّفاقية مكافحة الف�ساد.
 -4وي�سع ��ى الدليل و�إط ��ار التقييم �إىل ت�سليط ال�ضوء على طائفة م ��ن الق�ضايا التي ينبغي �أن ت�ؤخذ يف
�ستخدم هذا الدليل يف
االعتب ��ار عن ��د تناول م�س�ألة تنفيذ املادة  11من اتِّفاقية مكافحة الف�س ��اد .وعندما ُي َ
�سياق ��ه املحلي ،قد حتتاج الدولة الط ��رف �إىل �إعادة النظر يف �أحكام د�ستوره ��ا �أو قوانينها الأخرى ،و�إىل
تقييم القواعد والإجراءات و�آليات امل�ساءلة القائمة .وهي �إذ تفعل ذلك ،ف�إنَّها �سوف ت�أخذ يف االعتبار دون
()1
ف�سر على �أنَّه ي�ضيف متطلَّبات �إىل املادة  11من اتِّفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
لي�س يف "دليل التنفيذ و�إطار التقييم" هذا ما ُي َّ
وهو ال يعدو كونه �أدا ًة بيد الدول الأطراف التي ت�سعى �إىل مراجعة التدابري املتَّخذة لتعزيز تنفيذ املادة  11وتدعيم هذه التدابري.
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�ش � ٍّ�ك (�أ) ما لديها من القدرة واملوارد ،وم�ستوى التنمي ��ة االقت�صادية الذي بلغته؛ (ب) والآليات القائمة،
ولك ��ن املختلفة ،التي تعالج ب�شكل ٍ
كاف نف� ��س ال�شواغل؛ (ج) واملبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين اخلا�ص
به ��ا .و�أخ�ي�ر ًا ،ف� َّإن هذا دلي ��ل ،مع �أنَّه وا�س ��ع النطاق ،ال يورد جمموع� � ًة ح�صري ًة من التداب�ي�ر التي ميكن
اعتمادها فيما يتعلق مب�س�ألة نزاهة اجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة ،ومن َث َّم فهو ال ي�ستبعد ال ُّن ُهج البديلة
التي قد تفي بروح املادة  11ومتط َّلباتها.
كيفية ا�ستعمال هذا الدليل
 -5املق�ص ��ود من ه ��ذا "الدليل والإط ��ار" يف املق ��ام الأ َّول �أن ت�ستخدم ��ه الهيئة الق�ضائي ��ة وامل�س�ؤولون
احلكومي ��ون الآخ ��رون لإجراء حتلي ��ل داخلي لقيام الدولة بتنفي ��ذ املادة  11من اتِّفاقي ��ة مكافحة الف�ساد.
وي�صل ��ح �أن َي�ستخ � ِ�د َم ه ��ذا الدليل والإط ��ار �أي�ض ًا اجلهات املعني ��ة الأخرى ،مبا فيها الأو�س ��اط الأكادميية
ُ
ا�ستكمال الإط ��ار من م�شاركة
وو�سائ ��ط الإع�ل�ام واملجتمع املدين .ويف كث�ي�ر من الأحوال ،ميك ��ن �أن يفيد
جمموع ��ة وا�سع ��ة ومتن ِّوعة من اجلهات الفاعلة ،ب ��دء ًا بالهيئة الق�ضائية ،ومبا ي�شم ��ل �أي�ض ًا مديري �ش�ؤون
املحاكم واملتقا�ضني واملحامني واملنظمات غري احلكومية.
ِ
للم�ستعمل
 -6ولدى العمل �ضمن "الإطار" نف�سه ،ب�إدراج الإجابات مبا�شر ًة يف الأطر املوفَّرة لها ،ينبغي
�أن ي�سعى لتقدمي �أ�شمل الإجابات عن الأ�سئلة املطروحة ،و�أن يعالج املوا�ضيع ح َّتى نهايتها املنطقية ،ب�إ�ضافة
�أ�سئل ��ة �أخ ��رى عند االقت�ضاء .ويف احل ��االت ذات ال�صلة ،حيث ات ُِّخ ��ذَ ْت التدابري �أو حي ��ث تنطبق اللوائح،
ِ
وخا�ص ًة بالن�سبة ملا
ينبغ ��ي
مل�ستعمل الإطار �أن يتناول فعالية التدابري واللوائح املنطبقة يف حتقيق �أهدافهاَّ ،
ُن ِّف ��ذ منها م�ؤخَّ ر ًا .وينبغي �أن تكون النتيجة الإجمالية ال�ستيفاء الإطار هي حتديد املجاالت التي قد تتط َّلب
اهتمام ًا �إ�ضاف ًّيا �أو التي ال تفي باملعايري الدولية املقبولة عموم ًا مبا ي َّتفق مع املادة  11من االتِّفاقية.
املادة  11من االتِّفاقية
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تن�ص املادة  11من اتِّفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على ما يلي:
ُّ
( )1نظ ��ر ًا لأهمي ��ة ا�ستقاللية الق�ضاء وما ل ��ه من دور حا�سم يف مكافحة الف�س ��اد ،ت َّتخذ ك ُّل دولة
طرف ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية الق�ضاء ،تدابري لتدعيم
النـزاه ��ة ودرء فر� ��ص الف�ساد بني �أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي .ويجوز �أن ت�شم ��ل تلك التدابري قواعد
ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
( )2يج ��وز ا�ستح ��داث وتطبيق تدابري ذات مفع ��ول مماثل للتدابري امل َّتخذة عم�ل ً�ا بالفقرة  1من
ه ��ذه املادة داخل جهاز النياب ��ة العامة يف الدول الأطراف التي ال ي�ش ِّكل فيها ذلك اجلهاز جزء ًا من
اجلهاز الق�ضائي ،ولكن يتم َّتع با�ستقاللية مماثلة ال�ستقالليته.

لذلك ف� َّإن الفقرة ( )1من املادة  11تفر�ض التزام ًا جرب ًّيا ،بينما يبقى االمتثال للفقرة ( )2خيار ًّيا.
 -8ت�ؤ ِّكد املادة  11على الدور احلا�سم للجهاز الق�ضائي يف مكافحة الف�ساد ،وتدرك �أنَّه من �أجل النهو�ض
بهذا الدور على نحو ف َّعال ،يجب �أن يكون اجلهاز الق�ضائي نف�سه خالي ًا من الف�ساد ويجب �أن يت�ص َّرف �أع�ضا�ؤه
بنـزاه ��ة .وتبع� � ًا لذلك ،فهي تتط َّل ��ب من كل دولة ط ��رف (�أ) �أن تتَّخذ تدابري لتدعي ��م النـزاهة بني �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي( ،ب) و�أن تتَّخذ تدابري لدرء فر�ص انت�شار الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .و ُيقرتَح،
ٍ
كواحد من هذه التدابري ،و�ضع مد ِّونة �سلوك للق�ضاة .وتو�صي املادة � 11أي�ض ًا ب�إمكانية اتِّخاذ تدابري مماثلة
فيما يتعلق بالنيابة العامة عندما ال ت�ش ِّكل جزء ًا من اجلهاز الق�ضائي ولكنَّها تتمتَّع با�ستقاللية مماثلة .ويف

مقدمة
ِّ

ال ��دول التي تخ�ض ��ع فيها وظائف النيابة العامة لل�سلط ��ة التنفيذية للحكومة ،يتم َّثل �ضم ��ان م�ساءلة النيابة
()2
العامة بتطبيق الفقرتني ( )1و( )4من املادة  7و�أحكام املادة  8من االتِّفاقية.
بنية الدليل
يج�سد هذا الدليل اثنني من املتط َّلبات الأ�سا�سية يف املادة  .11فهو يقرتح �أ َّو ًال تدابري ميكن اتِّخاذها
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ِّ
يحدد ثاني ًا التدابري التي ميكن ،عندما ُت َّتخذ� ،أن تدر�أ
لتعزي ��ز النـزاهة بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .وهو ِّ
فر� ��ص انت�شار الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .وفيما يتعل ��ق باملتط َّلب الأ َّول ،تقع امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
عن تدعيم النـزاهة بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي على عاتق اجلهاز نف�سه .ومع ذلك ،فهي مه َّمة قد تتط َّلب
الدعم من ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية يف احلكومة والتعاون من جانب �أع�ضاء املهنة القانونية وو�سائط
الإع�ل�ام والأو�س ��اط الأكادميية واملجتمع امل ��دين .وفيما يتعلق باملتط َّل ��ب الثاين ،يتعينَّ �أن تك ��ون امل�س�ؤولية
م�شرتك ًة بني اجلهاز الق�ضائي ،من جهة ،وال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية للدولة ،من جهة �أخرى .وبينما
ق ��د ي َّتخ ��ذ اجلهاز الق�ضائي الإج ��راءات املنا�سبة لتنظي ��م الأمور داخل اجلهاز نف�سه م ��ن �أجل درء فر�ص
انت�شار الف�ساد ،ف� َّإن امل�س�ؤولية تقع على عاتق ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية ل�ضمان تعزيز نظام النـزاهة
امل� َّؤ�س�سي الذي يعمل اجلهاز الق�ضائي يف �سياقه من �أجل تقليل فر�ص انت�شار الف�ساد.
�سن ت�شريعات ،يتع�َّي� ننَّ على الدولة
 -10ول ��دى ا ِّتخ ��اذ التدابري الالزمة وفق� � ًا للمادة  ،11وقد يتط َّل ��ب بع�ضها َّ
الط ��رف �أن ت�ض ��ع يف اعتباره ��ا �أهمية ا�ستقاللية اجله ��از الق�ضائي ودوره احلا�سم يف مكافح ��ة الف�ساد .وعلى
وج ��ه التحديد ،ت�ش�ت�رط املادة � 11أن تتَّخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ،وفق� � ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
ال�سبل للموازنة بني
القانوين ،دون امل�سا�س با�ستقاللية اجلهاز الق�ضائي .وهذا ال�س�ؤال اجلوهري ،ب�ش�أن �أف�ضل ُّ
املبادئ الأ�سا�سية لنزاهة اجلهاز الق�ضائي وا�ستقالليته ،هو ال�س�ؤال الذي ي�سعى هذا الدليل �إىل الرد عليه.
( )2املادة  :7اخلدمة العمومية
( )1ت�سعى ك ُّل دولة طرف ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين� ،إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم ن ُُظم لتوظيف
امل�ستخدم�ي�ن املدنيني ،وغريهم م ��ن املوظفني العموميني غري املنتخبني عن ��د االقت�ضاء ،وا�ستخدامهم وا�ستبقائه ��م وترقيتهم و�إحالتهم على
التقاعد تتَّ�سم ب�أنَّها:
(�أ) تقوم على مبادئ الكفاءة وال�شفافية واملعايري املو�ضوعية ،مثل اجلدارة والإن�صاف والأهلية؛
(ب) ت�شتم ��ل على �إج ��راءات منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد يِّ
لتول املنا�صب العمومية التي تعت�ب�ر عر�ض ًة للف�ساد ب�صفة خا�صة و�ضمان
تناوبهم على املنا�صب عند االقت�ضاء؛
ت�شجع على تقدمي �أجور كافية وو�ضع جداول �أجور من�صفة ،مع مراعاة م�ستوى النمو االقت�صادي للدولة الطرف املعنية؛
(ج) ِّ
ت�شجع على و�ضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني �أولئك املوظفني من الوفاء مبتطلَّبات الأداء ال�صحيح وامل�ش ِّرف وال�سليم للوظائف
(د) ِّ
املتخ�ص�ص واملنا�سب من �أج ��ل �إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة لأداء وظائفه ��م .ويجوز �أن ت�شري هذه
�ب
�
ي
التدر
لهم
�ر
�
العمومي ��ة ،وتو ِّف
ِّ
الربامج �إىل مد ِّونات �أو معايري �سلوكية يف املجاالت التي تنطبق عليها.
..............
( )4ت�سعى ك ُّل دولة طرف ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي� ،إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم ن ُُظم تعزِّ ز ال�شَّ فافية ومتنع ت�ضارب
امل�صالح.
املادة  :8مد ِّونات قواعد �سلوك للموظفني العموميني
( )1من �أجل مكافحة الف�ساد ،تعمل ك ُّل دولة طرف� ،ضمن جملة �أمور ،على تعزيز النـزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفيها العموميني،
وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
( )2على وجه اخل�صو�ص ،ت�سعى ك ُّل دولة طرف �إىل �أن تط ِّبق� ،ضمن نطاق نظمها امل�ؤ�س�سية والقانونية ،مد ِّونات �أو معايري �سلوكية من
�أجل الأداء ال�صحيح وامل�ش ِّرف وال�سليم للوظائف العمومية.
( )3لأغرا�ض تنفيذ �أحكام هذه املادة ،على ِّ
كل دولة طرف ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين� ،أن حتيط
واملتعددة الأطراف ،ومنها املد ِّونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني
علم� � ًا باملبادرات ذات ال�صلة التي اتَّخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمي ��ة
ِّ
العموميني ،الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  59/51امل�ؤ َّرخ  12كانون الأول/دي�سمرب .1996
ُ
تي�سر قيام املوظفني العموميني
�م
�
ُظ
ن
و
تدابري
( )4تنظ ��ر ك ُّل دول ��ة طرف �أي�ض ًا ،وفق ًا للمب ��ادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،يف �إر�ساء
ِّ
ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال الف�ساد ،عندما يتنبهون �إىل مثل هذه الأفعال �أثناء �أداء وظائفهم.
( )5ت�سعى ك ُّل دولة طرف ،عند االقت�ضاء ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي� ،إىل و�ضع تدابري ون ُُظم تلزم املوظفني العموميني
ب� ��أن يف�صح ��وا لل�سلطات املعنية ع ��ن �أ�شياء منها ما لهم من �أن�شطة خارجية وعمل وظيفي وا�ستثم ��ارات وموجودات وهبات �أو منافع كبرية قد
تف�ضي �إىل ت�ضارب يف امل�صالح مع مهامهم كموظفني عموميني.
( )6تنظ ��ر ك ُّل دول ��ة ط ��رف يف �أن تتَّخذ ،وفق� � ًا للمبادئ الأ�سا�سي ��ة لقانونها الداخلي ،تداب�ي�ر ت�أديبية �أو تدابري �أخ ��رى �ض َّد املوظفني
العموميني الذين يخالفون املد ِّونات �أو املعايري املو�ضوعة وفق ًا لهذه املادة.
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ا�ستقاللية اجلهاز الق�ضائي كما ترد يف املادة  11من االتِّفاقية
  -11ال تفر� ��ض امل ��ادة  11التزام ًا على الدول ��ة الطرف باتِّخاذ تدابري ل�ضم ��ان ا�ستقاللية الق�ضاء .و�إنمَّ ا
تتط َّل ��ب من ال ��دول الأطراف ،عند اتِّخاذ تداب�ي�ر لتدعيم النزاهة ودرء فر�ص انت�ش ��ار الف�ساد بني �أع�ضاء
اجله ��از الق�ضائي� ،أن تفعل ذلك "نظ ��ر ًا لأهمية ا�ستقاللية الق�ضاء" و"دون م�سا� ��س با�ستقاللية الق�ضاء"،
وم ��ن َث َّم ف� �� َّإن املادة  11تفرت� ��ض �ضمن� � ًا � َّأن ا�ستقاللية الق�ضاء مكفول ��ة �أ� ً
صال .ولذلك ،ق ��د ترغب الدولة
الط ��رف يف �إعادة النظر يف �إطاره ��ا الد�ستوري والقانوين لكي تطمئ ��ن �إىل � َّأن ا�ستقاللية الق�ضاء مكفولة
عل ��ى النحو املنا�سب مبوجب القانون ،و�أنَّه قد ُو�ضع بذلك �إطار مالئم ي�ضمن التقليل من فر�ص الف�ساد يف
اجلهاز الق�ضائي.
 -12وتكم ��ن ،يف �صميم مفهوم ا�ستقاللية الق�ضاء يف امل�ست ��وى التنظيمي ،نظرية الف�صل بني ال�سلطات:
فال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة ،وهي واح ��دة من ثالثة �أركان �أ�سا�سي ��ة ومت�ساوية يف الدول ��ة الدميقراطية احلديثة،
ينبغ ��ي �أن تعم ��ل ب�شكل م�ستقل عن ال�سلطتني الأخريني ،ال�سلطة التنفيذي ��ة وال�سلطة الت�شريعية .وهذا �أمر
�ض ��روري ل�ضمان � َّأن "ال�سلطة الق�ضائي ��ة تف�صل يف امل�سائل املعرو�ضة عليها دون حت ُّيز ،على �أ�سا�س الوقائع
ووفق� � ًا للقان ��ون ،ودون � ِّأي قي ��ود �أو ت�أثريات غري �سليمة �أو � ِّأي �إغراءات �أو �ضغ ��وط �أو تهديدات �أو تدخُّ الت،
مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر مبا�شرة ،من � ِّأي جهة �أو ل ِّأي �سبب من الأ�سباب"( .)3وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومبا � َّأن الق�ضاة
كث�ي�ر ًا ما يف�صل ��ون يف ق�ضايا قانونية �إدارية يتق َّدم فيها املواطنون ب�ش ��كاوى �ض َّد �أفعال �أو ت�ص ُّرفات مع َّينة
م ��ن جان ��ب احلكومة ،ف� َّإن ا�ستقاللي ��ة الق�ضاء ت�ضمن �أنَّه ال ي ��زال ُينظر �إليه على �أنَّه غ�ي�ر متح ِّيز وجدير
بالثق ��ة عندما يف�ص ��ل يف ق�ضايا تكون ال�سلطة التنفيذي ��ة طرف ًا فيها .وهكذا ف� �� َّإن ا�ستقاللية الق�ضاء هي
مبثابة �ضمان للنزاهة ،وبالتايل فهي �شرط �أ�سا�سي م�سبق لنزاهة الق�ضاء—� ْأي قدرة الق�ضاء كهيئة على
مقاوم ��ة الف�ساد .وهو �شرط �ض ��روري م�سبق ل�سيادة القانون ،و�شرط �أ�سا�سي ملب ��د�أ املحاكمة العادلة .وهو
لي�س امتياز ًا يمُ نح للجهاز الق�ضائي �أو يتم َّتع به الق�ضاة.
 -13وترتب ��ط ا�ستقاللي ��ة الق�ضاء على امل�ستوى الف ��ردي بنزاهة القا�ضي وا�ستقالليت ��ه عن الأطراف يف
الق�ضاي ��ا املعرو�ضة على املحكم ��ة ،وعن امل�صالح االقت�صادي ��ة �أو ال�سيا�سية الأخ ��رى (الهامة يف كثري من
الأحيان) ،التي قد ترغب يف الت�أثري على نتيجة الدعوى الق�ضائية .ولذا ف� َّإن التدابري الإجرائية وامل� َّؤ�س�سية
والت�شغيلي ��ة الف َّعال ��ة ،التي حتمي القا�ضي من ال�ضغط �أو النفوذ اخلارجي وت�ضمن قدرته على �أداء وظائفه
دون خ ��وف من التدخُّ ل من � ِّأي �شخ�ص ،مبا يف ذلك الق�ض ��اة الآخرون ،املع َّززة ب�أخالقيات مهنية �صارمة،
البت يف امل�س�ألة ب ��كل �أمانة ونزاهة عل ��ى �أ�سا�س القانون ،ه ��ي �شروط �ضرورية
والت ��ي مت ِّك ��ن القا�ض ��ي من ِّ
م�سبقة ل�ضمان النزاهة ال�شخ�صية—وهي القدرة على مقاومة الف�ساد على امل�ستوى ال�شخ�صي.
 -14ويف التعلي ��ق العام رق ��م  ،)2007( 32ح َّددت جلنة حق ��وق الإن�سان ،املن�ش� ��أة مبوجب العهد الدويل
اخلا� ��ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ("العهد") ،بع�ض ًا من هذه الرتتيبات امل� َّؤ�س�سية والت�شغيلية .وقالت � َّإن
�ش ��رط اال�ستقاللي ��ة يف املادة  )1( 14من العهد الدويل ي�شري ،على وج ��ه اخل�صو�ص� ،إىل ‘ ’1الإجراءات
�سن التقاع ��د الإلزامية �أو
وامل�ؤه�ل�ات لتعي�ي�ن الق�ض ��اة؛ ‘ ’2وال�ضمانات املتعلق ��ة ب�أمنهم الوظيفي ح َّت ��ى ِّ
انته ��اء واليته ��م ،حيثما وجدت؛ ‘ ’3وال�شروط التي حتكم الرتقية والنق ��ل والتعليق ووقف ممار�سة العمل؛
‘ ’4واال�ستقاللي ��ة الفعلي ��ة لل�سلطة الق�ضائية عن التدخُّ ل ال�سيا�سي من ِق َب ��ل ال�سلطة التنفيذية �أو ال�سلطة
()4
الت�شريعية.
 -15وعن ��د النظ ��ر يف مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء كما َو َر َد يف املادة  11م ��ن االتِّفاقية ،ال ب َّد من الإ�شارة �إىل
� َّأن العدي ��د من التدابري التي ميكن �أن تعتمدها ال ��دول الأطراف يف تنفيذ هذا احلكم بغية تدعيم النزاهة
( )3املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني الذي
ُع ِق � َ�د يف ميالن ��و م ��ن � 26آب�/أغ�سط�س �إىل � 6أيلول�/سبتم�ب�ر  1985والتي �أُق َّرت يف قرا َر ْي اجلمعية العام ��ة  32/40امل�ؤ َّرخ  29ت�شرين الثاين/
نوفمرب  1985و 146/40امل�ؤ َّرخ  13كانون الأول/دي�سمرب .1985
( )4الوثيقة ( HRI/GEN/1/Rev.9املجلد � 27 ،)1أيار/مايو  ،2008ال�صفحات .268-248
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واحل ��د من فر�ص انت�ش ��ار الف�ساد بني �أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي من �ش�أنها يف كثري م ��ن الأحيان � ْأن تدعم
عل ��ى نح ��و غري مبا�شر �سلطة اجله ��از الق�ضائي و�شرعيت ��ه ،وبالتايل ا�ستقالليته .وبينم ��ا ُيطلب من الدول
الأط ��راف ،كما ذكر �أعاله ،املوازنة ب�ي�ن املبد�أَ ْين الأ�سا�س َّيينْ لال�ستقاللية والنزاه ��ة اللذَ ْين ي�ستن ُد �إليهما
بع�ضها
ه ��ذا احلكم من االتِّفاقية ،ف� �� َّإن التدابري املُعت َمدة لتدعيم � ٍّأي من ها َتينْ القيم َتينْ اجلوهري َتينْ يعزِّ ز ُ
بع�ض ًا ،يف �أغلب الأحيان.
املبادئ الأ�سا�سية للن ُُّظم القانونية لدى الدول الأطراف
 -16عند الإ�شارة �إىل "املبادئ الأ�سا�سية" للنظام القانوين للدولة الطرف ،تعرتف املادة  11من االتِّفاقية
�أنَّه نظر ًا للأدوار املتباينة التي ي�ؤ ِّديها ك ٌّل من جهازي الق�ضاء والنيابة العامة يف الن ُُّظم القانونية املختلفة،
ف� �� َّإن التداب�ي�ر املح َّددة املطلوبة لتدعيم النزاهة ودرء فر�ص الف�ساد ميك ��ن �أي�ض ًا � ْأن ت َّتخذ �أ�شكا ًال خمتلفة.
من ذلك مث ًال � َّأن دور القا�ضي ،يف ُن ُظم القانون املدين ،قد ال يقت�صر على مه َّمة �إ�صدار الأحكام فح�سب بل
قد ي�شتمل كذلك ،خالف ًا ملا هو احلال يف كثري من بلدان القانون العام ،على دور يف �إدارة التحقيق يف وقائع
ذات �صلة بق�ضية ما .ويف الن ُُّظم القانونية الإ�سالمية �أي�ض ًاُ ،ينتظر من القا�ضي ا�ستجواب ال�شهود التما�س ًا
التو�صل �إىل قرار .ويف كثري م ��ن الدول ،قد جتمع
ملزي ��د م ��ن املعلومات� ،إذا ارت� ��أى �ضرورة ذلك من �أج ��ل ُّ
حد كبري،
الن ُُّظ ��م الق�ضائية بني بع�ض عنا�صر هذه ال ُّن ُهج املختلفة .وقد يختلف دور امل َّدعي العام �أي�ض ًا �إىل ٍّ
تبع ًا للتقاليد القانونية للدول الأطراف .ففي البلدان التي ت َّتبع نظام القانون املدين ،قد يكون امل َّدعي العام
حد كبري يف التحقيق يف اجلرمية ويف مقا�ضاتها .ويف البلدان التي ت َّتبع نظام القانون العام ،تقع
�ضالع ًا �إىل ٍّ
م�س�ؤولية �إجراء التحقيق على عاتق جهاز ال�شرطة عموم ًا ،بينما يتكفَّل امل َّدعي العام بالتقييم املو�ضوعي ملا
�إذا كانت الأدلَّة كافي ًة للمقا�ضاة ،و�إذا كانت كذلك بتقدميها �إىل املحكمة.
ال�صكوك واملعايري الدولية :خال�صة
جت�سد املعايري الدولية املعا�صرة.
 -17جرى االعتماد ،يف �إعداد هذا الدليل ،على ال�صكوك الدولية التي ِّ
كم ��ا ي�ستن ��د الدليل �أي�ض ًا �إىل املبادئ املعرتف بها يف املعاهدات الإقليمي ��ة والإعالنات وال�سوابق الق�ضائية
ب�ش�أن مفاهيم اال�ستقاللية والنزاهة وامل�ساءلة يف جمال الق�ضاء .وهي ت�شمل ما يلي:
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .اعتُمد العهد بالإجماع من ِق َبل اجلمعية العامة
ل�ل��أمم املتحدة يف عام  ،1966ودخل ح ِّيز النفاذ يف ع ��ام  .1976وحتى 10حزيران/يونيه ،2014
أحكامه مبثابة التزام ��ات ملزمة مبوجب
�ص َّدق ��ت  168دول� � ًة علي ��ه �أو ان�ض َّمت �إليه ،وبذلك َق ِب َل � ْ�ت � َ
القانون الدويل.
• مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .اعتُمدت هذه املبادئ يف �أيلول/
�سبتم�ب�ر  1985من ِق َبل م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساب ��ع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف اجتماعه
يف ميالن ��و ،و�أ َّيدتها يف وقت الح ��ق من ذلك العام اجلمعية العامة للأمم املتحدة )5(.وهذه املبادئ
الأ�سا�سية " ِ�صيغت مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف مه َّمتها املتعلقة ب�ضمان وتدعيم ا�ستقالل الق�ضاء"،
والغر�ض منها هو �أن "ت�ؤخذ يف االعتبار وحترتم من جانب احلكومات يف �إطار ت�شريعاتها الوطنية
وممار�ساتها".
• �إجراءات التنفيذ الف َّعال للمبادئ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .اعتُمدت هذه الإجراءات
م ��ن ِق َب ��ل املجل� ��س االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي و�أق َّرته ��ا اجلمعي ��ة العامة ل�ل��أمم املتح ��دة يف عام
( )5قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  32/40امل�ؤ َّرخ  29ت�شرين الثاين/نوفمرب .1985
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ال�صك جمموع ًة متن ِّوع ًة من التدابري التي ينبغي للدول � ْأن ت َّتخذها لغر�ض
 )6(.1989وي�ص ��ف هذا
�إنفاذ املبادئ الأ�سا�سية.
املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني ،اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني الذي ُع ِق َد يف هافانا يف عام  .1990وتهدف هذه املبادئ �إىل تعزيز و�ضمان الدور ال�سليم
للمحام�ي�ن يف نظام العدالة .وت�شمل املو�ضوعات املطروقة �إمكاني ��ة اال�ستعانة باملحامني والو�صول
�إىل اخلدم ��ات القانونية؛ وال�ضمانات اخلا�ص ��ة يف م�سائل العدالة اجلنائية؛ وامل�ؤهالت والتدريب؛
والواجب ��ات وامل�س�ؤولي ��ات؛ و�ضمانات �أداء املحام�ي�ن ملهامهم؛ وح ِّرية تكوي ��ن اجلمعيات والتعبري؛
والرابطات املهنية للمحامني؛ والإجراءات الت�أديبية.
املب ��ادئ التوجيهي ��ة ب�ش�أن دور �أع�ضاء النياب ��ة العامة ،اعتمدها م�ؤمت ��ر الأمم املتحدة الثامن ملنع
اجلرمي ��ة ومعاملة املجرم�ي�ن يف هافانا يف عام  .1990وقد اعتُمدت هذه املبادئ التوجيهية لت�أمني
وتعزي ��ز فعالي ��ة ونزاهة وعدالة النياب ��ة العامة يف الإجراءات اجلنائية .وه ��ي ت�شري �إىل امل�ؤهالت
واالختي ��ار والتدريب؛ وحتديد �شروط اخلدم ��ة؛ وح ِّرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛ ودور النيابة يف
الإجراءات اجلنائي ��ة؛ وال�صالحيات التقديرية؛ وبدائل املالحقة الق�ضائية؛ والعالقات بالوكاالت
�أو امل� َّؤ�س�سات احلكومية الأخرى؛ والإجراءات الت�أديبية.
حتدد مبادئ بانغالور القيم الأ�سا�سية ال�ست جلهاز
مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائيِّ .
الق�ضاء ،وتهدف �إىل و�ضع معايري لل�سلوك الأخالقي للق�ضاة .وهي ترمي �إىل توفري الإر�شاد للق�ضاة
وتزويد الهيئة الق�ضائية ب�إطار لتنظيم �سلوك اجلهاز الق�ضائي .وتفرت�ض هذه املبادئ � َّأن الق�ضاة
يخ�ضع ��ون للم�ساءلة عن �سلوكهم �أم ��ام الهيئات املنا�سبة املن�ش�أة للحف ��اظ على املعايري الق�ضائية
حد ذاتها م�ستق َّلة وحمايدة .وقد متَّت �صياغة مبادئ بانغالور بنا ًء على دعوة من مركز
التي هي يف ِّ
الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ،من ِق َبل جمموعة متثيلية من كبار الق�ضاة (تعرف الآن با�سم
فري ��ق الق�ض ��اة املعني بتدعيم نزاهة الق�ض ��اء) ،بالت�شاور مع كبار الق�ضاة م ��ن �أكرث من  75بلد ًا.
واعتُمدت يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  2002يف اجتماع مائدة م�ستديرة لكبار الق�ضاة الذين مي ِّثلون
جمي ��ع املناطق اجلغرافيةُ ،ع ِق َد يف ق�صر ال�سالم يف اله ��اي ،و�شارك فيه �أي�ض ًا ق�ضاة من حمكمة
العدل الدولية .ويف ني�سان�/أبريل ُ ،2003عرِ َ�ض ْت مبادئ بانغالور على جلنة الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان من ِق َبل املق ِّرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني با�ستقالل الق�ضاة واملحامني .ويف قرار ات ُِّخذَ
بالإجم ��اع� ،أحال ��ت اللجنة هذه املبادئ �إىل "ال ��دول الأع�ضاء و�أجه ��زة الأمم املتحدة ذات ال�صلة
واملنظم ��ات احلكومي ��ة الدولي ��ة واملنظمات غ�ي�ر احلكومية لك ��ي تنظر فيه ��ا" )7(.ويف عام ،2006
اعتم ��د املجل�س االقت�صادي واالجتماعي مب ��ادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجله ��از الق�ضائي بو�صفها
()8
مت ِّثل "املزيد من التط ُّور" ،وب�أنَّها "مت ِّممة للمبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية".
ت�شجع �أجهزتها
ويف الق ��رار نف�س ��ه ،دعا املجل�س االقت�صادي واالجتماعي الدول الأع�ض ��اء �إىل "� ْأن ِّ
الق�ضائي ��ة ،مبا ي َّت�سق مع نظمه ��ا القانونية الداخلية ،على �أن ت�أخ ��ذ يف اعتبارها ،لدى مراجعة �أو
�صوغ القواعد املتعلقة بال�سلوك املهني والأخالقي لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،مبادئ بانغالور ب�ش�أن
�سلوك اجلهاز الق�ضائي".
التعلي ��ق على مبادئ بانغالور لل�سلوك الق�ضائي .قام ب�إعداد هذا التعليق ،امل�ؤلَّف من � 175صفحة،
يف البداي ��ة الفري ��ق املعني بتدعيم نزاهة اجلهاز الق�ضائيَّ .ثم تط� � َّور ،بنا ًء على طلب من املجل�س
()9
عرب عنها والتعديالت املقرتحة من ِق َبل
االقت�صادي واالجتماعي" ،مع الأخذ يف االعتبار الآراء املُ َ

( )6قرار اجلمعية العامة  162/44امل�ؤ َّرخ  15كانون الأول/دي�سمرب 1989؛ قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .60/1989
( )7قرار جلنة حقوق الإن�سان .43/2003
( )8ق ��رار املجل� ��س االقت�صادي واالجتماعي  23/2006امل� ��ؤ َّرخ  27متوز/يوليه ِّ .2006
لالطالع على ن�ص مب ��ادئ بانغالور ل�سلوك اجلهاز
الق�ضائي ،انظر مرفق القرار.
( )9قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  23/2006امل�ؤ َّرخ  27متوز/يوليه .2006

مقدمة
ِّ

•

•

•

•

•

الدول الأع�ضاء" ،يف اجتماع مفتوح باب الع�ضوية لفريق خرباء حكومي دويل دعا �إىل عقده مكتب
املخ � ِّ�درات واجلرمي ��ة يف �آذار/مار� ��س  .2007وقد ُن ِ�ش َر التعليق من ِق َبل املكت ��ب يف �أيلول�/سبتمرب
()10
 ،2007وه ��و يهدف �إىل امل�ساهمة يف فه ��م �أف�ضل ملبادئ بانغالور ب�ش�أن �سل ��وك جهاز الق�ضاء.
وق ��د �أثنى املجل�س االقت�ص ��ادي واالجتماعي على عمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح باب
الع�ضوي ��ة ،وطلب من املكتب ترجم ��ة التعليق �إىل جميع اللغات الر�سمية ل�ل��أمم املتحدة ،وتعميمه
()11
على الدول الأع�ضاء واملحافل الق�ضائية الدولية والإقليمية واملنظمات املعنية.
�إج ��راءات التنفي ��ذ الف َّعال ملبادئ بانغال ��ور ل�سلوك اجله ��از الق�ضائيَ )12(.و َ�ض َع بي ��ان الإجراءات
وعر�ض
ه ��ذا واعتمده فريق الق�ضاء املعني بتدعيم نزاهة الق�ض ��اء يف كانون الثاين/يناير ُ ،2010
مبثاب ��ة مب ��ادئ توجيهية �أو نق ��اط مرجعية للتنفيذ الف َّع ��ال ملبادئ بانغالور .وي�ص ��ف اجلزء الأ َّول
م ��ن البي ��ان التداب�ي�ر املطل ��وب اعتمادها من ِق َب ��ل اجلهاز الق�ضائ ��ي� .أ َّما اجل ��زء الثاين في�صف
الرتتيب ��ات امل� َّؤ�س�سي ��ة املطلوب ��ة ل�ضم ��ان ا�ستق�ل�ال الق�ضاء والتي تق ��ع ح�صر ًا �ضم ��ن اخت�صا�ص
الدولة.
معاي�ي�ر امل�س�ؤولي ��ة املهنية لأع�ضاء النياب ��ة العامة وبي ��ان واجباتهم وحقوقهم الأ�سا�سي ��ة�ِ .ص ْيغ َْت
ه ��ذه املعاي�ي�ر واعت ُِم َد ْت من ِق َب ��ل الرابطة الدولية لأع�ض ��اء النيابات العامة يف ع ��ام  .1999وهي
تتعل ��ق بال�سلوك املهني واال�ستق�ل�ال واحلياد والدور امل�ضطلع به يف الإج ��راءات اجلنائية والتعاون
والتمك�ي�ن .ويف ع ��ام  ،2008طلبت جلنة الأمم املتحدة ملنع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائية من الدول
الأع�ض ��اء ت�شجيع خدمات املقا�ضاة لديها ،مبا ي َّت�سق م ��ع ُن ُظمها القانونية الداخلية ،على �أن ت�أخذ
ه ��ذه املعايري يف االعتبار عند مراجع ��ة �أو و�ضع � ِّأي قواعد فيما يتعل ��ق بال�سلوك املهني والأخالقي
املخدرات واجلرمية تعميم املعايري
لأع�ض ��اء �أجهزة النيابة العامة .وطلبت اللجنة �أي�ض ًا من مكتب ِّ
على الدول الأع�ضاء للنظر فيها والتعليق عليها .وقد وافقت الدول الأع�ضاء ،يف تعليقاتها ،على � َّأن
املعايري ت�ش ِّكل مرجع ًا دول ًّيا ل�سلوك فرادى �أع�ضاء النيابة العامة و�أجهزة النيابة العامة.
امليثاق الأوروبي ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،الذي اعتُمد برعاية جمل�س �أوروبا يف عام .1998
ُّ
ال�صك ق�ضايا مثل االختيار والتوظيف والتدريب الأ َّويل للق�ضاة؛ والتعيني وعدم جواز
ويتناول هذا
التنحية؛ والتط ُّور الوظيفي؛ وامل�س�ؤولية؛ والأجور والرعاية االجتماعية؛ وانتهاء م َّدة اخلدمة.
التو�صية  )2000( 19ب�ش�أن دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية ،اعتمدتها اللجنة الوزارية
ملجل� ��س �أوروبا يف عام  .2000وحتتوي ه ��ذه التو�صية على مبادئ م�شرتكة ب�ش�أن دور النيابة العامة
يف نظام العدالة اجلنائية فيما يتعلق مب�سائل مثل العالقة بني النيابة العامة وال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية؛ وعالقتها بالق�ضاة وال�شرطة؛ وواجباتها جتاه الأفراد.
ال ��ر�أي رق ��م  )2001( 1للمجل� ��س اال�ست�شاري للق�ض ��اة الأوروبيني ب�ش�أن ا�ستق�ل�ال الق�ضاء وعدم
ج ��واز تنحية الق�ضاة؛ والآراء الالحق ��ة ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة ،مبا فيها التمويل و�إدارة �ش�ؤون
املحاك ��م (الر�أي رقم )2001/2؛ و�أخالق الق�ضاة وم�س�ؤوليته ��م (الر�أي رقم )2002/3؛ وتدريب
الق�ض ��اة (الر�أي رقم )2004/4؛ والعدالة واملجتمع (ال ��ر�أي رقم )2005/7؛ وجمل�س الق�ضاء يف
خدم ��ة املجتمع (الر�أي رق ��م )2007/10؛ ونوعية القرارات الق�ضائي ��ة (الر�أي رقم )2008/11؛
والعالقات بني الق�ضاة وامل َّدعني العامني يف جمتمع دميقراطي (الر�أي رقم .)2009/12

(ِّ )10
لالطالع على الن�ص ،انظر .www.unodc.org; www.judicialintegritygroup.org
( )11قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  22/2007امل�ؤ َّرخ  26متوز/يوليه .2007
(ِّ )12
لالطالع على الن�ص ،انظر .www.judicialintegritygroup.org
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•

املب ��ادئ والتوجيهات املتعلقة باحل ��ق يف حماكمة عادلة ويف احل�صول عل ��ى امل�ساعدة القانونية يف
�أفريقي ��ا ،التي �أعلنته ��ا اللجنة الأفريقية حلق ��وق الإن�سان وال�شعوب ،و�أق َّره ��ا ر�ؤ�ساء دول االحتاد
ُّ
ال�صك على املبادئ العامة التي تنطبق على جميع الإجراءات
الأفريقي يف عام  .2003ويحتوي هذا
القانوني ��ة ،مثل املحاكمة العادلة والعلنية ،وا�ستقالل املحكمة وحيادها .كما يحتوي على توجيهات
للدول ب�ش�أن التدريب الق�ضائي ،ودور �أع�ضاء النيابة العامة ،وا�ستقالل املحامني ،وحق املدنيني يف
عدم حماكمتهم �أمام املحاكم الع�سكرية ،و�ضمانات ا�ستقالل املحاكم التقليدية ونزاهتها.

موارد ومواد مرجعية

باملخدرات واجلرمية
�أدوات ومن�شورات مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
 -18و�ض ��ع املكتب� ،إىل جانب املعايري الدولية املذكورة �أعاله و�إقرارها ،عدد ًا من املوارد التي تهدف �إىل
م�ساندة الدول يف تقييم ُن ُظم الق�ضاء والنيابة العامة وتعزيزها .وث َّمة �إحاالت مرجعية �إىل العديد من هذه
امل ��وارد يف �ش َّتى �أجزاء هذا الدليل ،وقد ترغب الدول الأطراف ِّ
االطالع عليها كمواد مرجعية �إ�ضافية عند
النظر يف تنفيذ املادة  11من اتِّفاقية مكافحة الف�ساد .وهي ت�شمل ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

الدليل املرجعي ب�ش�أن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته
()14
تعليق على مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي
مكانة ودور �أع�ضاء النيابة العامة :دليل املكتب  -الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات العامة
()15
جمموعة �أدوات تقييم العدالة اجلنائية
()16
دليل الأمم املتحدة للم َّدعني العامني واملحقِّقني ب�ش�أن التدابري العملية ملكافحة الف�ساد
()17
دليل التدريب الق�ضائي و�أخالقيات الق�ضاء النيجريي
()18
تقييم نزاهة الق�ضاء وقدرته يف ثالث واليات نيجريية
()19
تقييم نزاهة الق�ضاء وبناء القدرات يف واليتني من الواليات الإندوني�سية
()13

الفريق العامل املعني مبنع الف�ساد التابع لالتِّفاقية
 -19تن ��اول الفري ��ق العامل احلكومي ال ��دويل املفتوح الع�ضوية املعن ��ي مبنع الف�ساد ،ال ��ذي �أن�ش�أه م�ؤمتر
الدول الأطراف يف اتِّفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،م�س�ألة تنفيذ املادة  11من االتِّفاقية يف اجتماعه
ال�سنوي يف الفرتة � 28-26آب�/أغ�سط�س  .2013وحت�ضري ًا لهذا االجتماع ،قدمت الدول الأطراف معلومات
مف�صل ��ة �إىل املكتب و�إىل �أمانة الفريق العامل ،ح َّددت فيه ��ا التدابري التي اتَّخذتها فيما يتعلق بتنفيذ هذه
َّ
املادة.
()13

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

مقدمة
ِّ

 -20وميك ��ن ِّ
تقدمها ال ��دول الأطراف ،بالإ�ضاف ��ة �إىل العرو�ض الإي�ضاحية
االط�ل�اع على املعلومات التي ِّ
الت ��ي ق َّدمه ��ا اخل�ب�راء خالل اجتم ��اع الفريق العام ��ل والتقري ��ر املوا�ضيعي ال ��ذي �أع َّدت ��ه الأمانة يف وقت
�ساب ��ق لالجتم ��اع ،يف موقع املكت ��ب على �شبكة الوي ��ب )20(.وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،ا�ستح ��دث املكتب موقع ًا
موا�ضيع ًّي ��ا يحت ��وي ك َّل املعلوم ��ات املق َّدم ��ة يف جمي ��ع اجتماع ��ات الفري ��ق العام ��ل ،مب ��ا يف ذل ��ك �صفحة
وت�شجع الدول الأطراف عل ��ى اال�ستفادة
موا�ضيعي ��ة حم� � َّددة تتعل ��ق بنزاهة الق�ضاء والنياب ��ة العام ��ةَّ )21(.
م ��ن الأمثل ��ة عن تداب�ي�ر التنفي ��ذ املق َّدم ��ة يف �إطار الفري ��ق العام ��ل عند النظ ��ر يف تنفيذ امل ��ادة  11من
االتِّفاقية.

(.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
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تدابري تعزيز النـزاهة لدى �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي
نزاهة الق�ضاء
 -21ميكن تعريف م�صطلح "النزاهة" يف املادة  ،11لدى تطبيقه على �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،كمفهوم
�شم ��ويل ي�ش�ي�ر �إىل قدرة النظام الق�ضائ ��ي �أو فرد من �أف ��راد الق�ضاء على مقاومة الف�س ��اد ،مع االحرتام
الكام ��ل للقيم الأ�سا�سية لال�ستقاللية واحلياد والكرامة واللياق ��ة وامل�ساواة والكفاءة واملثابرة .وهذه القيم
ومف�صلة ب�شكل �شام ��ل يف التعليق على مبادئ
حم� � َّددة يف مبادئ بانغال ��ور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائ ��ي َّ
بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي .وفيما يلي ملخَّ �ص موجز لها:
•

اال�ستقاللية:
اال�ستقاللي ��ة ه ��ي احلالة الذهني ��ة للقا�ضي .وه ��ي امل�س�ؤولية املفرو�ضة على القا�ض ��ي لتمكينه من
واع للقانون ،دون
الف�ص ��ل يف ن ��زاع م ��ا بكل �أمانة وحياد عل ��ى �أ�سا�س تقييم ��ه للوقائع ووفق ًا لفه ��م ٍ
�ضغ ��ط �أو ت�أث�ي�ر �أو �إغراء �أو تهديد �أو تدخُّ ��ل خارجي من � ِّأي جه ٍة كانت .وجوه ��ر مبد�أ ا�ستقاللية
الق�ض ��اء هو احل ِّرية الكاملة للقا�ض ��ي ل ْأن ي�ستمع و َيف�صل يف الق�ضايا الت ��ي تُع َر�ض �أمام املحكمة.
قا�ض
وينبغي �أ َّال تت َّدخل � ُّأي جهة خارجية —�سواء �أكانت حكوم ًة �أَ ْم جماعة �ضغط �أَ ْم فرد ًا �أَ ْم ح َّتى ٍ
�آخر—�أو �أن حتاول التدخُّ ل يف الطريقة التي يتناول فيها القا�ضي ق�ضية ما وي َّتخذ قرار ًا ب�ش�أنها.
وعل ��ى القا�ضي �أ َّال يكون متح� � ِّرر ًا من العالقات غري املالئمة بال�سلطت�ي�ن التنفيذية والت�شريعية يف
احلكوم ��ة وم ��ن نفوذهما فح�س ��ب ولكن يجب �أي�ض� � ًا � ْأن يبدو متح ِّرر ًا من كل ذل ��ك من وجهة نظر
املراقب املعقول.

•

احلياد:
احلي ��اد هو ال�صفة الأ�سا�سية املطلوبة من القا�ض ��ي .وهناك جانبان ال�شرتاط احلياد� .أ َّو ًال ،يجب
حد ذاتهْ � ،أي ينبغي �أ َّال يكون لدي ��ه � ُّأي حتامل �شخ�صي �أو حت ُّيز من
�أن يك ��ون القا�ض ��ي حمايد ًا يف ِّ
قبيل مراعاة جانب �أو �آخر �أو نتيجة مع َّينة .ثاني ًا ،يجب �أن يكون القا�ضي �أي�ض ًا حمايد ًا من وجهة
�شك م�شروع يف هذا ال�صدد.
نظ ��ر مو�ضوعية� ،أي يجب �أن يوفِّر ال�ضمانات الكافية ال�ستبع ��اد � ِّأي ٍّ
ويقا� ��س ت�ص ُّور احلي ��اد وفق ًا ملعايري مراقب معق ��ول .وقد ين�ش�أ الت�ص ُّور ب� �� َّأن القا�ضي غري حمايد
بع ��دد م ��ن الأ�شكال ،من ذلك مث ًال ت�ص ُّو ٌر ما لت�ضارب يف امل�صالح� ،أو �سلوك القا�ضي يف املحكمة،
11
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�أو انتماءات القا�ضي و�أن�شطته خارج املحكمة .وتبع ًا لذلك ،يجب �أن ين�سحب � ُّأي قا�ض يتك َّون �إزاءه
�سبب م�شروع يدعو ِّ
لل�شك يف حياده.
•

الكرامة:
مك ِّون ��ات الكرامة هي الأمانة واخللق الق�ضائي .فينبغي للقا�ضي �أن يت�ص َّرف دوم ًا (ولي�س فقط يف
�أداء واجبات ��ه الر�سمي ��ة) ب�شكل م�ش ِّرف وبطريقة تليق باملن�ص ��ب الق�ضائي؛ و�أن يكون متح ِّرر ًا من
اخل ��داع واالحتيال والباطل؛ و�أن يكون ط ِّيب ًا وفا� ً
ضال يف �سلوكه وطبعه .فالثقة يف اجلهاز الق�ضائي
ال تقوم على �أ�سا�س الكفاءة واالجتهاد لدى �أع�ضائها فح�سب و�إنمَّ ا تقوم �أي�ض ًا على �أ�سا�س الكرامة
واال�ستقام ��ة .وال يكف ��ي ،من وجه ��ة نظر اجلمهور� ،أن يتع َّه ��د القا�ضي بخدمة املُث ��ل العليا للعدالة
يج�سدها �أي�ض ًا.
واحلقيق ��ة التي تق ��وم عليها �سيادة القانون و�أُ�س� ��س الدميقراطية ،و�إنمَّ ا علي ��ه �أن ِّ
وتبع ًا لذلك ،ف� َّإن ال�صفات ال�شخ�صية وال�سلوك وال�صورة التي يظهر بها القا�ضي ت�ؤ ِّثر على النظام
الق�ضائ ��ي ككل ،وم ��ن َّثم عل ��ى الثقة الت ��ي ي�ضعها اجلمهور في ��ه .ومتط َّلبات اجلمه ��ور من �سلوك
مما هو مطل ��وب من عامة املواطنني .ومعايري ال�سل ��وك هذه �أعلى بكثري من
القا�ض ��ي �أعل ��ى بكثري َّ
املعايري املطلوبة من املجتمع ككل .ويف الواقع ،يكاد اجلمهور يتوقَّع من القا�ضي �سلوك ًا ال غبار عليه
مطلق ًا.

•

اللياقة:
التفح�ص والتعليق امل�ستم ��ر من جانب اجلمهور .ولذلك،
يج ��ب �أن يتو َّق ��ع القا�ضي �أن يكون مو�ضع ُّ
يج ��ب عليه �أن يقبل ،بح ِّري ��ة وطواعية ،القيود ال�شخ�صية على �أن�شطة مع َّينة ،ح َّتى لو لن ُينظر �إىل
ه ��ذه الأن�شط ��ة �سلب ًا �إذا مار�سها �أع�ض ��اء �آخرون من املجتمع �أو من مهن ��ة القانون .وميكن تطبيق
اختب ��ار اللياقة على جمموعة متن ِّوعة من املواقف .وم ��ن �أمثلة ال�سلوك غري الالئق �سلوك القا�ضي
يف املحكم ��ة (معاملة تف�ضيلية مل�س�ؤول كب�ي�ر يف احلكومة) و�سلوكه خارج املحكمة (التح ُّدث مط َّو ًال
مع �أحد اخل�صوم يف ق�ضية مفتوحة ،ح َّتى لو مل يكن للحديث يف الواقع عالق ٌة بالق�ضية)؛ والرت ُّدد
م ��رار ًا عل ��ى احلان ��ات العامة؛ والإف ��راط يف ممار�سة القم ��ار؛ والعالقات االجتماعي ��ة مع فرادى
املحام�ي�ن؛ والتو ُّرط يف خالفات عامة؛ وا�ستغ�ل�ال مكانة املن�صب الق�ضائي خلدمة م�صالح خا�صة
لأ�سرة القا�ضي �أو �أ�صدقائه؛ و�إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات ال�س ِّرية؛ واالنخراط يف �أن�شطة غري الئقة
خارج نطاق الق�ضاء؛ وقبول هدايا بالغة القيمة وال�ضيافة من معارف حديثي العهد .ويف كل حالة،
عند ِّ
ال�شك ،ف� َّإن ال�س�ؤال الذي ينبغي طرحه هو" :كيف يبدو هذا ال�سلوك يف نظر اجلمهور؟" ،علم ًا
ب� َّأن اللياقة ومظهر اللياقة �أمران جوهريان يف ممار�سة القا�ضي جلميع الأن�شطة.

•

امل�ساواة:
املعامل ��ة املن�صف ��ة واملت�ساوية �سم ��ة �أ�سا�سية من �سم ��ات العدالة .ولي�س من واج ��ب القا�ضي فقط
االعرتاف بالتن ُّوع الثقايف والعرقي والديني يف املجتمع واملعرفة به ،بل عليه �أي�ض ًا �أن يكون متح ِّرر ًا
التوجه اجلن�سي �أو الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي.
م ��ن التح ُّيز �أو التحامل على �أُ�س�س الإعاق ��ة �أو ُّ
اجلن�سينْ  .كما
ينم ،بالكالم �أو الإمياء �أو ال�سلوك ،ع ��ن � ِّأي حت ُّيز ل ٍّأي من
ويج ��ب على القا�ض ��ي �أ َّال َّ
َ
يجب �أ َّال يديل ب� ِّأي مالحظات غري الئقة �أو مهينة �إزاء املتقا�ضني �أو ال�شهود �أو �أن ي�سيء �إىل �سجني
مدان .وينبغي �أن ت َّت�سم املالحظات التي يبديها القا�ضي دوم ًا باحلذر والتحفُّظ واللطف .فالقا�ضي
هو الذي مي ِّهد اجلو ويه ِّيئ البيئة للمحاكمة العادلة .ولذلك ،ف� َّإن املحاباة والتمييز يف املعاملة من
جان ��ب العامل�ي�ن يف املحكمة �أمر غري مقبول .ومن حقِّ ِّ
كل َم ْن يمَ ْ ُثل �أمام املحكمة—�سواء كان من
ممار�س ��ي القانون �أَ ْم اخل�صوم �أَ ْم ال�شه ��ود—� ْأن يعامل بطريقة حترتم كرامته وحقوقه الإن�سانية
الأ�سا�سية.
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•

الكفاءة:
تتط َّل ��ب الكفاءة يف �أداء الواجبات الق�ضائية املعرفة القانوني ��ة واملهارة والدقَّة والتح�ضري .ولذلك
ينبغ ��ي للقا�ض ��ي �أن ي َّتخذ اخلط ��وات املعقولة الكت�س ��اب القدرة املهنية واحلف ��اظ عليها وتعزيزها
بانتظ ��ام من خالل فر�ص التدري ��ب التي من واجب القا�ضي ،بل من حق ��ه ،اال�ستفادة منها .ولئن
واملف�صل واملتع ِّمق املنا�سب لتجربته املهنية
كان من املرغوب فيه �أن يتلقَّى القا�ضي التدريب املتن ِّوع
َّ
ل ��دى تعيين ��ه ،ف� َّإن علي ��ه �أن يلتزم ب ��دوام الدرا�سة والتدري ��ب .وي�صبح هذا التدري ��ب ال غنى عنه
بحك ��م التغيرُّ ات امل�ستم َّرة يف القانون والتكنولوجيا واحتمال ا�ضطالع القا�ضي مب�س�ؤوليات جديدة
عندم ��ا ي�شرع يف مزاولة من�صب جديد .ويف �سياق التدويل املتزايد للمجتمعات والأهمية املتزايدة
علم بالتط ُّورات ذات
للقانون الدويل يف العالقات بني الفرد والدولة ،ينبغي للقا�ضي �أن يبقى على ٍ
ال�صل ��ة يف القانون الدويل ،مبا يف ذل ��ك االتِّفاقيات الدولية وال�صكوك الأخرى التي تر�سي معايري
حقوق الإن�سان.

•

املثابرة:
تتط َّل ��ب املثابرة �ض ��رورة � ْأن ي� ��ؤ ِّدي القا�ضي ك َّل واجبات ��ه الق�ضائية ،مبا يف ذل ��ك �إ�صدار الأحكام
املتح ِّفظ ��ة ،بكف ��اءة و�إن�صاف وبال�سرعة املعقول ��ة ،و�أن ي�ضطلع بكل الإج ��راءات الق�ضائية متح ِّلي ًا
بالروي ��ة والهيبة والكيا�س ��ة .ولواجبات القا�ضي الق�ضائية الأ�سبقية عل ��ى جميع الأن�شطة الأخرى.
والواج ��ب الأ َّول ه ��و الأداء الواج ��ب للوظيف ��ة الق�ضائي ��ة ،التي تنط ��وي عنا�صره ��ا الرئي�سية على
اال�ستم ��اع وا�ستبانة الق�ضايا الت ��ي حتتاج �إىل تف�سري القانون وتطبيق ��ه .وينبغي للقا�ضي �أن يقاوم
�إغ ��راء تكري� ��س اهتم ��ام مفرط لأن�شطة خ ��ارج نطاق الق�ض ��اء �إذا كان ذلك ينال م ��ن قدرته على
اال�ضطالع مبهام من�صبه الق�ضائي .فمن الوا�ضح � َّأن حمذور االهتمام املفرط بهذه الأن�شطة يزداد
�إذا كان ��ت تنطوي على تعوي�ض مايل .ويف هذه الأحوال ،قد ُّ
ي�شك املراقب املعقول ب� َّأن القا�ضي َقب َِل
امله ��ام الأخرى لزيادة دخله الر�سمي .فاجلهاز الق�ضائ ��ي م� َّؤ�س�سة خلدمة املجتمع ،ولي�ست جم َّرد
قطاع �آخر يف اقت�صاد ال�سوق التناف�سي.

 -22تو ِّف ��ر مب ��ادئ بانغال ��ور ،مكتمل� � ًة بالإحال ��ة املرجعي ��ة �إىل التعلي ��ق عل ��ى مب ��ادئ بانغال ��ور ،دلي�ل ً�ا
�شام�ل ً�ا لل�سل ��وك يرم ��ي �إىل تعزي ��ز نزاه ��ة الق�ض ��اء .وفيم ��ا يل ��ي بع� ��ض م ��ن امل�سائ ��ل العدي ��دة الت ��ي
تتناولها:
�ضجة اجلمهور �أو اخلوف من االنتقاد.
‘ ’1يجب �أ َّال يت�أ َّثر القا�ضي بحكم م�صالح حزبية �أو َّ
‘  ’2لئن كان ُيطلب من القا�ضي نهج ًا من املعي�شة وال�سلوك �أكرث �ش َّد ًة وحتفُّظ ًا من معي�شة الآخرين،
فلي�س من املعقول �أن ُيتوقَّع منه االن�سحاب متام ًا من احلياة العامة.
‘  ’3يحيد عن مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء �أن يقبل القا�ضي� ،أثناء �إجازته ،العمل لدى ال�سلطة التنفيذية
�أو الت�شريعية للحكومة.
‘  ’4يعت�ب�ر انته ��اك ًا ملب ��د�أ ا�ستقاللي ��ة الق�ض ��اء �أن يقب ��ل القا�ض ��ي جائ ��ز ًة م ��ن وزي ��ر الع ��دل� ،أو
بنا ًء عل ��ى تو�صي ��ة من ��ه ،ذل ��ك ل َّأن تعب�ي�ر ال�سلط ��ة التنفيذية ع ��ن التقدير لعم ��ل القا�ضي وهو
ال ي ��زال ميار� ��س عمل ��ه ،دون م�شارك ��ة كب�ي�رة م ��ن ال�سلط ��ة الق�ضائية ،ين ��ال م ��ن ا�ستقاللية
الق�ضاء.
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‘  ’5ينبغي للقا�ضي ،جتنُّب ًا لتكرار ان�سحابه من الق�ضايا درء ًا لت�ضارب حمتمل يف امل�صالح� ،أن يعمل
على تنظيم �ش�ؤونه ال�شخ�صية واملالية مبا يق ِّلل من احتمال الت�ضارب مع واجباته الق�ضائية.

()22

يتنحى عن امل�شاركة يف � ِّأي �إجراءات ق�ضائي ��ة ال ي�ستطيع �أن ي َّتخذ فيها قرار ًا
‘  ’6عل ��ى القا�ض ��ي �أن َّ
دون حت ُّي ��ز �أو يب ��دو فيها ملراقب معقول �أ َّن ��ه ال ي�ستطيع �أن ي َّتخذ فيها ق ��رار ًا دون حت ُّيز .وينبغي
ال�سجل و�أن يلتم�س التعليقات من الأطراف يف حال َتينْ � .أ َّو ًال،
للقا�ض ��ي �إدراج الت�صريح بذلك يف ِّ
�شك حول ما �إذا كانت هناك �أ�سباب وجيهة تدعو لالن�سحاب .ثاني ًا� ،إذا ن�ش�أت
�إذا كان لديه � ُّأي ٍّ
م�س�ألة غري متو َّقعة قبل فرتة وجيزة من املحاكمة �أو �أثناءها .وينبغي الت�أكيد يف التما�س القا�ضي
للتعليقات على �أ َّنه ال يلتم�س موافقة الأطراف �أو املدافعني عنهم و�إنمَّ ا يلتم�س امل�ساعدة ع َّما �إذا
كانت هناك �أ�سباب وجيهة لالن�سحاب وع َّما �إذا كان مبد�أ ال�ضرورة ينطبق يف الظروف الراهنة
مث ًال .و�إذا كان هناك �سبب وجيه ِّ
ال�شك ل�صالح االن�سحاب.
لل�شك ،ينبغي عاد ًة �أن ُيقطع ُّ
‘’7
‘’8

 يج ��ب على القا�ضي ،يف عالقات ��ه ال�شخ�صية ب�أفراد مهنة القانون الذي ��ن ميار�سون بانتظام يف
املحكم ��ة الت ��ي ير�أ�سها� ،أن يتج َّن ��ب املواقف التي قد ت� ��ؤ ِّدي بدرجة معقول ��ة �إىل ِّ
ال�شك يف وجود
املح�سوبية �أو املحاباة �أو ت�ص ُّور وجودها.
رهن ًا ب�أداء القا�ضي لواجباته الق�ضائية على نحو �سليم ،يجوز له:
(�أ)  �أن يكت ��ب ويحا�ض ��ر ويع ِّلم وي�سهم يف �أن�شطة تتعلق بالقان ��ون �أو النظام القانوين �أو
�إقامة العدل �أو الأمور امل َّت�صلة بها؛ �أو
(ب) �أن يح�ضر جل�سة حماكمة علنية �أمام هيئة ر�سمية فيما يتعلق ب�أمور ت َّت�صل بالقانون
�أو النظام القانوين �أو �إقامة العدل �أو الأمور امل َّت�صلة بها؛ �أو
(ج) �أن يعم ��ل ع�ضو ًا يف هيئة ر�سمي ��ة �أو يف جلنة �أو هيئة ا�ست�شارية حكومية �أخرى� ،إذا
كانت تلك الع�ضوية ال تتناق�ض مع ما ُيتوخَّ ى من القا�ضي من عدم حت ُّيز وحياد �سيا�سي؛ �أو
(د) �أن ميار� ��س �أن�شط� � ًة �أخ ��رى �إذا كانت تل ��ك الأن�شطة ال تنتق�ص م ��ن هيبة املن�صب
الق�ضائي �أو تتدخَّ ل ب�شكل �آخر يف �أداء واجباته الق�ضائية.

‘  ’9ال يجوز للقا�ضي �أو لأفراد عائلته �أن يطلبوا �أو يقبلوا � َّأي هدية �أو ُحظوة فيما يتعلق ب�أداء واجباته
الق�ضائية.
اعتماد مد ِّونة لقواعد ال�سلوك الق�ضائي
 -23اعتم ��اد مد ِّونة لقواعد ال�سلوك الق�ضائي هو جانب حا�س ��م يف � ِّأي نهج ف َّعال لتدعيم نزاهة الق�ضاء.
ن�ص
وتتج َّل ��ى �أهمية هذا التدبري لتنفيذ املادة  11يف �أنَّه حم َّدد مبثابة و�سيلة لتدعيم النزاهة الق�ضائية يف ِّ
املادة ذاتها.
( )22تن�ش� ��أ �إمكانية ت�ضارب امل�صالح عندما تتعار� ��ض امل�صالح ال�شخ�صية للقا�ضي (�أو م�صالح املق َّربني �إليه) مع واجب القا�ضي للف�صل
حد �س ��واء .ويف امل�سائل
يف الق�ضي ��ة دون حت ُّي ��ز .ويتن ��اول احلياد الق�ضائي احلياد عل ��ى �صعيد الوقائع واحلياد يف ت�ص� � ُّور مراقب معقول على ٍّ
الق�ضائي ��ة ،يج ��ب �أن ي�شم ��ل اختب ��ار ت�ضارب امل�صال ��ح ك ًّال من الت�ضارب الفعل ��ي بني م�صالح القا�ض ��ي اخلا�صة وواجب الف�ص ��ل دون حت ُّيز،
والظروف التي يرى (�أو قد يرى) فيها مراقب معقول وجود ت�ضارب معقول .على �سبيل املثال ،على الرغم من � َّأن �أفراد �أ�سرة القا�ضي لديهم
كل احلق يف ممار�سة ن�شاط �سيا�سي ،ينبغي للقا�ضي �أن يدرك � َّأن الأن�شطة ال�سيا�سية لأفراد الأ�سرة املق َّربني ميكن �أن ت�ؤ ِّثر �سلب ًا ،حتى لو كان
على نحو خاطئ ،على ت�ص ُّور اجلمهور لنزاهة القا�ضي.
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 -24وبينم ��ا ت�شري املادة � 11إىل قواعد فيما يتعلق ب�سل ��وك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي كتدبري ميكن النظر
في ��ه لتدعي ��م النزاهة ،دع ��ا املجل�س االقت�صادي واالجتماع ��ي لدى الأمم املتحدة ،يف ع ��ام " ،2006الدول
ت�شج ��ع �أجهزتها الق�ضائي ��ة ،مبا ي َّت�سق مع ُنظُ مه ��ا القانونية الداخلية ،عل ��ى �أن ت�أخذ يف
الأع�ض ��اء �إىل � ْأن ِّ
اعتباره ��ا مب ��ادئ بانغال ��ور ب�ش�أن �سلوك اجله ��از الق�ضائي [املرفقة بذل ��ك القرار] ل ��دى مراجعة �أو �صوغ
()23
القواعد املتعلقة بال�سلوك املهني والأخالقي لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي".
 -25ويف ال ��دورة الرابع ��ة للفريق العامل املعني مبنع الف�ساد التي تناولت نزاهة الق�ضاء ،ح َّدد العديد من
البل ��دان الكيفية التي �سع ��ت فيها ال�ستخدام مبادئ بانغال ��ور يف تعزيز مد ِّونات قواع ��د ال�سلوك الق�ضائي
لديه ��ا .وه ��ذا هو احلال يف نيجريي ��ا مث ًال حيث ُو�ضعت مد ِّون ��ة قواعد ال�سلوك ملوظف ��ي الق�ضاء وفق ًا لهذه
املب ��ادئ .ويدير املد ِّونة جمل�س الق�ضاء الوطني الذي ير�صد عدم االمتثال ويعاقب عليه .و�أ�شار �إىل مبادئ
بانغال ��ور �أي�ض ًا االحتاد الرو�سي كم�صدر رئي�سي يف و�ضع مد ِّونة جديدة للأخالقيات الق�ضائية املعت َمدة يف
كانون الأول/دي�سمرب .2012
 -26وخل� ��ص العدي ��د من الدول �إىل �أنَّه ،حر�ص ًا على دعم �أهمي ��ة وفعالية و�شرعية مد ِّونة قواعد ال�سلوك
�أو � ِّأي تعب�ي�ر م�شاب ��ه عن املبادئ ،ينبغ ��ي �أن تُ�صاغ وتُط َّبق وتُنفَّذ من ِق َبل �أع�ض ��اء الق�ضاء بالذات .وعالو ًة
عل ��ى ذل ��ك ،تتزايد م�ساع ��ي الت�شاور م ��ع �أ�صحاب امل�صلح ��ة الآخرين ،مث ��ل م�ستعملي املحاك ��م واملجتمع
امل ��دين والأو�س ��اط الأكادميي ��ة ،يف و�ضع مد ِّون ��ات قواعد ال�سلوك والأخ�ل�اق .وهذا ال َّنه ��ج م َّت�سق مع مبد�أ
ا�ستق�ل�ال الق�ض ��اء والف�صل بني ال�سلط ��ات ولكنَّه ميكن �أي�ض� � ًا �أن ي�ساعد كثري ًا يف احلر� ��ص على �أن توفِّر
املد ِّون ��ة مب ��ادئ توجيهي ��ة هادف ��ة ووا�ضحة مك َّيف ��ة مبا ينا�س ��ب خ�صائ�ص النظ ��ام القانوين ال ��ذي يعمل
فيه الق�ضاء.
 -27وع�ل�او ًة على ذلك ،و�إذا ف�شل جه ��از الق�ضاء �أو �أهمل اال�ضطالع مب�س�ؤولي ��ة �ضمان حفاظ �أع�ضائه
عل ��ى معايري عالية من ال�سل ��وك الق�ضائي املتوقَّع منهم ،ف� �� َّإن الر�أي العام والنفعي ��ة ال�سيا�سية قد يدفعان
حد ما ،وربمَّ ا
املرجح ،عندم ��ا يحدث ذلك� ،أن ين ��ال �إىل ٍّ
الفرع�ي�ن الآخري ��ن للحكومة �إىل التدخُّ ��ل .ومن َّ
لدرجة خطرية ،من مبد�أ اال�ستقاللية الذي ت� َّأ�س�س عليه الق�ضاء والذي ي�ستند �إليه.
تعميم مد ِّونة لقواعد ال�سلوك الق�ضائي
 -28ترمي مد ِّونة قواعد ال�سلوك الق�ضائي �إىل حتقيق ع َّدة �أهداف ،وهي:
•
•
•
•
•

و�ضع معايري ال�سلوك الأخالقي للق�ضاة؛
توفري الإر�شاد للق�ضاة يف �أداء واجباتهم الق�ضائية؛
تزويد ال�سلطة الق�ضائية ب�إطار لتنظيم �سلوك اجلهاز الق�ضائي؛
 م�ساع ��دة �أع�ض ��اء ال�سلطتني التنفيذي ��ة والت�شريعية واملحامني واجلمه ��ور ب�صفة عامة على فهم
�أف�ضل لدور الق�ضاء؛
تزويد املجتمع مبعيار لقيا�س �أداء القطاع الق�ضائي وتقييمه.

ولتحقي ��ق هذه الأه ��داف ،ال يكفي �أن يعتمد الق�ض ��اء مد ِّونة لقواعد ال�سلوك بل ينبغ ��ي تعميم هذه املد ِّونة
عل ��ى نطاق وا�سع يف املجتمع .ومن ال�ض ��روري �أي�ض ًا �أن تكون الأخالق الق�ضائية ،القائمة على هذه املد ِّونة،
( )23قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  23/2006امل�ؤ َّرخ  27متوز/يوليه .2006
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ج ��زء ًا ال يتج َّز�أ من التدريب الأ َّويل وامل�ستمر للق�ضاة .ويف هذا ال�صدد ،هناك عدد من الأمثلة على هيئات
ق�ضائي ��ة ومعاه ��د تدريب ق�ضائي يف بع� ��ض البلدان �سعت بن�ش ��اط لتعميم مد ِّونة قواع ��د ال�سلوك املحلية،
وغريه ��ا م ��ن املواد مثل التعليق على مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي بني الق�ضاة وعلى نطاق
()24
�أو�سع يف املجتمع.
تطبيق و�إنفاذ مد ِّونة لقواعد ال�سلوك الق�ضائي
  -29ال طائل من مد ِّونة لقواعد ال�سلوك الق�ضائي يف حت�سني �أداء الق�ضاء وتعزيز ثقة اجلمهور ما مل تكن
قابل� � ًة للإنف ��اذ .ولذلك ينبغي للدولة الطرف �أن تنظ ��ر يف ت�شجيع الق�ضاء على و�ضع �آلي ��ة لتلقِّي ال�شكاوى
والبت فيه ��ا ،حيث ال يكون هناك
ب�ش� ��أن � ِّأي �سلوك غ�ي�ر �أخالقي من �أع�ضاء ال�سلط ��ة الق�ضائية والتحقيق ِّ
� ُّأي �إ�ش ��ارة �إىل �إحال ��ة هذه ال�ش ��كاوى �إىل حمكمة ما )25(.ولتعزيز �شفافية و�شرعي ��ة هذه الآلية ،ر�أى الكثري
م ��ن ال ��دول �أنَّه من غري املنا�سب �أن تكون �إدارة الآلية يف ي ��د الق�ضاء فقط .وبد ًال من ذلكُ ،بذلت جهود يف
العديد من الدول لإ�شراك هيئات من خارج الق�ضاء يف تطبيق و�إنفاذ مد ِّونات قواعد ال�سلوك الق�ضائي� .إذْ
من �ش�أن �إ�شراك �أ�شخا�ص من خارج جهاز الق�ضاء (من املحامني والأكادمييني ومم ِّثلي املجتمع) يف ر�صد
املب ��ادئ الأخالقية �أن مينع � َّأي ت�ص ُّور حمتمل مل�صال ��ح ذاتية وحماية ذاتية و�أن ي�ضمن يف الوقت ذاته عدم
حرمان الق�ضاة من القدرة على حتديد �أخالقياتهم املهنية اخلا�صة بهم.
 -30وينبغ ��ي ،يف � ِّأي حتقي ��ق يف �شكوى من �سل ��وك غري �أخالقي� ،ضمان حماكمة عادل ��ة للقا�ضي امل َّدعى
عليه ،واحلر�ص على ال�س ِّرية يف املراحل الأ َّولية من التحقيق �إذا كان ذلك ما يريده القا�ضي .وينبغي توفري
احلماية من الإيذاء للمخربين وامل�شتكني وال�شهود ،كما ينبغي توفري احلماية للق�ضاة من التهديد واالبتزاز
�سن الت�شريعات الالزمة لتوفري هذه احلماية .و�إذا كانت
والت�أثري الذي ال م�س ِّوغ له .وقد يكون من ال�ضروري ُّ
ال�شك ��وى خطري ًة مبا فيه الكفاية ،وال ميكن حلُّها م ��ن خالل الت�شاور �أو بالتوبيخ ،عندئذ ميكن �إحالتها �إىل
اجله ��ة امل�س�ؤولة ع ��ن ممار�سة الرقابة الت�أديبية على الق�ضاة .و�إذا كانت التُّهمة جنائي ًة يف طبيعتها ،ينبغي
للهيئة الت�أديبية �أن تتعاون تعاون ًا كام ًال مع الوكالة املعنية ب�إنفاذ القانون.
 -31وينبغي للدولة الطرف �أن تنظر �أي�ض ًا يف ت�شجيع الق�ضاء على �إن�شاء هيئة تت�ألَّف من ق�ضاة ممار�سني
و�/أو متقاعدي ��ن لتق ��دمي امل�شورة لأع�ضاء ال�سلط ��ة الق�ضائية ب�ش�أن لياقة الت�ص� � ُّرف املتوخَّ ى �أو املقرتح يف
امل�ستقب ��ل �إذا مل يكن هن ��اك �آلية قائمة لذلك الغر�ض .ويجوز للقا�ض ��ي ،يف العديد من الواليات الق�ضائية
الت ��ي �أن�شئ ��ت فيها هذه اللجانْ � ،أن يلتم�س ر�أي ًا ا�ست�شار ًّيا عن م ��دى لياقة ال�سلوك الذي ينتهجه هو .ويجوز
للجن ��ة �أي�ض� � ًا �أن ت�صدر �آرا ًء من تلقاء نف�سها يف امل�سائل التي ته� � ُّم الق�ضاء .وقد وجد العديد من الدول � َّأن
خا�صا من ن�شرته الر�سمية يحتوي على الن�ص الكامل للتعليق
( )24مثال ذلك ،ن�شر معهد التدريب الق�ضائي يف كينيا ،يف عام  ،2010عدد ًا ًّ
وحرِ َ�ص على توزيع ن�سخة منه �إىل كل الق�ضاة و�أع�ضاء الق�ضاء يف ذلك البلد.
على مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائيَ ،
( )25يف العدي ��د م ��ن الواليات الق�ضائية الت ��ي �أن�شئت فيها هذه اللجان ،ال ينظ ��ر يف ال�شكاوى يف الق�ضايا الراهن ��ة ما مل تتناول ال�شكوى
ت�أخ�ي�ر ًا ال م�ب ِّ�رر ل ��ه .وي�شرتط �أن تك ��ون ال�شكوى ِّ
مف�ص ًال لل�سلوك غ�ي�ر الأخالقي املزعوم
خطي ًة ومو َّقع� � ًة ،و�أن تت�ض َّمن ا�سم القا�ض ��ي وو�صف ًا َّ
مقدم ال�شك ��وى .وال ُيخطر القا�ضي ب� ِّأي �شكوى ما مل تق ِّرر اللجنة احتمال حدوث انتهاك للأخالقيات.
و�أ�سم ��اء �أي �شه ��ود وعنوان ورقم هاتف ِّ
ملقدم
ال�ضروري
من
يكون
قد
ذلك
ومع
ذلك.
على
ال�شكوى
م
مقد
�ق
�
ف
يوا
مل
ما
القا�ضي
د
�ض
�شكوى
يقدم
ِّ
ِّ
وال ُيك�ش ��ف ع ��ن هو َّية ال�شخ�ص الذي ِّ
َّ
ال�شك ��وى �أن ي ��ديل ب�إفادة ك�شاهد يف حال عق ��د جل�سة ا�ستماع .وتبقى جميع امل�سائ ��ل املعرو�ضة على اللجنة �س ِّري ��ة .و�إذا تق َّرر احتمال حدوث
انته ��اك للأخالقي ��ات ،تتولىَّ اللجنة عاد ًة امل�س�ألة ب�صورة غري ر�سمية بالت�شاور م ��ع القا�ضي .و�إذا �أ�صدرت اللجنة تهم ًة ر�سمي ًة بحق القا�ضي،
ميكن لها عقد جل�سة ا�ستماع ،و�إذا وجدت � َّأن التُّهمة لها �أ�سا�س من ال�صحة ،فقد تو ِّبخ القا�ضي �س ًّرا� ،أو تخ�ضع القا�ضي لفرتة �إ�شراف مرهونة
ب�أحكام و�شروط .وحتيل اللجنة التُّهم التي تراها خطري ًة مبا فيه الكفاية بحيث ت�ستوجب تقاعد القا�ضي �أو توجيه الالئمة �إليه علن ًا �أو تنحيته
�إىل الهيئة امل�س�ؤولة عن ممار�سة الرقابة الت�أديبية على الق�ضاة.

 -1تدابري تعزيز النـزاهة لدى �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي

له ��ذا النَّهج الوقائي اال�ستباقي ت�أثري ًا كبري ًا من حيث امتثال �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي لأحكام املد ِّونة ذات
()26
ال�صلة.
 -32وم�س�أل ��ة اعتم ��اد مد ِّون ��ة لقواعد ال�سل ��وك وو�ضع التداب�ي�ر لتنفيذها على نحو ف َّعال ه ��ي عموم ًا من
م�س�ؤولي ��ات الق�ضاء .ومع ذلك ينبغي للدولة الطرف� ،إذا مل ي َّتخ ��ذ الق�ضاء التدابري املنا�سبة بعد ت�شجيعه
�سن الت�شريعات �إذا لزم
عل ��ى القيام بذلك� ،أن تنظر يف اتِّخاذ اخلط ��وات الالزمة (مبا يف ذلك من خالل ِّ
الأمر) لالمتثال لأحكام املادة .11
�إطار التقييم :مد ِّونات قواعد ال�سلوك
هل و�ضع اجلهاز الق�ضائي �أو هيئة �أخرى قواعد �أو معايري فيما يتعلق بال�سلوك املهني والأخالقي
لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم مد ِّونة قواعد ال�سلوك)؟
الرد
التف�سري:
هل ت�أخذ مد ِّونة قواعد ال�سلوك يف االعتبار مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي؟
الرد
التف�سري:
يرج ��ى و�ص ��ف العملية التي حكم ��ت و�ضعها واعتماده ��ا .ويرجى ،على وجه اخل�صو� ��ص ،ذكر ما �إذا
كانت هذه العملية قد �شملت الت�شاور مع اجلهات املعن َّية خارج الق�ضاء ،مثل املجتمع املدين ومنظمات
م�ستعملي املحاكم؟
الرد
التف�سري:
هل و�ضعت مد ِّونة قواعد ال�سلوك يف متناول كل الق�ضاة؟
الرد
التف�سري:
تيحت خالف ذلك
عل ��ى � ِّأي م� َّؤ�س�س ��ات ُع ِّمم ��ت مد ِّونة قواعد ال�سل ��وك يف الأو�س ��اط املعنية �أم �أنه ��ا �أُ َ
للجمهور؟
الرد والتف�سري:
ه ��ل هناك �آلية ر�سمية �أو غري ر�سمي ��ة �أو �إجراء ر�سمي �أو غري ر�سمي لتقدمي امل�شورة لأع�ضاء اجلهاز
الق�ضائي ب�ش�أن �صحة ال�سلوك املعتزم الإتيان به؟
الرد
التف�سري:
هل هناك �آلية �أو �إجراء لتلقِّي ال�شكاوى �ض َّد �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي املتعلقة ب�سوء ال�سلوك والتحقيق
فيها؟
الرد
التف�سري:
َ
هل تندرج هذه الآلية �أو الإجراء يف �إطار اجلهاز الق�ضائي �أ ْم ال؟ وهل تعمل ب�شكل م�ستقل عن الق�ضاء؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

( )26يف العدي ��د م ��ن الواليات الق�ضائي ��ة التي �أن�شئت فيها هذه اللجان ،يجوز للقا�ضي �أن يطلب ر�أي� � ًا ا�ست�شار ًّيا ب�ش�أن مدى لياقة ال�سلوك
الذي ينتهجه .ويجوز للجنة �أي�ض ًا �أن ت�صدر �آراء من تلقاء نف�سها يف امل�سائل التي ته ُّم الق�ضاء .وتتناول هذه الآراء ال�سلوك املتوخَّ ى �أو املقرتح
يف امل�ستقبل ولي�س �سلوك املا�ضي �أو احلا�ضر ما مل يرتبط هذا ال�سلوك ب�سلوك يف امل�ستقبل �أو ما زال م�ستم ًّرا .وت�سرد الآراء الر�سمية الوقائع
الت ��ي ي�ستن ��د �إليها الر�أي وتوفِّر امل�شورة فقط فيما يتعلق بتلك الوقائ ��ع .وهي ت�ست�شهد بالقواعد والق�ضايا والهيئات الأخرى التي لها ت�أثري على
امل�ش ��ورة املق َّدمة وتقتب�س م ��ن املبادئ املعمول بها لل�سلوك الق�ضائي .وير�سل الر�أي الر�سمي الأ�صل ��ي �إىل ال�شخ�ص الذي يلتم�سه ،بينما تر�سل
يقدم الطلب،
ن�سخ ��ة منقَّحة ،تغف ��ل فيها �أ�سماء الأ�شخا�ص واملحاكم والأماكن و�أي معلومات �أخرى قد متي ��ل �إىل حتديد هوية ال�شخ�ص الذي ِّ
�إىل الق�ضاء ونقابات املحامني ومكتبات كليات احلقوق .وجميع الآراء لها طابع ا�ست�شاري فقط ،ولي�ست ملزم ًة ،ولكن االمتثال لر�أي ا�ست�شاري
ميكن اعتباره دلي ًال على ح�سن الن َّية.
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يتم اختيار الأع�ضاء؟
من ي�شارك يف هذه الآلية �أو الإجراء ،وكيف ُّ
الرد والتف�سري:
م ��ا ه ��ي تدابري ال�شفافي ��ة امل َّتخذة يف هذه الآلي ��ة �أو الإجراء لتعزيز ثقة النا� ��س يف �إجراءات معاجلة
ال�شكاوى؟
الرد والتف�سري:

التدريب الق�ضائي
  -33ال ميك ��ن تعزي ��ز ثقة اجلمه ��ور يف العملية الق�ضائي ��ة �إ َّال من خالل �سالمة الق ��رارات الق�ضائية.
وتتو َّق ��ف �سالمة الق ��رارات الق�ضائية ،من بني عوامل �أخرى ،على التدريب القانوين للمهنيني ال�ضالعني يف
الإج ��راءات الق�ضائية .وبينما يتعينَّ على الدولة � ْأن تز ِّود ال�سلطة الق�ضائية باملوارد الالزمة ،ف� َّإن امل�س�ؤولية
ع ��ن تنظي ��م التدريب الق�ضائي والإ�شراف عليه تقع على عاتق الق�ض ��اء� ،سواء من تلقاء نف�سه �أو من خالل
هيئة م�ستق َّلة حتت �إ�شرافه .ومن املهم �أ َّال يغرب عن البال � َّأن دور القا�ضي اليوم يتجاوز ت�سوية املنازعات.
ويف العدي ��د م ��ن البلدان �أ�صب ��ح ُيط َلب من القا�ضي معاجل ��ة ق�ضايا وا�سعة من القي ��م االجتماعية وحقوق
والبت يف ق�ضاي ��ا �أخالقية مثرية للجدل ،وكل ذلك يف �سياق جمتمع ��ات �أكرث تع ُّددي ًة من � ِّأي وقت
الإن�س ��ان ُّ
م�ضى.
()27

 -34ينبغ ��ي جلمي ��ع املع َّينني ل�شغل وظيفة ق�ضائية �أن يكون لديهم �أو �أن يكت�سبوا ،قبل مبا�شرة واجباتهم،
معرف ٌة باجلوانب ذات ال�صلة من القانون الوطني والدويل املو�ضوعي و�إجراءاته .وينبغي ت�صميم التدريب
بحي ��ث ال يقت�ص ��ر على تطوي ��ر وتعميق املعرف ��ة القانونية بل �أن ي�شم ��ل �أي�ض ًا تطوير مه ��ارات تكميلية ،من
قبي ��ل معرف ��ة اللغات الأجنبي ��ة والأ�ساليب البديل ��ة لت�سوية املنازع ��ات .ومن �ش�أن ذل ��ك �أن ي�ضع يف خدمة
املجتم ��ع ق�ض ��ا ًة ال تقت�صر قدرتهم على تطبيق القانون ب�شكل �صحيح فح�س ��ب و�إنمَّ ا ت�شمل التفكري النقدي
امل�ستق ��ل واحل�سا�سية االجتماعية واالنفت ��اح الذهني )28(.وينبغي �أي�ض ًا للق�ض ��اة املع َّينني ح�سب الأ�صول �أن
يحاطوا علم ًا مبجاالت �أخرى ذات �صلة بالن�شاط الق�ضائي ،من قبيل �إدارة الق�ضايا و�إدارة �ش�ؤون املحاكم
وتكنولوجي ��ا املعلوم ��ات والعلوم االجتماعية والتاريخ القانوين والفل�سف ��ة .وينبغي �أن يكون تدريب املوظفني
الق�ضائيني تع ُّدد ًّيا يف منظوره من �أجل �ضمان وتعزيز مو�ضوعية القا�ضي ونزاهة الق�ضاء.
 -35وينبغ ��ي �أن تكون دورة الأخالقيات الق�ضائية مك ِّون ًة �أ�سا�سي� � ًة يف برنامج التدريب الق�ضائي .وينبغي
له ��ذه الدورة ال � ْأن "تع ِّلم" الأخ�ل�اق الق�ضائية و�إنمَّ ا � ْأن تكون حمف ًال للق�ضاة للنظر يف جمموعة متن ِّوعة من
امل�ش ��كالت الأخالقي ��ة وملناق�شة احلل ��ول املنا�سبة .وينبغ ��ي �أن يكون الغر�ض من الدورة ه ��و تزويد الق�ضاة
ب�إطار لتحليل الق�ضايا الأخالقية التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل وحلها .وينبغي �أن يهدف عن�صر "التعليم" فيما
يتعل ��ق مب�ضمون الأخ�ل�اق الق�ضائية فقط �إىل م�ساعدة القا�ضي على اختيار �أقرب م�سار �إىل التعقُّل عندما
يواج ��ه م�س�أل� � ًة �أخالقي ًة .ومع � َّأن امل�سائل التي قد تن�ش�أ يف حمكمة ابتدائية تختلف عن امل�سائل التي تن�ش�أ يف
حمكم ��ة ا�ستئناف ،من امل�ستح�سن ا�شرتاط م�شاركة جميع املع َّينني ل�شغل وظائف ق�ضائية ،وكذلك الق�ضاة
()29
العاملني على جميع امل�ستويات ،يف دورة من هذا القبيل.
 -36ويجري ،يف معظم بلدان القانون املدين ،توظيف الق�ضاة يف بداية حياتهم املهنية ويدخلون يف عملية
تدري ��ب مط َّولة ومك َّثفة متهيد ًا الن�ضمامهم �إىل �سلك الق�ضاء .ومن الوا�ضح يف هذه الظروف �ضرورة و�ضع
مف�صل ووا�سع من الناحية املو�ضوعية ،مب ��ا يف ذلك وحدات �شاملة عن الأخالق الق�ضائية
برنام ��ج تدريب َّ
وال�سل ��وك الق�ضائي ،ل�ضم ��ان ح�سن �إعداد الأفراد املختارين لال�ضطالع بدوره ��م كق�ضاة .وعلى النقي�ض
( )27نوق�ش هذا املو�ضوع مط َّو ًال يف من�شور املكتب ،بعنوان دليل مرجعي ب�ش�أن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته ( ،)2011ال�صفحات ،17-11
ويف الر�أي رقم  )2008( 11ال�صادر عن املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني ب�ش�أن �سالمة القرارات الق�ضائية.
( )28املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني ،الر�أي رقم .10
باملخدرات واجلرمية.2007 ،
( )29راجع كت ِّيب التدريب على الأخالقيات الق�ضائية جلهاز الق�ضاء النيجريي ،مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
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م ��ن ذل ��ك ،يالحظ يف غالبية بلدان القانون العام � َّأن الأفراد املع َّينني ك�أع�ضاء يف ال�سلطة الق�ضائية لديهم
خربة وا�سعة كمحامني ممار�سني ،وقد �أم�ضوا عاد ًة فرتة طويلة من الزمن يعملون كمرافعني يف املحاكم.
 -37ويف �ض ��وء الإ�ش ��ارة يف املادة � 11إىل "املبادئ الأ�سا�سية للنظ ��ام القانوين لدى الدول الأطراف" ،من
الوا�ض ��ح � َّأن االحتياج ��ات التدريبية يف ال�سياقني املذكورين �أعاله �ستكون خمتلفة .ومع ذلك ،وبغ�ض النظر
ع ��ن م�ست ��وى خربة الفرد الذي يجري توظيفه يف �سلك الق�ضاء ،من امل َّتفق عليه � َّأن التدريب الأ َّويل مطلوب
قب ��ل ال�ش ��روع يف �شغل من�صب القا�ضي .ذلك ل َّأن ممار�سة واجب ��ات الق�ضاء مهنة جديدة بالن�سبة لكل من
املوظف�ي�ن يف �إط ��ار نظ ��ام القانون العام �أو نظ ��ام القانون املدين ،وه ��ي تنطوي على نهج مع�َّينَنَّ يف العديد
م ��ن املج ��االت ،وال �سيما فيما يتعل ��ق ب�أخالقيات املهن ��ة و�إدارة الق�ضايا و�إدارة �ش� ��ؤون املحاكم والعالقات
بالأ�شخا�ص ال�ضالعني يف �إجراءات املحكمة .ومن ناحية �أخرى ،من املهم �أن ت�ؤخذ املالمح املح َّددة لأ�ساليب
التوظي ��ف يف االعتبار وذلك لتحديد �أهداف الربام ��ج التدريبية وتكييفها ب�شكل منا�سب .وقد يحتاج الأمر
�إىل تدريب املحامني ذوي اخلربة فقط يف ما هو مطلوب ملهنتهم اجلديدة.
 -38وعندم ��ا تكون لغة الأدبيات القانونية (� ْأي التقاري ��ر القانونية والأحكام اال�ستئنافية ،وما �إىل ذلك)
خمتلف ًة عن لغة التعليم القانوين ،ينبغي توفري التعليم يف لغة الأدبيات القانونية لكل من املحامني والق�ضاة.
املتعددة اللغات ،ينبغي توفري التدريب باللغة ذات ال�صلة.
ويف البلدان ِّ
خا�ص ٍة يف برامج التدريب وهو دورها يف تطوير وت�شجيع بيئة ميكن فيها
 -39وهناك جانب ي َّت�سم ب�أهمي ٍة َّ
لأع�ضاء من خمتلف فروع الق�ضاء وم�ستوياته االلتقاء وتبادل اخلربات وتكوين ر�ؤى م�شرتكة بف�ضل احلوار
فيما بينهم.
 -40ويف �سي ��اق �أعم ��ال الفريق العامل املعني مبنع الف�س ��اد ،ق َّدم العديد من ال ��دول الأطراف �أمثل ًة على
برام ��ج تدريب حم َّددة ب�ش�أن الأخالقيات ومد ِّونات قواعد ال�سلوك التي تقدمها لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
ففي الواليات املتحدة ،وا�ستكما ًال للدور الأ�سا�سي للمركز الق�ضائي الفدرايل ،و�ضعت جلنة امل�ؤمتر الق�ضائي
املعن َّي ��ة مبد ِّون ��ات قواعد ال�سل ��وك ونفَّذت برامج تثقيفي ��ة متوا�صلة عن الأخالقيات ون�ش ��رت مواد تثقيفية
موجهة جلميع الق�ض ��اة واملوظفني الق�ضائي�ي�ن .و ُيق َّدم التدريب عل ��ى الأخالقيات
يف جم ��ال الأخالقي ��ات َّ
الق�ضائي ��ة �أي�ض� � ًا ،مبا يف ذلك متط َّلبات الإف�ص ��اح املايل� ،ضمن برامج تدريبية لق�ض ��اة املحاكم اجلزئية
املتقدمة حتديد ًا يف
وحماك ��م ال�صلح املع َّينني حديث� � ًا .وكذلك ُيق َّدم يف �أملانيا عدد من ال ��دورات التدريبية ِّ
مو�ض ��وع �أخالقيات الق�ض ��اءِّ ،
تنظمها احلكومات على امل�ست ��وى الإقليمي و�أكادميية الق�ض ��اة الأملانية على
امل�ست ��وى ع�ب�ر الإقليمي .وعلى �سبيل املث ��ال ،تعقد الأكادميية �سنو ًّيا حلق ًة درا�س َّي� � ًة مل َّدة �أ�سبوع حتت عنوان
()30
"�أخالقيات الق�ضاء—الأُ�س�س والآفاق واملقارنة العاملية ملعايري ال�سلوك الق�ضائي".
�إطار التقييم :التدريب الق�ضائي
هل خُ ِّ�ص�صت املوارد املالية وغريها من املوارد الالزمة لتنظيم التدريب الق�ضائي والإ�شراف عليه؟ نعم

ال

نعم

ال

الرد
التف�سري:
املتخ�ص�صة؟
�سات
ؤ�س
�
امل
من
غريه
أو
�
الق�ضائي
للتدريب
مركز
هناك
هل
ِّ
َّ
الرد
التف�سري:
ما هي حمتويات منهاج التدريب الق�ضائي وكيف �أُع َّد؟
الرد والتف�سري:

( )30ملزي ��د م ��ن الأمثلة واملعلومات الأ�سا�سية ،انظر الوثيقة  ،CAC/COSP/WG.4/2013/2نزاه ��ة اجلهاز الق�ضائي و�إدارة الق�ضاء وجهاز
النيابة العامة (املادة  11من اتِّفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد) ،ال�صفحة .8
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هل هناك دورات �أو منائط مع َّينة ب�ش�أن الأخالقيات وال�سلوك يف املجال الق�ضائي �ضمن التدريب
الأ َّويل الإلزامي للق�ضاة؟
الرد
التف�سري:
ما هي طريقة التدريب ومن هم املدربون؟
الرد والتف�سري:
حد ُي�شرتط التدريب امل�ستمر على الق�ضاة؟ وما هي املوا�ضيع التي يتناولها هذا التدريب؟
�إىل � ِّأي ٍّ
الرد والتف�سري:
هل هناك دورات متاحة للق�ضاة مبثابة متهيد ملجاالت �أخرى ذات �صلة بالن�شاط الق�ضائي ،مثل
ال�سبل البديلة لت�سوية املنازعات؟
�إدارة الق�ضايا �أو ُّ
الرد
التف�سري:
�إذا كانت لغة الأدبيات القانونية (� ْأي التقارير القانونية والأحكام اال�ستئنافية ،وما �إىل ذلك)
تختلف عن لغة تدري�س القانون ،هل يتوفَّر التعليم باللغتني ٍّ
لكل من املحامني والق�ضاة؟
الرد
التف�سري:
متعددة ،هل يتوفَّر التدريب الق�ضائي ب�أكرث من لغة؟
يف البلدان التي فيها لغات ر�سمية ِّ
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ت�ضارب امل�صالح والإف�صاح عن امل�صالح املالية واالنتماءات
 -41يح ��دث ت�ضارب امل�صالح عندما يكون هناك ت�ضارب بني الواج ��ب العام وامل�صلحة اخلا�صة مل�س�ؤول
عموم ��ي ،حي ��ث ميك ��ن مل�صلحة امل�س� ��ؤول ب�صفته اخلا�ص ��ة �أن ت�ؤ ِّثر على نح ��و غري الئق عل ��ى �أداء واجباته
وم�س�ؤوليات ��ه الر�سمي ��ة )31(.فالت�ض ��ارب ب�ي�ن امل�صال ��ح ال�شخ�صية للم�س� ��ؤول (ما قد يك�سب ��ه ،وال يقت�صر
بال�ض ��رورة على املال) وواجب ��ه كموظف حكومي (ما يتطلب منه واجبه القيام ب ��ه� ،أو ربمَّ ا ب�شكل �أو�سع ما
حد ممكن يف جميع الأوقات .بل يتعينَّ �أي�ض ًا جت ُّنب
هو يف امل�صلحة العامة) هو ما ينبغي جتنُّبه �إىل �أق�صى ٍّ
للحد من احتمال ال َّن ْيل من �سمعة الهيئة (و�سمعة امل�س�ؤول العمومي
حتى ما يبدو ت�ضارب ًا يف امل�صالح ،وذلك ِّ
ال�شخ�صية �أي�ض ًا) من حيث النزاهة.
 -42وميك ��ن � ْأن ي� ��ؤ ِّدي ت�ض ��ارب امل�صالح ،الفعل ��ي �أو املت�ص َّور� ،إىل �ض ��رر بالغ بالن�سب ��ة لأع�ضاء اجلهاز
الق�ضائ ��ي ذل ��ك ل َّأن مظهر املو�ضوعية واال�ستق�ل�ال عن النفوذ اخلارجي م�س�أل ٌة حا�سم� � ُة الأهمية للحفاظ
على ثقة اجلمهور .و�إدراك ًا للأثر ال�سلبي املحتمل لت�ضارب امل�صالح ،اعتمدت الدول الأطراف يف االتِّفاقية
احلد من احتمال حدوث هذا الت�ضارب ،مبا يف ذلك من خالل
طائف� � ًة وا�سع ًة م ��ن التدابري التي ت�سعى �إىل ِّ
فر� ��ض قيود على الأن�شط ��ة اخلارجية التي ميار�سها �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائ ��ي ،وو�ضع القواعد التي حتكم
املتخ�ص�ص.
قبول الهدايا وتوفري التدريب
ِّ
 -43ولك ��ن اجلهود املبذول ��ة لتجنُّب ت�ضارب امل�صالح ال ميكن �أن تقت�صر عل ��ى و�ضع القواعد التي حتكم
�سل ��وك الق�ضاة و�إنفاذها .وق ��د ر�أت الدول �أهمي ًة متزايد ًة يف بذل جهود كبرية يف �آن واحد لتثقيف �أع�ضاء
الهيئ ��ة الق�ضائي ��ة وتوعيتهم ب�ش�أن حمذور ت�ضارب امل�صالح والتطبي ��ق العملي ومعنى القوانني ذات ال�صلة
عل ��ى ح � ٍّ�د �س ��واء .ويف جمهورية كورياُ ،يتاح للموظف�ي�ن العموميني ،مبوجب نهج من �أرب ��ع خطوات مبينَّ يف
( )31انظر �إدارة ت�ضارب امل�صالح يف القطاع العام :جمموعة �أدوات ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي.2005 ،

 -1تدابري تعزيز النـزاهة لدى �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي

"املبادئ التوجيهية اخلا�ص ��ة بت�ض ��ارب امل�ص ��الح" ،نظا ٌم لإ�س ��داء امل�ش ��ورة الأخالقية يهدف �إىل حت�س�ي�ن
ولكن التدابري
قدرتهم على تقييم احتمال ت�ض ��ارب امل�ص ��الح بدقَّة واتِّخاذ الإجراءات لإزالته �إذا ما ن�ش� ��أَّ .
()32
ُ�ستخدم �أي�ض ًا �إذا ما انتُهكت املعايري ذات ال�صلة.
الت�أديبية ت َ
 -44والإف�ص ��اح من جانب الق�ض ��اة عن م�صاحلهم املالية وغري املالية نهج �ش ��ائع على نحو متزايد لدرء
احتمال ت�ضارب امل�صالح واحلاالت املحتملة لالختال�س �أو الإثراء غري امل�شروع بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
وميكن لهذه الت�صريحات �أن تكون مفيد ًة �أي�ض ًا فيما يتعلق ب�إ�سناد الق�ضايا .وتعني "امل�صلحة املالية" وجود
م�ص ��لحة قانونية �أو جتارية ،مهما كانت �ض ��ئيلة� ،أو عالقة ب�ص ��فة مدير �أو م�ست�ش ��ار �أو � ِّأي م�ش ��ارك ن�شط
�آخر يف �ش� ��ؤون م� َّؤ�س�سة �أو منظمة .وميكن �إيداع الت�صريح عن امل�صالح املالية يف املحكمة وجعله يف متناول
اخل�ص ��وم و�/أو مم ِّثليهم القانونيني يف حمكمة القا�ض ��ي .وت�شري الإح�صاءات التي ي�صدرها البنك الدويل
�إىل � َّأن  56يف املائة من جمموع البلدان التي لديها نظام الت�ص ��ريح عن الأ�ص ��ول تتط َّلب من �أع�ضاء اجلهاز
()33
الق�ضائي تقدمي هذه الت�صريحات ،وترتفع هذه الن�سبة �إىل  58يف املائة بني �أع�ضاء املحكمة العليا.
 -45ويتزاي ��د االع�ت�راف ب�أ َّن ��ه لك ��ي تكون ُن ُظ ��م الت�ص ��ريح �أدا ًة ف َّعال ًة حقًّا فيم ��ا يتعلق با�س ��تبانة �أحوال
يقدم ��وا معلومات يف هذه الت�ص ��ريحات فيما
ت�ض ��ارب امل�ص ��الح ،املحتمل ��ة �أو الفعلية ،ينبغي للق�ض ��اة �أن ِّ
يتعلق بانتماءاتهم وم�ص ��احلهم اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل امل�صالح املالية .وميكن �أن ت�شمل �أنواع املعلومات
املطلوبة يف هذا ال�ش�أن �أن�شطة ما قبل �شغل املن�صب والعالقات مب� َّؤ�س�سات الأعمال ،مثل الع�ضوية يف جمل�س
الإدارة ،وال�صالت باملنظمات غري احلكومية �أو جماعات ال�ضغط و� َّأي �أن�شطة غري م�أجورة �أو تط ُّوعية.
 -46وميكن التمييز بني البلدان التي ت�ص� � ِّنف الق�ض ��اة �ض ��من طائفة �ش ��اغلي املنا�ص ��ب العمومية الذين
ت�ش ��ملهم قوان�ي�ن �أو لوائح الإف�ص ��اح عن الأ�ص ��ول ،والبلدان التي و�ض ��عت نظام �إف�ص ��اح خا� ��ص باجلهاز
()34
الق�ضائي والنيابة العامة.
�إطار التقييم :الإف�صاح عن امل�صالح املالية واالنتماءات
�إىل � ِّأي مدى تفر�ض القيود على الأن�شطة اخلارجية للق�ضاة ،مثل العمل مع هيئات القطاع اخلا�ص �أو
حيازة م�صالح مالية �أو جتارية �أو ع�ضوية يف منظمات �سيا�سية؟
الرد والتف�سري:
ه ��ل هناك قواعد �أو تدابري تنظِّ م قبول الهدايا من جانب �أحد �أع�ض ��اء اجلهاز الق�ض ��ائي؟ كيف يتم
ُّ نعم
�إنفاذ هذه القواعد �أو التدابري؟
الرد
التف�سري:
ما هي الأدوات والآليات القائمة لتوعية �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي مبا قد يقع من ت�ضارب يف امل�صالح
وما هي القواعد واللوائح املعمول بها يف هذا املجال؟ (ميكن �أن ت�شمل الأمثلة ن�شر املواد الإر�شادية �أو
املتخ�ص�ص �أو توفري اخلدمات اال�ست�شارية).
التدريب
ِّ
الرد والتف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ي�شرتط على الق�ضاة �أو يطلب منهم الت�صريح مبا لديهم من �أ�صول وخ�صوم؟
الرد والتف�سري:

( )32ملزيد من املعلومات انظر
.August-27-29/V1254429a.pdf
( )33ملزيد من املعلومات انظر .http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/
()34
ملزيد من املعلومات انظر Henderson, K Asset and Income Disclosure for Judges: A Summary Overview and Checklist
).(http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/IncomeAssetDisclosure.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012-
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ه ��ل ت�شم ��ل هذه الت�صريح ��ات �أ�صول وخ�صوم ال ��زوج �أو الزوج ��ة والأطفال و�أف ��راد الأ�سرة املق َّربني
الآخرين مثل الوالدين؟
الرد
التف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ُي�ستعر�ض حمتوى هذه الت�صريحات �أو ُيتحقَّق منه؟
الرد والتف�سري:
ه ��ل ُي�شرتط على الق�ضاة الت�صريح باالنتماءات والأن�شط ��ة اخلارجية وامل�صالح غري املالية الأخرى؟
نعم
كيف يت ُّم ذلك؟
الرد
التف�سري:
ه ��ل تت ��اح ه ��ذه الت�صريحات للجمه ��ور و�/أو للرج ��وع �إليها يف �سج ��ل املحكمة من ِق َب ��ل املتقا�ضني �أو
نعم
مم ِّثليهم القانونيني؟
الرد
التف�سري:
م ��ا ه ��ي الظروف التي يجب فيها عل ��ى القا�ضي تنحية نف�س ��ه من النظر يف ق�ضية م ��ا؟ هل الأ�سباب
نعم
�إلزامية �أَ ْم اختيارية �أَ ْم مزيج من االثنني؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

ال

ال

ال

2

تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة
لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي
ظاهرة ف�ساد الق�ضاء
 -47ب ��رزت يف العقدي ��ن املا�ضيني �أد َّل ٌة متزايد ٌة على الف�س ��اد يف �إقامة العدل يف �أجزاء كثرية من العامل.
وهن ��اك ،من حي ��ث ت�ص ُّور اجلمهور للف�ساد يف الق�ض ��اء ،بع�ض الدالئل املثرية للقل ��ق .وقد تبينَّ يف مقيا�س
الف�س ��اد العاملي لع ��ام  2013الذي ت�ص ��دره "م� َّؤ�س�سة ال�شفافي ��ة الدولية" � َّأن الق�ضاء يعت�ب�ر يف نظر النا�س
امل� َّؤ�س�سة اخلام�سة الأكرث ت�أ ُّثر ًا بالف�ساد )35(.ويف  20بلد ًا ،اعتُرب الق�ضاء امل� َّؤ�س�سة الأكرث ف�ساد ًا )36(.والأكرث
�إث ��ار ًة للقلق هو � َّأن لهذه الت�ص ُّورات على م ��ا يبدو بع�ض الأ�سا�س من ال�صحة يف هذه البلدان ،حيث �أفاد يف
()37
املتو�سط  30يف املائة من النا�س الذين كان لهم ات�صال مع ال�سلطة الق�ضائية �أنَّهم ا�ضط ُّروا �إىل دفع ر�شوة.
وقد تكون ت�ص ُّورات اجلمهور غري موثوق بها ،وربمَّ ا تعك�س �صورة مبالغ ًا فيها ن�سبة �إىل احلقيقة .ولكن لي�س
لن ��ا � ْأن نتجاه ��ل هذه الت�ص ُّورات .وحتى لو كان اجلمهور يعتقد خط�أً � َّأن القطاع الق�ضائي فا�سد ،فال ب َّد من
والت�صدي لها ،ذلك ل َّأن
حتدي ��د �أ�سباب هذا االعتقاد اخلاطئ ،وما ي�سهم به يف ه ��ذه الت�ص ُّورات ال�سلبية،
ِّ
امل�صدر احلقيقي لل�سلطة الق�ضائية هو اعرتاف اجلمهور بال�سلطة املعنوية للق�ضاء ونزاهته.
 -48والأد َّل ��ة عل ��ى وجود الف�ساد وت�أثريه يف الق�ضاء متاحة �أي�ض ًا يف ع ��دد من امل�صادر الأخرى ،وال� سيما
يف تقاري ��ر جل ��ان التحقي ��ق امل�ستق َّلة .وقد �أف ��اد �أحد هذه التقاري ��ر عن حاالت طلب فيه ��ا موظفو املحاكم
ر�شاوى لفتح ملفَّات ق�ضية ما �أو �إتالفها؛ وق�ضاة يقبلون ر�شاوى ملنح "�أوامر حمكمة" غري �سليمة؛ و�أ�شخا�ص
يقدمون ر�شاوى لق�ض ��اة للح�صول على �أحكام خم َّفف ��ة؛ وق�ضاة وم َّدعون
م َّتهم ��ون ،طوع� � ًا �أو حتت �إك ��راهِّ ،
عام ��ون يقبل ��ون ر�شاوى لتخفيف الأح ��كام �أو �إغ�ل�اق الق�ضايا؛ ور�ش ��اوى تُطلب وتعطى للق�ض ��اة وامل َّدعني
العام�ي�ن لإخ�ل�اء �سبيل امل َّتهمني بكفالة؛ وموظفو حماكم يقبلون ر�ش ��اوى لتقدمي ن�سخ من الأحكام؛ وق�ضاة
يقبلون ر�شاوى من حمامني مقابل �أحكام مواتية؛ وق�ضاة حماكم ابتدائية يرف�ضون �إعطاء ن�سخ من الأحكام
للأ�شخا�ص الذين خ�سروا ق�ضاياهم ،وذلك ملنعهم من اال�ستئناف لدى املحاكم العليا وبالتايل حماية الذين
ح�صلوا على �أحكامهم بطريق االحتيال؛ وق�ضاة يتواط�أون مع مديري املزادات ،يف بيع ممتلكات املتقا�ضني
( )35مقيا� ��س الف�س ��اد العاملي لعام  2013يقي�س مدى الف�ساد يف ما جمموع ��ه  12م� َّؤ�س�س ًة .ووفق ًا لنتائج عام ( 2013من الأكرث ف�ساد ًا �إىل
الأق ��ل ف�س ��اد ًا) ،كان ت�ص ُّور اجلمهور كما يل ��ي )1( :الأحزاب ال�سيا�سي ��ة؛ ( )2ال�شرطة؛ ( )3املوظف ��ون العموميون/موظفو اخلدمة املدنية؛
( )4املجل� ��س النيابي/ال�سلط ��ة الت�شريعية؛ ( )5الق�ض ��اء؛ ( )6م� َّؤ�س�سات الأعمال/القطاع اخلا�ص؛ ( )7اخلدم ��ات الطبية وال�صحية؛ ()8
نظام التعليم؛ ( )9و�سائط الإعالم؛ ( )10امل� َّؤ�س�سة الع�سكرية؛ ( )11املنظمات غري احلكومية؛ ( )12الهيئات الدينية.
( )36م� َّؤ�س�سة ال�شفافية الدولية ،مقيا�س الف�ساد العاملي ( ،)2013ال�صفحة .17
( )37املرجع نف�سه.
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الذي ��ن خ�س ��روا ق�ضاياهم املدني ��ة ،ويتقا�سمون معهم الإي ��رادات .وث َّمة مثال �آخر للف�س ��اد مو َّث ٌق يف تقرير
موح ��دة يف التعامل مع ق�ضايا املرور .حيث يلتقي
جلن ��ة حتقيق جاء فيه�" :أن�ش�أت �إحدى املحاكم �إجراءات َّ
امل َّدع ��ي العام مع امل َّتهم قب ��ل � ْأن تبد�أ �إجراءات املحكم ��ة وين�صحه ب�أ�سرع طريقة لف� ِّ��ض الق�ضية .و ُين�صح
ك ُّل م َّته ��م بتق ��دمي قدر معينَّ من امل ��ال يتقا�سمه امل َّدعي العام وقا�ضي التحقي ��ق .و�إذا ُرف�ضت "الن�صيحة"،
املرجح � ْأن يدان امل َّتهم وتُف َر�ض عليه غرامات باهظة وتع َّلق رخ�صة قيادته �أو تلغى كل ًّيا .والنتيجة هي
فم ��ن َّ
� َّأن "الن�صيح ��ة" ُت َّتبع عاد ًة وحت�س ��م الق�ضايا ب�سرعة ويبدو � َّأن �أعمال امل َّدع ��ي العام وقا�ضي التحقيق ت�سري
على ما يرام".
 -49ويك ��ون �ضرر الف�ساد يف خدمات الق�ض ��اء والنيابة العامة كبري ًا ب�صفة خا�صة يف البلدان التي ت�سعى
�إىل تطوي ��ر وتعزيز امل� َّؤ�س�سات الرئي�سية امل�س�ؤولة ع ��ن النهو�ض ب�سيادة القانون .ويف درا�سة حديثة �أجراها
باملخدرات واجلرمية ،ت�ش�ي�ر التقديرات �إىل � َّأن �أكرث من  50يف
يف �أفغان�ست ��ان مكت ��ب الأمم املتحدة املعني
ِّ
مما يجعلهم من �أكرث طبقات
املائة من العاملني يف �سلك الق�ضاء والنيابة العامة تلقّوا �أو التم�سوا ر�شاوىَّ ،
املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن ف�ساد ًا .والأنكى من ذلك � َّأن الق�ضاة وامل َّدعني العامني يطالبون ب�أكرب املبالغ من املال
عن ��د التما� ��س الر�شوة ،حيث يفوق متو�سط مبلغ الر�شوة  300دوالر �أمريك ��ي .و�أثر هذا الف�ساد ِّ
املتوطن هو
()38
تقوي�ض �سري نظام العدالة كل ًّيا ،حيث يتجاوز املقتدرون تطبيق القانون.
 -50والف�س ��اد يف الق�ضاء ال يقت�صر على الر�شوة التقليدي ��ة .فهناك �شكل خادع ال يق ُّل �ضرر ًا عن الف�ساد
ين�ش� ��أ من التفاعل بني �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية والأطراف اخلارجي ��ة من �أ�صحاب امل�صالح ال�سيا�سية �أو
االقت�صادي ��ة ذوي النفوذ .مثال ذلك � َّأن املح�سوبية ال�سيا�سية الت ��ي يح�صل القا�ضي بف�ضلها على املن�صب
�أو الرتقي ��ة �أو متدي ��د اخلدمة �أو املعامل ��ة التف�ضيلية �أو الوع ��د بالعمل بعد التقاعد قد ت� ��ؤ ِّدي �إىل الف�ساد.
واملنا�سبات االجتماعية املتك ِّررة مع �شخ�صيات �سيا�سية حملية �أو رفيعة امل�ستوى من �شبه امل�ؤكَّد � ْأن تثري ،يف
�أذهان الآخرينَّ ،
ال�شك يف � َّأن القا�ضي عر�ض ٌة لت�أثري ال م�س ِّوغ له يف �أداء واجباته .وبالن�سبة لهذا ال�شكل من
الف�س ��اد �أي�ض ًا ،ظهرت �أد َّل ٌة دامغ ٌة عن ق�ضاة يخ�ضع ��ون ل�ضغوط من ِق َبل ال�سلطات التنفيذية لإقامة العدل
عل ��ى نح ��و خمالف للقانون ،والوقوع �ضحية يف حال عدم القيام بذلك؛ وع ��ن االنتهازية بني الق�ضاة الذين
ي�سع ��ون �إىل احل�صول على مزايا وفوائد مادية ومعنوية من ال�سلطة التنفيذية لأنف�سهم �أو لأفراد �أ�سرتهم؛
وعن احلماية ال�سيا�سية للق�ضاة الفا�سدين.
 -51ويو�ص ��ى با ِّتخ ��اذ التداب�ي�ر التالي ��ة بو�صفه ��ا عنا�ص ��ر يف نه ��ج �شم ��ويل ل ��درء انت�ش ��ار الف�س ��اد يف
الق�ض ��اء م ��ن خ�ل�ال التقليل من فر� ��ص اللج ��وء �إىل الف�ساد واملي ��ل �إىل ممار�ست ��ه على ال�س ��واء .وي�صف
الق�س ��م "�أل ��ف" �أدناه التداب�ي�ر الرامية �إىل تدعيم نظ ��ام النزاهة امل� َّؤ�س�سية التي تعم ��ل يف �إطارها ال�سلطة
الق�ضائي ��ة ،وه ��ي تق ��ع بالدرج ��ة الأوىل على عات ��ق ال�سلط َت�ْيانْ التنفيذي ��ة والت�شريعية للحكوم ��ة .وي�صف
الق�س ��م "ب ��اء" التدابري الرامية �إىل تقلي ��ل فر�ص الف�ساد ،ويكون �صوغها وتنفيذه ��ا من اخت�صا�ص اجلهاز
الق�ضائي.

�ألف -تدعيم نظام النزاهة امل�ؤ�س�سية
 -52ي�ص ��ف هذا الق�سم التدابري الت ��ي ميكن �أن ت َّتخذها الدولة لتقليل فر�ص الف�س ��اد و�إمكانية التع ُّر�ض
ل ��ه يف الق�ضاء .وه ��ي التدابري التي ت�سعى �إىل �إر�ساء �أو تدعيم نظام النزاهة امل�ؤ�س�سية يف الق�ضاء .وت�شمل
ه ��ذه التدابري و�ضع �إجراءات وا�ضحة ومعايري مو�ضوعية للعاملني يف اجلهاز الق�ضائي فيما يتعلق بالتعيني
(.http://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL.pdf )38
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والأج ��ور وم َّدة اخلدم ��ة والرتقية والعقوبات الت�أديبية والتنحية .كما ت�شم ��ل تدابري حلماية الق�ضاة من � ِّأي
�شكلٍ من �أ�شكال النفوذ ال�سيا�سي يف اتِّخاذ قراراتهم.
تعيني الق�ضاة
 -53يت ُّم يف بع�ض البلدان توظيف الق�ضاة من بني خريجي كلية احلقوق الذين لي�س لديهم � ُّأي خربة مهنية
�سابق ��ة .والق�ضاة املوظف ��ون على هذا النحو يع َّينون يف املحاكم بعد ذل ��ك ويتع َّلمون من الق�ضاة املمار�سني
بالت ��د ُّرب عل ��ى يدهم .ويت ُّم يف بلدان �أخ ��رى توظيف الق�ضاة من بني العاملني يف امله ��ن القانونية .ويتوقَّف
عاد ًة املن�صب الذي ُيع َّينون ل�شغله �أ َّو ًال يف الت�سل�سل الهرمي الق�ضائي على الأقدمية واخلربة يف هذه املهنة.
و�أ ًّي ��ا كان النموذج ،هناك اتِّفاق عام على �ضرورة �أن تكون التعيينات الق�ضائية على �أ�سا�س "اجلدارة" وفق
"معايري مو�ضوعية" وعلى � َّأن االعتبارات ال�سيا�سية غري مقبولة )39(.وال يقت�صر ا�شرتاط املعايري املو�ضوعية
عل ��ى جم َّرد ا�ستبع ��اد النفوذ ال�سيا�سي و�إنمَّ ا ي�شمل �أ�سباب ًا �أخرى ،مثل املحاب ��اة والو�ساطة واملح�سوبية (�أو
"اال�ستن�س ��اخ") ،تالحظ يف حالة �إجراء التعيينات بطريقة غري منظومة �أو على �أ�سا�س تو�صيات �شخ�صية.
وتبع� � ًا لذل ��ك ،ينبغي �أن يك ��ون من يقع عليهم االختيار ل�شغ ��ل الوظائف الق�ضائية �أف ��راد ًا من ذوي املقدرة
()40
والنزاهة والكفاءة والتدريب �أو امل�ؤهالت املنا�سبة يف جمال القانون.
 -54وم ��ن امل َّتفق عليه عموم� � ًا � َّأن ال�شفافية مطلوبة يف �شروط اختيار املر�شَّ ح�ي�ن .وحر�ص ًا على ال�شفافية
وامل�ساءل ��ة يف ه ��ذه العملي ��ة ،ينبغي و�ضع معاي�ي�ر التعيني واالختي ��ار يف متناول عامة النا� ��س ،مبا يف ذلك
ال�صف ��ات املطلوبة من املر�شَّ حني ل�شغ ��ل منا�صب الق�ضاء الأعلى )41(.وينبغ ��ي الإعالن عن جميع ال�شواغر
الق�ضائي ��ة بحي ��ث تُلتم� ��س طلبات التق� � ُّدم �أو الرت�شيح من جان ��ب املر�شَّ حني املنا�سبني للتعي�ي�ن .ومن �ش�أن
ذل ��ك �ضم ��ان �أن تكون �إجراءات التعيني الق�ضائي والرتقية على �أ�سا� ��س اجلدارة مفتوح ًة ملجموعة متن ِّوعة
م ��ن املر�شَّ ح�ي�ن بحيث تعك�س املجتمع ككل قدر الإم ��كان .ومن �ش�أن ن�شر قائمة الوظائ ��ف ال�شاغرة وقائمة
تفح�ص عملية التعيني.
املر�شَّ حني لتلك الوظائف �أي�ض ًا �أن مت ِّكن عامة النا�س من ُّ
 -55وينبغ ��ي �أ َّال يقت�ص ��ر تقيي ��م املر�شَّ ح لوظيفة ق�ضائي ��ة على ما لديه من دراية قانوني ��ة وقدرات مهنية
عامة ،بل ينبغي �أن ي�شمل �أي�ض ًا الوعي االجتماعي واحل�سا�سية ،وال�صفات ال�شخ�صية الأخرى (مبا يف ذلك
ال�شع ��ور الأخالق ��ي وال�صرب واملجاملة وال�صدق واحل� � ُّ�س ال�سليم والكيا�سة والتوا�ض ��ع وااللتزام باملواعيد)
ومهارات االت�صال )42(.ولدى اختيار الق�ضاة ،ينبغي �أ َّال يكون هناك � ُّأي متييز على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون
�أو اجلن� ��س �أو الدي ��ن �أو الآراء ال�سيا�سي ��ة �أو غريها م ��ن الآراء �أو املن�ش�أ القوم ��ي �أو االجتماعي �أو امللكية �أو
()43
امليالد �أو املركز .وينبغي �إيالء االعتبار الواجب ل�ضمان متثيل عادل يف الق�ضاء للمجتمع بكل جوانبه.
( )39انظر املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني ،الر�أي رقم .1
( )40مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،املبد�أ .10
( )41انظ ��ر املجل� ��س اال�ست�شاري للق�ض ��اة الأوروبيني ،الر�أي رقم  .10وقد ن�ش ��ر املعايري العامة وزير العدل يف اململك ��ة املتحدة ،و�أ�صدرت
ويحدد القانون النم�ساوي معايري الرتقية.
ال�سلطة التنفيذية الأ�سكتلندية وثيقة ت�شاورِّ .
( )42يف كندا ،على �سبيل املثال ،تعترب اخلربة يف قاعة املحكمة واحد ًا فقط من العديد من العوامل يف تقييم مدى مالءمة املر�شَّ ح ملن�صب
ق�ضائي .وت�شمل امل�ؤ�شِّ رات املهنية وم�ؤ�شِّ رات املقدرة :الكفاءة العامة يف القانون؛ والقدرة الفكرية؛ واملهارات التحليلية؛ والقدرة على اال�ستماع؛
احلجة؛ والقدرة على اتِّخاذ الق ��رارات؛ والقدرة على ممار�سة احلكم
والق ��درة عل ��ى احلفاظ على االنفتاح الذهني ل ��دى �سماع جميع �أطراف َّ
املتخ�ص�صة �أو املهارات اخلا�صة؛ والقدرة
التخ�ص�ص املهني �أو اخلربة
ال�سلي ��م؛ وال�سمعة ب�ي�ن الأقران يف املهنة ويف املجتمع املحلي؛ وجماالت
ِّ
ُّ
عل ��ى �إدارة الوق ��ت وعبء العمل دون �إ�شراف؛ والقدرة على التعامل مع عبء ثقيل م ��ن العمل؛ والقدرة على التعامل مع الإجهاد و�ضغوط عزلة
ال ��دور الق�ضائ ��ي؛ ومهارات التعامل مع الأقران واجلمه ��ور العام؛ والوعي بالق�ضايا العرقية واجلن�سانية؛ والق ��درة على �إتقان اللغتني .وت�شمل
اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ذات ال�صلة �أي�ض ًا :ال�شعور بالأخالق وال�صرب والكيا�سة وال�صدق واحل�س ال�سليم واللباقة والنزاهة والتوا�ضع وااللتزام
باملواعي ��د .انظر معايري التعيينات الق�ضائية يف كندا ،www.fja.gc.ca/jud_app/assess_e.html ،التي ا�ست�شهدت بها تانيا وارد ،م�سائل العدل:
اال�ستقالل وامل�ساءلة والق�ضاء الأيرلندي ،ال�صفحة .51
اجلن�سينْ يف البلد،
( )43ي�ؤ ِّك ��د د�ست ��ور جن ��وب �أفريقيا على �ضرورة �أن يعك�س الق�ضاء عل ��ى نطاق وا�سع التكوين العن�صري وامل�س ��اواة بني
َ
ويتطلَّب �أن ي�ؤخذ ذلك يف االعتبار عند تعيني املوظفني الق�ضائيني.
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 -56وت�ش�ي�ر املمار�سات الوطنية �إىل � َّأن هناك جمموع� � ًة متن ِّوع ًة من الأ�ساليب ل�شغل وظائف الق�ضاة—
االنتخ ��اب م ��ن ِق َبل ال�شعب �أو املجل�س النياب ��ي� ،أو التعيني من ِق َبل ال�سلطة التنفيذي ��ة �أو ال�سلطة الق�ضائية
�أو م ��ن ِق َب ��ل هيئ ��ة م�ستق َّلةٍّ .
�سمات �إيجابي� � ٌة و�سلبي ٌة .ويعت�ب�ر النظام االنتخابي
ولكل من هذي ��ن الأ�سلوبني ٌ
ب�أ َّن ��ه مينح ال�سلط ��ة الق�ضائية درج ًة �أكرب م ��ن ال�شرعية الدميقراطية .ولكنَّه ،مع ذل ��ك ،قد يدفع الق�ضاة
�إىل امل�شارك ��ة يف جمع الأم ��وال واحلمالت ال�سيا�سية والإغ ��راء ل�شراء �أو تقدمي وع ��ود باملحاباة .و�إ�شراك
ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة يف هذه العملية ،حتى لغر�ض الب � ِّ�ت يف ت�أكيد �أو عدم ت�أكيد تعي�ي�ن �أجرته �أو �أو�صت به
ال�سلطة التنفيذية ،قد ي�ؤ ِّدي �أي�ض ًا �إىل ت�سيي�س التعيينات الق�ضائية لأنَّه ال ميكن ا�ستبعاد احتمال �أن تطغى
االعتب ��ارات ال�سيا�سية على املعايري املو�ضوعية .ومن ناحية �أخرى ،قد يكون ذلك مبثابة �ضابط على �سلطة
وخا�ص� � ًة لق�ضاة املحاكم العلي ��ا ،ينطوي �أي�ض ًا على
التعي�ي�ن النهائي ��ة )44(.والتعيني م ��ن ِق َبل رئي�س الدولةَّ ،
حماذي ��ر االعتماد على ال�سلطة التنفيذية ،وال �سيما عندما يت�ص� � َّرف رئي�س الدولة بنا ًء على م�شورة رئي�س
احلكومة �أو يكون هو نف�سه رئي�س احلكومة �أي�ض ًا .ولع َّل هذه الطريقة كانت معقول ًة يف بع�ض الدميقراطيات
القدمية حيث ال�سلطة التنفيذية مق َّيدة بحكم الثقافة القانونية والتقاليد وهيئة قوية من و�سائط الإعالم.
 -57وت�ش�ي�ر املب ��ادرات الدولي ��ة والإقليمي ��ة احلديثة العهد �إىل تف�ضي ��ل قوي لتعيني وترقي ��ة الق�ضاة من
ِق َب ��ل هيئ ��ة م�ستق َّلة ،مثل جمل�س الق�ض ��اء �أو جلنة اخلدم ��ة الق�ضائية ،مع تد ُّخل ر�سمي م ��ن رئي�س الدولة
بالن�سبة للتعيينات الأعلى )45(.ويف هيئة من هذا القبيل ،ينه�ض ك ٌّل من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية و�أع�ضاء
املجتمع ب�أدوار حم َّددة ب�شكل منا�سب يف اختيار املر�شَّ حني املنا�سبني ل�شغل الوظائف الق�ضائية .وينبغي �أن
ي�ضمن ت�شكيل هذه الهيئة ا�ستقالليتها ومتكينها من تنفيذ مهامها على نحو ف َّعال .وينبغي اختيار �أع�ضائها
عل ��ى �أ�سا�س الكفاءة واخلربة وفهم البيئ ��ة الق�ضائية والقدرة على املناق�شة املالئم ��ة وتقدير �أهمية ثقافة
اال�ستقاللي ��ة .ميك ��ن اختيار �أع�ضائها غ�ي�ر الق�ضاة من بني رجال القانون البارزي ��ن �أو املواطنني من ذوي
ال�سمع ��ة واخل�ب�رة امل�شهود بها بوا�سطة �آلية تعي�ي�ن منا�سبة .ومن �ش�أن الت�شكيل املختل ��ط � ْأن يتجنَّب ت�ص ُّور
يج�سد خمتلف وجهات النظر داخل املجتمع ،وبالتايل
امل�صلح ��ة الذاتية واحلماية الذاتية واملح�سوبي ��ة و�أن ِّ
حد ممكن ،التن ُّوع
يج�سد ت�شكيل الهيئ ��ة� ،إىل �أق�صى ٍّ
ي ��ز ِّود الق�ضاء مب�صدر �إ�ضاف ��ي لل�شرعية .وينبغي �أن ِّ
()46
الذي ي َّت�سم به املجتمع.
( )44وج ��دت جلن ��ة البندقية � َّأن "املجل�س النيابي �أكرث �ضلوع ًا بكثري يف الألعاب ال�سيا�سية ،وقد يف�ضي تعيني الق�ضاة �إىل م�ساومة �سيا�سية
حي ��ث يرغ ��ب ك ُّل ع�ض ��و من �أع�ضاء املجل�س مي ِّثل منطق ��ة �أو �أخرى �أن يكون القا�ضي م ��ن املنطقة التي مي ِّثلها" .انظر ال ��ر�أي رقم 2006/403
ال�صادر عن جلنة البندقية (اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانون) ب�ش�أن "التعيينات الق�ضائية".
( )45انظر املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني ،الر�أي رقم  .10ونودي �أي�ض ًا باال�ستعانة بلجنة م�ستقلَّة يف امليثاق الأوروبي ب�ش�أن النظام
الأ�سا�سي للق�ضاة؛ واملبادئ التوجيهية ملجل�س التيمر للكومنولث ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة التي حتكم العالقات بني ال�سلطة التنفيذية واملجل�س
النياب ��ي وال�سلط ��ة الق�ضائية يف تعزيز احلكم الر�شيد و�سيادة القانون وحقوق الإن�سان1998 ،؛ و�إعالن القاهرة ب�ش�أن ا�ستقالل الق�ضاء ،الذي
اع ُتم ��د يف م�ؤمت ��ر العدالة العرب ��ي الثاين حول "دعم وتعزيز ا�ستقالل الق�ض ��اء" ،القاهرة2003 ،؛ والفريق املعن ��ي بنزاهة الق�ضاء يف "تدابري
للتنفيذ الف َّعال لمبادئ بانغالور ل�سلوك اجلهاز الق�ضائي".2010 ،
( )46واحدة من الهيئات الأكرث متثي ًال هي جلنة اخلدمة الق�ضائية جلنوب �أفريقيا .وهي تت�ألَّف من:
(�أ) رئي�س املحكمة العليا (رئي�س ًا)؛
(ب) رئي�س املحكمة الد�ستورية؛
قا�ض رئي�س يع ِّينه رئي�س الق�ضاة؛
(ج) ٍ
(د) الوزير امل�س�ؤول عن �إقامة العدل� ،أو بديل يع ِّينه هذا الوزير؛
(ﻫ) مدافعان ممار�سان مر�شَّ حان من داخل املهنة لتمثيل املهنة ككل ،يع ِّينهما الرئي�س؛
(و) حماميان ممار�سان مر�شَّ حان من داخل املهنة لتمثيل املهنة ككل ،يع ِّينهما الرئي�س؛
(ز)	�أ�ستاذ قانون يع ِّينه �أ�ساتذة القانون يف جامعات جنوب �أفريقيا؛
(ح) �ست ��ة �أ�شخا� ��ص يع ِّينهم املجل�س الوطني من بني �أع�ضائه ،يجب �أن يكون ثالثة منهم على الأقل �أع�ضاء يف �أحزاب املعار�ضة املمثلةَّ
يف املجل�س؛
(ط)	�أربعة مندوبني دائمني لدى املجل�س الوطني للمقاطعات يع ِّينهم املجل�س ،مدعومني ب�أ�صوات من �ست مقاطعات على الأقل؛
(ي)	�أربعة �أ�شخا�ص يع ِّينهم الرئي�س ،بعد الت�شاور مع زعماء جميع الأحزاب يف املجل�س الوطني؛
(ك) عند النظر يف م�سائل متعلقة حتديد ًا ب�شُ ْعبة �إقليمية �أو حملية يف املحكمة العليا ،القا�ضي رئي�س تلك ال�شُّ ْعبة ورئي�س وزراء املقاطعة
املعنية� ،أو بديل يع ِّينه هذا الأخري.
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�إطار التقييم :تعيني الق�ضاة
م ��ا هي املتط َّلبات القانونية الأ�سا�سية للتعيني يف الوظائف الق�ضائية؟ يرجى و�صف املتط َّلبات ملختلف
�أنواع �أو م�ستويات املحاكم � ْإن كانت خمتلفة.
الرد والتف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ُيعلن عن ال�شواغر الق�ضائية ،مبا فيها املنا�صب الق�ضائية العليا؟
الرد والتف�سري:
م ��ا هي معايري التعيني واالختيار املعمول بها؟ كي ��ف ُو�ضعت هذه املعايري؟ هل هذه املعايري يف متناول
عامة النا�س؟
الرد والتف�سري:
املر�شحني للمنا�صب الق�ضائية؟
هل تُن�شر �أ�سماء َّ
الرد
التف�سري:
ه ��ل هن ��اك هيئ ��ة م�ستق َّل ��ة �أن�شئت لغر� ��ض التعيني� ،أو تر�شي ��ح الأ�شخا� ��ص للتعيني ،ل�شغ ��ل املنا�صب
الق�ضائية؟
الرد
التف�سري:
كيف َوم ْن يقوم باختيار وتعيني �أع�ضاء هذه الهيئة ،وما هي املعايري املط َّبقة يف �إجراء هذه االختيارات؟
الرد والتف�سري:
هل املجتمع املدين �أو املجتمع املحلي مم َّثل يف هذه الهيئة؟
الرد
التف�سري:
كيف تنظر الأو�ساط القانونية وعامة اجلمهور �إىل هذه الهيئة من حيث نزاهتها ومو�ضوعيتها؟
الرد والتف�سري:
املر�شحني ملنا�صب ق�ضائية؟ هل ه ��ذه املقابالت مفتوحة
ه ��ل تق ��وم هذه الهيئة ب�إجراء مقابالت م ��ع َّ
للجمهور؟ هل ي�سمح لو�سائط الإعالم باحل�ضور؟
الرد
التف�سري:
املر�شح الأخالقية و�صفاته ال�شخ�صية الأخرى ،مثل
�سمات
التوظيف
عملية
يف
�ار
�
ب
االعت
يف
ؤخذ
ه ��ل ت�
َّ
املزاج ومهارات التوا�صل؟
الرد
التف�سري:
هل تبذل اجلهود الجتذاب املر�شَّ حني امل�ؤهلني من فئات مع َّينة ،مثل الن�ساء �أو الأقليات الإثنية؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ترقية الق�ضاة
 -58للت�أ ُّكد من � َّأن ترقية الق�ضاة ال تقوم على �أ�سا�س اعتبارات �سيا�سية �أو غريها ،وهو ما ميكن �أن ي�ش ِّكك
يف ا�ستقاللية الق�ضاء وبالتايل نزاهته ،ت�شري املمار�سات اجل ِّيدة يف هذا املجال �إىل � َّأن ترقية الق�ضاة ينبغي
�أن تك ��ون من ِق َبل هيئة م�ستق َّلة م�س�ؤولة عن تعيني الق�ض ��اة .وعندما ال تكون الرتقية على �أ�سا�س الأقدمية،
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ينبغ ��ي �أن ت�ستن ��د �إىل �إج ��راء تقييم مو�ضوع ��ي لأداء القا�ضي ،م ��ع مراعاة اخلربة والق ��درات وال�صفات
()47
ال�شخ�صية واملهارات املطلوبة للتعيني الأ َّويل.
�إطار التقييم :ترقية الق�ضاة
ه ��ل يقوم اختيار الق�ضاة للرتقي ��ة يف املقام الأ َّول على الأداء واخلربة؟ ما ه ��ي العوامل الأخرى التي
ت�ؤخذ يف االعتبار؟
الرد
التف�سري:
تتم ترقية الق�ضاة من جانب هيئة م�ستق َّلة م�س�ؤولة عن تعيني الق�ضاة �أو بناء على تو�صية منها؟ نعم
هل ُّ
الرد
التف�سري:

نعم

ال

ال

نقل الق�ضاة
 -59وردت م�س�أل ��ة نق ��ل الق�ضاة يف العديد من ال�صكوك الدولية ،ذلك لأنَّه ميكن ا�ستخدام النقل ملعاقبة
قا�ض م�ستقل و�شجاع ولردع �آخرين عن �أن يحذوا حذوه .ومن بني املبادئ املعلنة ما يلي:
ٍ
•

•

قا�ض من والية ق�ضائية �إىل �أخرى �أو من�صب �إىل �آخر دون موافقته الطوعية� ،إ َّال
 ينبغ ��ي �أ َّال ينقل ٍ
�إذا كان ذل ��ك وفق� � ًا لنظام تن ��اوب �أو ترقية منتظم ُو�ضع بعد النظر فيه ح�س ��ب الأ�صول من ِق َبل
اجلهاز الق�ضائي؛
 ميكن �أن ي�شمل هذا النظام حكم ًا لعمليات نقل تت ُّم يف ظروف ا�ستثنائية ،يف �شكل عقوبة ت�أديبية
مث�ل ً�ا� ،أو يف حال ��ة تغيري م�شروع يف نظام املحاكم� ،أو يف حالة تكليف م�ؤقَّت لتدعيم قوام حمكمة
يف منطق ��ة جماورة� ،أو ح�ي�ن ينقل القا�ضي يف ال�سن ��وات الأوىل من املمار�س ��ة من من�صب لآخر
لإثراء خربته الق�ضائية ،وتكون امل َّدة الق�صوى لعمليات النقل هذه حم َّدد ًة ب�شكل قاطع.

�إطار التقييم :نقل الق�ضاة

نعم

هل يخ�ضع الق�ضاة للنقل �إىل واليات ق�ضائية �أو وظائف �أو حماكم يف �أماكن �أخرى؟
الرد
التف�سري:
ين�ص عليه القانون �أو ي�ضعه جهاز الق�ضاء؟ نعم
هل يجري هذا النقل وفق ًا لنظام تناوب منتظم للق�ضاة ُّ
الرد
التف�سري:
نعم
هل يجري هذا النقل عن طريق اجلهاز الق�ضائي فقط �أَ ْم هيئة م�ستق َّلة �أخرى؟
الرد

ال
ال
ال

( )47ت�شم ��ل معاي�ي�ر التعيني يف حمكمة اال�ستئناف واملحكمة العليا يف نيوزيلندا ما يلي )1( :القدرة القانونية (امل�ؤهالت املهنية واخلربة؛
واملعرف ��ة املتم ِّي ��زة بالقانون وتطبيق ��ه؛ وممار�سة مك َّثفة للقانون �أم ��ام املحاكم �أو املعرف ��ة التطبيقية الوا�سعة للقان ��ون يف الفروع الأخرى من
املمار�س ��ة القانوني ��ة؛ والتف ُّوق العام ب�صفة حم ��ام)؛ ( )2وال�صفات ال�شخ�صية (اال�ستقامة والنزاهة؛ وع ��دم التح ُّيز واالنفتاح و�سداد الر�أي؛
وال�ص�ب�ر واحل�سا�سي ��ة االجتماعية واحل�س ال�سليم؛ والقدرة على العم ��ل الدائب)؛ ( )3واملهارات ال�شخ�صية (مه ��ارات االت�صال ال�شفوي مع
النا� ��س العاديني وكذلك املحامني؛ والقدرة على ا�ستيعاب وحتليل املواد الوقائعية والقانونية املعقَّدة واملتناف�سة؛ ومهارات اال�ستماع واالت�صال؛
التفح� ��ص من جانب اجلمه ��ور)؛ ( )4ومتثيل املجتم ��ع (الوعي واحل�سا�سي ��ة لتن ُّوع املجتمع
والفطن ��ة؛ وامله ��ارات الإداري ��ة والريادي ��ة؛ وقبول ُّ
النيوزيلن ��دي؛ والإملام بالق�ضايا الثقافية وامل�ساواة بني اجلن�سني) .انظر معاي�ي�ر التعيينات الق�ضائية يف نيوزيلندا ،ا�ست�شهدت بها تانيا وارد،
م�سائل العدالة :اال�ستقالل وامل�ساءلة والق�ضاء الأيرلندي ،ال�صفحة .50
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التف�سري:
هل ميكن نقل ٍ
قا�ض على هذا النحو دون موافقته؟
الرد
التف�سري:
هل ُ�س ِّجلت حاالت نقل من هذا القبيل يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية كتدبري عقابي؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

م َّدة خدمة الق�ضاة
 -60ث َّم ��ة مب ��د�أ �أ�سا�س ��ي م ��ن مب ��ادئ ا�ستق�ل�ال الق�ضاء وه ��و �ض ��رورة �أن يك ��ون للقا�ضي م� � َّدة خدمة
مكفول� � ٌة د�ستور ًّي ��ا مدى احلي ��اة� ،أو ح َّتى بلوغ �س � ِّ�ن التقاعد الإلزامي ��ة� ،أو انتهاء م َّدة خدم ��ة حم َّددة.
ويف غالبي ��ة ال ��دول ال تك ��ون م� � َّدة اخلدم ��ة املح ��ددة قابل� � ًة للتجديد ع ��اد ًة ما مل تك ��ن هنال ��ك �إجراءات
ت�ضم ��ن ا ِّتخ ��اذ قرار �إع ��ادة التعيني وفق� � ًا ملعايري مو�ضوعي ��ة وعلى �أ�سا�س اجل ��دارة .وهن ��اك �أي�ض ًا بع�ض
ال ��دول التي ُينتخب فيه ��ا بع�ض �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائ ��ي والنيابة العامة .ويف ه ��ذه احلالة ،يتط َّلب الأمر
مزي ��د ًا من اخلط ��وات ل�ضمان ت�ص� � ُّرف �أع�ضاء اجله ��از الق�ضائ ��ي يف منا�صبهم على �أ�سا� ��س املو�ضوعية
وعدم التح ُّيز.
 -61وعندم ��ا يكون عبء العمل على عاتق الق�ضاة ثقي ًال ج� � ًّدا ،ترتفع خماطر عدم الكفاءة .وهذا بدوره
ميك ��ن �أن يزيد من احتماالت الف�س ��اد يف �أو�ساط اجلهاز الق�ضائي ،حيث ي�سع ��ى املتقا�ضون �إىل ا�ستعجال
ق�ضاياه ��م� ،أو يف بع�ض احلاالت �إىل �إبطائها عمد ًا ،من خالل الر�شاوى .ومن �ش�أن النظام الإداري الرازح
حتت وط�أة عبء العمل �أن يوفِّر �أر�ضي ًة خ�صب ًة للف�ساد.

()48

واحلد م ��ن ال�ضغط على ف ��رادى الق�ضاة ال ��ذي ميكن �أن ي� ��ؤ ِّدي �إىل هذه
 -62ولتعزي ��ز كف ��اءة الق�ض ��اء ِّ
املخاط ��ر ،ينبغ ��ي للدول �أن ت�سعى �إىل �ضمان توفُّر طاقم كامل من الق�ضاة للنهو�ض ب�أعمال جهاز الق�ضاء.
وينبغ ��ي �أ َّال يكون توظيف الق�ضاة م�ؤقَّت ًا �أو بدوام جزئي بدي ًال عن توفري طاقم كامل من الق�ضاة الدائمني.
وحيثم ��ا ي�سم ��ح بذلك القانون املحلي ،ينبغ ��ي �أن ُيعينَّ ه�ؤالء الق�ض ��اة م�ؤقَّت ًا �أو ب ��دوام جزئي وفق �شروط،
مما يزيل� ،إىل �أق�صى
م�شفوع� � ًة ب�ضمانات ،بالن�سب ��ة مل َّدة اخلدمة �أو املو�ضوعية ب�ش�أن ا�ستم ��رار توظيفهم َّ
حد ممكنَّ � ،أي خماطر فيما يتع َّلق با�ستقالليتهم.
ٍّ
 -63ويف �سي ��اق الفري ��ق العام ��ل املعن ��ي مبنع الف�س ��اد والتاب ��ع لالتِّفاقية� ،أ�ش ��ار عدد من ال ��دول ،ومنها
االحت ��اد الرو�سي و�أملاني ��ا والواليات املتحدة� ،إىل تعيني كب ��ار الق�ضاة يف منا�صبهم م ��دى احلياة باعتباره
�أدا ًة رئي�سي� � ًة ل�ضم ��ان ا�ستقاللي ��ة الق�ض ��اء ونزاهته .فف ��ي الواليات املتح ��دة مث ًال ،يبقى ق�ض ��اة املحكمة
العلي ��ا ،وكذل ��ك ق�ض ��اة املحاك ��م الفدرالية الدنيا ،م ��دى احلياة بعد تعيينه ��م ،ما مل ي�ستقيل ��وا �أو يعزلهم
الكونغر� ��س من خالل عملي ��ة امل�ساءلة والإدانة .ويف �شيليُ ،ت َّتخذ تدابري مماثل ��ة ل�ضمان �أمن م َّدة اخلدمة
ولك ��ن م ��ع تطبيق ح � ٍّ�د لل�سن .ويف ِّ
ظل ه ��ذا النظام تنتهي م َّدة خدم ��ة الق�ضاة عندما يبلغ ��ون � 75سن ًة من
العم ��ر� ،أو عندم ��ا ي�صبح ��ون غ�ي�ر قادرين عل ��ى �أداء وظائفه ��م� ،أو يف ح ��ال احلكم عليه ��م يف �إجراءات
جنائي ��ة .والأم ��ر من ��وط باملحكم ��ة العليا ،بن ��ا ًء على طلب م ��ن رئي�س اجلمهوري ��ة �أو بنا ًء عل ��ى طلب �أحد
( )48يب ��دو � َّأن املمار�سة الوطنية حت ِّبذ حتديد �س ��ن التقاعد لق�ضاة املحاكم العليا .وترتاوح �سن التقاعد املن�صو�ص عليها د�ستور ًّيا لق�ضاة
املحاك ��م العلي ��ا بني  62عام ًا يف بليز وبوت�سوان ��ا وغيانا �إىل  65عام ًا يف تركيا و�سري النكا و�سنغافورة وماليزي ��ا وناميبيا (مع �إمكانية التمديد
ح َّت ��ى 70عام� � ًا) والهند واليونان ،و 68عام� � ًا يف قرب�ص و 70عام ًا يف �أ�سرتاليا والربازيل وبريو وغان ��ا� ،إىل  75عام ًا يف �شيلي وكندا .ولكن ث َّمة
�سن التقاعد اال�ستمرار يف من�صبه "بقدر ما يكون
�أحكام� � ًا يف بع� ��ض هذه الواليات الق�ضائية (بليز وبوت�سوانا ،مث�ل ً�ا) ت�سمح للقا�ضي الذي بلغ َّ
�ضرور ًّي ��ا لتمكين ��ه من �إ�صدار الأحكام �أو �أي تدابري �أخرى فيما يتعلق بالإجراءات التي �شرع فيها قبل �أن يبلغ هذه ال�سن" .ويف جنوب �أفريقيا،
يت ُّم تعيني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية مل َّدة خدمة غري قابلة للتجديد م َّدتها � 12سنة ،ولكن يتعينَّ عليهم �أن يتقاعدوا عند بلوغ �سن  70عام ًا.
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الأط ��راف املعنية �أو طرف خم� � َّول بحكم من�صبه ،لأن تعلن � َّأن ع�ضو ًا يف الق�ض ��اء مل يت�ص َّرف وفق ًا ملعايري
()49
ح�سن ال�سلوك.
�إطار التقييم :م َّدة خدمة الق�ضاة

َ
َ
ه ��ل ي�ضمن الد�ستور �أو قان ��ون �آخر خدمة القا�ضي مدى احلياة �أ ْم حتَّى �س � ِّ�ن تقاعد �إلزامية �أ ْم حتَّى نعم

انتهاء م َّدة تعيني حم َّددة؟
الرد
التف�سري:
�إذا كان ��ت م� � َّدة اخلدم ��ة حمددة ،فما طول ه ��ذه امل َّدة؟ وهل ه ��ي قابلة للتجديد؟ وه ��ل تختلف امل َّدة
بح�سب نوع �أو درجة املحكمة؟
الرد والتف�سري:
نعم
هل تمُ لأ ال�شواغر املعلقة �أو الوظائف الق�ضائية املخ َّولة قانون ًّيا يف الوقت املنا�سب؟
الرد
التف�سري:
ه ��ل يت � ُّ�م تعيني ق�ضاة ب�صورة م�ؤ َّقت ��ة �أو بدوام جزئي يف اجلهاز الق�ضائ ��ي يف لال�ستعانة بهم يف حال
يتم التعيني؟ ه ��ل يخ�ضع ه�ؤالء الق�ضاة نعم
ح�ص ��ول ارتفاع كب�ي�ر يف عدد الق�ضايا �أو مل ��لء �شواغر ريثما ُّ
لنف�س املتط َّلبات املهنية ومعايري ال�سلوك التي يخ�ضع لها الق�ضاة بدوام كامل؟
الرد
التف�سري:

ال

ال

ال

الق�ضاة املع َّينون حتت االختبار
 -64ث َّم ��ة ممار�سة يف بع� ��ض الواليات الق�ضائية تق�ضي بتعيني الق�ضاة لف�ت�رة اختبار .ويف كثري من ُن ُظم
القان ��ون املدين ،حيث يت ُّم اختيار الق�ضاة يف بداية حياتهم املهنية ،من امل�ألوف �أن ي�شمل التعيني الق�ضائي
تن�ص �إجراءات التعيني عل ��ى فرتة اختبار قبل ت�أكيده على �أ�سا�س دائم� ،أو
ف�ت�رة تدريب �أو اختبار .وحيثما ُّ
حيثم ��ا يت� � ُّم التوظيف لفرتة حمدودة قابلة للتجدي ��د ،ف� َّإن القرار بعدم ا�ستدام ��ة التعيني �أو عدم جتديده،
ينبغ ��ي �أ َّال ُي َّتخذ �إ َّال من ِق َبل الهيئة امل�ستق َّل ��ة امل�س�ؤولة عن تعيني الق�ضاة (�أو بنا ًء على اقرتاحها �أو تو�صيتها
�أو مبوافقتها �أو عم ًال بر�أيها).
 -65ويع�ت�رف "امليثاق الأوروب ��ي ب�ش�أن النظام الأ�سا�س ��ي للق�ضاة" ب� َّأن وجود فرتات اختب ��ار �أو متط َّلبات
التجدي ��د "ينط ��وي على �صعوبات بل على خماطر من زاوية ا�ستقاللية القا�ض ��ي املعني وحياده ،الذي ي�أمل
تثبي ��ت تعيينه يف املن�صب �أو جتديد عقده" )50(.و"اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانون" التابعة
للمف َّو�ضي ��ة الأوروبي ��ة ،املعروفة با�سم "جلنة البندقي ��ة" ،ترى � َّأن حتديد فرتات اختب ��ار ميكن � ْأن ينال من
للبت يف الق�ضايا بطريقة مع َّين ��ة" )51(.ويف البلدان ذات
ا�ستقاللي ��ة الق�ض ��اة "لأنَّهم قد ي�شعرون بال�ضغ ��ط ِّ
مما �إذا كان القا�ضي قد
الن ُُّظ ��م الق�ضائية احلديثة العه ��د ن�سب ًّيا قد تكون هناك حاجة عملية للت�أ ُّك ��د �أ َّو ًال َّ
�أ�صب ��ح قادر ًا حقًّا على تنفيذ مهامه ب�شكل ف َّعال قب ��ل التعيني الدائم .ف�إذا اعتربت التعيينات قيد االختبار
ال غن ��ى عنه ��ا ،ف� َّإن قرار ًا بعدم تثبيت القا�ض ��ي يف من�صبه ينبغي �أن ُي َّتخذ وفق� � ًا ملعايري مو�ضوعية وبنف�س
ال�ضمانات الإجرائية التي تطبق يف حالة عزل القا�ضي من من�صبه .وت�ضيف "جلنة البندقية" ب� َّأن "الهدف
( )49انظ ��ر الوثيق ��ة  ،CAC/COSP/WG.4/2013/2نزاهة اجلهاز الق�ضائي و�إدارة الق�ضاء و�أجهزة النياب ��ة العامة (املادة  11من اتِّفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد) ،ال�صفحة .6
( )50مذ ِّكرة تف�سريية �إىل هيئة امليثاق الأوروبي ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،املبد�أ � ،3-3سرتا�سبورغ 10-8 ،متوز/يوليه .1998
( )51تقري ��ر ع ��ن ا�ستقالل اجله ��از الق�ضائي ،اجلزء  :1ا�ستق�ل�ال الق�ضاة .اعتمدته جلن ��ة البندقية يف دورتها العام ��ة الثانية والثمانني
(البندقية� 13-12 ،آذار/مار�س .)2010
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الرام ��ي �إىل �ضمان معايري عالية من خالل نظ ��ام للتقييم هدف جدير بالثناء ،ومع ذلك ف�إنَّه من ال�صعب
واقع ًّي ��ا التوفيق بني ا�ستقاللية القا�ضي ونظام لتقيي ��م الأداء .ف�إذا كان ال ب َّد من االختيار بني االثنني ،ف� َّإن
()52
ا�ستقاللية الق�ضاء هي القيمة احلا�سمة".
�إطار التقييم :الق�ضاة املعينون حتت االختبار
هل ُيعينَّ الق�ضاة حتت االختبار؟
الرد
التف�سري:
كيف ُيبت يف م�س�ألة ما �إذا كان ينبغي تثبيت قا�ض ُعينِّ حتت االختبار؟
الرد والتف�سري:

نعم

ال

�أجور الق�ضاة
 -66ينبغ ��ي �أن تك ��ون الروات ��ب و�شروط اخلدم ��ة والتقاعد للق�ضاة كافي� � ًة مبا يتنا�سب م ��ع مكانة وهيبة
تتم مراجعتها ب�شكل دوري له ��ذه الأغرا�ض .والهدف
وم�س�ؤولي ��ات املن�ص ��ب الذي ي�شغلونه ،كما ينبغ ��ي �أن َّ
م ��ن الأجر الكافي هو حماية الق�ضاة "من ال�ضغوط التي تهدف �إىل الت�أثري على قراراتهم وب�شكل �أعم على
�سلوكهم" )53(.ولذلك ،ينبغي �أن تكون الرواتب و�شروط اخلدمة والتقاعد للق�ضاة مكفول ًة مبوجب القانون،
وينبغي عدم تغيريها لغري �صاحلهم بعد التعيني.
وحتدد بع�ض الد�ساتري �أو القوانني الوطنية �أنَّه ال ميكن للق�ضاة �شغل �أي من�صب �آخر� ،سواء يف القطاع
-67
ِّ
العام �أو اخلا�ص ،با�ستثناء املنا�صب غري مدفوعة الأجر يف التدري�س والبحث العلمي يف جمال القانون.
�إطار التقييم� :أجور الق�ضاة
نعم

هل ي�ضمن القانون رواتب الق�ضاة و�شروط خدمتهم وتقاعدهم؟
الرد
التف�سري:
ه ��ل روات ��ب الق�ض ��اة و�ش ��روط خدمته ��م وتقاعدهم كافي ��ة ومتنا�سب ��ة مع مكان ��ة املن�ص ��ب وهيبته نعم
وم�س�ؤولياته؟
الرد
التف�سري:
نعم
هل �أ ُ َ
دخل تعديل على �شروط اخلدمة و�/أو الأجور ل ِّأي قا�ض/ق�ضاة لغري �صاحلهم بعد التعيني؟
الرد
التف�سري:
قا�ض يف الوقت نف�س ��ه من�صب ًا �آخر ذا طابع غري ق�ضائ ��ي� ،أو من�صب ًا
ه ��ل ي�شغ ��ل � ُّأي ٍ
ّ
ق�ضائي ًا يف والية نعم
ق�ضائية �أخرى؟
الرد
التف�سري:

ال

ال

ال

ال

التدابري الت�أديبية بحق الق�ضاة
 -68مي ِّث ��ل احتم ��ال اتِّخاذ التداب�ي�ر الت�أديبية وتنحية الق�ضاة م ��ن منا�صبهم نقطة التق ��اء بني التدابري
الرامي ��ة �إىل تعزيز م�ساءل ��ة الق�ضاة واملبد�أ الأ�سا�سي ال�ستقاللية الق�ض ��اء .فامل�ساءلة واال�ستقاللية �أمران
( )52املرجع نف�سه.
( )53امليثاق الأوروبي ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،املبد�أ .1-6
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تدعيم النزاهة بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي واحل� � ُّد من فر�ص الف�ساد .وال�س�ؤال الذي
حا�سم ��ان �إذا �أُري � َ�د
ُ
يتع�َّي�نَّ �أن تطرح ��ه الدول الأطراف عند تناول هذا املجال يف �سياق امل ��ادة  11هو كيفية الو�صول �إىل �أف�ضل
ال�سب ��ل ل�صوغ الإجراءات الت�أديبي ��ة بحيث ال تُ�ستخدم ك�أداة ملمار�سة ال�ضغط من ِق َبل ال�سلطتني الت�شريعية
ُّ
والتنفيذية ،وبذلك العمل �أي�ض ًا على حماية مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء.
للحد من احتمال �إ�ساءة ا�ستخدام الإجراءات الت�أديبية مبا ينال من ا�ستقالل الق�ضاء،
 -69ويف حماول ��ة ِّ
مما ي�ؤ ِّدي
مف�صل لكل �أ�شكال ال�سلوك التي قد ت ِّربر اتِّخاذ �إجراءات ت�أديبية َّ
�سع ��ى بع�ض الدول �إىل حتديد َّ
�إىل �ش ��كل م ��ا من �أ�شكال العقوبة .ومن ناحية �أخرى ،قد ال يكون من ال�ضروري� ،أو ح َّتى من املمكن ،ال�سعي
مف�صلة لتحديد طبيعة كل �سوء �سلوك ميكن �أن ي� ��ؤ ِّدي �إىل �إجراءات ت�أديبية وعقوبات.
بعب ��ارات دقيق ��ة �أو َّ
وجوه ��ر الإج ��راءات الت�أديبي ��ة يكمن يف ال�سلوك الذي يتعار� ��ض �أ�سا�س ًا مع ال�سل ��وك املتوقَّع من م�س�ؤول يف
من�صب ال�شخ�ص الذي ُي َّدعى �أنَّه ارتكب عم ًال خمالف ًا لل�سلوك .ومع ذلك ،ينبغي تقدمي �أ�سباب دقيقة لأي
ً ()54
�إجراء ت�أديبـي عندما يقرتح الأخذ به� ،أو ي�ؤخذ به فعال.
 -70وينبغي �أن يكون لل�شخ�ص الذي ي َّدعي �أنَّه ت�ض َّرر ب�سبب �سوء �سلوك خطري من جانب قا�ض احل ُّق يف
تق ��دمي �شكوى �إىل ال�شخ� ��ص �أو اجلهة امل�س�ؤولة عن بدء �إجراءات ت�أديبية .ولكن ،حتقيق ًا للتوازن ال�صحيح
ب�ي�ن امل�ساءل ��ة واال�ستقاللية ،ال يح ُّق لذل ��ك ال�شخ�ص عموم ًا البدء يف اتِّخاذ �إج ��راءات ت�أديبية �أو الإ�صرار
عليه ��ا .وما مل يكن هناك رادع ما ،قد يج ��د الق�ضاة �أنف�سهم يواجهون �إجراءات ت�أديبية تُرفع �ض َّدهم بنا ًء
على طلب متقا�ضني خاب ظنهم .لذلك ال ب َّد من تعيني هيئة حم َّددة �أو �شخ�ص حم َّدد مبوجب القانون تقع
عل ��ى عاتق ��ه م�س�ؤولية تلقِّي ال�شكاوى والتما�س ر ِّد القا�ضي عليها والنظ ��ر ،يف �ضوء ذلك الرد ،ما �إذا كانت
التو�صل �إىل ا�ستنتاج من
الأدل ��ة كافي ًة �ض َّد القا�ضي مب ��ا ي�ستوجب ال�شروع يف �إجراءات ت�أديبية .ويف ح ��ال ُّ
ه ��ذا القبي ��ل ،ت�ستطيع الهيئة املعن َّية �أو ال�شخ� ��ص املعنى �إحالة امل�س�ألة �إىل الهيئ ��ة الت�أديبية .وينبغي �إبالغ
�صاحب ال�شكوى بنتائج التحقيق يف �شكواه.
 -71وحر�ص� � ًا على حماية الق�ضاة من ت�أثري ال م�س ِّوغ له ،ينبغ ��ي تخويل �صالحية ت�أديب الق�ضاة �إىل هيئة
م�ستق َّلة عن الت�أثري اخلارجي .وتتك َّون هذه الهيئة عاد ًة من ق�ضاة ممار�سني �أو متقاعدين ،ولكنَّها ميكن �أن
ت�شم ��ل يف ع�ضويتها �أ�شخا�ص ًا �آخرين غري الق�ض ��اة� ،شريطة �أ َّال يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص الآخرون �أع�ضاء يف
ال�سلط ��ة الت�شريعية �أو التنفيذية .ويف العديد من البلدان ،تناط هذه ال�صالحية بالهيئة امل�س�ؤولة عن تعيني
الق�ضاة.
 -72وينبغ ��ي لل ��دول � ْأن ت�سع ��ى ل ْأن يت � َّ�م الب � ُّ�ت يف جمي ��ع الإج ��راءات الت�أديبي ��ة على وج ��ه اال�ستعجال،
بالرج ��وع �إىل املعاي�ي�ر املعمول به ��ا لل�سلوك الق�ضائي ،ووفق� � ًا لإجراءات ت�ضمن كامل حق ��وق الدفاع .ومن
ال�شائ ��ع �أي�ض� � ًا وج ��ود �إجراءات ا�ستئن ��اف للطعن بق ��رار الهيئة الت�أديبي ��ة �أمام حمكمة م ��ا .وحر�ص ًا على
ال�شفافي ��ة وتعزي ��ز ثق ��ة اجلمه ��ور يف العملي ��ة الت�أديبية ،ينبغي ن�ش ��ر الق ��رار النهائي ب�ش� ��أن � ِّأي �إجراءات
ُت َّتخ ��ذ بح ��قِّ قا� ٍ��ض وتنط ��وي عل ��ى عقوب ��ات �ض� � َّده� ،سواء كان ��ت ه ��ذه الإج ��راءات يف جل�س ��ة مغلق ��ة �أَ ْم
عامة.
 -73والأمر منوط بكل دولة طرف لكي تنظر يف العقوبات امل�سموح بها مبوجب نظامها الت�أديبـي ،والت�أ ُّكد
م ��ن � َّأن ه ��ذه العقوبات متنا�سبة يف التطبيق .ومن �أمثلة هذه العقوبات التداب�ي�ر التي ت�ؤ ِّثر �سلب ًا على مكانة
القا�ض ��ي �أو م�ستقبل ��ه الوظيفي ،مبا يف ذلك نقله �إىل حمكمة �أخرى �أو حرمانه من ترقية �أو حقوق �أو �أجر.
ويف االجتم ��اع الرابع للفريق العامل املعني مبنع الف�ساد الذي ُع ِق َد يف �آب�/أغ�سط�س � ،2013أبلغت بوروندي
ع ��ن خ�ض ��وع  20من �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي �آنذاك لإجراءات جنائي ��ة �أو ت�أديبية متعلقة با ِّدعاءات بتهمة
( )54املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني ،الر�أي رقم .10
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الف�س ��اد ،م�ش�ي�ر ًة �إىل � َّأن هذه احلاالت انك�شفت بع ��د الأخذ ب�آلية �أن�شئت حديث ًا مت ِّك ��ن �أفراد اجلمهور من
()55
الإبالغ عن �أعمال الف�ساد.
�إطار التقييم :التدابري الت�أديبية بحق الق�ضاة
ه ��ل ح َّدد القانون �أو مد ِّون ��ة قواعد ال�سلوك املنطبقني على اجلهاز الق�ضائ ��ي ال�سلوك الذي قد ي�ؤ ِّدي نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

�إىل عقوبات ت�أديبية؟
الرد
التف�سري:
قا�ض ب�صفته املهنية؟
هل هناك �إجراءات مكر�سة ،معروفة للجمهور ،للتق ُّدم ب�شكوى �ض َّد ٍ
الرد
التف�سري:
هل هناك � ُّأي قيود من حيث اجلهة التي يجوز لها �أن تتق َّدم ب�شكوى؟
الرد
التف�سري:
قا�ض ب�صفته املهنية؟ �إذا
هل هناك هيئة ت�أديبية من�ش�أة قانون ًا م�س�ؤولة عن تلقِّي ال�شكاوى �ض َّد � ِّأي ٍ
كان الأمر كذلك ،يرجى و�صف تكوينها والتدابري املتَّخذة ل�ضمان ا�ستقالليتها.
الرد
التف�سري:
ه ��ل ُيطل ��ب م ��ن ه ��ذه الهيئ ��ة قانون� � ًا التحقي ��ق يف ال�شك ��وى وفق� � ًا لإج ��راءات ت�ضمن كام ��ل حقوق
الدفاع؟
الرد
التف�سري:
هل تنظر هذه الهيئة يف ال�شكوى بالرجوع �إىل معايري مكر�سة لل�سلوك الق�ضائي؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مهلة زمنية يجب �إكمال التحقيق �ضمنها؟
الرد
التف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ت َّت�سم عملية التحقيق بال�س ِّرية؟ ما هي املعلومات التي تتاح للجمهور؟
الرد والتف�سري:
ما هي النتائج التي قد يتمخ�ض عنها حتقيق من هذا القبيل؟
الرد والتف�سري:
يف حال ا�ستنتاج �سلبي �أو تو�صية �سلبية ،هل يح ُّق للقا�ضي اال�ستئناف؟ لدى � ِّأي هيئة؟
الرد
التف�سري:
مقدم ال�شكوى علم ًا بالتق ُّدم املحرز يف التحقيق؟
هل يحاط ِّ
الرد
التف�سري:
�إىل � ِّأي م ��دى ُين�ش ��ر� ،أو يت ��اح للجمه ��ور ،الق ��رار النهائي يف �إج ��راءات ت�أديبية �ض َّد قا� ٍ��ض ت�ؤ ِّدي �إىل
عقوبة؟

( )55ملزي ��د م ��ن املعلومات ،انظر تقري ��ر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ � ِّ�درات واجلرمية �إىل االجتماع الراب ��ع للفريق العامل احلكومي
ال ��دويل املفت ��وح الع�ضوية املعن ��ي مبنع الف�ساد" ،نزاهة اجلهاز الق�ضائ ��ي و�إدارة الق�ضاء و�أجهزة النيابة العامة (امل ��ادة  11من اتِّفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد)" (الوثيقة .)CAC/COSP/WG.4/2013/2
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الرد والتف�سري:
م ��ا هو عدد الق�ض ��اة الذين خ�ضعوا لإج ��راءات ت�أديبية خ�ل�ال ال�سنوات اخلم�س املا�ضي ��ة ،وعلى � ِّأي
�أ�سا�س؟
الرد والتف�سري:
هل ُيطلب من الهيئة الت�أديبية �أن تتعاون مع املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القانون عندما يحتمل �أن ينطوي نعم
ال�سلوك قيد النظر على �سلوك �إجرامي؟
الرد
التف�سري:

ال

تنحية الق�ضاة من منا�صبهم
َّ �  -74إن �أخط ��ر �إج ��راء ت�أدي ب ��ي ميك ��ن تطبيقه بح ��ق ع�ضو يف اجله ��از الق�ضائ ��ي ،فيما ع ��دا العقوبات
قا�ض م ��ا ويف � ِّأي ظروف
اجلنائي ��ة ،ه ��و تنحيته من من�صب ��ه ب�صفته قا�ضي� � ًا .وم�س�ألة كيف ميك ��ن تنحية ٍ
تو ِّف ��ر مث ��ا ًال رئي�س ًّي ��ا لكيفية تفاع ��ل مب ��د�أَ ْي النزاه ��ة واال�ستقاللي ��ة اللذَ ْين ت�ستن ��د �إليهما امل ��ادة  11من
االتِّفاقي ��ة .ولئ ��ن كان من املمكن �أن ت� ��ؤ ِّدي احل�صانة الكاملة م ��ن التنحية يف � ِّأي ظرف م ��ن الظروف �إىل
قا�ض ما
الت�شكي ��ك يف امل�ساءل ��ة وبالت ��ايل يف نزاه ��ة الق�ض ��اء ،ف� َّإن العتب ��ة التي يج ��ب بلوغها قبل تنحي ��ة ٍ
يج ��ب �أن تكون عالي� � ًة وذلك لدرء حمذور �سهولة ا�ستخ ��دام التنحية لل َّن ْيل من ا�ستقاللي ��ة الق�ضاة ونزاهة
قراراتهم.
 -75ويف كث�ي�ر م ��ن الدول ،يعترب مب ��د�أ ا�ستقالل الق�ضاء يف غاي ��ة الأهمية بحيث ال ميك ��ن تربير تنحية
قا� ٍ��ض �إ َّال عندم ��ا تك ��ون مواط ��ن ق�ص ��ور القا�ض ��ي خطري ًة لدرج ��ة �أنَّها تب � ِّ�دد الثق ��ة يف قدرته عل ��ى �أداء
مهام ��ه الق�ضائي ��ة على النح ��و املالئم )56(.وال�س� ��ؤال الذي قد ترغب ال ��دول الأطراف النظ ��ر فيه يف هذا
ال�ص ��دد ه ��و م ��ا �إذا كان ال�سلوك ال ��ذي ي�ؤاخذ علي ��ه القا�ضي يناق�ض كل ًّي ��ا وب�شكل وا�ضح مب ��ادئ احلياد
والنزاه ��ة وا�ستق�ل�ال الق�ض ��اء بحي ��ث ين ��ال م ��ن ثقة الأف ��راد الذي ��ن يمَ ْ ُثل ��ون �أم ��ام القا�ض ��ي �أو من ثقة
مما يجع ��ل القا�ضي غري ق ��ادر عل ��ى �أداء واجبات من�صب ��ه )57(.وهناك
اجلمه ��ور يف نظامه ��ا الق�ضائ ��ي َّ
�إجم ��اع دويل متزاي ��د عل ��ى � َّأن القا�ض ��ي ال ميك ��ن تنحيته من من�صب ��ه �إ َّال لعج ��ز مثبت �أو �إدان ��ة بارتكاب
جرمي ��ة خط�ي�رة �أو تق�ص�ي�ر فاح�ش �أو �سل ��وك يتعار�ض �صراح� � ًة مع ا�ستق�ل�ال الق�ضاء وحي ��اده ونزاهته.
وينبغ ��ي اعتب ��ار �أعم ��ال الف�س ��اد املثبتة م ��ن جانب ع�ض ��و يف اجله ��از الق�ضائي ب�أ َّنه ��ا تل ِّبي �ش ��روط عتبة
التنحية هذه.
قا�ض ما
 -76ولتدعي ��م �سالمة عملية التنحي ��ة ،ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف تخوي ��ل �سلطة تنحية ٍ
من من�صبه لهيئة م�ستق َّلة تتم َّتع ب�سلطة اتِّخاذ تدابري ت�أديبية بحق الق�ضاة .وحيثما تناط برئي�س الدولة �أو
الهيئ ��ة الت�شريعية �سلطة تنحية الق�ضاة� ،أ�شارت املمار�سات اجل ِّي ��دة �إىل � َّأن هذه ال�سلطة ينبغي �أالَّ تمُ ا َر�س
�إ َّال بع ��د تو�صية بذلك من جانب الهيئة امل�ستق َّلة املخ َّول ��ة �سلطة اتِّخاذ تدابري ت�أديبية بحقِّ الق�ضاة .وينبغي
قا�ض
تطبيق الأحكام املتعلق ��ة بالإجراءات الت�أديبية ،مع مراعاة التغيريات الالزمة ،على �إجراءات تنحية ٍ
من من�صبه.
قا�ض من ج� � َّراء �إلغاء املحكمة التي يعمل فيها ،ينبغي ع ��دم قبول �إلغاء املحكمة التي
 -77ومنع� � ًا لتنحية ٍ
يعم ��ل فيها القا�ض ��ي ك�سبب �أو منا�سبة لتنحية القا�ضي .وحيثما تلغى حمكمة �أو تعاد هيكلتها ،ينبغي للدول
�أن ت�سعى �إىل �ضمان توفُّر التدابري الالزمة للعمل ،بالت�شاور مع الهيئة الق�ضائية ،على ت�سهيل �إعادة تكليف
جمي ��ع �أع�ض ��اء تلك املحكمة �إىل منا�صب ق�ضائي ��ة �أخرى مكافئة من حيث الو�ض ��ع والوالية .و�إذا مل تتوفَّر
( )56بح�س ��ب ل ��ورد فيليب�س يف جل�سة اال�ستم ��اع �إىل تقرير رئي�س املحكمة العليا يف جبل طارق :الإحال ��ة مبوجب املادة  4من قانون اللجنة
الق�ضائية لعام  ،1833جمل�س امللكة اخلا�ص رقم  16لعام  12 ،2009ت�شرين 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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منا�صب ق�ضائية مكافئة من حيث الو�ضع وم َّدة اخلدمة ،يجوز تزويد القا�ضي املعني بالتعوي�ض الكامل عن
فقدان من�صبه.
�إطار التقييم :تنحية الق�ضاة من منا�صبهم
ما هي الأ�سباب التي يجوز اال�ستناد �إليها يف تنحية قا�ض من من�صبه؟
الرد والتف�سري:
هل هناك هيئة م�ستق َّلة من�ش�أة مبوجب القانون وخم َّولة �سلطة تنحية الق�ضاة؟
الرد
التف�سري:
عندما تناط برئي�س الدولة �أو الهيئة الت�شريعية �سلطة تنحية � ِّأي قا�ض ،هل متا َر�س هذه ال�سلطة فقط
بنا ًء على تو�صية بذلك من هيئة م�ستق َّلة �أو حمكمة؟
الرد
التف�سري:
هل يتمتَّع القا�ضي مو�ضوع التنحية بكامل حقوق الدفاع �أمام تلك الهيئة �أو املحكمة؟
الرد
التف�سري:
يف حالة اتِّخاذ قرار لتنحية القا�ضي ،هل يح ُّق للقا�ضي اال�ستئناف؟ لدى � ِّأي هيئة؟
الرد
التف�سري:
قا�ض من من�صبه خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،أو يف عهد احلكومة احلالية؟
هل ُن ِّحي � ُّأي ٍ
الرد
التف�سري:
فيما يتعلق باملحاكم قيد �إعادة الهيكلة ،ما هي املبادئ التي حتكم �إعادة انتداب الق�ضاة؟ وما هو
مدى م�شاركة اجلهاز الق�ضائي �أو ا�ست�شارته فيما يتعلق بقرارات �إعادة هيكلة املحاكم؟
الرد والتف�سري:
بعد � ُّأي ق�ضاة من اجلهاز الق�ضائي �إثر �إعادة هيكلة هذا اجلهاز يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية؟
هل ا�س ُت َ
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ح�صانة الق�ضاة
 -78ث َّم ��ة م�س�ألة رئي�سي ��ة مرتبطة مب�س�ألة الت�أدي ��ب والتنحية ،تتط َّلب �أي�ض ًا املوازنة ب�ي�ن مبادئ امل�ساءلة
والنزاهة واال�ستقالل ،وهي مدى �ضرورة ح�صانة �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي من امل�س�ؤولية اجلنائية �أو املدنية
التي ينبغي تناولها عند النظر يف تنفيذ املادة  11من االتِّفاقية .ولئن كان للمبد�أ القائل ب� َّأن القا�ضي ينبغي
�أن يك ��ون ح� � ًّرا يف الت�ص ُّرف بن ��ا ًء على قناعاته دون خوف م ��ن � ِّأي عواقب �شخ�صية �أهمي ��ة ق�صوى ُ
حل ْ�سن
مي�س ،بطبيعة احلال ،بحقِّ الفرد يف احل�صول على تعوي�ض من الدولة عن
�س�ي�ر العدال ��ة ،ف� َّإن هذا املبد�أ ال ُّ
� ِّأي �ض ��رر يتك َّب ��ده ب�سبب �إهمال �أو احتيال �أو �إ�ساءة ا�ستخ ��دام ال�سلطة على نحو م� ٍؤذ من جانب حمكمة ما.
وينبغي �أي�ض ًا توفري ُ�سبل انت�صاف ف َّعالة حيثما يثبت وقوع �ضرر من هذا القبيل.
 -79وهناك مبد�أ �أ�سا�سي يف هذا ال�صدد وهو � َّأن القا�ضي ينبغي �أن يكون م�س�ؤو ًال جنائ ًّيا مبوجب القانون
الع ��ام ع ��ن � ِّأي جرمي ��ة ذات انطباق ع ��ام ،وينبغي ع ��دم ال�سماح ل ��ه باملطالبة باحل�صانة م ��ن الإجراءات
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اجلنائي ��ة العادي ��ة .وينبغ ��ي �أن ينطبق ه ��ذا املبد�أ على جرائم الف�س ��اد التي ينبغي �أ َّال تتم َّت ��ع ب� ِّأي �شكل من
�أ�ش ��كال احل�صان ��ة .وحيثما وجد �سبب معقول لتربير التحقيق من ِق َب ��ل جهاز ال�شرطة �أو غريه من الهيئات
قا�ض ،ف� َّإن هذه التحقيقات ينبغي �أن ت�أخذ جمراها العادي
العامة يف جرائم جنائية م�شتبه فيها من جانب ٍ
وفق ًا للقانون.
 -80ومع ذلك ،يرى العديد من الدول � َّأن من املهم ج ًّدا �أن يتم َّتع القا�ضي باحل�صانة ال�شخ�صية �ض َّد � ِّأي
دع ��اوى مدني ��ة بالتعوي�ض النقدي ع َّما ي�صدر عنه �أثناء ممار�سة مهامه الق�ضائية من �أفعال غري �سليمة �أو
تق�صري .وبعبارة �أخرى ،يتم َّتع الق�ضاة �شخ�ص ًّيا بحرية مطلقة من امل�س�ؤولية فيما يتعلق مبطالبات مبا�شرة
بح ْ�سن ن َّي ��ة .ويف تطبيق هذا املبد�أ ،يكمن ع�ل�اج الأخطاء الق�ضائية،
�ض َّده ��م تتعلق مبمار�سته ��م ملهامهم ُ
�س ��واء فيما يتعلق بالوالية الق�ضائية �أو الإج ��راءات �أو يف التحقق من القانون �أو تطبيقه �أو يف تقييم الأدلَّة،
يف نظ ��ام مالئ ��م للطعون �أو املراجعة الق�ضائية .وعالو ًة على ذلك ،ف� َّإن جرب ال�ضرر املتك َّبد ب�سبب الإهمال
قا�ض يبقى على عاتق الدولة دون �أن تلج�أ الدولة �إىل �إقامة دعوى بحق
�أو �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من ِق َبل ٍ
القا�ضي.
 -81وجت ُّنب� � ًا لئال يجعل ا�ستقالل الق�ضاء القا�ضي برا ًء من امل�ساءلة من جانب اجلمهور واالنتقاد العلني
امل�شروع لأداء اجلهاز الق�ضائي ،ينبغي لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية عموم ًا جتنُّب ا�ستخدام القانون اجلنائي
املوجه �إىل املحاكم.
والإجراءات الق�سرية لتقييد االنتقاد َّ
�إطار التقييم :ح�صانة الق�ضاة
نعم

هل القا�ضي م�س�ؤول جنائ ًّيا مبوجب القانون عن ُج ْرم ٍ ذي تطبيق عام ارتكبه؟
الرد
التف�سري:
هل تجُ رى التحقيقات اجلنائية �ض َّد ع�ضو يف اجلهاز الق�ضائي ب�شكل خمتلف عن التحقيقات
نعم
اجلنائية �ض َّد �أفراد من عامة النا�س؟
الرد
التف�سري:
كم عدد الق�ضاة الذين حوكموا ب�ش�أن ُج ْر ٍم جنائي خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وما هي طبيعة
بغ�ض النظر عن نتائج الإجراءات اجلنائية؟
التُّهم؟ وكم منهم �أدين؟ وكم منهم ُن ِّحي من من�صبهِّ ،
الرد والتف�سري:
ممار�سة
�سياق
يف
�سلوك
إتيان
�
ب�سبب
مدنية
دعاوى
أي
�
من
ال�شخ�صية
باحل�صانة
القا�ضي
هل يتم َّتع
ِّ
نعم
وظيفة ق�ضائية؟
الرد
التف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ميكن للطرف املت�ض ِّرر �أن يلتم�س اجلرب من الدولة عن �ضرر نجَ َ َم عن �إهمال �أو �سوء
قا�ض؟
ا�ستخدام ال�سلطة من ِق َبل ٍ
الرد والتف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ي�ستخدم الق�ضاة �إجراءات القانون اجلنائي �أو �إجراءات املعاقبة على �إهانة املحكمة
ر ًّدا على انتقادات �أدائهم من جانب اجلمهور؟
الرد والتف�سري:

ال

ال

ال

�أمن الق�ضاة
وخا�ص ًة يف
 -82ينبغ ��ي للدول ��ة الط ��رف �أن ت�ضمن الأم ��ن واحلماية البدني ��ة للق�ضاة و�أف ��راد �أ�سره ��مَّ ،
ح ��ال توجيه تهدي ��دات �ض َّدهم .و�سيكون من املهم ب�ش ��كل خا�ص توفري هذا الأمن يف �سي ��اق الق�ضايا التي
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تنط ��وي على الف�ساد على م�ست ��وى عالٍ واجلرمية َّ
املنظمة وغريها من امل�سائ ��ل التي يدخل فيها من لديهم
الق ��درة واحلاف ��ز لتخوي ��ف �أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي .ويف ح ��ال عدم توف�ي�ر احلماية الكافي ��ة ،قد يكون
ري �سلبي على عملية ا ِّتخ ��اذ القرار التي
ل�شع ��ور قا� ٍ��ض بالقل ��ق ب�ش�أن �سالمته� ،س ��واء له ما ي�ب ِّ�رره �أَ ْم ال ،ت�أث ٌ
ميار�سها.
متخ�ص�صة لدى النظر يف الق�ضايا التي
 -83ولتوف�ي�ر هذه احلماية� ،أر�سى بع�ض الدول �إجراءات �أمني ��ة
ِّ
تنط ��وي على �أفعال ف�ساد كبرية وجرمية َّ
متخ�ص�صة ملكافحة
منظم ��ة .ففي �سلوفاكيا مث ًال� ،أن�شئت حمكمة
ِّ
()58
الف�ساد ،وذلك لأ�سباب منها معاجلة املخاوف الأمنية فيما يتعلق بهذه الق�ضايا.
�إطار التقييم� :أمن الق�ضاة
ما هي التدابري املتَّخذة لتوفري الأمن واحلماية اجل�سدية للقا�ضي يف املحكمة؟
الرد والتف�سري:
هل ُتتَّخذ تدابري معزَّزة عندما تف�ضي الإجراءات الق�ضائية �إىل �شواغل �أمنية بالغة من قبيل
الق�ضايا الكربى يف جمايل الف�ساد واجلرمية املنظمة؟
الرد
التف�سري:
ما هي التدابري املتَّخذة لتوفري الأمن واحلماية اجل�سدية لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي و�أ�سرهم خارج
املحكمة؟
الرد والتف�سري:
ما هو مدى فعالية التدابري املتَّخذة� ،سواء داخل املحكمة �أَ ْم خارجها؟ هل وقعت � ُّأي خروقات �أمنية
خطرية يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

ح ِّرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتج ُّمع
 -84للق�ضاة� ،ش�أنهم �ش�أن � ِّأي مواطن �آخر ،احل ُّق يف التمتُّع بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية .وعالو ًة على ذلك،
ت َّت�سم قدرة الق�ضاة على تكوين اجلمعيات �أو النقابات ب�أهمية حا�سمة يف �سعيهم ل�ضمان قدرتهم ،جماع ًّيا،
عل ��ى مقاومة ال�ضغوط من الإدارات الأخرى يف احلكومة وبالتايل حماية ا�ستقالليتهم .وتبع ًا لذلك ،ينبغي
للدول الأطراف � ْأن تنظر فيما �إذا كانت قد اعتُمدت تدابري تعرتف مبا يلي:
(�أ)  للق�ض ��اة احلق يف حرية التعب�ي�ر واالعتقاد وتكوين اجلمعيات والتج ُّم ��ع ،ومع ذلك ي�شرتط �أن
ي�سل ��ك الق�ضاة دوم� � ًا ،لدى ممار�سة حقوقهم ،م�سلك ًا يحفظ هيب ��ة من�صبهم ونزاهة الق�ضاء
وا�ستقالله.
(ب) يج ��وز للقا�ض ��ي ،يف ممار�س ��ة حرية تكوين اجلمعي ��ات ،االن�ضمام �إىل نقاب ��ة �أو جمعية مهنية
�أن�شئ ��ت لتعزي ��ز �شروط اخلدمة ورواتب الق�ض ��اة وحمايتها �أو العمل ،م ��ع ق�ضاة �آخرين ،على
ت�شكي ��ل نقاب ��ة �أو جمعية من هذا النوع .ومع ذلك ،وبالنظر �إىل الطابع العام والد�ستوري لعمل
الق�ضاة ،ميكن و�ضع قيود على احلق يف الإ�ضراب.
( )58انظر تقارير ا�ستعرا�ض اتِّفاقية مكافحة الف�ساد ب�ش�أن �سلوفاكيا يف املوقع:
.http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/profiles/SVK.html
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�إطار التقييم :حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع
هل هناك قيود على ممار�سة الق�ضاة حلريتهم يف التعبري؟ وما هي هذه القيود يف حال الرد
بالإيجاب؟ وما هي طريقة التعامل مع م�س�ألة التعبري داخل املحكمة وخارجها؟
الرد والتف�سري:
هل �ش َّكل الق�ضاة جمعي ًة �أو نقاب ًة للدفاع عن م�صاحلهم وحمايتها؟
الرد
التف�سري:
هل هناك قيود على ممار�سة الق�ضاة حلريتهم يف تكوين جمعيات وحريتهم يف التجمع؟ وما هي
هذه القيود يف حال الرد بالإيجاب؟
التف�سري:

نعم

ال

ميزانية اجلهاز الق�ضائي
يحدد ال�شروط التي
 -85يرتب ��ط متويل املحاكم ارتباط� � ًا وثيق ًا مب�س�ألة ا�ستقاللية الق�ضاة من حي ��ث �أنَّه ِّ
ت� ��ؤ ِّدي يف �إطاره ��ا املحاكم وظائفها .وهن ��اك �أي�ض ًا �صلة وا�ضح ��ة بني متويل املحاك ��م و�إدارتها ،من جهة،
و�إمكاني ��ة االنت�ص ��اف واحلق يف �إج ��راءات عادلة ،من جهة �أخ ��رى .وهذه الأخرية لي�س ��ت م�ضمونة ب�شكل
�صحي ��ح م ��ا مل ينظ ��ر يف الق�ضي ��ة يف غ�ضون فرتة زمني ��ة معقولة من ِق َب ��ل حمكمة لديها الأم ��وال واملوارد
املنا�سبة حتت ت�ص ُّرفها لأداء مهامها على نحو ي َّت�سم بالكفاءة )59(.ومن َّثم ينبغي �أ َّال يغرب عن البال ،عند
و�ضع امليزانيات الوطنية� ،أهمية تخ�صي�ص موارد مالية كافية وم�ستدامة لتمكني الهيئة الق�ضائية من �أداء
املخ�ص�صات املر�صودة كافي ًة لتمكني ِّ
كل حمكمة من العمل
مهامه ��ا على النح ��و ال�صحيح .وينبغي �أن تكون َّ
دون �أن ي�صب ��ح ع ��بء العم ��ل مفرط ًا ،وينبغي �أن ت�شمل امل ��وارد املالية وغريها من امل ��وارد الالزمة ملوظفي
الدعم واملعدات ،وال �سيما الت�شغيل الآيل للمهام املكتبية ومرافق معاجلة البيانات ،ولتنظيم دورات تدريب
الق�ضاة وت�سيريها.
 -86عل ��ى الرغ ��م من � َّأن متويل املحاكم هو جزء من ميزانية الدول ��ة ،ينبغي للدول �أن ت�سعى �إىل حماية هذا
التمويل من التقلُّبات ال�سيا�سية .ومع � َّأن م�ستوى التمويل الذي ميكن لبلد �أن يتح َّمله من �أجل املحاكم هو قرار
للحد من �إمكانية
�سيا�س ��ي ،يجب دوم� � ًا توخِّ ي احلذر ،يف ظل نظام يقوم عل ��ى �أ�سا�س الف�صل بني ال�سلط ��اتِّ ،
ممار�سة ال�سلطة التنفيذية �أو الت�شريعية ال�ضغط على ال�سلطة الق�ضائية عندما ت�ضع ميزانيتها .وينبغي اتِّخاذ
()60
املخ�ص�صات املر�صودة للمحاكم مع االحرتام ال�صارم ال�ستقالل اجلهاز الق�ضائي.
القرارات ب�ش�أن َّ
 -87وللت�أ ُّك ��د م ��ن � َّأن ميزانية ال�سلطة الق�ضائية تعك� ��س احتياجات نظام العدالة ،ينبغ ��ي للدول �أن ت�سعى
املخت�صة بالتعاون مع ال�سلط ��ة الق�ضائية نف�سها .وكخطوة
�إىل �ضم ��ان و�ضع هذه امليزاني ��ة من ِق َبل ال�سلطة
َّ
ها َّم ��ة يف هذه العملية ،ميكن �إعطاء اجلهاز الق�ضائي الفر�ص� � َة لتقدمي تقديرات ملتط َّلباته من امليزانية �إىل
املخ�ص�صات ،بعد �أن تعتمدها ال�سلطة الت�شريعية ،من حتويلها �أو �سوء
ال�سلطة
املخت�صة .وينبغي حماية هذه َّ
َّ
ً
خم�ص�صات امليزاني ��ة ك�أداة للت�أثري على الق�ضاء،
ا�ستخدامه ��ا .وحر�ص� �ا على ِّ
احلد من احتم ��ال ا�ستخدام َّ
املخ�ص�صات من ِق َبل ال�سلطة الق�ضائية نف�سها �أو من ِق َبل هيئة
ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�سعى �إىل كفالة �إدارة هذه َّ
م�ستقل َّ��ة عن ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعي ��ة ،تعمل بالت�شاور مع ال�سلطة الق�ضائية .وينبغي �أن ي�ضمن هذا
�ستخدم تخ�صي�ص التمويل �أو حجبه كو�سيلة غري الئقة لل�سيطرة على اجلهاز الق�ضائي.
الرتتيب �أ َّال ُي َ
 -88وتعتم ��د ق ��درة الدولة عل ��ى تلبية كامل احتياجات ورغب ��ات الق�ضاء من حي ��ث امليزانية على و�ضعها
االقت�ص ��ادي وامل ��ايل .وت�سمح املادة  11من االتِّفاقية للدول ب�أن ت�أخذ يف احل�سبان القيود املالية عند النظر
( )59املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني ،الر�أي رقم .2
( )60املرجع نف�سه.
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يف تدابري التنفيذ املالئمة لها .ومع ذلك ،وحيثما جتعل القيود االقت�صادية من الع�سري تزويد نظام املحاكم
باملرافق واملوارد التي يرى الق�ضاة �أنَّها كافية لتمكينهم من �أداء مهامهم ،ينبغي للدول �أن ت�سعى �إىل �إيالء
درج ��ة عالي ��ة من الأولوية �إىل الق�ضاء ونظ ��ام املحاكم عند تخ�صي�ص املوارد ،نظ ��ر ًا لدورها الأ�سا�سي يف
احلفاظ على �سيادة القانون وحماية حقوق الإن�سان.
�إطار التقييم :ميزانية اجلهاز الق�ضائي
هل تو�ضع ميزانية اجلهاز الق�ضائي بالتعاون مع هذا اجلهاز؟ ما هي التدابري املتَّخذة ملنع ال�سلطة
التنفيذية �أو الت�شريعية من ممار�سة ال�ضغط �أو الت�أثري على ال�سلطة الق�ضائية عند و�ضع ميزانيتها؟
الرد
التف�سري:
هل ُي َّ
خ�ص�ص لل�سلطة الق�ضائية الأموال واملوارد الكافية لتمكني كل حمكمة من �أداء وظائفها بكفاءة نعم
باملخ�ص�صات وكيف تُ�صرف؟
حتفظ
ي
كيف
العمل؟
حجم
يف
إفراط
ودون �
ُ
َّ
الرد
التف�سري:
نعم
كيف تُ�سا َءل ال�سلطة الق�ضائية عن م�صروفاتها؟ هل هذه امل�ساءلة علنية؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

ال

ال

�ضمان الوالية الق�ضائية على امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي
 -89رغب� � ًة يف تعزي ��ز حماي ��ة ا�ستقاللية الق�ضاء ،ينبغي لل ��دول الأطراف �أن ت�سعى ،م ��ن خالل الو�سائل
ال�سبل املماثلة� ،أن يكون للق�ضاء االخت�صا�ص ،مبا�شر ًة �أو عن طريق اال�ستعرا�ض،
الد�ستورية �أو غريها من ُّ
()61
للنظر يف جميع امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي ،و�أن يكون للق�ضاء ال�سلطة احل�صرية ليق ِّرر ما �إذا كانت
� ُّأي م�س�ألة معرو�ض ًة عليه للف�صل فيها تدخل يف نطاق اخت�صا�صها وفق ًا للقانون �أَ ْم ال.
�إطار التقييم� :ضمان الوالية الق�ضائية على امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي
بالبت يف جميع امل�سائل ذات الطابع
هل يعرتف الد�ستور باالخت�صا�ص احل�صري للق�ضاء ِّ
الق�ضائي؟
الرد
التف�سري:
هل يعرتف الد�ستور بال�سلطة احل�صرية للق�ضاء لتقرير ما �إذا كان له اخت�صا�ص النظر يف
م�س�ألة مع َّينة؟
الرد
التف�سري:
هل يعرتف الد�ستور ب�سلطة الق�ضاء يف النظر يف �شرعية الإجراءات التنفيذية؟
الرد
التف�سري:
هل يعرتف الد�ستور ب�سلطة الق�ضاء لنق�ض �أو �إبطال قانون على �أ�سا�س �أ َّنه خمالف للد�ستور
�أو يتعار�ض مع معاهدة �إقليمية �أو دولية ملزمة؟
الرد
( )61وهذا ي�شمل تطبيق الد�ستور و�أي قانون �آخر على ٍّ
كل من الإجراءات الت�شريعية والتنفيذية.

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال
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التف�سري:
هل هناك من جمال يف ال�سلطة الت�شريعية �أو التنفيذية يعتربها الد�ستور ح�صين ًة من
مراجعة الق�ضاء ،من قبيل امل�سائل ال�سيا�سية؟
الرد
التف�سري:
عندما ت�صدر املحكمة العليا قرار ًا ،هل يكون ملزم ًا يف البلد ب�أكمله؟
الرد
التف�سري:
هل الق�ضاة �أحرار يف �إ�صدار �أحكام �ض َّد احلكومة دون التع ُّر�ض لتدابري انتقامية ،مثل
فقدان وظائفهم �أو مزاياهم �أو النقل �إىل �أجزاء مغمورة ونائية يف البلد؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

احلماية من تدخُّ ل ال�سلطة التنفيذية �أو الت�شريعية
 -90تق ��ع يف �صمي ��م م�س�أل ��ة النزاهة ق ��درة الق�ضاء عل ��ى الت�ص ��رف دون تدخُّ ل من الفرع�ي�ن الآخرين
للحكوم ��ة .ولئ ��ن كان ذلك يعترب يف املق ��ام الأ َّول م�س�ألة ا�ستق�ل�ال ،ف� َّإن التدابري امل َّتخ ��ذة حلماية الق�ضاء
قا�ض قرار ًا بنا ًء على �شواغل
م ��ن هذه ال�ضغوط هي �أي�ض ًا ذات �صلة مبا�شرة مب�س�ألة النزاه ��ة .ف�إذا اتَّخذ ٍ
حكوم ��ة �أو وزي ��ر �أو طرف خارجي �آخر ولي�س فقط بنا ًء على وقائ ��ع الق�ضية ،فمن الوا�ضح �أنَّه ،بحكم عدم
ا�ستقالله ،غري قادر على القيام باملهام الق�ضائية بالنزاهة الكاملة.
 -91ونتيج� � ًة لذل ��ك ،ق ��د ترغب الدول الأط ��راف �أي�ض ًا ،عن ��د النظ ��ر يف التدابري الت ��ي ت َّتخذها لتعزيز
النزاه ��ةْ � ،أن تف ِّكر يف الإطار القان ��وين والتدابري العملية القائمة كفالة قدرة الق�ضاء على العمل با�ستقالل
عن الفرعني الآخرين يف احلكومة .وعلى وجه التحديد ،ينبغي للدولة الطرف �أن ت�سعى ،من خالل الو�سائل
الد�ستورية �أو ما �شابهها� ،إىل حتقيق ما يلي:
•
•

•
•

•

•

يج ��ب � ْأن تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستق َّل ًة عن ال�سلطت�ي�ن التنفيذية والت�شريعية ،ويجب �أ َّال متار�س
تتدخل يف العملية الق�ضائية.
عليها � َّأي �سلطة من �ش�أنها �أن َّ
يج ��ب �أن يك ��ون الق�ضاة ،يف عملية �صنع القرار ،قادرين على الت�ص� � ُّرف دون � ِّأي قيود �أو ت�أثري غري
الئ ��ق �أو �إغراء �أو �ضغط �أو تهديد �أو تد ُّخ ��ل ،مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من � ِّأي جهة كانت �أو ل ِّأي �سبب
للبت يف الق�ضاي ��ا دون حت ُّيز ،وفق ًا ل�ضمائرهم وتطبيق القانون
كان ،وعل ��ى ممار�سة حرية مطلقة ِّ
على الوقائع كما يرونها.
يحظ ��ر عل ��ى � ِّأي �شخ�ص ميار�س ال�سلطة التنفيذية �أو ال�سلط ��ة الت�شريعية �أن ميار�س� ،أو يحاول �أن
قا�ض �أو ق�ضاة� ،سواء ب�صورة علنية �أَ ْم �سرية.
ميار�س� ،أي �شكل من �أ�شكال ال�ضغط على ٍ
يحظر ا�ستخدام � ِّأي �سلطة ت�شريعية �أو تنفيذية ميكن �أن ت�ؤ ِّثر على الق�ضاة يف منا�صبهم �أو �أجورهم
�أو �ش ��روط خدمته ��م �أو مواردهم تتوخَّ ى �أو تتمخَّ �ض عن تهديد قا� ٍ��ض �أو ق�ضاة �أو ال�ضغط عليه �أو
عليهم.
با�ستثناء القرارات املتعلقة بالعفو العام �أو العفو اخلا�ص �أو ممار�سة �سلطة مماثلة ،يجب �أن حتجم
ف�ض ن ��زاع ق�ضائ ًّيا �أو �أن
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة ع ��ن � ِّأي عمل �أو امتناع عن عمل م ��ن �ش�أنه �أن ي�ستبق َّ
يحبط التنفيذ ال�سليم لقرار حمكمة ما.
قا�ض �أو حمكمة �إ�صدار فتوى لل�سلطة التنفيذية �أو ال�سلطة الت�شريعية �إ َّال مبوجب
يجب �أ َّال ُيطلب من ٍ
حكم د�ستوري �أو قانوين �صريح ي�سمح بهذا امل�سعى.

 -2تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي
•
•
•

قا�ض با�ستثناء اقرتاح جوهري
يحظ ��ر مناق�شة � ِّأي ا ِّدعاءات �سوء �سلوك يف املجل�س الت�شريعي �ض َّد ٍ
قا�ض �أو معاقبته وذلك بعد �إ�شعار م�سبق بهذا ال�ش�أن.
يرمي �إىل تنحية ٍ
قا�ض� ،أثناء ممار�سته ملهامه بهذه ال�صف ��ة ،يف �أن�شطة ال�سلطة التنفيذية �أو
ينبغ ��ي �أ َّال ي�ش ��ارك � ُّأي ٍ
ال�سلطة الت�شريعية.
قا�ض وظيفة عمل بعد انتهاء واليته الق�ضائية وهو
ال يج ��وز لل�سلط ��ات التنفيذية �أن تعر�ض على � ِّأي ٍ
ال يزال يعمل ب�صفته الق�ضائية.

�إطار التقييم :احلماية من تدخل ال�سلطة التنفيذية �أو الت�شريعية
هل ي�ضمن الد�ستور �صراح ًة ا�ستقاللية الق�ضاء؟
الرد
التف�سري:
التدخل يف الإجراءات الق�ضائية ب� ِّأي �شكل ،مبا�شر �أو غري مبا�شر،
هل ي�ضمن الد�ستور عدم ُّ
من ِق َبل ال�سلطة التنفيذية �أو الت�شريعية �أو � ِّأي ع�ضو فيهما؟
الرد
التف�سري:
هل حالت ال�سلطة التنفيذية ،من خالل فعل �أو ترك ،دون قيام الق�ضاء بت�سوية نزاع ما �أو
عرقلت تنفيذ قرار حمكمة ما؟
الرد
التف�سري:
�سن ت�شريع لإبطال حكم �أو قرار نهائي �صادر عن حمكمة
هل لدى ال�سلطة الت�شريعية �سلطة ِّ
ما؟ يف �أي ظروف؟ هل حدث هذا يف �أي وقت م�ضى؟
الرد
التف�سري:
قا�ض �إ�صدار فتوى لل�سلطة التنفيذية �أو الت�شريعية؟ �إذا
هل حدث �أن طلبت احلكومة من � ِّأي ٍ
كان الأمر كذلك ،فبموجب � ِّأي �سلطة قانونية؟
الرد
التف�سري:
قا�ض� ،أثناء م َّدة خدمته ،يف � ِّأي ن�شاط تنفيذي �أو ت�شريعي؟
هل �شارك � ُّأي ٍ
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

باء -تقليل فر�ص الف�ساد
يخت�ص الق�ضاء بال�شروع يف اتِّخاذها من �أجل تقليل الفر�صة وامليل
 -92ي�صف هذا الق�سم التدابري التي
ُّ
ب�ي�ن �أع�ضاء ال�سلط ��ة الق�ضائية وموظفي املحاكم �إىل اللجوء �إىل الف�ساد .وق ��د يتط َّلب تنفيذ هذه التدابري
الدعم من ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية للحكومة.
نزاهة موظفي املحاكم
ومقدم ��و املعلومات لأولئك الذي ��ن يلتم�سون اخت�صا�ص
 -93موظف ��و املحاكم هم نقط ��ة االت�صال الأوىل ِّ
املحكم ��ة� ،س ��واء كان ��وا م ��ن املتقا�ضني �أَ ْم ال�شه ��ود أَ� ْم املحام�ي�ن .وهذا االت�ص ��ال الأ َّويل ي�ش� � ِّكل يف �أذهان
()62

( )62لالطِّ الع على املبادئ العامة ل�سلوك موظفي املحاكم ،التي و�ضعها فريق الق�ضاة املعني بتدعيم نزاهة الق�ضاء ،انظر املوقع:
.http://www.judicialintegritygroup.org/jig-downloads/jig-documents

41

42

دليـل التنفيـذ و�إطار التقييم ب�ش�أن املـادة 11

م�ستخدم ��ي املحاك ��م انطباعاتهم عن النظام الق�ضائ ��ي ويبلور الثقة التي ي�ضعونه ��ا يف املحاكم .وموظفو
املحاك ��م م�س�ؤول ��ون �أي�ض ًا ع ��ن املهام الإداري ��ة والفنية غري الق�ضائي ��ة التي ت�سهم يف ح�صيل ��ة الإجراءات
الق�ضائي ��ة .فهم يقوم ��ون� ،ضمن مهام �أخرى ،ب�إدارة مرافق املحكمة وي�سهم ��ون يف �إدارة الق�ضايا وحماية
الأد َّل ��ة وت�سهيل مثول الأطراف وال�شه ��ود �أمام املحكمة وينه�ضون مبجموعة متن ِّوعة من املهام الأخرى التي
وح ْ�سن توقيتها .وهم ي�ساعدون الق�ضاة
ت�ساع ��د على جتنُّب الت�أجيالت وي�سهمون يف كفاءة عملية التقا�ضي ُ
()63
يف البح ��وث القانونية ويحر�صون على �سالم ��ة �إعالن القرارات ون�شرها ويحتفظ ��ون مبلفَّات الق�ضايا.
وم ��ن َّثم لديهم القدرة على ال َّن ْيل من نزاهة العملية الق�ضائية من ج َّراء الإهمال يف �أداء الواجب �أو �إ�ساءة
ا�ستخ ��دام ال�سلط ��ة �أو الف�ساد .ولذلك ف� َّإن موظفي املحاكم غري الق�ضائي�ي�ن ،الذين ي�ش ِّكلون اجلزء الأكرب
م ��ن موظفي اجله ��از الق�ضائي ،لهم �أهمية حا�سم ��ة بالن�سبة ل ِّأي تدابري ته ��دف �إىل تدعيم نزاهة النظام
الق�ضائي وقدرته.
 -94وهناك ُن ُه ٌج خمتلفة اعتمدت يف و�ضع �إجراءات اختيار موظفي املحاكم وتعيينهم .وث َّمة �سمة م�شرتكة
يف غالبي ��ة النماذج اجل ِّيدة وهي �أنَّها تتوخَّ ى �شفافية الإجراءات والتعيينات على �أ�سا�س اجلدارة ،مبا ي َّتفق
مع متط َّلبات املادة  )1( 7من اتِّفاقية مكافحة الف�ساد فيما يتعلق باخلدمة العمومية .وللقيام بذلك ،يجب
املتقدمني ،وينبغي �أن يقوم
الإع�ل�ان عن منا�صب موظفي املحاكم عل ��ى جميع امل�ستويات الجتذاب �أف�ض ��ل ِّ
املتقدمني ولي�س على املح�سوبي ��ة �أو � ِّأي اعتبارات
االختي ��ار النهائي عل ��ى امل�ؤهالت التعليمية واملهنية ل ��دى ِّ
�شخ�صية �أو �سيا�سية �أخرى غري الئقة.
 -95وت�ش� � ِّكل ال ��دورات التدريبية املهنية ملوظف ��ي املحاكم عن�صر ًا �أ�سا�س ًّيا يف حتقي ��ق النزاهة الق�ضائية
وت�ص ُّوره ��ا يف �أذه ��ان م�ستخدم ��ي املحاك ��م� )64(.أ َّو ًال ،من �ش�أن التدري ��ب الف َّعال �أن يع ��زِّ ز الثقة يف النظام
الق�ضائ ��ي من خالل حت�سني خدمة العمالء وال�شفافية .ثاني ًا ،التدري ��ب �ضروري للكفاءة الإجرائية و�إدارة
املحكم ��ة .ويف غياب موظفي املحاك ��م املد َّربني تدريب ًا ج ِّيد ًا ،ي�ضط ُّر الق�ضاة �إىل تكري�س قدر كبري ال داعي
مما يف�ضي �إىل تباط�ؤ العملية الق�ضائي ��ة .ثالث ًا ،ميكن لربامج التدريب �أن
ل ��ه من الوقت للمه ��ام الإداريةَّ ،
ت�ساع ��د على تقليل حاالت ال�سلوك غري الأخالقي وغري املهني .رابع ًا ،تتع َّزز قدرة املحكمة ومرونتها بف�ضل
رفع م�ستوى االحرتافية والكفاءة يف جمموعة متن ِّوعة من املجاالت.
 -96وكما هو احلال بالن�سبة للق�ضاة ،يجب �أن تكون رواتب موظفي املحاكم متنا�سب ًة مع م�س�ؤولياتهم� .إذ
احلد من حوافز الف�ساد ،كما تعرتف بذلك املادة )1( 7
م ��ن �ش�أن التعوي�ض املنا�سب لعملهم �أن ي�ساعد يف ِّ
املرجح �أن يكون موظفو
(ج) م ��ن االتِّفاقي ��ة .ومع � َّأن تدنيِّ الروات ��ب لي�س هو ال�سبب الوحيد للف�ساد ،فم ��ن َّ
ٍ
تعوي�ضات كافي ًة
املحاكم �أق َّل عر�ض ًة للأفعال اخلطرية غري امل�ش ِّرفة مثل الر�شوة واالختال�س عندما يتلقَّون
وال ي�ضط� � ُّرون �إىل االعتم ��اد على م�صادر غري م�شروعة للدخل .وكذلك من �ش�أن توفري املزايا ،مثل الت�أمني
ال�صح ��ي والت�أم�ي�ن على احلياة و�/أو خطة التقاعد� ،أن مي ِّكن موظفي املحاكم من الرتكيز على عملهم بد ًال
من القلق ب�ش�أن كيفية� إعالة �أ�سرهم.
 -97وح َّتى يف الن ُُّظم التي يكون فيها م�ستوى الف�ساد منخف�ض ًا ن�سب ًّيا ،ف� َّإن التعوي�ض املنا�سب ي�ساعد على
مما ي�ؤ ِّدي بدوره �إىل مكان عمل �أك�ث�ر �إنتاجي ًة و�إىل رغبة
رف ��ع معنوي ��ات املوظفني والر�ضا الوظيفي الع ��ام َّ
م ��ن جان ��ب موظفي املحاكم للعمل ا�ستباق ًّيا من �أجل احلفاظ على معايري �سلوك عالية .ومن �ش�أن التدريب
املنا�س ��ب وزي ��ادة الكفاءة املهني ��ة � ْأن ي�ؤ ِّدي �إىل زي ��ادة يف الرواتب وغريها من احلواف ��ز .وكما �سي َّت�ضح يف
احلد من احتمال
الأق�سام التالية ،ف� َّإن الن ُُّظم الف َّعالة لإدارة الق�ضايا ور�صدها هي �أي�ض ًا �أدوات �أ�سا�سية يف ِّ
انت�شار الف�ساد بني موظفي املحاكم.
( )63انظر دليل املوارد ،ال�صفحات .37-21
( )64انظر املادة ( )1( 7د) من االتِّفاقية.

 -2تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي

 -98واملعاي�ي�ر الأخالقية ملوظفي املحاكم ال تق� � ُّل �أهمي ًة عن املعايري الأخالقي ��ة للق�ضاة .و�إر�ساء معايري
�أخالقي ��ة ملوظف ��ي املحاكم اتجِّ اه حديث العهد ن�سب ًّي ��ا ولكنَّه متزايد يف الهيئ ��ات الق�ضائية يف جميع �أنحاء
وتن�ص مبادئ ال�سل ��وك ملوظفي اجلهاز الق�ضائي التي
الع ��امل وه ��و م َّت�سق مع �أحكام املادة  8من االتِّفاقيةُّ .
مف�صلة لقواع ��د ال�سلوك فيما يتعلق
اعتمده ��ا الفري ��ق املعني بنزاه ��ة الق�ضاء يف عام  2005عل ��ى معايري َّ
بالإخال� ��ص يف �أداء الواجب وال�سرية وت�ضارب امل�صالح )65(.وينبغي �أن يتبع اعتماد مد ِّونة لقواعد ال�سلوك
تعميمه ��ا �أو على الأقل توفُّرها بني م�ستخدمي املحاكم .وتدري ��ب موظفي املحاكم يف مو�ضوع مد ِّونة قواعد
ال�سلوك و�سيلة �أ�سا�سية الطالعهم على التزاماتهم الأخالقية .وث َّمة خطوة �أخرى �ضرورية وهي �إن�شاء �آلية
منا�سبة لتقدمي خدمات ا�ست�شارية ملوظفي املحاكم ب�ش�أن الق�ضايا الأخالقية املحتملة �أو الفعلية.
�إطار التقييم :نزاهة موظفي املحاكم
كيف يجري تعيني موظفي املحاكم والإ�شراف والرقابة الت�أديبية عليهم؟
الرد والتف�سري:
هل يعلن للجمهور عن �شغور وظائف موظفي املحاكم؟
الرد
التف�سري:
ما هي �إجراءات التوظيف والتعيني املتَّبعة ل�ضمان �شفافية العملية ومو�ضوعيتها؟
التف�سري:
املر�شح الذي ينبغي تعيينه؟
انتقاء
يف
قة
ب
املط
املعايري
ما هي
َّ
َّ
الرد والتف�سري:
هل هناك �سيا�سة �ض َّد املح�سوبية يف �إجراء هذه التعيينات؟
الرد
التف�سري:
هل هناك �سيا�سة لتكاف�ؤ الفر�ص/عدم التمييز؟
الرد
التف�سري:
تنوع ال�س َّكان ب�شكل عام؟
هل يعك�س قوام موظفي املحاكم ُّ
الرد
التف�سري:
متعددي اللغات الذين يتك َّلمون لغات الأقليات
هل يجري توظيف املوظفني ثنائيي اللغة �أو ِّ
الإثنية؟
الرد
التف�سري:
ما هو التدريب الأ َّويل الذي يتل َّقاه موظفو املحاكم؟ هل ُيق َّدم التدريب وفق ًا للمهام املح َّددة
للوظيفة؟ كيف ُيق َّدم هذا التدريب؟
الرد
التف�سري:
هل يتوفَّر التدريب امل�ستمر ملوظفي املحاكم يف املجاالت الأخرى ذات ال�صلة (من قبيل
املهارات وال�سيا�سة العامة والكفاءة املهنية والتغيريات يف القانون والإجراءات)؟ هل ي�شمل
هذا التدريب مو�ضوع الأخالقيات؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

( )65تقرير االجتماع الرابع لفريق الق�ضاة املعني بتدعيم نزاهة الق�ضاء (فيينا ،)2005 ،انظر املوقع� www.unodc.org :أو
.www.judicialintegritygroup.org
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هل عدد املوظفني الق�ضائيني ٍ
كاف للوفاء بوالية اجلهاز الق�ضائي؟
الرد
التف�سري:
هل رواتب موظفي املحاكم معقولة مقارنة بالتكاليف وم�ستويات املعي�شة املحلية؟
الرد
التف�سري:
ما هو معدل ا�ستبقاء موظفي املحاكم؟
الرد والتف�سري:
هل هناك فر�ص لتح�سني امل�ستوى املهني وترقية موظفي املحاكم؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مد ِّونة للقواعد الأخالقية �أو ملبادئ ال�سلوك تط َّبق على موظفي املحاكم؟ �إذا كان
الأمر كذلك ،هل هذه املد ِّونة �أو املبادئ متاحة لعامة النا�س؟
الرد
التف�سري:
ما هي الإجراءات �أو الآليات املعمول بها لإ�سداء امل�شورة ب�ش�أن الأخالقيات ملوظفي املحاكم
�أو للنظر يف االدعاءات بوقوع �سوء �سلوك؟
الرد والتف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

�إدارة �ش�ؤون املحاكم
 -99ينبغ ��ي �أن تن ��اط امل�س�ؤولية الرئي�سي ��ة عن �إدارة �ش� ��ؤون املحاكم باجلهاز الق�ضائ ��ي �أو بهيئة تخ�ضع
لتوجيه ��ه ورقابت ��ه .وي�شمل ذلك تعي�ي�ن موظفي املحاكم والإ�ش ��راف عليهم وال�ضواب ��ط الت�أديبية ب�ش�أنهم.
املوجهة
بي ��د � َّأن اعتم ��اد ُن ُظم املحاكم يف العقود الأخرية ملجموعة متن ِّوعة من مب ��ادئ وممار�سات الإدارةَّ ،
نح ��و زي ��ادة الإنتاجية وحت�سني جتهيز الق�ضايا وخف�ض التكالي ��ف�َ ،س َّلط ال�ضوء على احلاجة �إىل نهج �أكرث
احرتاف ًا لإدارة �ش�ؤون املحاكم .فاملهارات والقدرات املطلوبة الآن ،مبا فيها الإملام بالتط ُّورات التكنولوجية،
ال تطاب ��ق الو�صف الوظيف ��ي التقليدي للق�ضاة .ونتيج ًة لذلك �أ�صبح لدى امل�س� ��ؤول عن �إدارة املحكمة الآن،
يف العدي ��د م ��ن الواليات الق�ضائية ،ال�سلطة عل ��ى جميع �ش�ؤون �إدارة املحكمة غ�ي�ر الق�ضائية .وت�شمل هذه
ال�ش� ��ؤون التخطي ��ط الإداري الطوي ��ل الأج ��ل وامليزانية وخدمة اال�ش�ت�راء واملوارد الب�شري ��ة و�إدارة املرافق
و�أم ��ن املحكمة وان�ضباط املوظفني بالإ�ضافة �إىل وظائف الدعم الق�ضائي .وبذلك يتح َّرر القا�ضي من بذل
الوق ��ت واجله ��د يف الوظائف غ�ي�ر ق�ضائية والتي ق ��د ال يكون مد َّرب ًا له ��ا ،ومن َث َّم فهو �أق ��در على الرتكيز
ب�ش ��كل ف َّعال عل ��ى الوظيفة الق�ضائية .وم ��ع ذلك ،ومب ��ا � َّأن الأداء العام للمحكمة يعتمد عل ��ى التفاعل بني
القا�ض ��ي واملوظفني الإداريني ،ينبغ ��ي �أن يتقا�سم رئي�س املحكم ��ة ومدير �ش�ؤونها م�س�ؤولي ��ة الإدارة العامة
للمحكمة.
 -100وميك ��ن �أي�ض ًا توفري الدعم للمحاكم من جانب هيئة تفتي� ��ش �أو هيئة مماثلة .وتُن�ش�أ هيئة التفتي�ش
ع ��اد ًة مبوج ��ب نظام �أ�سا�سي ،وتقوم مبه َّم ��ة تفتي�ش النظام الذي يدعم ت�سيري �أعم ��ال املحاكم واخلدمات
املق َّدمة �إليها ،وترفع تقاريرها �إىل رئي�س ال�سلطة الق�ضائية.

 -2تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي

�إطار التقييم� :إدارة �ش�ؤون املحاكم
هل تناط امل�س�ؤولية الرئي�سية عن �إدارة �ش�ؤون املحاكم باجلهاز الق�ضائي �أَ ْم بهيئة تخ�ضع
لتوجيهه ورقابته؟
الرد
التف�سري:
من يقوم بالواجبات غري الق�ضائية ،م�سجل املحكمة �أَ ْم مدير �ش�ؤون املحكمة؟ ما هي هذه
الواجبات؟
الرد
التف�سري:
هل ت�ساند اجلهاز الق�ضائي هيئ ُة تفتي�ش �أو هيئة مماثلة؟ �إذا كان الأمر كذلك ،فما هي
مهامها؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

�إ�سناد الق�ضايا
 -101يعت�ب�ر �إ�سناد الق�ضايا �إىل ق�ضاة املحكمة م�صدر ًا حمتم ًال للف�ساد يف النظام الق�ضائي .مثال ذلك
� َّأن ممار�س ��ة "انتق ��اء الق�ضاة" ،التي تنطوي على التالعب يف عملية �إ�سن ��اد الق�ضايا� ،سم ٌة �شائع ٌة يف بع�ض
احل�سا�سة
الوالي ��ات الق�ضائية .ومن املعروف � َّأن بع�ض احلكومات ت�ؤ ِّثر يف تعيني الق�ضاة للنظر يف الق�ضايا َّ
�سيا�س ًّيا .واملبد�أ القائل ب� َّأن �إ�سناد الق�ضايا هو وظيفة ق�ضائية وا�ضح ورا�سخ منذ زمن طويل )66(.ومع ذلك،
قا�ض.
ميكن يف الواقع التالعب يف عملية �إ�سناد الق�ضايا حتى عندما يت ُّم تنفيذ هذه امله َّمة من ِق َبل ٍ
 -102وتتف ��اوت ُن ُظ ��م املحاكم من حيث الإج ��راءات التي ت�ستخدمها لإ�سناد الق�ضاي ��ا �إىل الق�ضاة .ففي
البت يف توزيع الق�ضايا .ويف بلدان �أخرى ،يكون �إ�سناد
بع�ض البلدان ،يكون رئي�س املحكمة هو امل�س�ؤول عن ِّ
الق�ضاي ��ا وظيف� � ًة يديرها مدي ��رو �ش�ؤون املحاكم ب ��د ًال من الق�ضاة .وث َّم ��ة خيا ٌر ثالثٌ وهو �إ�سن ��اد الق�ضايا
ع�شوائ ًّيا� ،إ َّما يدو ًّيا �أو �أوتومات ًّيا .و�أخري ًا ،ميكن �أن تقوم عملية �إ�سناد الق�ضايا على معايري غري ر�سمية ،من
قبي ��ل ممار�سات قدمية درجت عليها املحكمة� ،أو قواعد وقوانني حتكم �ش�ؤون املحكمة تغلب عليها ال�صبغة
الر�سمي ��ة .و�أ ًّي ��ا كان الأ�سلوب املختار ،يجب �أن تكون �إجراءات �إ�سن ��اد الق�ضايا �إىل الق�ضاة مرتبط ًة ب�شكل
�ص ��ارم بالقيم الأ�سا�سي ��ة مثل اال�ستقاللية والنزاهة وال�شفافية والكف ��اءة واملرونة وامل�ساواة يف توزيع عبء
العمل واجلودة يف عملية اتِّخاذ القرار الق�ضائي.
التخ�ص�ص الق�ضائي � ْأن يع ��زِّ ز الكفاءة ولكنَّه قد ي�ؤ ِّدي �أي�ض ًا
 -103م ��ن �ش�أن ا�ستخدام منوذج يقوم على
ُّ
�إىل عدم التوازن يف توزيع عبء الق�ضايا بني الق�ضاة .وقد يفيد �إجراء التعيني الع�شوائي يف تعزيز ال�شَّ فافية
التخ�ص� ��ص ويق ِّلل من الكفاءة .ولذل ��ك ،ينبغي موازنة
وجت ُّن ��ب حم ��ذور "انتقاء الق�ضاة" ،ولك َّن ��ه قد يعيق
ُّ
التنازع بني هاتني القيمتني يف �سياق امل ّيزات اخلا�صة بكل نظام ق�ضائي.
 -104و�أ ًّي ��ا كان النم ��وذج املعتمد ،ينبغ ��ي �أ َّال يت�أ َّثر �إ�سن ��اد الق�ضايا برغبات � ِّأي ط ��رف يف الدعوى �أو � ِّأي
�شخ�ص معني بنتائج الق�ضية .كما ينبغي �أ َّال يكون �إ�سناد الق�ضايا �ضمن ال�سلطة التقديرية املطلقة مل�س�ؤول
ق�ضائي .وينبغي عاد ًة �أن يكون توزيع العمل بني ق�ضاة املحكمة ،مبا يف ذلك توزيع الق�ضايا ،مبوجب ترتيب
ين�ص علي ��ه القانون �أو ي َّتف ��ق عليه جميع ق�ض ��اة املحكمة املعنية .وميك ��ن تغيري هذه
�ش َّف ��اف حم� � َّدد �سلف� � ًا ُّ
متخ�ص�صة لدى
الرتتيب ��ات يف ظ ��روف حم َّددة وا�ضحة ،مثل احلاج ��ة �إىل اال�ستفادة من معرفة �أو خ�ب�رة
ِّ
يتم توزيع الق�ضايا ،على �سبيل املثال ،بح�سب الرتتيب الأبجدي �أو الزمني �أو � ِّأي عملية
قا�ض ما .وميكن � ْأن َّ
اختيار ع�شوائي �أخرى.
( )66انظر .The Queen v. Liyanage (1962) 64 New Law Reports 313
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 -105وينبغ ��ي � ْأن ت�سع ��ى ال ��دول �إىل كفالة عدم �إمكانية �سح ��ب ق�ضية ما من قا� ٍ��ض دون �أ�سباب وجيهة
لذل ��ك ،م ��ن قبيل مر�ض خطري �أو ت�ضارب يف امل�صالح .وينبغي �أن تك ��ون الأ�سباب املقبولة ل�سحب الق�ضايا
()67
و�إجراءات هذا ال�سحب من�صو�ص ًا عليها يف القانون �أو قواعد املحكمة.
�إطار التقييم� :إ�سناد الق�ضايا
يق�سم العمل بني ق�ضاة املحكمة ،مبا يف ذلك توزيع الق�ضايا واخلطة �أو الربوتوكول
كيف َّ
املنطبق؟
الرد والتف�سري:
هل ث َّمة خطة �أو بروتوكول من هذا القبيل وافق عليه جميع ق�ضاة املحكمة املعنية؟
الرد
التف�سري:
هل ع ِّرف بهذه اخلطة �أو الربوتوكول لدى املحامني وم�ستخدمي املحاكم الآخرين؟
الرد
التف�سري:
يقدم
هل يجوز ٍ
لقا�ض � ْأن يطلب تكليفه بق�ضية مع َّينة ،و�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف وملن ِّ
الطلب؟
الرد
التف�سري:
هل ت�سند الق�ضايا التي هي على درجة مع َّينة من التعقيد على �أ�سا�س فردي؟
الرد
التف�سري:
هل هناك حكم �أو �إجراء ي�سمح باملحاكمات العاجلة؟
الرد
التف�سري:
هل هناك تدابري ملنع التالعب ب�إ�سناد الق�ضايا لأغرا�ض الف�ساد �أو لأغرا�ض �أخرى غري
الئقة؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مزاعم ب�إ�سناد ق�ضايا ب�شكل غري الئق يف النظام الق�ضائي؟ �إذا كان الأمر كذلك،
فكيف عوجلت؟
الرد
التف�سري:
قا�ض �آخر دون موافقة
يف � ِّأي ظروف� ،أو ل ِّأي �أ�سباب ،ميكن �أن يعاد �إ�سناد ق�ضية �إىل ٍ
القا�ضي امل�سندة �إليه �أ� ً
صال؟ هل يتم �إطالع الأطراف املعنية وم�ستخدمي املحاكم واملهتمني
من �أفراد اجلمهور على هذه الأ�سباب؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

م�سك �سج َّالت الق�ضايا
 -106جرت العادة يف كثري من مكاتب املحاكم على احلفاظ على املعلومات املتعلقة بالق�ضايا يف �شكلني:
�سج�ل َّ�ات الق�ضايا وملفَّات الق�ضايا .فالأوىل هي جم َّلدات حتتوي على املعلومات الأ�سا�سية جلميع الق�ضايا
الت ��ي نظ ��رت فيها املحكمة� .أ َّما الثانية فهي عاد ًة ملفَّات حتتوي على جمي ��ع الوثائق املتعلقة بق�ضية مع َّينة،
مب ��ا فيها حما�ضر اجلل�سات والوثائق وامل�ستندات .وهذه املعلومات �أ�سا�سية لكل من عملية اتِّخاذ القرارات
( )67انظر �أي�ض ًا الق�سم الأ�سبق ب�ش�أن نقل الق�ضاة.
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الق�ضائية والإدارية .ويف ال�سنوات الأخرية ،ت�شري املعلومات امل�ستقاة من العديد من الواليات الق�ضائية �إىل
� َّأن لي� ��س م ��ن غري امل�ألوف �أن تختفي م�ستندات من ملفَّات الق�ضاي ��ا �أو �أن يختفي ملفُّ ق�ضية ب�أكمله� ،سواء
ج َّراء الف�ساد �أو اخلط�أ.
موحدة لإج ��راءات الت�سجي ��ل يف املحكمة .ويف بع� ��ض الواليات
 -107ويب ��دو � َّأن لي� ��س هن ��اك � ُّأي طريق ��ة َّ
الق�ضائي ��ة ،ال ي ��زال القا�ضي ي�ؤ ِّدي هذه امله َّم ��ة ،يف �شكل ملخَّ �ص ِّ
خطي ع ��ادةً ،دون �أن يكون للأطراف يف
ال�سجل .ويف واليات �أخرى ،يقوم كتبة املحكمة مبه َّمة ت�سجيل الإجراءات حرف ًّيا،
الق�ضية فر�ص ٌة لت�صحيح ِّ
مم ��ا ي�سم ��ح للأطراف با�ستن�ساخها ،مقابل ر�س ��وم عادةً .ويف البلدان الأكرث تق ُّدم� � ًا ،يجري حال ًّيا تركيب
َّ
مرافق لت�سجيل ال�صوت وال�صورة.
 -108لذل ��ك ينبغ ��ي للدول ��ة �أن ت�ساع ��د الق�ض ��اء عل ��ى ا�ستكم ��ال ُن ُظ ��م ال�سج�ل َّ�ات الورقي ��ة للمحاك ��م
(�أو ا�ستبداله ��ا� ،إذا �سمحت املوارد بذلك) بن ُُظم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الإلكرتونية .ومن �ش�أن
ه ��ذه الن ُُّظ ��م االلكرتونية � ْأن مت ِّك َن م ��ن حتديث �سج َّالت الق�ضايا بدقَّة على وج ��ه ال�سرعة ويف �شكل مي�سور
الو�ص ��ول و�أن ت�سه ��م يف تعزيز �شفافي ��ة العدالة ونزاهتها وكفاءته ��ا .ومن �ش�أن حو�سب ��ة �سج َّالت الق�ضايا
�أي�ض� � ًا جت ُّن ��ب ما هو �شائع يف بع�ض الواليات الق�ضائية من واقع �أو مظهر "فقدان" ملفَّات املحكمة واملطالبة
"بر�س ��وم" ال�سرتجاعها �أو ا�ستبدالها )68(.وكمثال على ذلك ،مي ِّكن نظ ��ام "�إدارة الق�ضايا/ملفَّات الق�ضايا
الإلكرتوني ��ة" يف الوالي ��ات املتح ��دة املحاكم من قبول طلبات رف ��ع الق�ضايا ويتيح ُ�سب ��ل الو�صول �إىل وثائق
متعددة من الو�صول يف �آن واحد �إىل ملفَّات الق�ضايا ويتيح قدرات
امللفَّات عرب الإنرتنت ،كما مي ِّكن �أطراف ًا ِّ
مو�سعة .كما يتيح النظام ت�سجيل املرافعات �أمام املحكمة �إلكرتون ًّيا وتنزيل امللفَّات وطباعتها
بح ��ث و�إبالغ َّ
()69
مبا�شر ًة من خالل النظام اخلا�ص باملحاكم.
�إطار التقييم :م�سك �سج َّ
الت الق�ضايا
ما هي الوثائق �أو املواد التي ُت َع ُّد عند رفع دعوى �أو ا�ستئناف؟ هل هي ورقية �أَ ْم �إلكرتونية �أَ ْم
كلتيهما؟
الرد والتف�سري:
يتم ت�صنيف �أو ترقيم كل ق�ضية/ا�ستئناف عند رفع الدعوى �أو اال�ستئناف؟
كيف ُّ
الرد والتف�سري:
ت�سجل الوثائق املتعلقة بالق�ضية وتحُ فظ يف مل ِّفها؟
كيف َّ
الرد والتف�سري:
هل � ٌّأي من هذه الوظائف م�ؤمتت؟ هل الإيداع الإلكرتوين جائز؟
الرد
التف�سري:
تتبع مل َّفات الق�ضايا يف �أي مرحلة من مراحل الإجراءات الق�ضائية؟
كيف ُّ
يتم ُّ
الرد والتف�سري:
ما هي الآلية القائمة للت�أكد من ا�ستيفاء مهلة زمنية ما ،مثل املهلة املتاحة للخ�صم للر ِّد على
طلب مق َّدم �أو املواعيد النهائية الأخرى ذات �صلة؟
الرد والتف�سري:
هل ي�سمح للمحامني باالطالع مبا�شر ًة على ملفَّات �أو �سج َّالت املحاكم؟ يف � ِّأي ظروف؟ هل
ث َّمة �إ�شراف من ِق َبل موظفي املحكمة؟
الرد
التف�سري:
ما هو الإجراء امل َّتبع للعثور على املل َّفات التي ُتف َقد �أو ُت�ص َّنف يف غري مكانها؟
الرد والتف�سري:
( )68لال�سرت�شاد ب�ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،انظر دليل املوارد ،ال�صفحات .58-51
(.www.uscourts.gov )69

نعم
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ملف �أو �ضياعه؟
ما مدى وجود �إجراءات لتنظيم ِّ
ملف حمكمة جديد عند فقدان ٍّ
الرد والتف�سري:
حد؟ وب� ِّأي و�سيلة؟
أي
�
إىل
�
املحكمة؟
إجراءات
ل
ال�صوتي
الت�سجيل
على
القانون
ين�ص
ِّ ٍّ
هل ُّ
الرد
التف�سري:
يف حال عدم وجود حما�ضر حرفية ،هل يقوم موظفو املحكمة �أو القا�ضي بتلخي�ص
بالطعن يف هذه امللخَّ �صات �أو تقدمي ت�صويبات
الإجراءات كتاب ًة؟ هل ُي�سمح للأطراف َّ
ب�ش�أنها؟
الرد
التف�سري:
هل تدرج املالحظات التي يد ِّونها القا�ضي �أثناء املحاكمة يف ِّ
ملف الق�ضية؟ من لديه حق
االطالع عليها؟
الرد
التف�سري:
هل من املي�سور مل�ستخدم املحكمة �أن يح�صل على ن�سخة من �إجراءات املحكمة ،مبا يف ذلك
احلكم؟ كم تبلغ تكلفة ذلك؟ هل تعفَى الأطراف املعوزة من التكلفة؟
الرد
التف�سري:
هل جرى ا�ستكمال نُظُ م ال�سج َّالت الورقية للمحاكم �أو ا�ستبدالها ب ُنظُ م �إلكرتونية
لتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات؟ هل �أُ ِخذ ب ُنظُ م �إلكرتونية ل�سج َّالت الق�ضايا؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

�إدارة الق�ضايا
َّ -109مت تعري ��ف �إدارة الق�ضاي ��ا ب�أنَّها "جمم ��وع كامل الإجراءات التي ت َّتخذه ��ا املحكمة لر�صد ومراقبة
�سري الق�ضايا ،بدء ًا من تقدميها وعرب مراحل املحاكمة �أو غريها من الإجراءات الأ َّولية ح َّتى اكتمال جميع
�إج ��راءات املحاكمة بعد الق ��رار ،للت�أ ُّكد من �إحقاق العدال ��ة على وجه ال�سرعة" )70(.وم ��ن �ش�أن �سوء �إدارة
قا�ض "مت�ساهل"
الق�ضاي ��ا � ْأن ي�س ِّهل انت�ش ��ار الف�ساد الق�ضائي والإداري يف املحاكم .ف�إ�سن ��اد ق�ضية ما �إىل ٍ
يجع ��ل الف�س ��اد الق�ضائي ممكن ًا وميك ��ن �أن ينال من نزاهة العملية الق�ضائي ��ة؛ والنق�ص يف تنظيم امللفَّات
واملحفوظ ��ات و�إدارة امل�ستندات يزيد من احتمال الف�س ��اد الإداري .وث َّمة ُن ُه ٌج خمتلفة لإدارة الق�ضايا ،تبع ًا
()71
للم�شكلة املح َّددة التي ت�سعى �إىل تذليلها.
احلد من حاالت الف�ساد الأ�صغر
 -110وال �ش � َّ�ك يف � َّأن الأخ ��ذ ب� ِّأي نظام ف َّعال لإدارة الق�ضايا ي�ساع ��د يف ِّ
وخا�ص ًة بني موظف ��ي املحاكم .وحر�ص ًا على درء الف�س ��اد الق�ضائي ،تركز اجلهود
�ش�أن� � ًا يف نظ ��ام العدالةَّ ،
عموم� � ًا عل ��ى منع � ٍّأي من الأطراف من الت�أثري على اختيار القا�ضي الذي �سينظر يف الق�ضية .ومن الو�سائل
الف َّعالة للقيام بذلك هو �إدخال ُن ُظم التوزيع الع�شوائي للق�ضايا ،مبا يف ذلك من خالل تكنولوجيا املعلومات.
وق ��د يكون لال�ستخ ��دام املك َّثف للن ُُّظم املحو�سب ��ة لإدارة الق�ضايا �أي�ض ًا ت�أثري مفيد عل ��ى كفاءة الإجراءات
الق�ضائي ��ة ور�صدها .وكما ذكر �آنف ًا ،من �ش�أن الأخذ بن ُُظ ��م �إدارة الق�ضايا � ْأن يعزِّ ز ال�شفافية وامل�ساءلة يف
تفح�صها و�أن ي�ستح ��دث حوافز للإ�صالح .وقد ي�ؤ ِّدي ذلك �أي�ض ًا يف نهاية
املحاك ��م و� ْأن مي ِّك َن اجلمهور من ُّ
احلد من ِّ
تف�شي الف�ساد.
املطاف �إىل تعزيز ثقة اجلمهور يف الق�ضاء و�إىل ِّ
( )70ملناق�شة هذا املو�ضوع والأمثلة العملية ،انظر دليل املوارد ،ال�صفحات .43-40
( )71ملزيد من التف�صيل ،انظر دليل املوارد ،ال�صفحات .43-40

 -2تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي

 -111وم ��ن املع ��روف � َّأن الق�ض ��اة ،وال �سيما يف ُن ُظ ��م القانون العام ،مل ي�سهموا ب ��دور فاعل يف الإ�شراف
عل ��ى حرك ��ة الق�ضايا التي كانت ُترتَك ل�سيطرة �أطراف النـزاع .وقد تغ�َّيذ رَّ ذلك الآن و�أ�صبح الق�ضاة اليوم
مما كان يف املا�ضي.
ي�سهمون يف �إدارة الق�ضايا على نحو �أن�شط َّ
 -112ويف العدي ��د م ��ن الوالي ��ات الق�ضائية� ،أخذ الق�ض ��اة ي�ضطلعون بدور �أن�ش ��ط يف �إدارة الق�ضايا من
خ�ل�ال ر�صد ومراقب ��ة التق ُّدم املحرز يف الإجراءات ،م ��ن �إقامة الدعوى ح َّتى �ص ��دور احلكم ،مبا يف ذلك
متابع ��ة ِّ
كل اخلط ��وات الالحقة ل�ص ��دور احلكم .و�أه ��داف الإدارة الن�شطة للق�ضايا ث�ل�اث :حت�سني كفاءة
ا�ستخ ��دام وق ��ت املحكمة الثمني ،واحلد م ��ن تكاليف التقا�ضي ،و�ضمان الإن�ص ��اف .وتختلف الأدوات التي
ي�ستخدمه ��ا الق�ضاة لإدارة الق�ضايا وفق ًا لعدد من العوامل ،ومنها طبيعة الق�ضية وتوفُّر الأدوات يف الوالية
الق�ضائي ��ة املعنية وا�ستعداد ف ��رادى الق�ضاة ملمار�سة �صالحي ��ات �إدارة الق�ضايا ،وقد ت�شم ��ل �إدارة الأدلَّة
وامل�ستن ��دات املق َّدم ��ة وجل�سات اال�ستماع التمهيدي ��ة واجلداول الزمنية وت�ضيي ��ق امل�سائل مو�ضوع اخلالف
()72
و�إدارة املنازعات الكربى.
 -113وح ��ذَّ ر القا�ضي �إيفان بيل قائ ًال � َّإن على الق�ضاة �أي�ض� � ًا �أن يدركوا املخاطر املرتبطة مبمار�سة هذه
ال�صالحي ��ات التي قد تف�ضي ،يف جملة �أمور� ،إىل ن�ش ��وء خماطر تته َّدد احلياد وال�ضمانات الإجرائية ،و� َّأن
مما يعريون ل�سالمة
م�س�ؤوليات �إدارة الق�ضايا قد ت�ؤ ِّثر على الق�ضاة بحيث يعريون �أهمي ًة لإح�صاءاتهم �أكرث َّ
قراراته ��م .وم ��ع ذلك ،وعندما ت�ؤخذ كل الأمور يف االعتبار ،نرى � َّأن الإدارة الن�شطة للق�ضايا �أ�صبحت الآن
بح ْ�سن �أداء املهام الق�ضائية يف املجتمع احلديث.
النظرية ال�سائدة فيما يتع َّلق ُ
�إطار التقييم� :إدارة الق�ضايا
�إىل �أي مدى يقوم القا�ضي بر�صد ومراقبة التقدم املحرز يف الق�ضية من رفع الدعوى �إىل
�إ�صدار احلكم؟ و�إىل �أي مدى يتخذ القا�ضي �أي�ضا تدابري �أخرى بعد �إ�صدار احلكم ،مثل
تنفيذ الأحكام �أو اال�ستئناف؟
الرد والتف�سري:
هل هناك موظفون مد َّربون مل�ساعدة القا�ضي يف �إجراءات �إدارة الق�ضايا والر�صد؟
الرد
التف�سري:
هل ا ُّتخذت � ُّأي تدابري جديدة يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية لتح�سني �إدارة الق�ضايا؟ ماذا
كان ت�أثري هذه التدابري؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

الو�صول �إىل نظام العدالة
 -114كث�ي�ر ًا ما يكون الو�ص ��ول �إىل نظام العدالة بعيد ًا ع ��ن متناول الكثريين ب�سبب التكلف ��ة و ُب ْعد امل�سافة
وعائق اللغة وق َّلة الوعي بالإجراءات الق�ضائية .وتتفاقم هذه العوائق ب�سبب الإجراءات املعقَّدة و�ضرورة املثول
مرار ًا �أمام املحاكم وت�ص ُّور املحاكم ب�أنَّها منحازة �أو فا�سدة .ونتيج ًة لذلك يلج�أ النا�س ،يف كثري من البلدان،
ُ�ستخدم هذه
وال� سيم ��ا يف املناط ��ق الريفي ��ة� ،إىل �آليات تقليدية وجمتمعي ��ة لت�سوية املنازعات )73(.وبالفع ��ل ت َ
الآليات على نطاق وا�سع يف �أنحاء كثرية من العامل النامي .ويبدو جغراف ًّيا � َّأن هذه الن ُُّظم التقليدية ترت َّكز يف
املقام الأ َّول يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�شرق �آ�سيا وجنوبها ومناطق املحيط الهادئ و�أمريكا اجلنوبية .بيد
لتحديات ال ُّنظُ م الر�سمية للعدالة.
للتحدي ��ات املتم ِّثلة يف الآليات التقليدية و�إنمَّ ا ِّ
� َّأن ه ��ذا "الدليل" ال يت�ص َّدى ِّ
ويف هذه احلالة ،ف�إنَّه ي�سعى �إىل درا�سة كيفية تي�سري الو�صول �إىل النظام الق�ضائي الر�سمي.
(.Evan Bell, "Judicial Case Management", [2009-2] Judicial Studies Institute Journal, 76-121 )72
باملخدرات واجلرمية.
( )73ملزيد من املعلومات ،انظر كت ِّيب برامج العدالة الت�صاحلية ،الذي �أ�صدره مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
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�ري بالدول التي تنوي �إقامة دور حماكم جديدة مث�ل ً�ا �أن تنظر يف ت�شييدها قرب مراكز النقل
 -115وح � ٌّ
الع ��ام ،لتخفيف م�شقَّة الذهاب �إىل املحكم ��ة والعودة منها .وقد ارتقت بع�ض املحاكم مببد�أ تعزيز �إمكانية
الو�ص ��ول بف�ض ��ل ابتكارات من قبي ��ل املحاكم املتن ِّقل ��ة �أو برامج املحاك ��م الليلية �أو امل�ؤمت ��رات الهاتفية �أو
الفيديوية� )74(،أو عقد جل�سات ا�ستماع قبل املحاكمة يف قاعات "درد�شة" على �شبكة الإنرتنت.
 -116وينبغ ��ي ت�صمي ��م مرافق املحكمة وعملياتها من منظ ��ور عامة النا�س .مثال ذل ��ك ،ينبغي � ْأن يلقى
الف ��رد ف ��ور دخول مبنى املحكمة امل�ساع ��دة ليجد طريقه عرب �أروقة املبن ��ى .وميكن حتقيق ذلك من خالل
الفت ��ات يف نقط ��ة مركزية ميك ��ن قراءتها ب�سهولة ،و�أد َّل ��ة �إر�شادية عن املحكمة متاح ��ة للجمهور ،وجداول
املخ�ص�صة لها ،ووجود موظفني لال�ستعالمات وتوفري الإر�شاد للمتقا�ضني
زمنية لأعمال املحكمة والقاعات َّ
ويعمل ��ون مبثابة �صل ��ة و�صل ر�سمية مع و�سائط الإعالم .وينبغي �أن ت�سع ��ى املحاكم �أي�ض ًا �إىل �إقامة مكاتب
عالقات عامة على مقربة من املداخل ،و�إن�شاء مراكز ر�سمية خلدمة العمالء وتزويدهم باملوارد تكون مبثابة
ناف ��ذة واح ��دة لتقدمي اخلدمات .وعالو ًة على ذل ��ك ،يتعينَّ �أن تكون مباين املحاكم �آمن� � ًة ونظيف ًة ومريح ًة
بتوفري �أماكن انتظار مريحة وف�سحة كافية ال�ستيفاء اال�ستمارات و�إجراء املفاو�ضات وو�سائل الراحة لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،مثل الأطفال وال�شهود وال�ضحايا واملع َّوقني .وف� ً
ضال عن كفاءة اخلدمات وتوفرها يف
الوق ��ت املنا�سب ،يح ُّق مل�ستخدمي املحكمة �أن يتوقَّعوا م ��ن موظفي املحاكم �أعلى معايري ال�سلوك الأخالقي
والكفاءة املهنية وامل�ساءلة.
متعددة وباب التقا�ضي هو
 -117ويعن ��ي مفهوم "دار املحكم ��ة املتعددة الأبواب" � َّأن للعدالة �أبواب ًا خمتلفة ِّ
املتعددة الأبواب كمركز للمعلومات فقط ،وهي م�س�ؤولة عن �إبالغ
جم َّرد واحد منها )75(.وتعمل دار املحكمة ِّ
تقدمها املحاكم ،مبا يف ذل ��ك معلومات عن احللول
امل�ستخدم�ي�ن املحتمل�ي�ن للمحاكم عن اخلدمات الت ��ي ِّ
البديل ��ة لت�سوي ��ة املنازعات؛( )76وهي عبارة ع ��ن مكتب يوفِّر املعلومات الإ�ضافي ��ة يف �شكل كت ِّيبات ون�شرات
وا�ستم ��ارات وي�ش ��رح �إجراءات املحاكم والتكالي ��ف املرتبطة مبختلف �أ�شكال ت�سوي ��ة املنازعات وي�ساعد يف
طلبات التما�س امل�ساعدة القانونية.
 -118ويتع ��ذَّ ر الو�صول فع ًال �إىل نظام العدالة �إذا كان املتقا�ضون يجهلون كيفية ا�ستخدام النظام .وتبع ًا
تقدم
موحدة �سهلة اال�ستخدام و� ْأن ِّ
لذلك ،من املهم ج ًّدا � ْأن تز ِّود املحاكم عمالءها با�ستمارات و�إر�شادات َّ
ٍ
معلومات وا�ضح ًة ودقيق ًة ب�ش�أن م�سائل من قبيل الر�سوم و�إجراءات املحاكم ومواعيد اجلل�سات .ومبا
له ��م
� َّأن الو�ص ��ول �إىل الق�ض ��اء يبد�أ قبل و�صول اخل�ص ��وم املحتملني �إىل املحكمة فمن املمك ��ن �أي�ض ًا تعميم هذه
املعلومات عرب �شبكة الإنرتنت �أو �شبكات الهاتف الآيل� ،إذا �سمحت املوارد بذلك.
( )74مث ��ال ذل ��ك � َّأن امل�ؤمترات الفيديوية التي ت�ستخدمها املحاك ��م االبتدائية يف �سنغافورة مت ِّكن �ضحايا العن ��ف املنزيل الذين يلتم�سون
امل�ش ��ورة يف املراك ��ز املجتمعي ��ة خلدمة الأ�سرة م ��ن ا�ست�صدار �أوامر احلماي ��ة دون احلاجة �إىل الذه ��اب �إىل املحكمة .وت�ستخ ��دم امل�ؤمترات
الفيديوي ��ة �أي�ض� � ًا لتح�سني كفاءة �شُ َع ��ب العدالة اجلنائية والأحداث ،من خ�ل�ال جتهيز الكفاالت عرب الفيديو وعق ��د امل�ؤمترات الفيديوية قبل
املحاكمة وامل�ؤمترات الفيديوية مع �ضباط الإفراج امل�شروط.
ً
ً
َّ
ال�س ُبل البديلة
املتعددة الأبواب هو برنامج ملحق باملحاكم مت تنفيذه بنجاح يف نيجرييا .وهو ِّ
( )75دار املحكمة ِّ
يقدم جمموعة متن ِّوعة من ُّ
لت�سوية املنازعات .وي�شري مفهوم تع ُّدد الأبواب �إىل خمتلف اخليارات املتاحة .وهي ت�شمل تقييم الق�ضايا والو�ساطة والتحكيم والتوفيق و�إدارة
الق�ضاي ��ا املع َّق ��دة .وتق َّدم هذه اخلدمات عاد ًة عن طريق و�سطاء م ��ن ذوي املهارة واخلربة ،ومق ِّيمي الق�ضايا واملحكَّمني ،وهي متاحة قبل رفع
املتعددة الأبواب للمتقا�ضني املحتملني بدائل ف َّعالة لت�سوية املنازعات
وتقدم دار املحكمة ِّ
دعوى ق�ضائية �أو يف � ِّأي مرحلة من مراحل التقا�ضيِّ .
�أو املظامل� ،سواء كانت عائلي ًة �أَ ْم جتاري ًة ،و�سواء كانت تتعلق بق�ضايا جتارية �أو عمالة �أو خدمات امل�صرفية �أو بحرية �أو يف جمال الطاقة.
حد كبري من عبء العمل
ال�سبل البديلة لت�سوية املنازعات� ،سواء كانت تقليدي ًة �أَ ْم غري ذلكْ � ،أن يخفِّف �إىل ٍّ
( )76من �ش�أن ا�ستخدام �آليات ُّ
يف املحاكم العادية و�أن يوفِّر يف الوقت ذاته حمف ًال غري ر�سمي يتَّ�سم بال�سرعة والب�ساطة لت�سوية املنازعات املتعلقة بالأ�سرة واملنزل والعمل ،بل
ح َّت ��ى يف �إع ��ادة النظر يف بع�ض القرارات الإدارية .لذا ميكن لهذه الآليات �أن تكون مك ِّم ًال ف َّعا ًال ولكن لي�س بدي ًال لإجراءات املحاكم الر�سمية.
ال�سب ��ل البديلة غري الر�سمية تعاين من م�شاكل مث ��ل عدم القدرة على التن ُّب�ؤ وعدم احلياد وعدم وج ��ود مبادئ توجيهية �إجرائية
ولك ��ن �آلي ��ات ُّ
ومعايري �سلوك للو�سطاء وا�ضحة و�صعوبات يف الإنفاذ .ومع ذلك ،ف� َّإن هذه الآليات ف َّعال ٌة من حيث الوقت والتكلفة وميكن ا�ستخدامها بو�صفها
ا�سرتاتيجي� � ًة ف َّعال� � ًة للح � ِّ�د من تراكم ع ��بء العمل .وهي �أق ُّل رهب� � ًة يف نظر اجلمهور ،وتزيد م ��ن فر�ص و�صول الفئات املحروم ��ة �إىل العدالة،
وخ�صو�ص ًا حيث يفتقر النظام الر�سمي �إىل الكفاءة وامل�صداقية.
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َّ �  -119إن ع ��دم ق ��درة �أحد اخل�صوم على فهم اللغة امل�ستخدمة يف املحكم ��ة ميكن �أن مي ِّثل حواجز كبرية
املوجهة �إليهم بلغة
�أمام العدالة .ويعرتف القانون الدويل حلقوق الإن�سان بحق الأفراد يف �إبالغهم بالتُّهم َّ
()77
يفهمونها ،واحلق يف اال�ستعانة بخدمة مرتجم �شفوي �إذا كانوا ال يفهمون اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة.
ولك � َّ�ن الرتجم ��ة ال�شفوية لي�ست �ضروري ًة فقط ل�ضمان فهم امل َّتهمني للمحاكمة �أو جل�سة اال�ستماع و�إنمَّ ا هي
�ضروري ��ة �أي�ض� � ًا لتمكني ال�شهود من الإدالء ب�شهادتهم �أو فهم الوثائ ��ق املق َّدمة ك�أدلَّة .ولذلك ف� َّإن الرتجمة
ال�شفوي ��ة والرتجم ��ة التحريرية لوثائ ��ق املحكمة �ضروريت ��ان ل�ضمان امل�س ��اواة يف التمتُّع بحماي ��ة القانون
للأقلي ��ات اللغوي ��ة .وملعاجلة هذه امل�شكلة يتعينَّ على الق�ضاة �أ َّو ًال �أن يكونوا على ب ِّينة من احتياجات املجتمع
ال ��ذي يخدمون ��ه .وقد يكون من ال�ضروري ،يف املناطق التي تتح َّدث فيها ن�سبة كبرية من ال�س َّكان لغة �أقلية،
()78
عقد �إجراءات املحكمة بلغة الأقلية ،حيثما ي�سمح القانون بذلك.
وخا�ص ًة للمتَّهمني يف �سياق الإجراءات اجلنائية ،هو عن�صر �أ�سا�سي من
 -120واحل ُّق يف التمثيل القانوينَّ ،
ولكن ُن ُظ ��م تقدمي امل�ساعدة القانونية يف الق�ضايا اجلنائية تواجه يف املمار�سة
احل ��قِّ يف حماكمة عادلةَّ )79(.
مما ي�ؤ ِّدي غالب ًا �إىل �سوء امل�ساعدة
العملي ��ة يف العديد من البلدان الكثري من امل�شكالت على م�ستوى النظام َّ
الت ��ي يتلقَّاه ��ا املتَّهمون املعوزون .وت�شمل ه ��ذه امل�شكالت عدم توفُّر التمويل احلكوم ��ي الكايف وق َّلة املحامني
وخا�ص� � ًة يف املناطق الريفية .ونطاق امل�ساعدة حم ��دود �أي�ض ًا ،حيث ال تتوفَّر
امل� َّؤهل�ي�ن وع ��دم كفاية املرافقَّ ،
امل�ش ��ورة والتمثيل عموم� � ًا �إ َّال �أثناء الإجراءات يف املحكم ��ة ونادر ًا ما تُق َّدم خالل مراح ��ل ما قبل املحاكمة.
وتتح َّم ��ل الع ��بء الأكرب من ه ��ذه امل�آخذ ب�شكل غري متنا�س ��ب الفئات املحرومة اقت�صاد ًّي ��ا �أو غري ذلك .ويف
ه ��ذا ال�ص ��دد ،ث َّمة ممار�سة ج ِّيدة نا�شئة يف العديد من البلدان وه ��ي ا�ستحداث مكتب "املدافع العام" الذي
يق � ِّ�دم خدمة كجزء م ��ن مكتب �أكرب للدفاع العام ي�ض ُّم فريق ًا من حماميي الدفاع اجلنائي العاملني مبرتب.
واملدافع ��ون العام ��ون �أف�ضل ا�ستعداد ًا عموم ًا �أثن ��اء املحاكمات ،ومن الأرج ��ح �أن ي�شاركوا يف جميع املراحل
املطلوبة من الإجراءات ،الأمر الذي ي�سهم يف زيادة الكفاءة الإجمالية لنظام العدالة اجلنائية.
 -121وخالف� � ًا ملا يحدث يف الق�ضاي ��ا اجلنائية ،ف� َّإن القانون الدويل حلق ��وق الإن�سان يفر�ض ،يف �أح�سن
الأح ��وال ،واجب ًا حمدود ًا على احلكومات لتوفري امل�ساع ��دة القانونية للمتقا�ضني املدنيني املعوزين .ونتيج ًة
لذل ��ك ،ف� �� َّإن �أعداد ًا كبرية م ��ن املحرومني ال يتلقُّون امل�ش ��ورة القانونية والتمثيل ب�ش� ��أن ق�ضايا ذات �أهمية
حيوية لهم ،من قبيل منازعات ال�سكن واملمتلكات و�إعالة الأطفال وق�ضايا العمل وحقوق امل�ستهلك واللجوء
ال�سيا�سي وو�ضع الالجئ .ولذا عمد عدد من البلدان �إىل اتِّباع نهج �شامل لتقدمي امل�ساعدة القانونية املدنية
من خالل �إقامة مركز للم�ساعدة القانونية يعمل مبثابة "حمطة واحدة" لتقدمي طائفة من اخلدمات للفقراء
وامله َّم�ش�ي�ن اجتماع ًّي ��ا ،وقد ثبت � َّأن هذا املركز و�سيلة ف َّعالة من حي ��ث التكلفة لتقدمي اخلدمات القانونية.
ولذل ��ك ف� َّإن الأمر من ��وط بالق�ضاء ،حيث ال يتوفَّر م ��ا يكفي من امل�ساعدة القانوني ��ة املتاحة للجمهور ،لأن
ينظر يف مبادرات مثل ت�شجيع التمثيل تط ُّوع ًا من جانب مهنة املحاماة لفئة خمتارة من املتقا�ضني ،وتعيني
"�أ�صدق ��اء للمحكم ��ة" يقرتحون ُ�سب�ل ً�ا بديلة لت�سوية املنازع ��ات� ،أو الإحالة �إىل "عي ��ادات" قانونية جامعية
و�إج ��راءات عدال ��ة جمتمعية ،وذلك حلماية امل�صالح التي لوال ذلك تبقى غري مم َّثلة يف �إجراءات املحكمة.
وق ��د ُينظ ��ر �أي�ض� � ًا ،يف بع�ض الق�ضاي ��ا املالئمة ،يف �أن ي� ��ؤذن لأ�شخا�ص مالئمني غ�ي�ر م� َّؤهلني (مبن فيهم
()80
امل�ساعدون القانونيون) بتمثيل الأطراف �أمام املحكمة.
( )77انظر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الفقرتني (�أ) و(و) من املادة .)3( 14
للتو�سع يف هذا املو�ضوع ،انظر دليل املوارد ،ال�صفحات .67-63
(ُّ )78
( )79انظ ��ر العه ��د الدويل اخلا�ص باحلق ��وق املدنية وال�سيا�سية ،الفقرة (د) من املادة  )3( 14ومب ��ادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن
ُ�سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف ن ُُظم العدالة اجلنائية ،املعتمدة يف قرار اجلمعية العامة .187/67
للتو�سع يف هذا املو�ضوع ،انظر دليل املوارد ،ال�صفحات .83-70
(ُّ )80
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�إطار التقييم :الو�صول �إىل نظام العدالة
ما هي العوامل التي ت�ؤخذ يف االعتبار لتحديد موقع بناء حمكمة ما؟
الرد والتف�سري:
هل هناك خيارات متاحة للأ�شخا�ص غري القادرين بدن ًّيا على االنتقال �إىل املحكمة؟ وما هي هذه
اخليارات يف حال وجودها؟
الرد والتف�سري:
هل املكاتب داخل مبنى املحكمة مع َّلمة بوا�سطة الفتات ميكن قراءتها بو�ضوح؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مكتب ا�ستعالمات �أو مكتب م�ساعدة يف مبنى املحكمة؟
الرد
التف�سري:
عر�ض مواعيد جل�سات اال�ستماع و�إجراءات املحاكمة وتحُ َّدد القاعات التي تعقد فيها يف مبنى
هل ُت َ
املحكمة يف �أماكن وا�ضحة للعيان؟
الرد
التف�سري:
هل يتك َّلم موظفو املحاكم لغة م�ستخدميها �أو لديهم القدرة على اال�ستعانة بخدمات مرتجمني
�شفويني؟
الرد
التف�سري:
هل هناك �أماكن انتظار مريحة مل�ستخدمي املحكمة ،مبن فيهم ال�شهود؟ هل هي كافية لتلبية
االحتياجات اليومية؟
الرد
التف�سري:
كيف تل َّبى االحتياجات اخلا�صة لفئات مع َّينة من م�ستخدمي املحاكم (مثل الأطفال و�ضحايا العنف
اجلن�سي �أو العنف العائلي وذوي االحتياجات اخلا�صة)؟
الرد والتف�سري:
هل يتوفَّر مل�ستخدمي املحاكم مرافق �آمنة ونظيفة ومريحة و�سهلة اال�ستعمال يف مبنى املحكمة؟
الرد
التف�سري:
ما هي التدابري امل َّتخذة ل�ضمان معاملة ت َّت�سم بالكفاءة املهنية واللياقة واالحرتام مل�ستخدمي
املحاكم كيفما كان نوع جن�سهم وفئاتهم االجتماعية والإثنية والدينية والثقافية؟
الرد والتف�سري:
ما هي اخلطوات امل َّتخذة ل�ضمان تزويد م�ستخدمي املحاكم يف الوقت املنا�سب بخدمات م َّت�سمة
بالكفاءة و�أعلى معايري ال�سلوك الأخالقي واملهني وامل�ساءلة من جانب موظفي املحاكم؟
الرد والتف�سري:
ال�سبل البديلة املتاحة لت�سوية املنازعات؟
ما هي ُّ
الرد والتف�سري:
َ
ال�سبل البديلة لت�سوية املنازعات� ،سواء كانت تقليدي ًة �أ ْم غري
هل ُي َّ
�شجع جد ًّيا على اللجوء �إىل �آليات ُّ
ذلك؟
الرد
التف�سري:
موحدة ومي�سورة ومعلومات وا�ضحة
جمان ًا مل�ستخدمي املحاكم ا�ستمارات وتعليمات َّ
هل تتو َّفر َّ
ودقيقة ب�ش�أن م�سائل من قبيل ر�سوم الدعوى و�إجراءات املحاكم ومواعيد اجلل�سات يف مبنى
املحكمة؟
الرد

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال
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التف�سري:
هل تتو َّفر املعلومات امل�شار �إليها �أعاله بع َّدة لغات؟
الرد
التف�سري:
عمم عليه (عن طريق الإنرتنت �أو �شبكات
كيف ُتو َّفر املعلومات امل�شار �إليها �أعاله للجمهور �أو ُت َّ
الهاتف امل�ؤمتتة مث ًال)؟
الرد والتف�سري:
ما هي امل�ساعدة التي ُتق َّدم مل�ستخدمي املحكمة الذين ال ي�ستطيعون القراءة �أو الكتابة بلغتهم؟
الرد والتف�سري:
كيف ي�ضمن الق�ضاة � َّأن الأطراف املاثلني �أمام املحكمة يفهمون اللغة التي جتري بها الإجراءات
الق�ضائية؟
الرد والتف�سري:
ما هي التدابري القانونية �أو الإجرائية التي ت�سمح لأ�شخا�ص مالئمني غري م�ؤهلني (مبن فيهم
امل�ساعدون القانونيون) بتمثيل الأطراف �أمام املحكمة �أو يف �إجراءات �أخرى؟
الرد والتف�سري:

نعم

ال

�شفافية الإجراءات الق�ضائية
 -122يتط َّل ��ب مب ��د�أ ال�شفافية من اجلهاز الق�ضائ ��ي �إزالة الغمو�ض عن الإج ��راءات الق�ضائية .ويتط َّلب
دم ��ج العدال ��ة يف �صلب املجتمع وجود نظام ق�ضائي مفتوح ومعروف ج ِّي ��د ًا ومفهوم ج ِّيد ًا .ومن �ش�أن تعميم
املعلوم ��ات عن �إجراءات املحاك ��م واجلهود الق�ضائية لالرتق ��اء بالعدالة وكفاءتها �أن تع ��زِّ ز �أي�ض ًا من ثقة
اجلمه ��ور يف الق�ضاء .واملق�صود �أي�ضا بزي ��ادة ال�شفافية يف املادة  11من االتفاقية احلد من فر�ص الف�ساد
وت�سهي ��ل ا�ستبانة ممار�سات الف�ساد ،عندما حت ��دث ،ومالحقة مرتكبيها .وكان تعزيز ال�شفافية يف الإدارة
وخا�ص� � ًة يف عم ��ل الق�ضاء ،يف ال�سن ��وات الأخرية جما ًال ها ًّم ��ا من جماالت الإ�ص�ل�اح لدى الدول
العام ��ةَّ ،
الأطراف يف االتِّفاقية.
َّ �  -123إن طابع علني ��ة جل�سات املحاكم هو �أحد ال�ضمانات الإجرائية الأ�سا�سية يف املجتمع الدميقراطي.
ويعني مبد�أ علنية الإجراءات �أنَّه ينبغي � ْأن ُي�س َمح للمواطنني والإعالميني بالو�صول �إىل قاعات املحاكم التي
تدور فيها الإجراءات الق�ضائية .لذلك ينبغي للمحكمة �أن تكفل للجمهور وو�سائط الإعالم �إمكانية ح�ضور
�إجراءاته ��ا .ولهذا الغر�ض ،ينبغي �إتاحة املعلومات للجمه ��ور ب�ش�أن موعد ومكان انعقاد جل�سات اال�ستماع.
وينبغ ��ي �أي�ض ًا توف�ي�ر املرافق الكافية حل�ضور اجلمهور ،م ��ن حيث امل�ساحة و�أماك ��ن اجللو�س والت�سهيالت
اخلا�ص ��ة ل ��ذوي الإعاق ��ة وما �إىل ذل ��ك� ،ضمن ح ��دود معقولة ،مع مراع ��اة االهتمام املحتم ��ل يف الق�ضية
جد ْت �أ�سباب م�شروعة ال�ستبعاد اجلمه ��ور �أو و�سائط الإعالم من دعوى ق�ضائية
وم� � َّدة اجلل�سة .وحيثم ��ا ُو َ
مع َّينة )81(،ينبغي للقا�ضي �أن ي�صدر ويعلن �أمر ًا مكتوب ًا ي�شرح �سبب القيام بذلك.
 -124وينبغ ��ي للدول الأطراف �أن ت�سعى ،رهن ًا ب�إ�ش ��راف الهيئة الق�ضائية� ،إىل متكني اجلمهور وو�سائط
الإع�ل�ام وم�ستخدم ��ي املحاكم من الو�ص ��ول املوثوق �إىل املعلوم ��ات املتعلقة بالإج ��راءات الق�ضائية� ،سواء
( )81ال ينطب ��ق ا�ش�ت�راط علنية اجلل�سة بال�ضرورة على جميع دعاوى اال�ستئناف التي ميكن �أن تت � َّ�م على �أ�سا�س العرو�ض املكتوبة� ،أو على
ق ��رارات م ��ا قبل املحاكمة .وتق ُّر املادة  )1( 14من العه ��د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ب� �� َّأن للمحكمة القدرة على ا�ستبعاد كل
اجلمهور �أو بع�ضه لدواعي الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي� ،أو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف
الدعوى� ،أو يف �أدنى احلدود التي تراها املحكمة �ضروري ًة حني يكون من �ش�أن العلنية يف بع�ض الظروف اال�ستثنائية �أن تخ َّل مب�صلحة العدالة.
وب�ص ��رف النظ ��ر عن هذه الظروف اال�ستثنائية ،يجب �أن تك ��ون اجلل�سة مفتوح ًة للجمهور العام ،مبا يف ذلك �أفراد و�سائط الإعالم ،ويجب �أ َّال
تقت�صر مث ًال على فئة مع َّينة من الأ�شخا�ص .وحتَّى يف الق�ضايا التي ُي�ستب َعد فيها اجلمهور من ح�ضور املحاكمة ف� َّإن احلكم ،مبا يف ذلك النتائج
الأ�سا�سية والأدلَّة واملنطق القانوين للمحكمة ،يجب �أن يكون علن ًّيا� ،إ َّال �إذا كانت م�صلحة الأحداث تقت�ضي خالف ذلك� ،أو كانت الدعوى تتناول
زوجينْ �أو تتعلق بالو�صاية على �أطفال.
خالفات بني َ
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اجلاري ��ة �أَ ْم املكتمل ��ة (�إ َّال �إذا كان الأمر ي َّت�صل ب� ٍ
أحداث تقت�ضي م�صلحتهم خ�ل�اف ذلك �أو كانت الدعوى
زوجينْ �أو تتع َّلق بالو�صاية على �أطفال) .وميك ��ن توفري هذا الو�صول عرب موقع �شبكي
تتن ��اول خالف ��ات بني َ
للمحكم ��ة �أو من خ�ل�ال ال�سج َّالت املنا�سبة واملتاح ��ة .وينبغي � ْأن تت�ض َّمن هذه املعلوم ��ات الأحكام امل�س ِّوغة
واملرافع ��ات واالقرتاحات والأد َّل ��ة .وميكن ا�ستبعاد �أقوال ال�شهود �أو وثائق الأد َّل ��ة املماثلة التي مل تقبل بها
املحكم ��ة .وينبغ ��ي �أ َّال يقت�صر الو�صول �إىل وثائق املحكمة على املواد املتعلقة بالق�ضايا ،بل يجب � ْأن يت�ض َّمن
البت فيها ،وكذلك
�أي�ض ًا املعلومات الإدارية املتعلقة باملحكمة ،مثل الإح�صاءات عن عدد الق�ضايا ومع َّدالت ِّ
خم�ص�صات امليزانية.
البيانات املتعلقة بامليزانية ،من قبيل حت�صيل ر�سوم املحكمة وا�ستخدام َّ
 -125وي�ؤ ِّكد احل ُّق يف حماكمة علنية و�صدور احلكم علن ًا(� )82أهمية ال�شفافية يف �إحقاق العدالة .وللأ�سف،
ال ُيع َل ��ن ع ��ن الأحكام يف بع�ض البل ��دان �إ َّال للأط ��راف يف الق�ضية وحماميهم .ويف بل ��دان �أخرى ،حت ُّد من
املو�سعة النابعة من تلك�ؤ تقليدي يف توف�ي�ر ح ِّرية الو�صول �إىل
�إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إليها قوانني اخل�صو�صي ��ة َّ
معلوم ��ات املحكم ��ة .واالحتمال الأ�سو�أ ،هو � َّأن بع�ض البلدان لي�س لديها � ُّأي �سيا�سة على الإطالق ب�ش�أن ن�شر
الأحكام �أو تعميم معلومات املحكمة .ولأ�سباب عملية ،غالب ًا ما يكون الو�صول �إىل املعلومات حمدود ًا ب�سبب
ع ��دم كفاية املوارد لال�ستن�س ��اخ �أو الن�شر وعدم فهر�س ��ة الق�ضايا والت�أخريات الطويل ��ة بني �صدور احلكم
ون�شره وعجز املحاكم العليا عن تعميم قراراتها على املحاكم الدنيا .ويف الواقع ،ما زال الإطار الذي يعمل
في ��ه العديد م ��ن الهيئات الق�ضائية يعن ��ي � َّأن � َّأي اقرتاح بتمكني املحامني وو�سائ ��ط الإعالم واجلمهور من
مرفو�ض حفاظ ًا عل ��ى اخل�صو�صية وال�س ِّرية ،حيث يخ�شى �أن تت�ضاءل ثقة
الو�ص ��ول �إىل الأحكام الق�ضائية
ٌ
اجلمه ��ور يف الق�ضاء �إذا �أتيحت �إمكانية الو�صول �إليها عموم ًا .وهذا بالطبع �سبب ي�سهم يف انت�شار الف�ساد
يف النظام الق�ضائي.
 -126ويرتب ��ط متك�ي�ن الو�ص ��ول �إىل املعلومات بالعديد من الفوائ ��د التي ت�سهم يف نزاه ��ة نظام العدالة
وكفاءت ��ه .ول ��وال �إمكانية الو�صول املوث ��وق �إىل القوانني وال�سواب ��ق الق�ضائية وغريها م ��ن م�صادر القانون
الرئي�سية يبق ��ى الق�ضاة واملحامون والأفراد وم� َّؤ�س�سات الأعمال دون توجيهات وا�ضحة ب�ش�أن كيفية �إعمال
القانون يف � ِّأي ق�ضية �أو حالة مع َّينة� .إذْ � َّإن ن�شر الأحكام مي ِّكن اجلمهور وال�صحافة ومنظمات املجتمع املدين
لتفح�ص
تفح�ص ت�ص ُّرفات الق�ضاة .ومن �ش�أن �إتاحة الأحكام ُّ
واملحامني والق�ضاة والباحثني القانونيني من ُّ
اجلمهور من خالل ن�شرها �أن تعمل �أي�ض ًا على مواءمة تطبيق القانون و�أن جتعل القرارات الق�ضائية م َّت�سق ًة
و�أك�ث�ر قابلي� � ًة للتن ُّب�ؤ و� ْأن ت�ؤ ِّدي بالتايل �إىل االرتقاء مب�ستوى العدال ��ة .ويف الن ُُّظم الق�ضائية التي تعترب فيها
ق ��رارات املحاكم العليا �سوابقَ ملزم ًة ،يكون ن�شر قرارات حماك ��م اال�ستئناف وتوزيعها عن�صر ًا حا�سم ًا يف
�ضم ��ان اتِّباع القانون م ��ن جانب ق�ضاة املحاكم الدنيا .وح َّتى يف البلدان الت ��ي ت َّت�سم فيها قرارات املحاكم
يف�سرون القوانني ال�سارية بطريقة م َّت�سقة.
العلي ��ا
ِّ
باحلجية فقط ،ال يزال من املهم الت�أ ُّكد من � َّأن الق�ض ��اة ِّ
املتقدمة الآن قواعد بيانات تُخت ��زَ ن فيها ن�صو�ص قرارات املحاكم والقوانني،
وق ��د �أن�ش� ��أ العديد من الدول ِّ
ف�ض�ل ً�ا عن املقاالت الأكادميية من مراجعات القانون واملج�ل َّ�ات القانونية .وتعمد املحاكم �أي�ض ًا ،على نحو
متزايد� ،إىل �إتاحة ما ت�صدره من �أحكام على مواقع ال�شبكة العامة.
 -127وتنط ��وي ال�شفافي ��ة على �أكرث من جم َّرد توفري ُ�سب ��ل الو�صول �إىل �إج ��راءات املحاكم ومعلوماتها.
ولتحقي ��ق ه ��ذه ال�شفافية ،ينبغ ��ي �أي�ض ًا تعمي ��م املعلومات يف �شكل مي ِّك ��ن اجلمهور امل�سته ��دف من �سهولة
وخا�ص ًة ال�صحفيني وم�ستخدمي املحاكم الذين لي�س لديهم خلفية قانونية والذين ربمَّ ا تكون
الو�صول �إليهاَّ ،
ثقافتهم يف كثري من الأحيان حمدودةً .وخروج ًا عن االعتقاد التقليدي ب�ضرورة عزلة الق�ضاة عن املجتمع
ل�ضم ��ان ا�ستقالله ��م وحيادهم ،ف� �� َّإن التوعي ��ة الق�ضائية الآن ت�شم ��ل تدابري ا�ستباقية م ��ن جانب الق�ضاة
وتفاع ًال مبا�شر ًا مع املجتمعات التي يعملون من �أجلها.
( )82العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .)1( 14
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 -128وت�شمل ُن ُهج التوعية احلديثة عقد االجتماعات يف دور البلدية و�إنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية،
وتعمي ��م م ��واد التوعية من قبيل الأدلَّة الإر�شادية مل�ستعملي املحاكم .وتو ِّف ��ر هذه الأدلَّة ،يف �شكل من�شورات
ق�ص�ي�رة ،املعلوم ��ات الأ�سا�سية عن االعتق ��ال واالحتجاز والكفال ��ة والإجراءات اجلنائي ��ة واملدنية وجهات
االت�ص ��ال املفيدة ل�ضحاي ��ا اجلرمية وال�شهود وغريهم م ��ن امل�ستعملني .ويف الواقع ،ت َّت�س ��م برامج التوعية
والتعلي ��م الق�ضائي ��ة املتعلق ��ة بخدم ��ات املحاكم والإج ��راءات بالفائدة م ��ن وجهة نظر اجله ��از الق�ضائي
وم�ستعملي املحاكم على ال�سواء .فهي ت�ساعد على توثيق عالقة املحكمة باملجتمع وتزيل الغمو�ض عن الكثري
من التعقيدات التي حتيط بعملية ت�شغيل النظام القانوين و�سري �إجراءات املحاكم .وهكذا ميكن للمحاكم،
م ��ن خ�ل�ال تثقيف اجلمهور و�إ�شراكه يف عم ��ل املحاكم بف�ضل ا�سرتاتيجيات التوعي ��ة واالت�صال الق�ضائية
اال�ستباقية ،تعزيز ثقة اجلمهور بها وتدعيم احرتام �سيادة القانون يف جمتمعاتها.
 -129ويف �شيلي ،على �سبيل املثال� ،أن�شئت جلنة معنية بال�شفافية يف اجلهاز الق�ضائي يف عام  2008بهدف
يي�سر ن�شر املعلومات
اال�ستجاب ��ة لطلبات احل�صول على املعلوم ��ات املق َّدمة �إىل ال�سلطات الق�ضائيةَّ ،
مم ��ا ِّ
ب�ي�ن عم�ل�اء املحاكم ويعزِّ ز �شفافية العمل الق�ضائ ��ي على نطاق �أو�سع .كما �أن�شئ عن ��وان بريدي �إلكرتوين
خم�ص� ��ص لتلقِّي طلبات اجلمهور للح�صول على املعلومات )83(.ويف جمهورية فنـزويال البوليفارية� ،أُ ْد ِخ َل ْت
َّ
جمموعة وا�سعة من الأدوات التكنولوجية يف حماولة لتعميق فهم �إجراءات العدالة اجلنائية وامل�شاركة فيها.
واف ُت ِت َح ْت "الب َّوابة ال�شفَّافة" على ال�شبكة لزيادة ال�شفافية بخ�صو�ص ميزانية املحكمة العليا .ومبقت�ضى هذا
النظ ��ام ،ميكن لأف ��راد اجلمهور الو�صول �إىل املعلوم ��ات املتعلقة بالإجراءات امل َّتبع ��ة يف عمليات اال�شرتاء
الفردية التي تقوم بها املحكمة.
�إطار التقييم� :شفافية الإجراءات الق�ضائية
هل �إجراءات املحكمة مفتوحة ،مبوجب القانون� ،أمام اجلمهور وو�سائط الإعالم؟ ما هي
اال�ستثناءات املمكنة؟
الرد
التف�سري:
َ
�شفوياً؟
كتابي ًا �أ ْم ّ
هل ت�صدر الأحكام ّ
الرد والتف�سري:
هل ت�صدر الأحكام علن ًا؟
الرد
التف�سري:
ما هي التدابري امل َّتخذة ل�ضمان وجود �أمكنة جلو�س كافية للجمهور داخل قاعة املحكمة؟
الرد والتف�سري:
هل تتاح للجمهور م�سبق ًا معلومات عن موعد ومكان انعقاد جل�سات اال�ستماع؟ كيف تُع َّمم هذه
املعلومات؟
الرد
التف�سري:
تتوفر مرافق كافية حل�ضور �أفراد من و�سائط الإعالم؟ هل يح�ضرون اجلل�سات؟ هل يعدون
هل َّ
تقارير �صحفية عن الإجراءات الق�ضائية؟ ما هو ،ب�صفة عامة ،مدى الدقَّة يف تقاريرهم؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

( )83انظ ��ر الوثيق ��ة  ،CAC/COSP/WG.4/2013/2نزاهة اجلهاز الق�ضائي و�إدارة الق�ضاء و�أجهزة النياب ��ة العامة (املادة  11من اتِّفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد) ،ال�صفحة .13
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ما هي املعلومات املتاحة لعامة النا�س ،مثل الأحكام املعللة واملرافعات واملقرتحات والأد َّلة؟ كيف
تتاح هذه املعلومات؟
الرد والتف�سري:
البت فيها؟
هل املعلومات متاحة للجمهور عن �إح�صاءات عدد الق�ضايا ومعدالت ِّ
الرد
التف�سري:
هل تتاح املعلومات للجمهور عن البيانات امل َّت�صلة بامليزانية ،مثل حت�صيل ر�سوم املحاكم و�إنفاق
خم�ص�صات امليزانية؟
َّ
الرد
التف�سري:
ما هي الإجراءات امل َّتبعة لن�شر قرارات حماكم اال�ستئناف ،وب� ِّأي �شكل ُتن�شَ ر؟
الرد والتف�سري:
ما هي التدابري املتَّخذة لتعريف اجلمهور باملهام التي ينه�ض بها اجلهاز الق�ضائي ،مبا يف ذلك
ومن�صات و�سائط الإعالم و�/أو مواد التوعية مثل �أدلَّة م�ستخدمي املحاكم و�صحائف
برامج التوعية َّ
املعلومات التي ت�صف خمتلف املراحل يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،وما �إىل ذلك؟
الرد والتف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

قيا�س ثقة اجلمهور يف �إحقاق العدالة
َّ �  -130إن ا�ستمرار ثقة اجلمهور يف جودة نظام العدالة ميز ٌة حا�سم ٌة من ميزات النظام الق�ضائي .ولذلك
تق ��ع على عاتق ال�سلطة الق�ضائية م�س�ؤولية االرتقاء مب�ست ��وى العدالة .وهذا ال يتط َّلب �أداء العمل الق�ضائي
جت�سد الأح ��كام التي ت�صدرها املحاك ��م اتِّ�ساع وعمق
باحرتافي ��ة ِّ
وجدي ��ة فح�سب ولك َّن ��ه يتط َّلب �أي�ض� � ًا � ْأن ِّ
املعارف التي متت ُّد خارج املجال التقني البحت للقانون الوطني لت�شمل املجاالت ذات االهتمام االجتماعي.
جت�سد ه ��ذه الأحكام الوعي بتزاي ��د تدويل املجتمعات وتنام ��ي �أهمية القانون
وال يق� � ُّل ع ��ن ذلك �أهمية � ْأن ِّ
املقارن والقانون الدويل يف العالقات بني الأفراد وما بني الأفراد والدولة.
 -131ولك ��ي تكون املحاكم ف َّعال ًة يف �إحقاق العدالة ،يج ��ب �أن يثق اجلمهور يف قدرتها على القيام بذلك.
ولذل ��ك ينبغي �أن ت�ش ِّكل اجلهود الرامية �إىل تعزيز ثقة اجلمه ��ور يف الق�ضاء جزء ًا من ا�سرتاتيجية �شاملة
عل ��ى نطاق اجلهاز الق�ضائي ته ��دف �إىل ت�صويب الت�ص ُّورات ال�سلبية لدى اجلمهور و�إزالة مواطن الق�صور
الت ��ي ت� ��ؤ ِّدي �إىل هذه الت�ص ُّورات .وغالب ًا ما تكون ت�ص ُّورات اجلمهور للنظ ��ام الق�ضائي حم َّدد ًة م�سبق ًا بنا ًء
على التجارب ال�شخ�صية لدى م�ستعملي املحاكم .ولذلك ،كلما اتَّ�سعت معرفة اجلهاز الق�ضائي باحتياجات
اجلمهور ورغباته ازدادت قدرته على اال�ستجابة لها.
 -132وهن ��اك جمموع ��ة متن ِّوعة م ��ن الأدوات لقيا� ��س م�ستوى ر�ضا اجلمه ��ور ب�إحق ��اق العدالة .وف� ً
ضال
ي�شجع التعليقات من
ع ��ن ح�سا�سي ��ة اجلهاز الق�ضائي للم�ساهمات م ��ن الأو�ساط الأكادميية ،ينبغي ل ��ه �أن ِّ
جان ��ب م�ستعملي املحاكم .ف�إقامة نظام ف َّعال وحمايد لتلقِّي ال�ش ��كاوى ومراجعة الق�ضايا بانتظام و�إجراء
الدرا�س ��ات اال�ستق�صائي ��ة الدورية مل�ستعمل ��ي املحاكم وغريهم من �أ�صحاب امل�صلح ��ة وعقد مناق�شات مع
جل ��ان م�ستعمل ��ي املحاكم ،هي م ��ن و�سائل ا�ستعرا� ��ض ر�ضا اجلمهور ع ��ن نظام �إحق ��اق العدالة وحتديد
وخا�ص ًة ما قد يف�ضي �إىل " ُح ّجاب" يلتم�سون
مواطن ال�ضعف على م�ستوى النظام يف الإجراءات الق�ضائيةَّ ،
الر�ش ��اوى )84(.وت َّت�س ��م ب�أهمية خا�صة الدرا�سات اال�ستق�صائية للف�س ��اد القائمة على التجربة والتي تك�شف
� َّأن م�ستعمل ��ي النظام الق�ضائي تع َّر�ضوا ل�ضغوط الر�شوة .ومع ذلك ،ف� َّإن هذه الدرا�سات لن جتدي نفع ًا ما
مل تُ�ستخ َل� ��ص منها الدرو�س و ُت َّتخذ ب�ش�أنها الإجراءات العالجي ��ة .ومن �ش�أن ن�شر تقرير �سنوي عن �أن�شطة
( )84يتطلَّب ا�ستقاء املعلومات الدقيقة واملوثوق بها من امل�ستجيبني ،ب�أ�ساليب علمية ،مهارات وكفاءات قلَّما تتوفَّر لدى املحاكم.

 -2تدابري لدرء فر�ص الف�ساد املتاحة لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي

اجله ��از الق�ضائ ��ي ،مبا يف ذلك ما يواجهه من �صعوبات والتداب�ي�ر امل َّتخذة لتح�سني �أداء نظام العدالة� ،أن
يكون مبثابة و�سيلة لتعزيز ثقة اجلمهور يف اجلهاز الق�ضائي.
�إطار التقييم :قيا�س ثقة اجلمهور يف �إحقاق العدالة
خطيا ب�ش�أن طلب �أو حكم اعتبار ًا من موعد
ما هو ِّ
متو�سط الزمن الالزم للقا�ضي لكي ي�صدر قرار ًا ًّ
تقدمي الطلب؟
الرد والتف�سري:
ما مدى التعليل الذي تنطوي عليه الأحكام ،مثل النظر يف الآراء املتعار�ضة و�أ�سباب قبول الأد َّلة
املطعون بها �أو ا�ستبعادها وت�سجيل االعرتا�ضات بحيث ُيحتفَظ بها لال�ستئناف؟
الرد والتف�سري:
هل يتو َّفر للق�ضاة �إمكانية االطِّ الع على �آراء �أو قرارات املحاكم الدولية وهيئات ر�صد املعاهدات
(مثل اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان املن�ش�أة مبوجب العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية) وهل ي�سمح لهم ب�أخذها يف االعتبار؟
الرد
التف�سري:
هل ي�ستعر�ض اجلهاز الق�ضائي دور ًّيا ر�ضا اجلمهور �إزاء نظام العدالة؟ هل ينطوي ذلك على
درا�سات ا�ستق�صائية منتظمة ت�شمل م�ستخدمي املحاكم وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة �أَ ْم على
التحديات
التحديات �أو مواطن ال�ضعف على م�ستوى النظام؟ ما هي ِّ
و�سائل �أخرى ال�ستبانة ِّ
امل�ستبانة من خالل هذه الو�سائل؟
الرد
التف�سري:
هل يقوم اجلهاز الق�ضائي مبراجعات منتظمة للق�ضايا؟
الرد
التف�سري:
هل و�ضع اجلهاز الق�ضائي ا�سرتاتيجية �شاملة ،على م�ستوى النظام ،تهدف �إىل ت�صحيح
الت�ص ُّورات ال�سلبية يف �أذهان النا�س و�إزالة �أوجه الق�صور �أو غريها من العوائق التي ت�ؤ ِّدي �إىل هذه
الت�ص ُّورات؟
الرد
التف�سري:
ً
هل ين�شر اجلهاز الق�ضائي تقريرا �سنو ًّيا عن �أن�شطته ،مبا يف ذلك � ُّأي �صعوبات ووجِ َه ْت و� ُّأي تدابري
اتُّخذت لتح�سني �أداء نظام العدالة؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

العالقات بو�سائط الإعالم
َّ �  -133إن مه َّم ��ة و�سائط الإعالم هي جمع املعلومات ونقله ��ا �إىل اجلمهور والتعليق على �إقامة العدل ،مبا
يف ذل ��ك الق�ضايا الراهنة قبل املحاكمة و�أثناءها وبعدها ،دون انتهاك مبد�أ افرتا�ض الرباءة .و�إذْ ت�ضطلع
و�سائ ��ط الإعالم بهذا الدور ف�إنَّها تعمل كقناة رئي�سية ميك ��ن من خاللها تعزيز ال�شفافية يف نظام العدالة
وفه ��م اجلمهور لعم ��ل الق�ضاء ودوره .وكما ُذكر �أع�ل�اه ،ميكن � ْأن ي�ؤ ِّثر هذا بدوره ت�أث�ي�ر ًا كبري ًا على تقليل
فر� ��ص الف�س ��اد يف النظام الق�ضائي .ومع ذل ��ك ،ف� َّإن احلقيقة امل�ؤ�سفة ه ��ي � َّأن ال�صحافة يف بع�ض البلدان
مهنة حمفوفة باملخاطر والإبالغ عن �إجراءات املحكمة ممار�سة خطرة.
 -134و�إمكاني ��ة و�ص ��ول و�سائط الإع�ل�ام �إىل الإج ��راءات الق�ضائية لي�س ��ت جم َّرد م�س�ألة فت ��ح الأبواب
�إىل قاع ��ة املحكم ��ة وتوفري مقاعد لل�صحفي�ي�ن� .إذ لي�س من �صالح املحاكم التغطية غ�ي�ر الدقيقة واملثرية
لإج ��راءات املحاكم ��ة .بل � َّإن التغطية الإعالمية ال�سيئة �أو املنحازة تق ِّو� ��ض ثقة النا�س يف اجلهاز الق�ضائي
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وتث�ي�ر املخاوف فيما يتعلق با�ستقالل الق�ضاء وحياده ونزاهت ��ه .ومن �ش�أن تدريب ال�صحفيني الذي تنظمه
احلد من التقارير ال�صحفية غ�ي�ر الف َّعالة .وهذا التدريب يز ِّود
املحاك ��م� ،أو بالتع ��اون معهاْ � ،أن ي�ساعد يف ِّ
ال�صحفي�ي�ن باملع ��ارف الأ�سا�سية ب�ش�أن �إجراءات املحاك ��م والق�ضايا القانونية ،ومن َث � َّ�م ي�سهم يف حت�سني
()85
املهارات والأخالقيات ال�صحفية ويف بناء الثقة بني الق�ضاة وال�صحافة.
 -135وق ��د يتط َّلب �إ�شراك و�سائط الإعالم �أي�ض ًا �أن ت�سعى املحاكم جاهد ًة لتوعية ال�صحفيني .وث َّمة نهج
ناجح يف العديد من البلدان ي�شمل �إن�شاء مكاتب �صحافة �أو �ش�ؤون عامة داخل كل حمكمة لت�سهيل التغطية
الإعالمي ��ة للإج ��راءات الق�ضائية .وتقوم ه ��ذه املكاتب بالتوا�صل م ��ع مم ِّثلي و�سائط الإع�ل�ام وت�ستجيب
ٍ
معلومات دقيق� � ًة عن القرارات
لطلب ��ات ال�صحفي�ي�ن وتديرها وت�ص ��در الن�شرات ال�صحفية وتو ِّف ��ر عموم ًا
الق�ضائي ��ة وامل�سائل القانونية .وتو ِّف ��ر هذه املكاتب �أي�ض ًا مواعيد الق�ضايا املقبل ��ة وتر�صد و�سائط الإعالم
للتحقُّق من دقَّة الإبالغ وت�ص ِّمم احلمالت الإعالمية التي تعزِّ ز فهم النا�س جلهاز الق�ضاء.
 -136وانتقادات اجلمهور امل�شروعة لأداء اجلهاز الق�ضائي و�سيلة من و�سائل �ضمان امل�ساءلة .ولذا ينبغي
لل ��دول �أن ت�سع ��ى �إىل احليلولة دون ا�ستخ ��دام القانون اجلنائ ��ي والإجراءات الق�سري ��ة لتقييد االنتقادات
املوجه ��ة �إىل املحاك ��م .وث َّم ��ة َن ْه ٌج �أف�ضل وه ��و رفع م�ستوى الوعي ل ��دى و�سائط الإعالم ب�ص ��دد الت�ضارب
َّ
ِّ
املحتم ��ل بني ا�ستقالل الق�ضاء وال�ضغط املفرط على الق�ضاة ،وذلك ل�ضمان حتلي و�سائط الإعالم ب�ضبط
النف�س يف الإبالغ عن الق�ضايا الراهنة حيث ميكن �أن ي�ؤ ِّثر هذا الإبالغ يف نتيجة الق�ضية.
�إطار التقييم :العالقات بو�سائط الإعالم
هل هناك و�سائط �إعالم ح َّرة وم�ستق َّلة يف البلد؟
الرد
التف�سري:
�سمح لو�سائط الإعالم بالإبالغ بح ِّرية عن الق�ضايا التي تنظر فيها املحاكم؟
ي
مدى
�إىل � ِّأي
ُ َ
الرد والتف�سري:
ت�صور اجلمهور والأو�ساط القانونية لنوعية التغطية الإعالمية لإجراءات
هل َّمت تقييم �أو قيا�س ُّ
املحاكم؟ �إذا كان الأمر كذلك ،فماذا كانت النتائج؟
الرد
التف�سري:
هل يتلقَّى ال�صحفيون التدريب �أو التوجيه ب�ش�أن �إجراءات املحاكم وامل�سائل القانونية؟ �إذا كان
يقدمه؟
الأمر كذلك ،كيف ُيق َّدم هذا التدريب ومن ِّ
الرد
التف�سري:
كيف تتناول املحاكم اال�ستف�سارات الواردة من ال�صحافة؟
الرد والتف�سري:
هل �أن�شئت مكاتب �صحفية �أو مكاتب �ش�ؤون عامة يف املحاكم؟ �إذا كان الأمر كذلك ،كيف تعمل هذه
املكاتب؟ ما هي مهامها الأ�سا�سية؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

( )85انظ ��ر دلي ��ل املوارد ،ال�صفح ��ات  ،88-86ومكتب الأمم املتح ��دة املعني باملخ � ِّ�درات واجلرمية ،الإبالغ ع ��ن الف�ساد� :أداة ا�سرت�شاد
للحكومات وال�صحفيني (.)http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf
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النيابة العامة

 -137تن� ُّ��ص امل ��ادة  )2( 11من اتِّفاقية مكافح ��ة الف�ساد على �أنَّه يجوز ا�ستح ��داث وتطبيق تدابري ذات
مفع ��ول مماثل للتداب�ي�ر امل َّتخذة داخل جه ��از النيابة العامة يف ال ��دول الأطراف التي ال ي�ش� � ِّكل فيها ذلك
اجله ��از ج ��زء ًا من اجلهاز الق�ضائي ولك َّن ��ه يتم َّتع با�ستقاللية مماثلة ال�ستقالليته .وه ��ذا من �ش�أنه تو�سيع
نط ��اق معايري النـزاهة املط َّبقة عل ��ى �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية بحيث ي�شمل �أي�ض� � ًا خدمات النيابة العامة
امل�ستق َّل ��ة� ،أ ًّي ��ا كان �شكلها .لذلك ،ميكن تطبي ��ق هذه التدابري مث ًال على خدمات النياب ��ة العامة التي تعمل
كم� َّؤ�س�سات قائمة بذاتها ،يف ظل الهيكل امل�ؤ�س�سي لوزارة العدل �أو كجزء من جهاز ال�شرطة ،بقدر ما ت�ؤ ِّدي
ه ��ذه املكات ��ب وظائف النيابة العامة امل�ستق َّل ��ة .ولئن كان العديد من الأجزاء ال�سابق ��ة يف هذا "الدليل" ذا
�صلة بالن�سبة لأع�ضاء النيابة العامة واجلهاز الق�ضائي على ال�سواء ،ف� َّإن هذا الق�سم يتناول ويناق�ش م�سائل
النـزاهة والكفاءة املهنية التي تنفرد بها خدمات النيابة العامة.
 -138فالنياب ��ة العام ��ة تنه�ض بدور حا�سم يف � ِّأي نظ ��ام للعدالة اجلنائية .وه ��ي ت�ضمن متثيل امل�صلحة
العام ��ة يف الق�ضاي ��ا اجلنائي ��ة� ،إذْ � َّإن م�س�ؤولية النيابة ال تقت�صر على متثيل م�صال ��ح ال�ضحية و�إنمَّ ا ت�شمل
م�صالح املجتمع ككل .ويجب على النيابة �أن حتافظ على �سيادة القانون و�أن ت�ضمن �إحقاق العدل .وقد جاء
يف مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة � َّأن "على �أع�ضاء النيابة العامة �أن ي�ؤدوا
واجباته ��م وفق ًا للقانون ،ب�إن�صاف واتِّ�ساق و�سرعة ،و�أن يحرتموا كرامة الإن�سان ويحموها وي�ساندوا حقوق
()86
الإن�س ��ان ،بحيث ي�سهمون يف ت�أمني �سالم ��ة الإجراءات و�سال�سة �سري �أعمال نظ ��ام العدالة اجلنائية".
كم ��ا ُ�س ِّل ��ط ال�ضوء على �أهمية دور �أع�ض ��اء النيابة العامة يف �إقامة العدل والبح ��ث عن احلقيقة يف معايري
امل�س�ؤولية املهنية لأع�ضاء النيابة العامة وبيان واجباتهم وحقوقهم الأ�سا�سية التي و�ضعتها الرابطة الدولية
لأع�ض ��اء النياب ��ات العامة و�أ َّيدتها جلنة منع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائية )87(.وي�ؤ ِّك ��د ك ٌّل من مبادئ الأمم
املتحدة التوجيهية ومعايري امل�س�ؤولية املهنية على �ضرورة � ْأن يتم َّتع �أع�ضاء النيابة العامة بالنـزاهة والكفاءة
()88
املهنية والعدالة يف ممار�سة واجباتهم.
( )86املب ��ادئ التوجيهي ��ة ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة ،اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا،
كوبا� 27 ،آب�/أغ�سط�س �إىل � 7أيلول�/سبتمرب  ،1990وثيقة الأمم املتحدة  ،A/CONF.144/28/Rev.1البند  ،)1990( 189املبد�أ التوجيهي .12
( )87الق ��رار  ،2/17جلنة من ��ع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،تقرير عن �أعمال الدورة ال�سابع ��ة ع�شرة ( 30ت�شرين الثاين /نوفمرب 2007
و 18-14ني�سان�/أبري ��ل  E/2008/30 ،)2008و ،E/CN.15/2008/22املرف ��ق ،معاي�ي�ر امل�س�ؤولية املهنية لأع�ضاء النياب ��ة العامة وبيان واجباتهم
وحقوقهم.
املخدرات واجلرمي ��ة  -الرابطة الدولية للم َّدعني العامني ،و�ضع ودور �أع�ضاء النيابة العامة :دليل
( )88انظ ��ر مكتب الأمم املتحدة املعني ِّ
املكتب  -الرابطة الدولية للم َّدعني العامني.
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 -139ويف معظ ��م البل ��دان ،ث َّمة وكالة تابع ��ة للدولة تناط بها �صالحية مقا�ض ��اة اجلرائم اجلنائية .ومع
ذل ��ك ،تختل ��ف هياكل وكاالت املالحق ��ة الق�ضائية ومهامه ��ا و�صالحياتها من بلد �إىل �آخ ��ر ،وهي مت� ِّأ�صلة
عاد ًة يف التاريخ والثقافة القانونية لكل بلد .ويف نظام القانون العام ،ت�شكل النيابة العامة جزء ًا من الهيئة
التنفيذي ��ة ،بينم ��ا قد ت�ش ِّكل يف نظ ��ام القانون املدين جزء ًا من ال�سلطة التنفيذي ��ة يف بع�ض البلدان وجزء ًا
م ��ن ال�سلط ��ة الق�ضائية يف بلدان �أخ ��رى ،ومن َّثم ت�شتمل على مرك ��ز قا�ضي التحقي ��ق �أو القا�ضي .وبينما
ت�ستخ ��دم بلدان القانون العام نظ ��ام املالحقة الق�ضائية التقديرية ،ي�ستخدم بع� ��ض بلدان القانون املدين
نظ ��ام املالحقة الق�ضائي ��ة الإلزامية .ويكون لدى امل َّدع ��ي العام يف بع�ض ال ُّنظُ م ال�سلط ��ة التقديرية لوقف
املالحق ��ة الق�ضائية �إذا مل يكن هن ��اك م�صلحة عامة يف ا�ستمرارها .ويف بع� ��ض البلدان ،ال يكون للم َّدعي
الع ��ام ال�سلط ��ة التقديرية للمقا�ض ��اة �أَ ْم عدمها فح�سب و�إنمَّ ا يج ��وز له �أي�ض ًا �أن يدخ ��ل يف م�ساومة ب�ش�أن
اال ِّدع ��اء ،بحيث يوافق على نفي التُّهم �أو التخفيف من تهمة �أو �أكرث مقابل �إقرار امل َّتهم بالذنب ،ويتق َّدم يف
()89
بع�ض احلاالت بتو�صية مع َّينة باحلكم.
 -140ويف نظام القانون املدين ،حيث ت�ش ِّكل النيابة العامة جزء ًا من ال�سلطة الق�ضائية ،قد يتم َّتع امل َّدعون
العام ��ون باال�ستق�ل�ال الف ��ردي ولكنَّهم قد يعملوا �أي�ض ًا كج ��زء من الهرم الق�ضائي م ��ع قيود منظومة على
ممار�س ��ة ال�سلطة التقديرية .ويف نظام القانون العام ،حيث النيابة العامة هي جزء من ال�سلطة التنفيذية
وميك ��ن دجمه ��ا داخ ��ل وزارة العدل ،ق ��د تتم َّتع هذه الهيئ ��ة بدرجة عالي ��ة ج ًّدا من اال�ستق�ل�ال وت�سرت�شد
بالقواع ��د واللوائح الداخلية الت ��ي حتكم ال�صالحية التقديرية وال�صالحي ��ات الأخرى .وهذا التقارب بني
النظام�ي�ن ه ��و الذي م َّكن ،عل ��ى امل�ستويني الإقليمي وال ��دويل ويف �إطار الهيئات املهنية ،م ��ن �صوغ املعايري
امل�شرتكة واملبادئ العامة التي تنطبق على جميع �أع�ضاء النيابة العامة.
املعايري املهنية
  -141ال يت�ص� � َّرف امل َّدع ��ي الع ��ام نياب ًة عن املجتم ��ع ككل فح�سب و�إنمَّ ا لدي ��ه �أي�ض ًا واجب ��ات �إزاء �أفراد
مع َّين�ي�ن ،مبن فيهم الأ�شخا�ص امل�شتبه يف تورطهم بن�شاط �إجرامي .وميكن تكري�س هذه احلقوق يف د�ستور
حق ال�شخ�ص يف الت ��زام ال�صمت ويف حماكمة علنية يف
�أو يف �إط ��ار قان ��وين �آخر )90(،وه ��ي غالب ًا ما ت�شمل َّ
غ�ض ��ون فرتة معقولة من الزمن ويف افرتا� ��ض الرباءة حتى تثبت �إدانته ويف الو�صول �إىل كل الأدلَّة املق َّدمة
حمام ويف اال�ستعان ��ة مبرتجم �شفوي عند ال�ضرورة .وهذه احلقوق هي يف �صلب حماية
�ض� � َّده ويف � ْأن مي ِّثله ٍ
حق ��وق الإن�سان و�صونها جلميع الأ�شخا�ص ،وتقع على عاتق النائب العام امل�س�ؤولية عن حماية هذه احلقوق
ك َّلم ��ا �أمكن ذلك .وت�شمل هذه احلقوق �أي�ض ًا �ضحايا اجلرمي ��ة الذين من واجب امل َّدعي العام �أي�ض ًا �ضمان
حقوقه ��م يف جمي ��ع مراحل الإجراءات اجلنائي ��ة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد تكون بع� ��ض الدول قد ك َّر�ست،
يف نظ ��ام �أ�سا�س ��ي �أو يف الئحة ،جمموع ًة م ��ن احلقوق الواجبة ل�ضحايا الن�ش ��اط الإجرامي والتي يتعينَّ �أن
ت�صونها جهات فاعلة يف نظام العدالة اجلنائية.

تن�ص مب ��ادئ الأمم املتحدة ب�ش�أن دور
 -142وفيم ��ا يتعل ��ق بدور النيابة العام ��ة يف الإجراءات اجلنائيةُّ ،
�أع�ضاء النيابة العامة على ما يلي:
• ي�ؤ ِّدي �أع�ضاء النيابة العامة دور ًا ف َّعا ًال يف الإجراءات اجلنائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة الق�ضائية
واال�ضط�ل�اع� ،ضمن ما ي�سمح ب ��ه القانون �أو يتما�شى مع املمار�سة املحلي ��ة ،بالتحقيق يف اجلرائم
والإ�ش ��راف عل ��ى قانوني ��ة التحقيقات والإ�شراف عل ��ى تنفيذ قرارات املحاك ��م وممار�سة مهامهم
الأخرى باعتبارهم مم ِّثلني لل�صالح العام؛
( )89انظر

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

.
( )90تنعك� ��س ه ��ذه احلقوق �أي�ض� � ًا يف املعايري الدولية حلقوق الإن�س ��ان ،وال �سيما يف املادة  14من العهد ال ��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية.

 -3النيابة العامة
•

ي�ؤ ِّدي �أع�ض ��اء النيابة العامة واجباتهم وفق ًا للقانون ،ب�إن�صاف واتِّ�ساق و�سرعة ،ويحرتمون كرامة
الإن�سان ويحمونها وي�ساندون حقوق الإن�سان ،بحيث ي�سهمون يف ت�أمني �سالمة الإجراءات و�سال�سة
()91
�سري �أعمال نظام العدالة اجلنائية.

 -143و ُيطلب من �أع�ض ��اء النيابة العامة الت�ص ُّرف بحياد ومو�ضوعية و�إن�صاف يف جميع الأوقات .ويجب
عليهم ،يف ت�سيري املالحقات الق�ضائية ،حتقيق العدالة واحرتام حقوق الإن�سان للم َّتهمني بارتكاب جرائم.
وتتط َّلب املبادئ الأ�سا�سية ل�سيادة القانون �أن تكون املالحقات الق�ضائية عادل ًة ومعقول ًة و�أن ت َّت�سم بالنـزاهة
واحلر�ص .وينبغي �أ َّال يكون الدافع وراء القرار بال�ش ��روع يف املقا�ض ��اة �أو عدم ��ه اعتبارات غري الئقة و� مَّإنا
حتقيق ًا مل�ص ��لحة العدال ��ة .وينبغي �أ َّال ي�ؤخذ مطلق ًا ب� ِّأي منفعة �أو خ�س ��ارة �سيا�س ��ية� ،أو ب� ِّأي عامل من قبيل
اجلن�س �أو اللون �أو العرق �أو الدين �أو الآراء ال�سيا�س ��ية �أو امليول اجلن�س ��ية �أو الأ�صل العرقي للم�شتبه فيه �أو
ال�ضحية.
 -144وينبغ ��ي �أ َّال يخ�ض ��ع امل َّدع ��ي العام لتوجيه ��ات من � ِّأي م�ص ��در خارجي .ويف هذا املق ��ام ،ال تختلف
ال�صفات املطلوبة من امل َّدعي العام عن ال�صفات املطلوبة من القا�ضي .وال�سلوك املتوقَّع هو �سلوك �شخ�ص
يتم�سك
حمرتف يعمل وفق ًا للقانون وال�صالح العام وقواعد و�أخالقيات املهنة .ويجب على امل َّدعي العام �أن َّ
ب�أعلى معايري النزاهة واحلر�ص يف جميع الأوقات ،و�أن يعمل ب�إن�صاف واتِّ�ساق و�سرعة ،و�أن يكون على �إملام
ج ِّيد بالتط ُّورات القانونية الوطنية والدولية ذات ال�ص ��لة ،و�أن يكون م َّت�س ��ق ًا وم�ستق ًّال وحمايد ًا ،و�أن يحمي
حق امل َّتهم يف حماكمة عادلة ،و�أن يحرتم وينه�ض باملفهوم العاملي للكرامة الإن�سانية وحقوق الإن�سان.
َّ
 -145وغالب� � ًا ما ُيف�ص ��ل بو�ض ��وح دور النيابة العامة ،بغ� ِّ��ض النظر عن الرتتيبات امل� َّؤ�س�س ��ية ،عن جهاز
ال�شرطة امل�س�ؤول عن التحقيق يف اجلرائم .ويف العديد من الواليات الق�ضائية يقوم جهاز ال�شرطة ب�إعداد
تقري ��ر التحقي ��ق اجلنائي ،ومبج� � َّرد �أن يكتمل التحقيق يح ��ال التقرير �إىل مكتب امل َّدع ��ي العام للنظر فيه
والبت فيما �إذا كان هناك ما ي ِّربر توجيه اتِّهامات جنائية ر�سمية ب�ش�أنه .ومن �ش�أن هذا الرتتيب الإجرائي
�أن يجعل النيابة العامة مبثابة رادع بني حتقيقات ال�ش ��رطة والإجراءات اجلنائية الر�س ��مية �أمام الق�ضاء،
م ��ن قبي ��ل املراجع ��ة للت�أ ُّكد م ��ن حماية حقوق ال�ش ��خ�ص امل�ش ��تبه يف ن�ش ��اطه الإجرامي واحرتامه ��ا �أثناء
التحقيق اجلنائي .ومن �ش� ��أن هذا الف�ص ��ل �أن ي�س ��اعد على منع �إ�ساءة تطبيق العدالة من حيث وجود هيئة
م�س ��تق َّلة —هي مكت ��ب امل َّدعي العام—تنظر يف التحقي ��ق وتق ِّرر ما �إذا كان ينبغي متابعة الق�ض ��ية حتى
املحاكم ��ة أَ� ْم ال )92(.ولدى تلقِّي تقرير التحقيق ،ف� َّإن جه ��از النيابة العامة هو الذي يق ِّرر ما هي الإجراءات
التي ينبغي اتِّخاذها ،والتي ميكن �أن ت�ش ��مل ال�ش ��روع يف مالحقة ق�ض ��ائية �ض� � َّد ال�ش ��خ�ص املعني ،ويطلب
�إجراء املزيد من التحقيقات يف امل�س�ألة �أو يحجم كل ًّيا عن مالحقة الق�ضية.
ولكن هناك ،يف كثري من الدولٍ � ،
آليات ل�ض ��مان تعاون �أوثق بني جهاز ال�ش ��رطة والنيابة العامة يف
-146
َّ
وخا�ص� � ًة فيما يتعلق باجلرائم املعقَّدة .ولكن هذا ال ُيبطل ا�ش�ت�راط قي ��ام امل َّدعي العام
مرحل ��ة التحقي ��قَّ ،
ب�إجراء مراجعة م�ستق َّلة للأدلَّة لتحديد ما �إذا كانت الق�ضية ت�ستدعي املالحقة الق�ضائية ر�سم ًّيا �أَ ْم ال.
 -147ويف بلدان القانون املدين ،غالب ًا ما ت�شارك النيابة العامة على نحو �أوثق بكثري يف مرحلة التحقيق،
وت�ض ��طلع �أحيان ًا مب�س� ��ؤولية �إجراء التحقيق مبا�شر ًة بنف�سها والإ�ش ��راف على املحقِّقني يف جهاز ال�شرطة.
وميكن �أي�ض� � ًا امل�شاركة يف م�س�ؤولية �إجراء التحقيقات مع ق�ض ��اة التحقيق ،الذين يجرون التحقيقات عاد ًة
يف احلاالت الأكرث خطورةً .وتتبع بلدان القانون املدين غالب ًا مبد�أ القانونية ،الذي يتط َّلب من النيابة العامة
( )91املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ،املبد�آن  11و.12
( )92انظ ��ر مث�ل ً
�ا Susan Bandes, Loyalty to One’s Convictions: The Prosecutor and Tunnel Vision, Howard Law Journal 49:2

(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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مما يح ُّد بالتايل من نطاق �سلطتها التقديرية .ويف هذا
مالحقة الق�ضايا طاملا ُوجِ َد ْت الأدلَّة الكافية لذلكَّ ،
ال�صدد ،تقول مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة �إنَّه يجوز للم َّدعي العام � ْأن
ي�سه ��م ب ��دور "�ضمن ما ي�سمح به القانون �أو يتما�شى مع املمار�سة املحلية ،بالتحقيق يف اجلرائم والإ�شراف
وين�ص املعيار  2-4من معايري امل�س�ؤولية املهنية على �أنَّه ينبغي للنيابة العامة
على قانونية التحقيقاتُّ )93(".
� ْأن تق ��وم مب ��ا يلي�( :أ) التح ِّل ��ي باملو�ضوعية والتج� � ُّرد والكفاءة املهني ��ة حيثما يخ ِّولهم القان ��ون �أو العرف
امل�شاركة يف التحقيق يف اجلرائم �أو ممار�سة ال�سلطة على جهاز ال�شرطة �أو جهات التحقيق الأخرى؛ (ب)
و�ضمان احرتام دوائر التحقيق للمبادئ القانونية وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية عندما ي�شرفون على التحقيق
يقدمون امل�شورة.
يف اجلرائم؛ (ج) واحلر�ص على االلتزام الدائم بالتج ُّرد واملو�ضوعية عندما ِّ
 -148وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،وبالن�سبة للعديد من نف�س الأ�سباب الواردة �أعاله ،ينبغي قطع ًا ف�صل مكتب
امل َّدع ��ي الع ��ام عن اجلهاز الق�ضائي يف البلدان التي يوجد فيها ه ��ذا الف�صل .ويف البلدان التي ت�ش ِّكل فيها
النياب ��ة العامة جزء ًا من اجلهاز الق�ضائي ،من امله ��م �أن يكون امل َّدعي العام م�ستق ًّال عن الق�ضاة و�أن يبدو
كذل ��ك .وينبغي �أ َّال يكون هناك ،يف نظر امل َّتهمني بارتكاب ن�شاط �إجرامي واملجتمع ككلُّ � ،أي ت�ص ُّور للتعاون
�أو التواط� ��ؤ بني امل�س�ؤولني عن املالحقة الق�ضائية و�أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي ب�صفتهم باحثني عن القانون
والوقائ ��ع� ،أو � ُّأي خل ��ط بني وظائف كل منهما .و�إ َّال �سيكون هنالك خط ��ر كبري ب�أن تتزعزع ثقة اجلمهور يف
نزاهة العدالة اجلنائية ومو�ضوعيتها.
 -149ولك ��ي يتم َّكن �أع�ض ��اء النيابة العامة من �أداء دورهم الرئي�سي يف تعزي ��ز �سيادة القانون يف م�سائل
وتن�ص
العدال ��ة اجلنائي ��ة ،من الأهمية مب ��كان � ْأن يت�ص َّرفوا بنزاه ��ة مع االحرتام الت ��ام لآداب من�صبهمُّ .
املب ��ادئ التوجيهية للأمم املتحدة على �أ َّن ��ه "ينبغي لأع�ضاء النيابة العامة ،بو�صفه ��م �أطراف ًا �أ�سا�سيني يف
وتن�ص معايري امل�س�ؤولية املهنية على
جم ��ال �إقامة العدل ،احلفاظ دوم ًا على �شرف مهنتهم وكرامتهاُّ )94(".
�ض ��رورة حف ��اظ امل َّدعني العامني على ال�سلوك املهني وذلك ،يف جملة �أم ��ور ،من خالل احلفاظ دائم ًا على
يتم�سكوا
�ش ��رف مهنتهم وكرامتها ،و� ْأن يت�ص َّرف ��وا بكفاءة مهنية وفق ًا للقانون وقواعد املهن ��ة و�آدابها ،و�أن َّ
ب�أعل ��ى معاي�ي�ر النزاهة واحلر� ��ص ،مك ِّر�سني �أنف�سه ��م خلدمة وحماي ��ة امل�صلحة العامة واح�ت�رام كرامة
()95
الإن�سان وحقوق الإن�سان.
�إطار التقييم :املعايري املهنية
هي النيابة العامة كيا ٌن م�ستق ٌّل �أَ ْم هي جزء من ال�سلطة الق�ضائية �أو التنفيذية؟
الرد والتف�سري:
�إذا كانت النيابة العامة جزء ًا من ال�سلطة التنفيذية ،ف�إىل � ِّأي مدى هي م�ستق َّلة عن غريها من
فروع ال�سلطة التنفيذية؟
الرد والتف�سري:
�إذا كانت النيابة العامة جزء ًا من اجلهاز الق�ضائي ،ف�إىل � ِّأي مدى هي منف�صلة عن الوظيفة
الق�ضائية؟
الرد والتف�سري:
ما هو دور امل َّدعي العام يف نظام العدالة اجلنائية؟ �إىل � ِّأي مدى ي�شارك يف عملية التحقيق
اجلنائي؟
الرد والتف�سري:
ً
�إىل � ِّأي مدى يعترب امل َّدعي العام م�س�ؤوال عن �ضمان حماية م�صالح ال�ضحية يف نظام العدالة
اجلنائية؟
الرد والتف�سري:
( )93املبد�أ التوجيهي  ،11املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
( )94املبد�أ التوجيهي  ،1املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
( )95املعيار  ،1معايري امل�س�ؤولية املهنية.
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�ستبدل؟
نحى �أو ُي َ
َم ْن الذي يعينِّ رئي�س النيابة العامة؟ ما هي م َّدة خدمته؟ كيف ُي َّ
الرد والتف�سري:
ما هي اجلهة التي يكون رئي�س النيابة العامة م�س�ؤو ًال �أمامها؟
الرد والتف�سري:
هل النيابة العامة كيا ٌن م�ستق ٌّل �أَ ْم هي جزء من ال�سلطة الق�ضائية �أو التنفيذية؟ ما هو هيكل النيابة
العامة؟
الرد والتف�سري:
�إىل � ٍِّأي مدى ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية �أو ال�سلطة التنفيذية يف �إ�صدار الأوامر �أو التوجيهات �إىل
النيابة العامة؟
الرد والتف�سري:

التوظيف والتدريب
 -150تن� ُّ��ص مب ��ادئ الأمم املتح ��دة التوجيهية ب�ش� ��أن دور �أع�ض ��اء النيابة العامة على �ض ��رورة � ْأن يكون
الأ�شخا� ��ص الذين ُيختارون ل�شغل وظائف النيابة العامة "�أفراد ًا ذوي نزاهة ومقدرة وحا�صلني على تدريب
وم�ؤه�ل�ات مالئم ��ة )96(".ويجب �أن ُت َّتخذ ق ��رارات االختيار وفق ًا لإجراءات عادل ��ة ومن�صفة و�أال تكون على
�أ�سا� ��س التح ُّي ��ز �أو التمييز �ض َّد فئات من النا�س على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو غريها من
الأ�سب ��اب القائمة على �أ�سا� ��س طبقي )97(.ويجب �أن يتح َّلى امل َّدعون العام ��ون بالتعليم والتدريب املالئمني،
ال� سيم ��ا يف جم ��االت الأخالق وحق ��وق الإن�س ��ان )98(.وينبغي للدولة الط ��رف �أن ت َّتخذ اخلط ��وات الالزمة
للحر� ��ص على �أن ي�ستند التعي�ي�ن والرتقية �إىل امل�ؤهالت املهنية واملقدرة والنزاهة( )99والأداء واخلربة ،و� ْأن
جت�سد �إجراءات التوظيف ال�ضمانات �ض َّد � ِّأي نهج
ُي َب � َّ�ت يف ذلك وفق ًا لإجراءات عادلة ومن�صفة .ويجب �أن ِّ
يحابي م�صالح فئات حم َّددة ،كما يجب �أن ت�ستبعد التمييز على � ِّأي �أ�سا�س مثل اجلن�س �أو العرق �أو اللون� أو
التوجه اجلن�سي� ،أو املن�ش�أ القوم ��ي �أو االجتماعي �أو
اللغ ��ة �أو الدي ��ن �أو ال ��ر�أي �سيا�س ًّيا �أو غري �سيا�س ��ي� ،أو ُّ
و�ضع �آخ ��ر .وقد تكون بع�ض �أجزاء ه ��ذا الق�سم من "الدليل" ،الت ��ي تتناول توظيف
ال�ث�روة �أو املول ��د �أو � ِّأي ٍ
�أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،قابل ًة للتطبيق على �أع�ضاء النيابة العامة كذلك.
 -151وينبغي للدولة �أن حتر�ص على � َّأن امل َّدعني العامني يتلقّون التدريب املنا�سب ب�ش�أن نطاق دورهم واملُ ُثل
والواجبات الأخالقية لوظائفهم واحلماية الد�ستورية والقانونية حلقوق امل َّدعى عليه وال�ضحية وااللتزامات
جتاه امل َّدعى عليهم ومبادئ حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل.
وبقدر ما تتوفَّر مد ِّونة قواعد �سلوك لأع�ضاء النيابة العامة �أو غري ذلك من املبادئ التوجيهية املهنية التي
حتك ��م دور و�سل ��وك النيابة العامة ،ينبغ ��ي �أن ت�ش ِّكل هذه املواد جزء ًا �أ�سا�س ًّيا م ��ن التدريب الأ َّويل لأع�ضاء
النيابة العامة اجلدد يف النزاهة وامل�ساءلة والكفاءة املهنية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن يتناول التدريب
الأ َّويل وامل�ستم ��ر بانتظ ��ام املد ِّونة �أو املبادئ التوجيهية واالعتب ��ارات يف ممار�سة ال�سلطة التقديرية للنيابة
العامة ،مبا يف ذلك فهم عملية �صنع القرار والعوامل التي تزيد من خطر القناعات اخلاطئة ،مبا يف ذلك
احتم ��ال اخلط�أ يف �إفادات �شه ��ود العيان وال�ضمانات لزيادة موثوقية الأد َّل ��ة اجلنائية والأدلَّة الإلكرتونية.
واجب وح ٌّق على ال�سواء جلميع �أع�ضاء النيابة العامة ،قبل تعيينهم وكذلك على �أ�سا�س م�ستمر.
والتدري ��ب ٌ
ورغب ��ة يف اال�ستجابة عل ��ى نحو �أف�ضل لأ�شكال الإج ��رام املتط ِّورة ،وخ�صو�ص ًا اجلرمي ��ة َّ
املنظمة والف�ساد،
التخ�ص�ص يف الظروف املنا�سبة.
ينبغي توفري فر�ص
ُّ
( )96املبد�أ التوجيهي  ،1املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعيار ( 6ﻫ) ،معايري امل�س�ؤولية املهنية.
( )97املعيار ( 6ﻫ) ،معايري امل�س�ؤولية املهنية؛ املبد�أ التوجيهي �( 2أ) ،املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
( )98املبد�أ التوجيهي ( 2ب) ،املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
(" )99النزاه ��ة" يف ه ��ذا ال�سياق مفهوم وا�سع ميكن �أن ي�شم ��ل �أ�شياء من قبيل املو�ضوعية والكفاءة واالحرتافي ��ة والأمانة واحرتام حقوق
الإن�سان.
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 -152ويف حماول���ة لتعزيز نزاهة �أع�ض���اء النيابة العامة ورفع الوعي مبخاطر الف�ساد داخل جهاز النيابة
متخ�ص�صة لأع�ض���اء النيابة اجلدد
العام���ة ،بد�أ العديد م���ن الدول الآن و�ضع �أخالقي���ات وبرامج تدريبية
ِّ
يقدم املعهد الوطني للق�ضاء والنيابة العامة �سل�سل ًة من هذه الدورات
واملتم ِّر�سني على ال�سواء .ففي بولنداِّ ،
ِّ
للمرت�شح�ي�ن يف جمال "�أخالقيات عمل امل َّدع���ي العام" ت�شمل
ويقدم املعه���د دورات �إلزامية
املتخ�ص�ص���ةِّ .
ِّ
موا�ضيع من قبيل الأخالقيات وامل�س�ؤولية املهنية والإجراءات الت�أديبية .وعلى غرار ذلكُ ،ن ِّظمت يف �إكوادور
يف ع���ام  2012دورات درا�سي���ة موا�ضيعية جديدة ترمي �إىل مكافح���ة الف�ساد ،باعتبارها جزء ًا من برنامج
التدري���ب الإلزام���ي الذي ُيق َّدم �إىل �أع�ضاء جه���از النيابة العامة .ويف هذا ال�ص���دد ،كانت �إحدى الدورات
الدرا�سية املوا�ضيعية دورة "الأخالقيات وال�شفافية واخلدمة العمومية" التي �شارك فيها ،خالل تلك ال�سنة
وحده���ا 902 ،من امل َّدعني العامني )100(.ويوفِّر بع�ض الأدلَّة �أمثلة ع���ن ق�ضايا عملية لتو�ضيح �أف�ضل تطبيق
للمب���ادئ الأخالقية املج��� َّردة ،مثل املبادئ التوجيهية الأخالقية لأع�ض���اء النيابة العامة يف والية نيويورك،
()101
بعنوان "الت�ص ُّرف ال�سليم".
�إطار التقييم :التوظيف والتدريب
ما هي املتط َّلبات الأ�سا�سية الدنيا ل�شغل من�صب امل َّدعي العام؟ هل ي�شرتط على امل َّدعني العامني
حيازة �شهادة يف القانون؟ هل ي�شرتط �أن يكون قد ُ�سمح للم َّدعني العامني مبمار�سة القانون؟
الرد
التف�سري:
ما هي معايري اختيار امل َّدعني العامني؟ كيف يت ُّم فرز املر�شَّ حني ملن�صب امل َّدعي العام؟
الرد والتف�سري:
تعب الرتكيبة الدميغرافية للم َّدعني العامني عن الرتكيبة الدميغرافية لل�سكان؟
هل رِّ
الرد
التف�سري:
ممن يتقن لغتني �أو �أكرث من لغات الأقليات الإثنية؟
هل ُيلتم�س توظيف امل َّدعني العامني َّ
الرد
التف�سري:
يتم هذا التدريب؟ ما هي عنا�صر املناهج
ما هو التدريب الأ َّويل الذي يتل َّقاه امل َّدعون العامون؟ كيف ُّ
الدرا�سية؟
الرد والتف�سري:
هل يت�ض َّمن التدريب االلتزامات الأخالقية لأع�ضاء النيابة العامة وال�صكوك ذات ال�صلة والقوانني
املتعلقة بال�سلوك والأخالق وت�ضارب امل�صالح؟
الرد
التف�سري:
هل يت�ض َّمن التدريب احلقوق الد�ستورية والقانونية للمتَّهمني وامل�شتبه بهم؟
الرد
التف�سري:
هل ي�شمل التدريب حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها يف القانون الوطني والدويل؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

باملخدرات واجلرمية �إىل االجتماع الراب���ع للفريق العامل احلكومي
( )100ملزي���د م���ن املعلومات ،انظر تقرير مكتب الأمم املتح���دة املعني
ِّ
ال���دويل املفت���وح الع�ضوية املعن���ي مبنع الف�ساد" ،نزاهة اجلهاز الق�ضائ���ي و�إدارة الق�ضاء و�أجهزة النيابة العامة (امل���ادة  11من اتِّفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد)" (.)CAC/COSP/WG.4/2013/2
(.http://www.daasny.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-Ethics-Handbook.pdf )101
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هل التدريب امل�ستمر مطلوب من �أع�ضاء النيابة العامة؟ ما هو هذا التدريب امل�ستمر املطلوب؟ �إذا
كان اختيار ًّيا ،فما هي فر�ص التدريب املتاحة؟ كيف يت ُّم متويل هذا التدريب؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

�شروط اخلدمة والإجراءات الت�أديبية
 -153جاء يف مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ومعايري امل�س�ؤولية املهنية �أنَّه ينبغي �أن يتم َّتع �أع�ضاء النيابة
العام ��ة ب�شروط خدمة معقولة ومرتَّبات كافية )102(.وعلى غرار �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،ينبغي �أن يخ�ضع
�أع�ض ��اء النياب ��ة العامة ل�ش ��روط خدمة وا�ضحة يحكمها القان ��ون وتكون متاحة للجمه ��ور ،من قبيل الأجر
وم� � َّدة اخلدمة وفر�ص الرتقية واملعا�ش التقاعدي مبا يتنا�س ��ب مع دورهم احليوي ،ف� ً
ضال عن حتديد عمر
تع�سفي .وبالنظر �إىل املخاطر املرتبطة
منا�سب للتقاعد .وال يجوز تخفي�ض الرواتب واملزايا الأخرى ب�شكل ُّ
�أحيان� � ًا ب�إجراء املالحقة الق�ضائي ��ة ،يتعينَّ على الدول �أي�ض ًا �ضمان �أداء �أع�ض ��اء النيابة العامة لوظائفهم
()103
دون ترهيب �أو تدخُّ ل �أو تع ُّر�ض ال م ِّربر له للم�س�ؤولية �أو اخلطر على �سالمتهم.
 -154وينبغ ��ي �أن يك ��ون من ح ��قِّ �أع�ضاء النياب ��ة العامة �أداء وظائفه ��م املهنية دون ترهي ��ب �أو تعويق �أو
م�ضايق ��ة �أو تدخُّ ��ل غ�ي�ر الئ ��ق ودون التع ُّر�ض ب�ل�ا م�ب ِّ�رر للم�س�ؤولية املدني ��ة �أو اجلنائية �أو غ�ي�ر ذلك من
امل�س�ؤولي ��ات .ويتعينَّ على الدولة توفري احلماية اجل�سدي ��ة لأع�ضاء النيابة العامة ولأ�سرهم عندما تتع َّر�ض
�سالمتهم ال�شخ�صية للخطر بحكم �أدائهم لوظائفهم يف جمال املالحقة الق�ضائية ح�سب الأ�صول .وينبغي
�أن يك ��ون م ��ن حق �أع�ضاء النيابة العامة ت�شكيل الرابطات املهنية �أو غريها من املنظمات واالن�ضمام �إليها،
وفق ًا للقانون ،لتمثيل م�صاحلهم والنهو�ض بتدريبهم املهني وحماية مركزهم.
 -155وينبغ ��ي �أن يكون �أع�ضاء النيابة العامة ،يف �أداء واجباته ��م ،ملزمني مبد ِّونة قواعد �سلوك تت�ض َّمن
معايري ال�سلوك املهني الدولية املعا�صرة .و� ُّأي خرق لهذه املد ِّونة ميكن �أن ي�ؤ ِّدي �إىل فر�ض عقوبات منا�سبة.
ويف بع�ض ال�سياقات ،ميكن �أن تكمل مد ِّونة قواعد ال�سلوك مواد �إر�شادية داخلية �إ�ضافية �أو �سيا�سات ي�ضعها
املكت ��ب ل�ضمان معاملة منا�سب ��ة وم َّت�سقة للق�ضاي ��ا املت�شابهة ،من بني م�سائل �أخ ��رى .وعند و�ضع مد ِّونات
قواعد �سلوك لأع�ضاء النيابة العامة ،قد ترغب الدول يف �أن ت�أخذ يف االعتبار املعايري الدولية ذات ال�صلة،
()104
ومنه ��ا مبادئ الأمم املتح ��دة التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ض ��اء النيابة العامة ومعاي�ي�ر امل�س�ؤولية املهنية.
وينبغ ��ي يف جميع الأحوال ع ��دم �إخ�ضاع �أع�ضاء النياب ��ة العامة لإجراءات ت�أديبي ��ة و�إعفائهم من االمتثال
لأوامر غري م�شروعة �أو لأوامر تتعار�ض مع معايري �أو �آداب املهنة.
 -156ووفق� � ًا ملبادئ الأمم املتحدة التوجيهية" ،يجب �أن ت�ستن ��د الإجراءات الت�أديبية �ض َّد �أع�ضاء النيابة
العام ��ة �إىل القان ��ون �أو ال ُّنظُ ��م امل�ستن ��دة �إىل القانون .وتعالج ال�ش ��كاوى التي تق َّدم �ض َّده ��م ،وت ّدعي �أنَّهم
جت ��اوزوا ب�شكل وا�ضح نطاق املعايري املهنية ،معاجل� � ًة �سريع ًة ومن�صف ًة وفى �إطار �إجراءات مالئمة .ويكون
لأع�ضاء النيابة العامة احل ُّق يف حماكمة عادلة .ويجب �أن يخ�ضع القرار ملراجعة م�ستق َّلة" )105(.وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تكفل هذه الإجراءات "�إجراء تقييم واتِّخاذ قــرار على �أُ�س�س مو�ضوعية .وتحُ َّدد هذه الإجراءات
وفق� � ًا للقانون ومد ِّون ��ات قواعد ال�سلوك املهني و�سائر املعايري والقواع ��د الأخالقية الرا�سخة"( .)106وتظهر
( )102املبد�أ التوجيهي  ،6املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعيار ( 6ج) ،معايري امل�س�ؤولية املهنية.
( )103املبد�آن التوجيهيان  4و ،5املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعيار �( 6أ) و(ب) ،معايري امل�س�ؤولية املهنية.
( )104الق ��رار  ،2/17جلن ��ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،تقرير عن �أعم ��ال الدورة ال�سابعة ع�شرة ( 30ت�شرين الثاين /نوفمرب 2007
و 18-14ني�سان�/أبري ��ل  )2008و E/2008/30و ،E/CN.15/2008/22املرف ��ق ،معاي�ي�ر امل�س�ؤولية املهنية لأع�ضاء النياب ��ة العامة وبيان واجباتهم
وحقوقهم الأ�سا�سية.
( )105املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.21 ،
( )106املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.22 ،

65

66

دليـل التنفيـذ و�إطار التقييم ب�ش�أن املـادة 11

ال ��دول الأطراف ،على نحو متزاي ��د ،ا�ستعدادها التِّخاذ �إجراءات ت�أديبية وجنائي ��ة حيث يتبينَّ � َّأن �أع�ضاء
النياب ��ة العامة ارتكبوا �أعمال غ� � ٍّ�ش �أو ٍ
ف�ساد �أو انتهكوا القواعد ذات ال�صل ��ة بالأخالق وت�ضارب امل�صالح.
ويف ال ��دورة الرابع ��ة للفريق العامل املعني مبنع الف�ساد ب َّينت ال�صني ما تبذله من جهود للتحقيق يف حاالت
ال�سل ��وك الفا�سد من جانب �أع�ضاء النيابة العامة ومالحق ��ة ال�ضالعني فيها .وخالل الفرتة من عام 2008
�إىل ع ��ام � ،2012أج ��رت �إدارات الإ�شراف وتفتي�ش االن�ضباط التابعة جله ��از النيابة العامة يف �ش َّتى �أنحاء
()107
البالد حتقيقات يف  883حال ًة �شملت � 1 101شخ�ص.
�إطار التقييم� :شروط اخلدمة والإجراءات الت�أديبية
هل يتل َّقى امل َّدعون العامون �أجور ًا متنا�سبة مع دورهم؟ كيف تحُ َّدد �أجور امل َّدعني العامني؟
الرد
التف�سري:
التع�سفية من جانب احلكومة؟
كيف يتم َّتع امل َّدعون العامون بحماية القانون من الإجراءات ُّ
الرد والتف�سري:
كيف ُي�ضمن للم َّدعني العامني و�أ�سرهم الأمن البدين وكيف ُتو َّفر لهم احلماية؟
الرد والتف�سري:
والتجمع وتكوين اجلمعيات واحلق يف ت�شكيل
هل يتم َّتع امل َّدعون العامون باحلق يف حرية التعبري
ُّ
اجلمعيات املهنية واالن�ضمام �إليها؟
الرد
التف�سري:
هل و�ضعت النيابة العامة مد ِّونة �أخالق �أو مد ِّونة لقواعد ال�سلوك؟
الرد
التف�سري:
�شجع امل َّدعون العامون على الت�شاور مع م�س�ؤول �أعلى مرتب ًة �أو م�س�ؤول �أخالقي عندما
�إىل � ِّأي مدى ُي َّ
يواجهون� ،أو يتوقَّع �أن يواجهوا ،م�سائل �أخالقية؟
الرد والتف�سري:
كيف تعالج ال�شكاوى املتعلقة ب�سوء ال�سلوك؟ كيف تعامل ا ِّدعاءات الف�ساد �ض َّد �أع�ضاء النيابة
العامة؟ كيف تعالج ال�شكاوى من �سوء املعاملة �أو �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من جانب امل َّدعني
العامني؟
الرد والتف�سري:
هل ي�شرتط من امل َّدعني العامني الت�صريح علن ًا مبا لديهم من �أ�صول وخ�صوم؟ وما الغر�ض من
ذلك؟ ما هي الآلية القائمة ال�ستعرا�ض هذه الت�صريحات وحتليلها؟
الرد
التف�سري:
هل هناك �آلية ت�أديبية ر�سمية ب�ش�أن �أع�ضاء النيابة العامة؟ كيف تعمل هذه الآلية؟
الرد
التف�سري:
ما هي �صلة الإجراءات الت�أديبية الداخلية مع الهيئات الت�أديبية اخلارجية ،مثل نقابة املحامني؟
الرد والتف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

( )107ملزي ��د م ��ن املعلومات ،انظ ��ر تقرير االجتماع الرابع للفريق العام ��ل احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعن ��ي مبنع الف�ساد" ،نزاهة
اجلهاز الق�ضائي و�إدارة الق�ضاء و�أجهزة النيابة العامة (املادة  11من اتِّفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد)" (.)CAC/COSP/WG.4/2013/2

 -3النيابة العامة

ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة
 -157تختلف �أدوار �أع�ضاء النيابة العامة باختالف البلدان ،تبع ًا لتقاليد النظام القانوين .وبينما يقت�صر
والبت يف املالحقة
وتفح�ص الأدلَّة التي جتمعها ال�شرطة ِّ
دور امل َّدعي العام يف ُن ُظم القانون العام على تلقِّي ُّ
الق�ضائي ��ة (واملالحق ��ة فع ًال يف املحكمة) ،ف� َّإن �أع�ضاء النيابة العام ��ة يف ُن ُظم القانون املدين ي�شاركون يف
طائفة �أو�سع من الأن�شطة ،مبا يف ذلك التحقيق املبا�شر يف مرحلة ما قبل املحاكمة ويف تنفيذ الأحكام بعد
املحاكمة .وكذلك متنح ُن ُظم القانون العام تقليد ًّيا �أع�ضاء النيابة �سلطات تقديرية �أو�سع بكثري بينما تتم َّتع
النياب ��ة العامة يف ُن ُظم القان ��ون املدين بقدر �أقل من املرونة يف تقرير املالحقة �أو عدمها .وعلى الرغم من
ه ��ذه االختالف ��ات التاريخية ،يالحظ يف العقود الأخرية اتجِّ اه نحو التق ��ارب �سواء فيما يتعلق بدور امل َّدعي
العام يف التحقيقات �أَ ْم فيما يتعلق بنطاق ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة.
ال�سل�س
 -158وميك ��ن � ْأن ت� ��ؤ ِّدي ممار�سة النياب ��ة العامة ل�سلطة تقديري ��ة دور ًا ها ًّما يف �ضم ��ان الت�شغيل َّ
لنظ ��ام العدالة اجلنائية واح�ت�رام امل�صلحة العامة .وتعترب ال�سلطة التقديرية ل ��دى النيابة العامة "مك ِّون ًة
ها َّم� � ًة يف ُن ُظم العدالة اجلنائية احلديثة لأنَّها مت ِّكن �أع�ض ��اء النيابة العامة من الرتكيز على الق�ضايا على
نح ��و �أجن ��ع )108(".ولكن ،كما هو حال جمي ��ع ال�سلطات التقديرية ،يجب �أن متار� ��س النيابة العامة �سلطتها
التقديري ��ة بعناي ��ة ونزاهة و�شفافية .وتن� ُّ��ص املبادئ التوجيهية ل�ل��أمم املتحدة على � ْأن "يو ِّف ��ر القانون �أو
القواع ��د �أو الن ُُّظم املن�ش ��ورة ،يف البلدان التي تكون فيها وظائف �أع�ضاء النيابة العامة م َّت�سم ًة ب�صالحيات
البت يف عملي ��ات املالحقة
تقديري ��ة ،مب ��ادئ توجيهي ��ة م ��ن �أجل تعزي ��ز الإن�ص ��اف واتِّ�س ��اق ال ُّن ُهج عن ��د ِّ
الق�ضائي ��ة ،مبا يف ذلك بدء املالحقة �أو �صرف النظر عنه ��ا )109(".وت�س ِّلط معايري امل�س�ؤولية املهنية ال�ضوء
على � َّأن ممار�سة النيابة العامة لل�سلطة التقديرية م�س�ؤولية جدية وخطرية و�أنَّه ينبغي ممار�ستها على نحو
()110
مو�ضوعي وحمايد ،و�أن تكون مفتوح ًة قدر الإمكان و� ْأن تمُ ا َر�س با�ستقالل.
 -159ويجوز للم َّدعني العامني �أن ميار�سوا هذه ال�سلطة التقديرية يف حتديد ما �إذا كان ينبغي رفع دعاوى
جنائية �أَ ْم ال �أو ،بعد ال�شروع يف الإجراءات ،تقرير ما �إذا كان يتعينَّ �سحب اتِّهامات حم َّددة �أَ ْم الإجراءات
ب�أكمله ��ا .وميكن حتديد عدد م ��ن املبادئ الأ�سا�سية ب�ش� ��أن ممار�سة النيابة العام ��ة لل�سلطة التقديرية يف
ه ��ذا ال�سي ��اق ميكن �أن ت�شمل ،يف ممار�سة ال�سلطة التقديرية بعدم توجيه تهم يف ق�ضية مع َّينة :عدم كفاية
الأدلَّة� ،أو احل�صول على الأدلَّة ب�صورة غري قانونية� ،أو بيان التحقيق � َّأن امل َّتهم غري مذنب �أو وجود احتمال
كبري ب� َّأن امل�شتبه فيه غري مذنب� ،أو عدم ح�ضور �شهود هامني املحاكمة �أو عدم م�صداقية �إفادتهم و�/أو ال
ميك ��ن معاقبة الفعل �أو ال�شخ�ص لأ�سباب العفو �أو احل�صانة .وميكن �أن تكون هناك �أ�سباب �إ�ضافية لتربير
ق ��رار بعدم املالحقة متليه امل�صلحة العامة ،حتى ل ��و كانت هناك �أدلَّة كافية للقيام بها ،من ذلك مث ًال� :أن
ت� ��ؤ ِّدي املالحق ��ة �إىل عقوبة دنيا� ،أو � َّأن امل�شتبه يف ارتكابه اجلرمي ��ة ال ميلك قواه العقلية �أو مري�ض مي�ؤو�س
من �شفائه� ،أو احتمال � ْأن ت�ض َّر الإجراءات بالعالقات الدولية �أو امل�صالح الوطنية� ،أو � َّأن الت�أخري الكبري قد
ق َّلل من �أهمية الق�ضية� ،أو كان ا ُ
جل ْر ُم غري �شائن �أو خط�أ م�شروع ًا� ،أو ميكن حتقيق العدالة بقرارات خارج
نظام العدالة اجلنائية الر�سمي.
ت�شجع ا�ستخدام بدائل للمالحقة يف
 -160وحتت ��وي املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة �أي�ض ًا على �أح ��كام ِّ
النظ ��ام الق�ضائي الر�سمي ،م�ش�ي�رة �إىل �إمكانية ا�ستخدام خطط التحويل ه ��ذه للتخفيف من عبء العمل
املفرط على عاتق املحكمة وكذلك لتجنُّب الو�صم ج َّراء الإجراءات اجلنائية والآثار ال�ضا َّرة املحتملة ج َّراء
عقوب ��ة ال�سج ��ن .وتق�ضي املبادئ التوجيهي ��ة ب�أن يويل امل َّدع�ي�ن العامني "االعتبار الواج ��ب لإمكان �صرف
(.Hammergren, L., Corruption in Justice Sector Institutions, p. 6 )108
( )109املبد�أ التوجيهي  ،17املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
( )110الديباجة واملعيار  ،1-2معايري امل�س�ؤولية املهنية.
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النظ ��ر ع ��ن املالحقة الق�ضائية ووقف ال َّدع ��اوى ،ب�شروط �أو بدون �شروط ،وحتوي ��ل الق�ضايا اجلنائية عن
نظام الق�ضاء الر�سمي ،وذلك مع االحرتام الكامل حلقوق امل�شتبه فيهم وال�ضحايا )111(".ويو�صى بالتحويل
ب�صف ��ة خا�ص ��ة يف الق�ضايا الت ��ي ت�شمل الأحداث ،وحت ��ثُّ املب ��ادئ التوجيهية امل َّدعني العام�ي�ن على "بذل
()112
ق�صارى جهودهم لالمتناع عن اتِّخاذ �إجراءات ق�ضائية �ض َّد الأحداث �إ َّال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى".
وينبغ ��ي ل ِّأي مراع ��اة من هذا القبيل من جانب �أع�ض ��اء النيابة العامة لتحويل الق�ضاي ��ا عن نظام العدالة
اجلنائية الر�سمي � ْأن تت�ض َّمن بو�ضوح و�شفافية الإر�شادات وامل�س ِّوغات للقيام بذلك.
 -161ويف هذه الأحوال ،تو�صي املعايري الدولية باعتماد مبادئ توجيهية� ،سواء يف القانون �أَ ْم يف القواعد
�أو اللوائ ��ح املن�ش ��ورة ،من �أج ��ل تعزيز الإن�صاف واالتِّ�س ��اق يف ممار�سة النيابة العام ��ة لل�سلطة التقديرية.
واملبادئ التوجيهية العامة هامة �أي�ض ًا يف �ضمان ال�شفافية وبالتايل يف بناء ثقة اجلمهور يف القرارات التي
ي َّتخذها امل َّدعون العامون يف ممار�سة �سلطتهم التقديرية.
 -162ويف بل ��دان القانون املدين التي تط ِّبق "مب ��د�أ القانونية"ُ ،يطلب من امل َّدعي العام مالحقة كل ق�ضية
تك ��ون فيه ��ا الأدلَّة كافي ًة لتربير �إبق ��اء املالحقة .وقيل � َّإن هذا ي�ساعد على �إزال ��ة املجاالت املحتملة للف�ساد
داخ ��ل نظ ��ام العدالة من خالل �إزال ��ة ال�سلطة التقديرية .ف� ��إذا كان مل َّتهم � ْأن يت َّرب�أ م ��ن الإدانة ،فيجب �أن
يك ��ون ذل ��ك بعد اال�ستماع للأدلَّة علن ًا يف جل�سة مفتوحة .ولن يكون ذلك نتيج ًة لقرار ُي َّتخذ يف جل�سة مغلقة
يف مكت ��ب امل َّدع ��ي العام .ولك ��ن النيابة العامة يف تقليد القان ��ون العام تواجه يوم ًّيا ق ��رارات ب�ش�أن �ضرورة
املالحق ��ة �أو �صرف النظر عنها .ويف كل حالة ،يكون ت�أثري هذا القرار على امل َّتهم وال�ضحية واملجتمع كبري ًا
بحي ��ث يجعل ممار�سة ه ��ذه ال�سلطة التقديرية ،يف بع�ض الأح ��وال ،مه َّم ًة �صعب ًة للغاي ��ة .ف� ُّأي قرار خاطئ
باملالحق ��ة (�أو �ص ��رف النظ ��ر عنها) ميك ��ن �أن ينال من ثقة النا� ��س يف العملية اجلنائي ��ة �أو �أن يت�س َّبب يف
�إجه ��اد ال ي�ستحقه �شخ�ص م َّتهم ظلم ًا .ولذلك ينبغي �أن متار� ��س ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة ،عندما
ُي�سم ��ح بها وتكون م�س ِّوغة ،على نحو ي َّت�سم بامل�س�ؤولية واال�ستق�ل�ال ومتح ِّرر من التدخُّ ل ال�سيا�سي .وتتط َّلب
معاي�ي�ر امل�س�ؤولية املهنية �أن متار� ��س ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة "ب�ش ��كل م�ستقل و�أن تكون خالي ًة من
()113
التدخُّ ل ال�سيا�سي".
 -163وينبغي �أن ي�ؤ ِّدي امل َّدعي العام واجباته دون خوف �أو حماباة �أو حتامل .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يجب
على امل َّدعي العام تنفيذ مهام من�صبه دون حت ُّيز .ويجب �أ َّال يت�أ َّثر بامل�صالح الفردية �أو الطائفية �أو اخل�ضوع
لل�ضغ ��وط ال�شعبي ��ة �أو الإعالمية ،و�أ َّال يراعي �إ َّال امل�صلحة العامة .ويج ��ب عليه �أن يت�ص َّرف مبو�ضوعية و�أن
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت ل�صالح امل َّتهم �أو لغري �صاحله .ويجب �أن
يراع ��ي جمي ��ع املالب�سات ذات ال�صلةِّ ،
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت
يحر� ��ص على �إجراء جمي ��ع التح ِّريات الالزمة واملعقولة و�أن يطلع على نتائجهاِّ ،
ربئه .ويجب على امل َّدعي العام �أن يبحث عن احلقيقة و�أن ي�ساعد املحكمة يف الو�صول
تدي ��ن امل�شتب ��ه به �أو ت ّ
�إليها و�أن َيعدل بني املجتمع وال�ضحية وامل َّتهم وفق ًا للقانون وملا ميليه ال�ضمري.
 -164وينبغي �أن يكون امل َّدعون العامون يف موقف مي ِّكنهم من مقا�ضاة املوظفني العموميني ع َّما يرتكبونه
من جرائم ،وال �سيما ما يتعلق منها بالف�ساد و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة واالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
وغ�ي�ر ذلك من اجلرائ ��م .ويف بع�ض البلدان ،ي�سمح القانون ل�سلطة غري النياب ��ة العامة ،مثل وزير العدل،
ب�إعط ��اء تعليمات عام ��ة �أو حم َّددة �إىل امل َّدعني العام�ي�ن .وميكن �أن ت�شمل هذه التعليم ��ات توجيه ًا باتِّخاذ
�إج ��راءات جنائي ��ة �أو بوقف �إجراءات م َّتخذة قانون� � ًا .ومن ال�ضروري ،حفاظ ًا على واق ��ع وت�ص ُّور ا�ستقالل
النياب ��ة العامة� ،أن تكون � ُّأي تعليمات من هذا القبيل �شفَّاف ًة وم َّت�سق ًة مع ال�سلطة القانونية وتخ�ضع للمبادئ
التوجيهية الرا�سخة .وينبغي �أن ت�صبح � ُّأي تعليمات من هذا القبيل جزء ًا من امللف بحيث تتم َّكن الأطراف
( )111املبد�أ التوجيهي  ،18املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
( )112املبد�أ التوجيهي  ،19املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.
( )113املعيار  ،1-2معايري امل�س�ؤولية املهنية.
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الأخرى من ِّ
االطالع والتعليق عليها .وتقت�ض ��ي املعايري الدولية �أن تكون � ُّأي تعليمات ت�ص ��درها �سلطات غري
النيابة العامة �إىل امل َّدعني العامني �ش� �فَّاف ًة وم َّت�س ��ق ًة مع ال�س ��لطة القانونية وخا�ض ��ع ًة للمب ��ادئ التوجيهية
()114
الرا�سخة ،وذلك حلماية ا�ستقالل النيابة العامة.
التحديات التي يجب � ْأن
 -165ويف ممار�س ��ة ال�س ��لطة التقديرية ،يواجه امل َّدعي العام دون غريه عدد ًا من ِّ
يت�ص� � َّدى لها من �أجل احلفاظ على املو�ض ��وعية وامل�س ��اواة �أمام القانون� .أ َّو ًال ،يواجه امل َّدعي العام �ض ��غط ًا
متعددة ،مبا يف ذلك ال�ضحية و�أ�سرة
لإ�صدار حكم بالإدانة يف ق�ضية جنائية حاملا ترفع دعوى بها م�صادر ِّ
ال�ض ��حية وفئات م�س ��اندة ال�ض ��حية وو�س ��ائط الإعالم و�أفراد اجلمهور عا َّم ًة وغريه م ��ن الزمالء امل َّدعني
العامني وامل�ش ��رفني .وكما �أ�ش ��ار �أحد اخلرباء ،ف� َّإن هذا ال�ضغط ميكن �أن ي�ؤ ِّدي �إىل "هاج�س الإدانة" ،وهو
بحجة ال�س ��عي �إىل "حتقيق العدال ��ة" )115(.وهذا يتط َّلب من
الرتكيز املفرط على ا�ست�ص ��دار �أحكام الإدانة َّ
ً
امل َّدعي العام املوازنة بدقَّة بني املتط َّلبات املتناف�سة حتقيقا لأغرا�ض العدالة واحلفاظ يف الوقت نف�سه على
حما�س الدفاع.
 -166والتح � ِّ�دي الث ��اين ال ��ذي يواجهه امل َّدع ��ون العامون هو االلت ��زام الأخالقي بالإميان بالق�ض ��ية قيد
املالحق ��ة .وق ��د يوجد هذا االلتزام يف نظام �أ�سا�س ��ي �أو الئحة ،ولكنَّه قد يبدو �أي�ض� � ًا بب�س ��اطة كتعبري عن
�ش ��عور امل َّدعي العام بدوره الأ�سا�سي يف خدمة �أهداف العدالة .وقد �أ�شري �إىل � َّأن هذا النَّهج ميكن �أن ي ؤ� ِّدي
�إىل نوع من "الر�ؤية ال�ض� � ِّيقة" من جانب امل َّدعني العامني التي ميكن �أن تنال من مو�ض ��وعيتهم ل َّأن امل َّدعني
العام�ي�ن الذي ��ن ي�س ��عون �إىل حتقيق العدالة يجب �أن يقتنعوا �أنف�س ��هم �أ َّو ًال بالذنب الذي يرتكبه ال�ش ��خ�ص
()116
ك�شرط م�سبق للقرار ب� َّأن الإدانة اجلنائية هي النتيجة العادلة.
 -167ثالث� � ًا ،كثري ًا ما يتك َّون لدى امل َّدعي العام ر�ؤية وحيدة ال ُب ْعد للق�ض ��ية ق ��د تفاقم وتعزِّ ز �أخطا ًء ربمَّ ا
وقعت �أثناء مرحلة التحقيق ،يف الأحوال التي تكون فيها ال�شرطة قد �ض َّيقت تركيزها على م�شتبه به واحد
بعينه �أثناء �س�ي�ر التحقيق ،وبالتايل قد مييل �إىل ترجيح م�ص ��داقية الأدلَّة التي تدين امل�ش ��تبه به وي�ستبعد
ال �ش ��عور ًّيا الأدلَّة التي �إ َّما تخفِّف امل�س� ��ؤولية اجلنائية �أو—يف� أ�س ��و أ� الأحوال—ت ؤ� ِّيد امل�س� ��ؤولية اجلنائية
ل�ش ��خ�ص �آخر )117(.ونظر ًا للف�ص ��ل بني دور ال�شرطة ودور النيابة العامة يف العديد من الواليات الق�ضائية،
كم ��ا َو َر َد �أع�ل�اه ،ف� َّإن امل َّدعي العام لن يرى يف غالب الأحيان �س ��وى الأدلَّة املتو ِّلدة نتيج ًة لتحقيق ال�ش ��رطة
بخ�ص ��و�ص م َّتهم معينَّ بارتكاب اجلرمية بد ًال من كامل جمموع الأدلَّة وال�ش ��بهات املحتملة التي ُن ِظ َر فيها
التحدي بحكم العالقة املعقَّدة التي تتط َّور بني جهاز ال�شرطة والنيابة
خالل �سري التحقيق .وقد ي�شت ُّد هذا ِّ
العامة اللذين يتعاونان ل�ض ��مان حما�سبة الأ�شخا�ص الذين يرتكبون جرمي ًة قانون ًّيا ،هذا من جهة ،والعمل
من جهة �أخرى مبثابة رقيب كل منهما على الآخر ل�ضمان نظام عدالة جنائية مو�ضوعية وعادلة .وقد ي�ؤ ِّدي
ه ��ذا الدور �إىل توتُّر ملحوظ ،قد يتط َّلب �أحيان ًا التفاو�ض والت�س ��وية ،ميك ��ن �أن ي�ؤ ِّثر على كيفية التعامل مع
مما قد ينال من مكانة القيم الأ�سا�سية للمو�ضوعية وامل�ساواة.
حاالت خا�صة �أو عالجهاَّ ،
 -168ويف الن ُُّظ ��م الت ��ي يكون فيها للنيابة العامة �س ��لطة تقديرية ،ال تقت�ص ��ر هذه ال�س ��لطة على مرحلة
االتِّهام �أو قرارات النظر يف ق�ض ��ية االتِّهام �أو �ص ��رف النظر عنها ،و� مَّإنا متت ُّد �أي�ض� � ًا لت�شمل مراحل �أخرى
م ��ن الإج ��راءات اجلنائية ،وميكن �أن تنطوي على اعتبارات خا�ص ��ة ينبغي �أن ت�س ��تند �إىل مبادئ توجيهية
�أو �سيا�س ��ات داخلية يف مكتب النيابة العامة ل�ض ��مان اتِّ�ساق النَّهج والتطبيق ف�ض�ل ً�ا عن املمار�سة ال�سليمة
ل�سلطة التقدير .وقد تن�ش�أ هذه الق�ضايا يف احلاالت التالية ،من بني �أمور �أخرى:
•

 ق ��رارات االتِّهام :ل ��دى النظر يف توجيه اتِّهامات جنائية يف ق�ض ��ية مع َّينة �أو �ص ��رف النظر عنها،
ينبغي �أن ي�سرت�شد امل َّدعي العام باعتبارات احتمال الإدانة املعقول ا�ستناد ًا �إىل الأدلَّة وما �إذا كانت

( )114املعيار  ،2-2معايري امل�س�ؤولية املهنية.
(.Macfarlane, p. 52 )115
(.Macfarlane, p. 53 )116
(.Macfarlane, p. 53 )117
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•

•
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االتِّهامات اجلنائية تخدم امل�صلحة العامة .ومن �ش�أن املبادئ التوجيهية �أو ال�سيا�سات الداخلية �أن
ت�ساعد على �ضمان االتِّ�ساق يف ممار�سة ال�سلطة التقديرية يف هذا ال�سياق.
البت يف طل ��ب ا�ستمرار االحتجاز ال�سابق
التو�صي ��ات بالإفراج بكفال ��ة �أو بالإفراج امل�شروط :لدى ِّ
للمحاكم ��ة� ،أو الإفراج بكفالة �أو �شروط الإف ��راج (بكفالة �أو بدونها) ،يجب �أن ي�أخذ امل َّدعي العام
ع َّدة عوامل يف االعتبار ،مبا يف ذلك حماية املجتمع و�سالمة ال�ضحية واحتمال هروب امل َّتهم .ولدى
موازنة ما يطلبه من القا�ضي ،يجب على امل َّدعي العام ممار�سة �سلطة التقدير ال�سليم مبا يتما�شى
مع هذه االعتبارات وغريها.
اتِّفاقات الت�سوية :لدى اتِّخاذ قرار بالدخول يف اتِّفاق ت�سوية �أَ ْم ال و�إىل � ِّأي مدى مع م َّتهم بارتكاب
جرمي ��ة ،حي ��ث ُي�سمح بذلك ،يجب عل ��ى امل َّدعي العام � ْأن ميار� ��س �سلط ًة تقديري� � ًة وحكم ًا �سديد ًا
يف املوازن ��ة ب�ي�ن عوامل خمتلفة ،مبا فيه ��ا امل�صلحة العامة وحقوق ال�ضحي ��ة وم�صلحتها واحتمال
التعوي�ض وردع امل َّتهم واملجتمع الأو�سع وم�صلحة العدالة.
العمل مع �ضحايا اجلرمية :من املهم لأع�ضاء النيابة العامة �إحاطة ال�ضحايا علم ًا يف جميع مراحل
الإجراءات ،مبا فيها اال�ستماع �إىل وجهات نظرهم ب�ش�ؤون الكفالة �أو الإفراج امل�شروط والتح�ضري
للمحاكم ��ة ومفاو�ضات الت�سوية وتو�صيات احلكم والتعوي�ض .وقد ترتفع هذه الوظائف �إىل م�ستوى
()118
الواجبات يف الدول التي لديها قوانني تكفل حقوق ال�ضحايا �أو �أي قواعد من هذا القبيل.
العم ��ل مع اجلناة املتعاونني :عندما يلتم�س امل َّدعي الع ��ام تعاون �شخ�ص �إ َّما م َّتهم بجرمية جنائية
�أو م�شتب ��ه يف ارتكاب ��ه جرمية جنائي ��ة من �أجل امل�ضي ُقدم� � ًا يف التحقيقات اجلنائي ��ة مل�شتبه بهم
�آخري ��ن )119(،هن ��اك العديد من االعتبارات الهام ��ة التي يتعينَّ على امل َّدعي الع ��ام �أن ينظر فيها.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل م�صلح ��ة العدالة وامل�صلحة العامة يجب على امل َّدعي الع ��ام �أي�ض ًا �أن يحر�ص على
النظ ��ر يف م�صال ��ح ال�ضحية واجلاين املتع ��اون يف تورطهما يف امل�ساع ��دة يف التحقيقات .و�أخري ًا،
حمام
ينبغ ��ي �أن يب ��ذل امل َّدعي العام عناي ًة َّ
خا�ص ًة لدى العمل مع اجلناة املتعاونني الذين ال مي ِّثلهم ٍ
التو�صل �إىل � ِّأي اتِّفاق.
ل�ضمان �أنَّهم على علم تام بحقوقهم وبالعواقب �إذا انتهى التعاون قبل ُّ
تو�صي ��ات �إ�ص ��دار الأح ��كام :لدى تقدمي تو�صي ��ة �إىل القا�ضي ال ��ذي ي�صدر احلك ��م ب�ش�أن احلكم
املنا�س ��ب �إثر �إدانة جنائية ،يجب على امل َّدعي العام �أن ينظر يف م�صلحة العدالة ورغبات ال�ضحية
وخط ��ورة اجلرمي ��ة وعوامل ردع الأفراد واملجتمع وحماية املجتم ��ع ودور اجلاين �إىل جانب العديد
م ��ن العوامل الأخرى .وينبغي �أ َّال ي�سعى امل َّدعي العام بب�ساطة �إىل توقيع احلد الأق�صى من العقوبة
الت ��ي ق ��د تكون ممكنة ب�ش� ��أن اجلرمية �أو اجلرائم املدان ��ة ،ولكن عليه بد ًال م ��ن ذلك املوازنة بني
امل�صالح القائمة—و�أهمها م�صلحة العدالة.

ويف كل ه ��ذه ال�سياق ��ات ،ويف غريه ��ا ،ميك ��ن �أن ت�سرت�ش ��د ممار�سة امل َّدع�ي�ن العامني لل�سلط ��ة التقديرية
بااللتزام ��ات الأخالقية واملهني ��ة ،ف� ً
ضال عن ال�سيا�س ��ات الداخلية واملبادئ التوجيهي ��ة ل�ضمان الإن�صاف
واالتِّ�ساق واملو�ضوعية.
 -169ويف البلدان التي يح ُّق فيها للمواطنني �إقامة دعاوى خا�صة ب�ش�أن م�سائل يبدو �أنَّها تخدم امل�صلحة
العام ��ة ،وهو غالب ًا م ��ا يحدث يف حاالت خمالفات قانونية �أو خمالفات تافه ��ة ن�سب ًّيا ،ينبغي للم َّدعي العام
تن�ص القاعدة  3-4من معايري امل�س�ؤولية املهنية للم َّدعني العامني على "املراعاة ،وفق ًا للقانون املحلي ومقت�ضيات املحاكمة العادلة،
(ُّ )118
لآراء ال�ضحاي ��ا وال�شه ��ود وم�صاحلهم امل�شروعة و�شواغلهم املحتملة عندما تتع َّر�ض م�صاحلهم ال�شخ�صية �أو يحتمل �أن تتع َّر�ض للم�سا�س بها،
وال�سع ��ي �إىل �ضم ��ان �إطالع ال�ضحايا وال�شه ��ود على حقوقهم ،وال�سعي كذلك �إىل �ضمان �إطالع �أي ط ��رف م�ضار بحقه يف اللجوء �إىل �سلطة/
حمكمة �أعلى متى كان ذلك ممكن ًا".
( )119انظر املادة  37من االتِّفاقية.
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عموم� � ًا �أ َّال يتدخَّ ��ل لإحباط دع ��وى جنائية من هذا القبيل �إ َّال يف م�صلحة العدال ��ة حيث من الوا�ضح الأكيد
� َّأن الدع ��وى تافه ��ة �أو كيدية .وينبغ ��ي الإعالن عن �أ�سب ��اب � ِّأي تدخُّ ل من هذا القبي ��ل .ويف بع�ض الواليات
للتدخل و�أن ي�صبح طرف ًا يف دعوى خا�صة� ،آخذ ًا
الق�ضائية ،يجوز للم َّدعي العام �أن ميار�س �سلطة تقديرية ُّ
يف االعتب ��ار عوامل مث ��ل امل�صلحة العامة وخطورة ا ُ
جل ْرم واحتماالت املحاكم ��ة العادلة وجتنُّب الإجراءات
املتك� � ِّررة �أو املتوازي ��ة .وينبغي �أن تخ�ضع ممار�سة ه ��ذه ال�سلطة التقديرية للمبادئ املب َّين ��ة �أدناه و�أن تكون
م َّت�سق� � ًة مع � ِّأي مبادئ توجيهية داخلية �أو مد ِّونة قواع ��د �سلوك لأع�ضاء النيابة العامة الذين يواجهون هذه
()120
امل�سائل.
�إطار التقييم :ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة
هل لدى النيابة العامة دليل �سيا�سة عامة مكتوب يتناول ممار�ستها لل�سلطة التقديرية؟
الرد
التف�سري:
هل دليل هذه ال�سيا�سة العامة متاح للجمهور؟
الرد
التف�سري:
يوجه رئي�س النيابة العامة ممار�سة ال�سلطة التقديرية بني �أع�ضاء النيابة؟ هل تف َّو�ض ال�سلطة
كيف ِّ
التقديرية لكل م َّدعٍ عام مبفرده؟
الرد
التف�سري:
ما هي �سيا�سة النيابة العامة ب�ش�أن رفع دعاوى املالحقة الق�ضائية؟
التف�سري:
هل يتعينَّ رفع دعوى ق�ضائية ك َّلما �أظهر التحقيق � َّأن هناك �أد َّل ًة معقول ًة على ارتكاب جرمية؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مبادئ توجيهية ب�ش�أن التو�صيات املتعلقة بالإفراج بكفالة �أو الإفراج امل�شروط قبل
املحاكمة؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مبادئ توجيهية لأع�ضاء النيابة العامة يف تعاملهم مع ال�ضحايا؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مبادئ توجيهية لأع�ضاء النيابة العامة الذين يعملون مع جمرمني متعاونني؟
الرد
التف�سري:
هل هناك مبادئ توجيهية لأع�ضاء النيابة العامة ب�ش�أن الدخول يف مفاو�ضات �إقرار بالذنب �أو يف
التو�صل �إىل اتِّفاقات �إقرار بالذنب؟
ُّ
الرد
التف�سري:
هل هناك مبادئ توجيهية للم َّدعني العامني يف تقدمي تو�صيات ب�ش�أن احلكم الذي ت�صدره املحكمة؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

( )120ميك ��ن ِّ
االط�ل�اع على مثال لهذه املب ��ادئ التوجيهية ،حيث ينظر امل َّدع ��ي العام يف التدخل يف دعوى خا�صة يف قان ��ون النيابة العامة
لوزارة العدل يف حكومة هونغ كونغ ،يف املوقع.http://www.doj.gov.hk/eng/public/pubsoppapcon.html :
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هل الحقت النيابة العامة ،يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية (�أو يف ظل الإدارة احلكومية احلالية) �أ ًّيا
من كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة بتهمة الف�ساد �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة؟
الرد
التف�سري:
يح�سن فيها ت�أجيل املالحقة
هل هناك توجيهات يف جمال ال�سيا�سة العامة لتحديد احلاالت التي ُ
الق�ضائية �أو عدم �إجرائها؟
الرد والتف�سري:
هل ي�سمح القانون لوزير العدل �أو مل�س�ؤول �سيا�سي مماثل ب�إ�صدار تعليمات عامة �أو خا�صة �إىل
يتم ذلك؟
النيابة العامة؟ يف حالة الإيجاب ،كيف ُّ
الرد
التف�سري:
هل النيابة العامة ملزمة باالمتثال لهذه التعليمات؟
الرد
التف�سري:
هل ميلك امل َّدعي العام ال�صالحية ملمار�سة ال�سلطة التقديرية ملقا�ضاة املوظفني العموميني يف حال
ارتكاب جرائم الف�ساد �أو االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان؟
الرد
التف�سري:
يتدخل امل َّدعي العام يف دعوى خا�صة (حيث يح ُّق له ذلك) وي�سعى لإجها�ض الدعوى ،فهل
عندما َّ
ً
التدخل؟
هذا
أ�سباب
�
عن
ا
علن
ح
ر
ي�ص
أن
ُيطلب منه �
ُّ
ِّ
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

الإجراءات اجلنائية
يتم�سك باحلقِّ يف حماكم ��ة عادلة كما هو حم َّدد ومكفول يف املادة 14
 -170يتع�َّي�نَّ عل ��ى امل َّدعي العام �أن َّ
م ��ن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية .وهذا احل ُّق مكفول بعب ��ارات مماثلة يف االتِّفاقية
الأوروبي ��ة حلماي ��ة حق ��وق الإن�سان واحل ِّري ��ات الأ�سا�سي ��ة واالتِّفاقية الأمريكي ��ة حلقوق الإن�س ��ان وامليثاق
الأفريق ��ي حلق ��وق الإن�سان وال�شعوب .وتبع ًا لذلك ،ينبغي للم َّدعي الع ��ام ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن يحرتم
افرتا�ض الرباءة وحماية مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص الدفاع.
 -171وعن ��د �إقامة دعوى جنائية ،ينبغ ��ي �أ َّال مي�ضي امل َّدعي العام يف الدعوى ما مل ت�ستند �إىل �أدلَّة يعتقد
ب�ص ��ورة معقولة �أنَّها موثوقة ومقبولة و�أ َّال ي�ستم َّر يف املالحقة م ��ا مل تتوفَّر هذه الأدلَّة .ويف املحكمة ،ينبغي
للم َّدعي العام �أن ي�ضمن عر�ض الق�ضية بحزم ولكن ب�إن�صاف ،و�أ َّال يتجاوز ما تك�شف عنه الأدلَّة .وتقت�ضي
املعاي�ي�ر الدولية �أن يكف ��ل امل َّدعون العامون الإف�صاح عن �أدلَّة ال�ب�راءة للم َّتهم وعدم االعتماد يف املحاكمة
()121
على الأدلَّة التي َّمت احل�صول عليها بو�سائل غري م�شروعة انتهاك ًا حلقوق الإن�سان التي يتم َّتع بها امل َّتهم.
وينبغي للم َّدعي العام � ْأن يك�شف للم َّتهم وحماميه عن كل معلومات التربئة �سواء �ض َّده �أو ل�صاحله يف �أقرب
وق ��ت ممكن �إىل ح � ٍّ�د معقول .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يلزم امل َّدعي الع ��ام ب�أن يفعل ذلك و�إ َّال يع ِّر�ض
نف�سه للتدابري الت�أديبية وربمَّ ا �إ�سقاط الق�ضية.
مما �إذا كان ق ��د َّمت احل�صول عليها ب�صورة
 -172ينبغ ��ي للم َّدعي العام فح� ��ص الأدلَّة املطروحة للت�أ ُّكد َّ
قانونية �أو د�ستورية .ف�إذا توفَّرت للم َّدعي العام �أدلَّة �ض َّد م َّتهم يعلم امل َّدعي العام �أو يعتقد ،لأ�سباب معقولة،
ب� �� َّأن احل�صول عليها جرى ب�أ�ساليب غري م�شروعة ت�ش� � ِّكل انتهاك ًا ج�سيم ًا حلقوق الإن�سان اخلا�صة بامل�شتبه
( )121املبد�أ التوجيهي  ،15املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة؛ املعياران  3و ،4معايري امل�س�ؤولية املهنية.
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ب ��ه �أو ب� �� ِّأي �شخ�ص �آخر ،وخ�صو�ص ًا با�ستخ ��دام الأ�ساليب التي ت�ش ِّكل تعذيب ًا �أو معامل ��ة �أو عقوبة قا�سية �أو
ال� إن�ساني ��ة �أو مهين ��ة ،ينبغي له �أن يرف�ض ا�ستخدام ه ��ذه الأدلَّة �ض َّد � ِّأي �شخ�ص غ�ي�ر الذين مار�سوا هذه
الأ�سالي ��ب .وينبغي للم َّدعي الع ��ام �أن يب ِّلغ املحكمة بذلك و�أن ي َّتخذ جميع اخلطوات الالزمة ل�ضمان تقدمي
امل�س�ؤولني عن ممار�سة هذه الأ�ساليب �إىل العدالة.
 -173ويف الوالي ��ات الق�ضائي ��ة الت ��ي ي�شارك فيها امل َّدع ��ي العام يف التحقيق يف اجلرمي ��ة �أو يف ممار�سة
ال�سلط ��ة عل ��ى ال�شرط ��ة �أو املحقِّقني الآخرين ،ينبغي ل ��ه �أن يفعل ذلك مبو�ضوعية ونزاه ��ة وكفاءة مهنية.
وينبغ ��ي للم َّدع ��ي العام �أي�ض� � ًا �أن يت�أكَّد من � َّأن ال�شرط ��ة �أو املحقِّقني الآخرين يحرتم ��ون املبادئ القانونية
وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية .وينبغي للم َّدعي العام �أن يراعي �آراء ال�ضحايا وال�شهود ،وم�صاحلهم امل�شروعة
و�شواغله ��م املحتمل ��ة ،الذي ��ن تتع َّر� ��ض م�صاحلهم ال�شخ�صي ��ة �أو يحتم ��ل �أن تتع َّر�ض للم�سا� ��س بها ج َّراء
الدع ��وى ،و�أن ي�سعى �إىل �ضم ��ان �إطالع ال�ضحايا وال�شهود على حقوقهم .وكذل ��ك ينبغي للم َّدعي العام �أن
ي�ضمن �إطالع � ِّأي طرف مت�ض ِّرر بحقِّه يف اللجوء �إىل �سلطة/حمكمة �أعلى متى كان ذلك ممكن ًا.
 -174وحر�ص� � ًا عل ��ى �ضمان عدال ��ة وفعالية املالحق ��ات الق�ضائية ،ينبغ ��ي للم َّدعي الع ��ام �أن يتعاون مع
ال�شرطة واملحاك ��م وحماميي الدفاع واملدافعني العموميني واجلهات احلكومية الأخرى� ،سواء كانت وطني ًة
�أَ ْم دولي� � ًة ،و�أن يق � ِّ�دم امل�ساعدة �إىل دوائ ��ر النيابة العامة والزم�ل�اء يف الواليات الق�ضائي ��ة الأخرى ،وفق ًا
للقانون وبروح من التعاون.
 -175وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،وكعن�صر �إ�ضايف ل�ضمان �إن�صاف املالحقة وعدم وجود حت ُّيز غري الئق �إزاء
التو�صل �إىل ا�ستنتاج
م َّته ��م بارت ��كاب جرمية يفرت�ض �أ َّن ��ه بريء يف جميع مراحل الدعوى ما مل وح َّتى يت � َّ�م ُّ
بالذنب من جانب املحقِّق ،ف�إنَّه يتعينَّ على امل َّدعي العام �أن يدخل طرف ًا يف � ِّأي تفاعالت مع و�سائط الإعالم
يف مراحل التحقيق واملالحقة واملحاكمة .و�إذا مل ي َّتخذ جانب احلذر ،ف� َّإن امل َّتهم بارتكاب جرمية ميكن �أن
يتع َّر� ��ض للتحامل من و�سائط الإعالم �أو اجلمهور قب ��ل �أن تُق َّدم � ُّأي �أدلَّة �إىل املحكمة ،وعندما تت�ش َّكل هذه
بغ�ض النظر عن النتيجة النهائية للق�ضية.
الآراء ق ��د يكون من ال�صعب � ْإن مل يكن م ��ن امل�ستحيل تغيريهاِّ ،
ويعك� ��س هذا الواجب التزام احلفاظ على �س ِّرية املعلومات املتع ِّلقة بالق�ضية وعدم حماولة الإ�ضرار ب�أفراد
اجلمه ��ور �أو ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة �أو الأ�شخا�ص الذين ق ��د ي�ضطلعون بتقييم الأدلَّة للب � ِّ�ت يف م�س�ألة الذنب.
وم ��ع هذا من ال�شائ ��ع �أن يتلقَّى امل َّدعي العام طلب ��ات من و�سائط الإعالم—وال� سيم ��ا يف الق�ضايا املثرية
حم ��ط الأنظار—للح�صول عل ��ى معلومات عن الق�ضية �أو �إج ��راءات املالحقة .ويف ه ��ذه الأحوال ،ينبغي
للم َّدعي العام بالت�أكيد ت�سهيل ح�صول و�سائط الإعالم على املعلومات ب�ش�أن املرحلة التي بلغتها الإجراءات
�أو جل�س ��ات اال�ستماع العام ��ة املقبلة �أو �أي ن�شاط ق�ضائي �آخر ،والعمل يف الوقت نف�سه على مراعاة احلاجة
�إىل �س ِّرية الأدلَّة �أو املعلومات الأخرى التي من الوا�ضح �أنَّها لي�ست يف م�صلحة اجلمهور مبا�شرةً .ويف جميع
الأحوال ،ينبغي للم َّدعي العام � ْأن يتجنَّب الإف�صاح عن � ِّأي ر�أي قانوين �أو �شخ�صي ب�ش�أن ق َّوة الأدلَّة �أو ذنب
ال�شخ�ص امل َّتهم مبمار�سة ن�شاط �إجرامي.
�إطار التقييم :الإجراءات اجلنائية
ما هو مدى م�س�ؤولية امل َّدعي العام عن �ضمان حماية حقوق امل�شتبه بهم جنائ ًّيا؟ هل يتعينَّ عليه
قانون ًا �أن يك�شف عن �أدلَّة الرباءة؟ هل ينتهج مكتب امل َّدعي العام �سيا�سة امللفَّات املفتوحة؟
الرد والتف�سري:
من امل�س�ؤول عن التحقيق يف اجلرائم؟
الرد والتف�سري:
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هل ت�شرف النيابة العامة على حتقيقات وكاالت �أخرى �أو ت�شارك فيها؟
الرد
التف�سري:
َ
هل هذا الإ�شراف مبا�شر� ،أ ْم حتاط النيابة العامة علم ًا بالتق ُّدم املحرز وت�سدي امل�شورة ب�ش�أن كيفية
املتابعة؟
الرد
التف�سري:
كيف تطمئن النيابة العامة �إىل � َّأن الوكالة القائمة بالتحقيق حترتم املبادئ القانونية وحقوق
الإن�سان الأ�سا�سية؟
الرد والتف�سري:
�إذا علم امل َّدعي العام � َّأن الأد َّلة املق َّدمة من جانب وكالة التحقيق قد َّمت احل�صول عليها بو�سائل غري
م�شروعة ،فما هو واجب امل َّدعي العام الأخالقي/القانوين/ال�سيا�سي؟
الرد والتف�سري:
كيف يتعامل امل َّدعي العام مع املحقِّقني الذين ح�صلوا على الأد َّلة بطريقة غري م�شروعة؟ هل يخ�ضع
ه�ؤالء املحقِّقون لعقوبات جنائية؟
الرد
التف�سري:
ما هي �سيا�سة النيابة العامة يف الك�شف عن الأد َّلة للدفاع؟ هل هناك قوانني �أو �إجراءات تق�ضي
بالك�شف عن �أدلَّة الرباءة للدفاع؟
الرد
التف�سري:
هل ت�س ِّهل النيابة العامة �أَ ْم تق ِّيد �إمكانية االطِّ الع على املعلومات العامة امل َّت�صلة بالق�ضايا التي
تالحقها؟ كيف ويف � ِّأي ظروف؟
الرد
التف�سري:

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ال�سلوك ال�شخ�صي
 -176وفق ًا للمبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ،يجب على امل َّدعني العامني "بو�صفهم �أطراف ًا �أ�سا�سيني يف
جمال �إقامة العدل ،احلفاظ دوم ًا على �شرف مهنتهم وكرامتها" )122(.وينعك�س هذا املبد�أ �أي�ض ًا يف معايري
تن�ص �أي�ض ًا على �أ َّن ��ه "ينبغي لأع�ضاء النيابة العامة ،بو�صفه ��م �أطراف ًا �أ�سا�سيني يف
ال�سل ��وك املهن ��ي ،التي ُّ
()123
جمال �إقامة العدل ،احلفاظ دوم ًا على �شرف مهنتهم وكرامتها ".وهذا ينطبق على حياة امل َّدعي العام
ال�شخ�صي ��ة واملهنية على ال�سواء ويتما�ش ��ى مع املبادئ الأ�سا�سية والنَّهج امل َّتبع فيم ��ا يتعلق بنزاهة الق�ضاء
ومو�ضوعيت ��ه كم ��ا َو َر َد �أع�ل�اه .وينبغ ��ي �أ َّال يع ِّر�ض امل َّدعي الع ��ام للخطر مق ِّومات املهنة م ��ن حيث النزاهة
والإن�ص ��اف وعدم التح ُّي ��ز ،الفعلية �أو املت�ص َّورة ب�ش ��كل معقول ،مبا يزاول من �أن�شط ��ة يف حياته اخلا�صة.
وينبغ ��ي للم َّدع ��ي العام �أن يحرتم القانون و�أن ميتثل له يف جميع الأوق ��ات ،و�أن يت�ص َّرف مبا يعزِّ ز ويحافظ
عل ��ى ثق ��ة اجلمهور بهذه املهنة .وينبغي للم َّدعي العام �أي�ض ًا �أن يبذل عناية خا�صة يف تفاعالته االجتماعية
خارج البيئة املهنية ،وال� سيما بقدر ما تنطوي على ات�صال مع �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي �أو جهاز ال�شرطة.
 -177وينبغي للم َّدعي العام �أ َّال ي�سمح مل�صاحله ال�شخ�صية �أو املالية �أو لعالقاته العائلية �أو االجتماعية �أو
غريها من العالقات �أن ت�ؤ ِّثر على نحو غري مالئم على �سلوكه املهني ،وينبغي �أ َّال ي�ستخدم �أ ًّيا من املعلومات
( )122املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة.3 ،
( )123معايري ال�سلوك املهني.1 ،
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الت ��ي اطلع عليها يف �إطار عمله خلدم ��ة م�صاحله اخلا�صة �أو م�صالح �آخرين .وم ��ن املهم �أ َّال يقبل امل َّدعي
العام � َّأي هدايا �أو جوائز �أو فوائد �أو حوافز �أو �ضيافة من �أطراف ثالثة� ،أو القيام ب� ِّأي مهام ميكن �أن تبدو
�أ َّنه ��ا تنال م ��ن �صفات النزاهة والإن�صاف واحلياد .وينبغي �أ َّال يت�ص َّرف امل َّدعي العام ب�صفته املهنية يف � ِّأي
ق�ضية يكون فيها للأ�سرة �أو �شركاء العمل م�صلحة �شخ�صية �أو خا�صة �أو مالية �أو ارتباط.
�إطار التقييم :ال�سلوك ال�شخ�صي
ما هي املعايري �أو ال�سيا�سات التي حتكم �سلوك �أو ن�شاط امل َّدعي العام يف حياته ال�شخ�صية؟ ما هي
عواقب عدم االمتثال لهذه املعايري �أو ال�سيا�سات؟
الرد والتف�سري:

الإف�صاح عن امل�صالح املالية واالنتماءات
ُ -178ي�ستخ ��دم الإف�صاح م ��ن ِق َبل �أع�ضاء النيابة العامة عن م�صاحلهم املالية وغري املالية �أحيان ًا كنهج
ملعاجلة ٍّ
كل من ت�ضارب امل�صالح واحلاالت املحتملة لالختال�س �أو الإثراء غري امل�شروع بني امل َّدعني العامني.
وميك ��ن �أن تك ��ون هذه الت�صريحات مفيد ًة �أي�ض� � ًا فيما يتعلق ب�إ�سناد الق�ضايا للمالحق ��ة الق�ضائية .وتعني
"امل�صلح ��ة املالي ��ة" ملكية م�صلحة قانونية �أو جتارية ،مهما كان ��ت �ضئيلة� ،أو عالقة مدير �أو م�ست�شار �أو � ِّأي
م�شارك ن�شط �آخر يف �ش�ؤون م� َّؤ�س�سة �أو منظمة .وميكن �إيداع الت�صريح عن امل�صالح لدى املحكمة ،وتكون يف
متناول الأطراف والق�ضاء .وت�شري الإح�صاءات ال�صادرة عن البنك الدويل �إىل � َّأن  56يف املائة من البلدان
الت ��ي تتب ��ع نظام الت�صريح عن الأ�ص ��ول تتط َّلب من �أع�ض ��اء ال�سلطة الق�ضائية تقدمي ه ��ذه الت�صريحات،
()124
وترتفع هذه الن�سبة �إىل  62يف املائة بالن�سبة لكبار �أع�ضاء النيابة العامة.
 -179ويتزايد االعرتاف ب�أنَّه لكي تكون ُن ُظم الت�صريح �أدا ًة ف َّعال ًة حقًّا فيما يتعلق بتحديد ت�ضارب امل�صالح
املحتمل ��ة �أو الفعلية ،ينبغي للم َّدعني العامني تقدمي املعلومات يف هذه الت�صريحات فيما يتعلق بانتماءاتهم
وم�صاحله ��م اخلارجي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل امل�صالح املالية .وميكن �أن ت�شمل �أن ��واع املعلومات املطلوبة يف هذا
ال�ش� ��أن �أن�شطة ما قبل اخلدمة واالنتماءات �إىل م� َّؤ�س�سات الأعمال ،مثل ع�ضوية جمل�س الإدارة ،والعالقات
باملنظمات غري احلكومية �أو جمموعات ال�ضغط و� ِّأي �أن�شطة تط ُّوعية �أو غري م�أجورة.
 -180وميكن التمييز بني البلدان التي ت�ص ِّنف �أع�ضاء النيابة العامة �ضمن جمموعة املوظفني العموميني
الذي ��ن ت�شمله ��م القوان�ي�ن �أو اللوائح العام ��ة ب�ش�أن الإف�ص ��اح عن الأ�ص ��ول ،والبلدان الت ��ي و�ضعت نظام ًا
()125
متخ�ص�ص ًا للإف�صاح ي�شمل �أع�ضاء الق�ضاء والنيابة العامة.
ِّ
�إطار التقييم :الإف�صاح عن امل�صالح املالية واالنتماءات
ما هي الآليات القائمة ال�ستبانة ت�ضارب م�صالح �أع�ضاء النيابة العامة واحليلولة دون ذلك؟
الرد والتف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ُي�شرتط �أو ُيطلب من امل َّدعني العامني الت�صريح مبا لديهم من �أ�صول وخ�صوم؟
الرد والتف�سري:
( )124ملزيد من املعلومات ،انظر .http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/
()125
ملزي ��د م ��ن املعلوم ��ات ،انظ ��ر Henderson, K. Asset and Income Disclosure for Judges: A Summary Overview and Checklist
).(http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/IncomeAssetDisclosure.pdf
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هل ت�شمل هذه الت�صريحات الأ�صول واخل�صوم لدى الزوج �أو الزوجة والأطفال و�أفراد الأ�سرة
املق َّربني الآخرين ،مبا يف ذلك الآباء والأمهات؟
الرد
التف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ُي�ستعر�ض حمتوى هذه الت�صريحات �أو ُيتحقَّق منها؟
الرد والتف�سري:
هل ُيطلب من امل َّدعني العامني الإعالن عن االنتماءات والأن�شطة اخلارجية وامل�صالح املالية وغري
املالية؟ كيف يت ُّم ذلك؟
الرد
التف�سري:
هل تتاح هذه الت�صريحات للجمهور و�/أو للرجوع �إليها يف مكتب �سج َّالت املحكمة من جانب
الأطراف املعنية؟
الرد
التف�سري:
�إىل � ِّأي مدى ي�سمح لأع�ضاء النيابة العامة مبمار�سة �أعمال جتارية �أو م�صالح �أخرى يف القطاع
اخلا�ص؟
الرد والتف�سري:
هل هناك قواعد �أو تدابري ِّ
تنظم قبول الهدايا من جانب �أع�ضاء النيابة العامة؟ كيف يجري �إنفاذ
هذه القواعد �أو التدابري؟
الرد
التف�سري:
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