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يف متوز/يوليه 2006، اعتمد املجل�س القت�صادي والجتماعي التابع للأمم املتحدة 
قرارًا يقر فيه باأن مبادئ بنغالور متثل تطويرًا اإ�صافيًا وتكميًل ملبادئ الأمم املتحدة 
القت�صادي  املجل�س  ودعا  لعام 1985.  الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقلل  ب�صاأن  الأ�صا�صية 
اعتبارها هذه  تاأخذ يف  اأن  على  الق�صائية  اأجهزتها  ت�صجيع  اإىل  الدول  والجتماعي 

املبادئ عند مراجعة اأو �صوغ القواعد املتعلقة ب�صلوك اأع�صاء اجلهاز الق�صائي.
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ECOSOC 2006/23

�سا�سية  تدعيم املبادئ ا�أل
ل�سلوك اجلهاز الق�سائي

اإن املجل�س القت�صادي والجتماعي،

الـدول  ت�صـميم  اأمور،  يوؤّكد، يف جملة  الذي  املتحدة  مم  الأ ميـثاق  ي�صـتذكر  اإذ 
للـتعاون  حتقيقا  العدالة  �صون  ظلها  يف  ميكن  اأو�صاع  تهيئة  على  ع�صاء  الأ
دون  �صا�صية  الأ وحرياته  الإن�صان  حقوق  احرتام  وت�صجيع  تعزيز  على   الـدويل 

اأي متييز،

ن�صان، الذي ين�س خ�صو�صـا عـلى  واإذ ي�صـتذكر اأي�صا الإعلن العاملي حلقوق الإ
مبادئ امل�صاواة اأمام القانون وافرتا�س البراءة واحلق يف حماكمـة عادلة وعلنية 

اأمام حمكمة خمت�صة م�صتقلة وحمايدة من�صاأة مبوجب القانون، 

واإذ ي�صـتذكر كذلـك العهــد الـدويل اخلا�س باحلقوق القت�صـادية والجتماعية 
والثقافية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صـية)1( اللذيـن يكفلن 
ممار�صة تلك احلقوق، واأّن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية 

يكفل كذلك احلق يف املحاكمة دون تاأخري ل مربر له،

)1(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(. 
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الدول  تلزم  التي  الف�صاد،)2(  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ي�صـتذكر  واإذ 
لنظمها  الأ�صا�صية  للمبادئ  وفقا  تتخذ،  باأن  منها،   11 املادة  يف  الأطراف، 
القانونية ودوم م�صا�س با�صتقللية الق�صاء، تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فر�س 
الف�صاد بني اأع�صاء اجلهاز الق�صائي، ت�صمل و�صع قواعد ب�صاأن �صلوك اأع�صاء 

اجلهاز الق�صائي،

واقتناعا منه باأن ف�صاد اأع�صاء اجلهاز الق�صائي يقّو�س حكم القانون ويزعزع 
ثقة النا�س يف النظام الق�صائي،

�صروط  وا�صتقلليته وحياده   الق�صائي  نزاهة اجلهاز  باأن  اأي�صا  منه  واقتناعا 
لزمة اأ�صا�صية حلماية حقوق الإن�صان حماية فّعالة ولتنمية القت�صاد،

واإذ ي�صتذكر قراري اجلمعية العامة 32/40، املوؤرخ 29 ت�صرين  الثاين/نوفمرب 
1985، و146/40، املوؤرخ 13 كانون الأول/دي�صمرب 1985، اللذين اأقّرت فيهما 
التي  الق�صائية،  ال�صلطة  ا�صتقلل  ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ  العامة  اجلمعية 
الذي  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�صابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدها 

عقد يف ميلنو من 26 اآب/اأغ�صط�س اإىل 6 اأيلول/�صبتمرب 1985،)3(

التا�صع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدها  التي  التو�صيات  اأي�صا  ي�صتذكر   واإذ 
ني�صان/  29 من  القاهرة  يف  عقد  الذي  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  ملنع 
وحيادها  الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقلل  ب�صاأن  اأيار/مايو 1995،)4(   8 اإىل  اأبريل 

)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 4/58.

اآب/  26 ميلنو،  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�صابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  )3(انظر 

اأغ�صط�س – 6 اأيلول/�صبتمرب 1985 : تقرير اأعدته الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم 
املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الباب دال – 2، املرفق.

)4(انظر  A/CONF.169/16/Rev.1، الف�صل الأول، القرار 1، الباب الثالث.
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العدالة  جمال  يف  القانونية  والدوائر  العامة  النيابة  دوائر  اأداء   و�صلمة 
اجلنائية،

واإذ ي�صتذكر كذلك اأن ّ املركز املعني مبنع الإجرام الدويل، التابع  للأمانة، دعا، 
يف عام 2000، جمموعة من كبار ق�صاة البلدان التي تتبع نظام القانون العام 
لكي ت�صع مفهوما لنزاهة الق�صاء يّت�صق مع مبداأ ا�صتقللية الق�صاء وميكن اأن 
ثقة  مب�صتوى  يرتقي  واأن  الق�صائي  ال�صلوك  م�صتوى  يف  اإيجابي  تاأثري  له  يكون 

النا�س يف �صيادة القانون،

واإذ ي�صتذكر الجتماع الثاين للمجموعة الق�صائية املعنية بتدعيم نزاهة الق�صاء، 
املعقود يف عام 2001 يف بانغالور، الهند، الذي �صّلم فيه كبار الق�صاة باحلاجة 
اإىل معايري لنزاهة الق�صاء مقبولة عامليا، وو�صعوا ن�س مبادئ بانغالور ب�صاأن 

�صلوك اجلهاز الق�صائي،)5(

واإذ ي�صتذكر اأي�صا اأن املجموعة الق�صائية املعنية بتدعيم نزاهة  الق�صاء اأجرت 
فيما بعد م�صاورات م�صتفي�صة مع الأجهزة الق�صائية ملا يزيد على ثمانني بلدا 
من جميع النظم القانونية اأّدت اإىل تاأييد مبادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز 
الق�صائي من قبل خمتلف املنتديات الق�صائية، ومنها اجتماع مائدة م�صتديرة 
 ،2002 الثاين/نوفمرب  ت�صرين  و26   25 يومي  لهاي  يف  ُعقد  الق�صاة  لكبار 
وح�صره كبار ق�صاة البلدان التي تتبع نظام القانون املدين كما ح�صره ق�صاة 

حمكمة العدل الدولية،

واإذ ي�صتذكر كذلك قرار جلنة حقوق الإن�صان 43/2003  ب�صاأن ا�صتقلل وحياد 
الذي  املحامني،  وا�صتقلل  الق�صائيني  واخلرباء  واملحلفني  الق�صائية  ال�صلطة 

.E/CN.4/2003/65 5(مرفق الوثيقة(



4

اأحاطت اللجنة فيه علما مببادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي ووّجهت 
انتباه الدول الأع�صاء واأجهزة الأمم املتحدة ذات ال�صلة واملنظمات احلكومية 

الدولية واملنظمات غري احلكومية اإىل تلك املبادئ لكي تنظر فيها،

واإذ ي�صتذكر قرار جلنة حقوق الإن�صان 39/2003 ب�صاأن نزاهة النظام الق�صائي، 
 الذي �صّددت فيه اللجنة على نزاهة النظام الق�صائي بو�صفها �صرطا اأ�صا�صيا 

ل بد منه حلماية حقوق الإن�صان وكفالة عدم التمييز يف اإقامة العدل، 

نظمها  مع  يّت�صق  مبا  الق�صائية،  اأجهزتها  ت�صّجع  اأن  الأع�صاء  1- الدول 
القانونية الداخلية، على اأن تاأخذ يف اعتبارها، لدى مراجعة اأو �صوغ القواعد 
املتعلقة بال�صلوك املهني والأخلقي لأع�صاء اجلهاز الق�صائي، مبادئ بانغالور 

ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي، املرفقة بهذا القرار؛

2- يوؤّكد على اأن مبادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي مّتثل تطويرا 
التي  الق�صائي،  اجلهاز  ا�صتقللية  ب�صاأن  الأ�صا�صية  للمبادئ  وتكميل  اإ�صافيا 

اأقّرتها اجلمعية العامة يف قراريها 32/40 و146/40؛

من  الق�صاء  نزاهة  بتدعيم  املعنية  الق�صائية  املجموعة  باأهمية  3- يعرتف 
وكذلك  باملخدرات واجلرمية،  املعني  املتحدة  الأمم  رعاية مكتب  اأعمال حتت 
�صائر املحافل الق�صائية الدولية والإقليمية التي ت�صهم يف و�صع وتعميم معايري 

وتدابري لتدعيم ا�صتقللية الق�صاء وحياده ونزاهته؛

4- يطلب اإىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأن يوا�صل، 
املوارد  ا�صتخدام  ا�صتبعاد  دون  امليزانية،  خارج  من  املتاحة  املوارد  حدود  يف 



5

املوجودة يف امليزانية العادية للمكتب،)6( ول �صيما من خلل برناجمه العاملي 
ملكافحة الف�صاد، دعم العمل الذي تقوم به املجموعة الق�صائية املعنية بتدعيم 

نزاهة الق�صاء؛

5- يعرب عن تقديره للدول الأع�صاء التي قّدمت اإىل مكتب الأمم املتحدة 
املجموعة  به  تقوم  الذي  العمل  لدعم  تربعات  واجلرمية  باملخدرات  املعني 

الق�صائية املعنية بتدعيم نزاهة الق�صاء؛

6- يدعو الدول الأع�صاء اأن تقّدم اإىل �صندوق الأمم املتحدة ملنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية، ح�صب القت�صاء، تربعات وافية مل�صاندة املجموعة الق�صائية 
املعنية بتدعيم نزاهة الق�صاء واأن توا�صل، من خلل الربنامج العاملي ملكافحة 
الف�صاد، تقدمي امل�صاعدة التقنية اإىل البلدان النامية والبلدان ذات القت�صادات 

النتقالية، بناء على طلبها، بغية تعزيز نزاهة اأجهزتها الق�صائية وقدرتها؛

ب�صاأن  اآراءها  العام  الأمني  اإىل  تقّدم  اأن  الأع�صاء  الدول  اأي�صا  7- يدعو 
مبادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي، واأن تقرتح تنقيحات لها ح�صب 

القت�صاء؛

يقوم،  اأن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  8- يطلب 
املوارد  ا�صتخدام  ا�صتبعاد  دون  امليزانية،  خارج  من  املتاحة  املوارد  حدود  يف 
حكومي  خرباء  لفريق  اجتماع  بعقد  للمكتب،)7(  العادية  امليزانية  يف  املوجودة 
دويل مفتوح الع�صوية، بالتعاون مع املجموعة الق�صائية املعنية بتدعيم نزاهة 
الق�صاء وغريها من املحافل الق�صائية الدولية والإقليمية، وباإعداد دليل تقني 

)6(هذه العبارة ل ت�صّكل اأ�صا�صا لزيادة يف امليزانية العادية اأو لطلب زيادات تكميلية.

)7(هذه العبارة ل ت�صّكل اأ�صا�صا لزيادة يف امليزانية العادية اأو لطلب زيادات تكميلية.
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ُي�صتخدم يف تقدمي امل�صاعدة التقنية الرامية اإىل تدعيم نزاهة الق�صاء وقدرته، 
الق�صائي،  اجلهاز  �صلوك  ب�صاأن  بانغالور  مبادئ  على  تعليق  اإعداد  وكذلك 
اقرتحته  وما  اآراء  من  الأع�صاء  الدول  عنه  اأعربت  ما  العتبار  بعني   ياأخذ 

من تنقيحات؛

والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  اإىل  يقّدم  اأن  العام  الأمني  اإىل  9- يطلب 
اجلنائية يف دورتها ال�صاد�صة ع�صرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 

املرفق
مبادئ بانغالور ب�ساألن �سلوك اجلهاز الق�سائي 

باملبداأ  اأ�صا�صية  كقاعدة  يعرتف  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعلن  اإّن  حيث 
عادلة  حماكمة  يف  غريه،  مع  التامة  بامل�صاواة  احلق،  �صخ�س  لكل  اإن  القائل 
اأي  ويف  واللتزامات  احلقوق   يف  للبت  وحمايدة  م�صتقلة  حمكمة  اأمام   وعلنية 

اتهام جنائي،   

وحيث اإّن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية)8( ي�صمن حتقيق 
يف  اأو  جنائي  اتهام  اأي  يف  البت  عند  واإنه،  املحاكم  اأمام  النا�س  لكل  امل�صاواة 
احلقوق واللتزامات يف اأي ق�صية اأمام املحاكم، يحق لكل  �صخ�س اأن يح�صل 
خمت�صة  حمكمة  اأمام  وعلنية  عادلة  حماكمة  على  له  مربر  ل  تاأخري  بدون 

وم�صتقلة وحمايدة من�صاأة مبقت�صى القانون،

)8(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(.
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وحيث اإّنّ املبادئ واحلقوق اجلوهرية ال�صالفة الذكر معرتف بها اأي�صا اأو تتج�ّصد 
يف �صكوك حقوق الإن�صان الإقليمية ويف القوانني الد�صتورية والت�صريعية والعامة 

ويف التفاقيات والأعراف الق�صائية،

وحيث اإّنّ اأهمية وجود �صلطة ق�صائية خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة  حلماية حقوق 
الإن�صان تتاأكد من اأن تنفيذ كافة احلقوق الأخرى يعتمد، يف نهاية املطاف، على 

اإقامة العدل على الوجه ال�صليم،

اأمرا  كذلك  ُيعّد  وحمايدة  وم�صتقلة  خمت�صة  ق�صائية  �صلطة  وجود  اإّنّ  وحيث 
الد�صتورية  باملبادئ  التم�صك  يف  بدورها  تقوم  اأن  للمحاكم  اأريد  اإذا  جوهريا 

و�صيادة القانون،

وحيث اإّنّ ثقة النا�س يف النظام الق�صائي ويف ال�صلطة املعنوية  لل�صلطة الق�صائية 
ونزاهتها ُيعد اأمرا ذا اأهمية ق�صوى يف اأي جمتمع دميقراطي حديث،

وحيث اإّنّ من ال�صروري اأن يقوم الق�صاة، ب�صورة فردية اأو  جماعية، باحرتام 
واإجلل املن�صب الق�صائي باعتباره عهدة عمومية واأن ي�صعوا جاهدين لتعزيز 

واإدامة الثقة يف النظام الق�صائي،

وحيث اإّنّ امل�صوؤولية الأ�صا�صية لرتويج واإدامة م�صتويات عليا يف  �صلوك اجلهاز 
الق�صائي تكمن يف ال�صلطة الق�صائية يف كل بلد، 

وحيث اإّنّ املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية)9( تهدف اإىل كفالة 
ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية وتعزيزها وهي موجهة ب�صفة اأ�صا�صية اإىل الدول،

اآب/  26 ميلنو،  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�صابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  )9(انظر 

اأغ�صط�س – 6 اأيلول/�صبتمرب 1985 : تقرير اأعدته الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم 
املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الباب دال-2، املرفق.
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وهي  الق�صاة.  لدى  الأخلقي  لل�صلوك  معايري  و�صع  التالية  باملبادئ  ُيق�صد 
اإطار  الق�صائية  لل�صلطة  ولتوفر  بالإر�صادات  الق�صاة  لتزود  ي�صا  خ�صّ ة  ُمعدَّ
اأع�صاء  م�صاعدة  اأي�صا  بها  ويق�صد  الق�صائي.  اجلهاز  �صلوك  لتنظيم  عمل 
فهم  على  عامة،  ب�صفة  والنا�س  واملحامني  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني 
�صمنيا  املبادئ  هذه  وتفرت�س  اأف�صل.  ب�صورة  الق�صائية  ال�صلطة  ودعم 
املنا�صبة  املوؤ�ص�صات  اأمام  �صلوكهم  عن  للم�صاءلة  يخ�صعون  الق�صاة  اأن 
وحمايدة  م�صتقلة  ذاتها  حد  يف  تعد  التي  الق�صائية  املعايري  ل�صيانة  املن�صاأة 
اأن  ل  للق�صاة  امللزمة  احلالية  وال�صلوك  القانون  قواعد  تكمل  اأن  بها   ويق�صد 

تخرج عنها.

القيمة 1
ا��ستقاللية

املبداأ
جوهرية  و�صمانة  القانون  ل�صيادة  م�صبق  �صرط  الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقلل 
ا�صتقلل  وُيج�ّصد  يدعم  اأن  القا�صي  على  يتعني  ولذلك  العادلة.  للمحاكمة 

ال�صلطة الق�صائية على ال�صعيدين الفردي واملوؤ�ص�صاتي.

التطبيق
1-1- على القا�صي اأن ميار�س مهامه الق�صائية ب�صورة م�صتقلة على اأ�صا�س 
اأي موؤّثرات  اأ�صا�س التحرر من  تقديره للحقائق ووفقا لفهم واع للقانون وعلى 
دخيلة اأو اإغراءات اأو �صغوط اأو تهديدات اأو تدّخل مبا�صر اأو غري مبا�صر من اأي 

جهة اأو لأي �صبب.
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1-2- على القا�صي اأن يكون م�صتقل فيما يتعلق باملجمتع ب�صفة عامة وفيما 
يتعلق باأطراف اأي نزاع يتعنّي عليه البّت فيه.

مع  امللئمة  غري  العلقات  من  متحّررا  يكون  ل  اأن  القا�صي  1-3- على 
ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية يف احلكومة ومن نفوذهما فح�صب ولكن يجب 

اأي�صا اأن يبدو متحّررا من كل ذلك من وجهة نظر املراقب املعقول.

عن  م�صتقل  يكون  اأن  الق�صائية،  واجباته  اأداء  عند  القا�صي،  1-4- على 
زملئه يف جهاز الق�صاء فيما يتعلق بالقرارات التي يتعنّي عليه اتخاذها ب�صورة 

م�صتقلة.

واجباته  لأداء  اللزمة  ال�صمانات  ويدعم  ي�صّجع  اأن  القا�صي  1-5- على 
الق�صائية بغية �صيانة وتعزيز ال�صتقلل املوؤ�ص�صي والعملي لل�صلطة الق�صائية.

الق�صائي  ال�صلوك  وي�صجع معايري عالية من  ُيظهر  اأن  القا�صي  1-6- على 
ل�صيانة  جوهري  اأمر  وهو  الق�صائية،  ال�صلطة  يف  النا�س  ثقة  تدعيم  بهدف 

ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية.

القيمة 2
احلياد

املبداأ
ينطبق  ول  �صليمة.  بطريقة  الق�صائي  املن�صب  واجبات  لأداء  جوهري  احلياد 
ذلك على القرار يف حد ذاته فح�صب ولكنه ينطبق اأي�صا على الإجراءات التي 

ُيتخذ القرار من خللها.
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التطبيق
2-1- على القا�صي اأن يقوم باأداء واجباته الق�صائية بدون حماباة اأو حتّيز 

اأو حتامل.

2-2- على القا�صي اأن يتاأّكد من اأن �صلوكه، �صواء داخل املحكمة اأو خارجها، 
حياد  يف  املتقا�صية  والأطراف  القانونية  واملهن  النا�س  عامة  ثقة  على  ُيحافظ 

القا�صي وال�صلطة الق�صائية ويعّزز تلك الثقة.

2-3- على القا�صي اأن يت�صّرف، اإىل احلد املعقول، بحيث يّقلل اإىل اأدنى 
حد من املنا�صبات التي ت�صتلزم تنحيته عن النظر يف ق�صايا اأو البت فيها.

اأن  املتوقع  من  اأو  اأمامه  دعوى  وجود  اأثناء  ميتنع،  اأن  القا�صي  2-4- على 
تعر�س عليه، عن القيام، عن علم منه، باإبداء اأي تعليق ميكن على نحو معقول اأن 
يوؤّثر يف نتيجة تلك الدعوى اأو مي�ّس بعدالة الإجراءات اجللّية، اأو باإبداء اأي تعليق 
علني اأو على نحو اآخر قد يوؤّثر على توفري حماكمة عادلة لأي �صخ�س اأو ق�صية.

ق�صائية  اإجراءات  اأي  يف  امل�صاركة  عن  يتنحى  اأن  القا�صي  2-5- على 
ل  اأنه  معقول  ملراقب  فيها  يبدو  اأو  حتّيز  دون  قرارا  فيها  يتخذ  اأن  ي�صتطيع  ل 

ي�صتطيع اأن يتخذ فيها قرارا دون حتّيز. 

وت�صمل هذه الإجراءات، على �صبيل املثال ل احل�صر، احلالت التالية:
)اأ( اإذا كان لدى القا�صي حتّيز اأو حتامل فعلي جتاه اأي طرف اأو كانت 
لديه معرفة �صخ�صية بالوقائع الإثباتية املتنازع عليها فيما يتعلق بالإجراءات 

الق�صائية؛ اأو

)ب(   اإذا كان القا�صي قد عمل من قبل كمحام اأو ك�صاهد اأ�صا�صي يف 
امل�صاألة مو�صوع النزاع؛ اأو
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)ج(      اإذا كان للقا�صي اأو لأحد اأع�صاء عائلته م�صلحة اقت�صادية يف 
نتائج امل�صاألة مو�صوع النزاع؛

وي�صرتط اأن ل يقت�صي الأمر تنحية القا�صي يف حالة عدم التمّكن من ت�صكيل 
حمكمة اأخرى للنظر يف الق�صية اأو اإذا كان عدم اتخاذ اأي اإجراء ميكن، نظرا 

لوجود ظروف عاجلة، اأن يوؤّدي على نحو خطري اإىل عدم اإقامة العدل.

القيمة 3
النزاهة

املبداأ
النزاهة اأ�صا�صية لأداء مهام املن�صب الق�صائي بطريقة �صليمة.

التطبيق
3-1- على القا�صي اأن يكفل اأن يكون �صلوكه فوق ال�صبهات من وجهة نظر 

املراقب املعقول.

3-2- يجب اأن يعيد �صلوك القا�صي وت�صرفه تاأكيد ثقة النا�س يف نزاهة ال�صلطة 
الق�صائية. فالعدالة يجب األ تقام فح�صب ولكن يجب اأن يرى اأي�صا اأنها تقام.

القيمة 4
اللياقة

املبداأ
اللياقة ومظهر اللياقة اأمران جوهريان يف ممار�صة كافة اأن�صطة القا�صي.
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التطبيق
اأن يتجّنب عدم اللياقة ومظاهر عدم اللياقة يف كافة  4-1- على القا�صي 

اأن�صطته.

يتقّبل  اأن  يجب  ال�صعبية،  للرقابة  دائما  يتعّر�س  القا�صي  لأن  4-2- نظرا 
اأن  وينبغي  العادي  املواطن  اإىل  بالن�صبة  عبئا  تبدو  قد  التي  ال�صخ�صية  القيود 
يفعل ذلك تلقائيا وعن طيب خاطر. وعلى وجه اخل�صو�س، يجب على القا�صي 

اأن يت�صّرف ب�صكل يتما�صى مع هيبة املن�صب الق�صائي.

4-3- على القا�صي، يف علقاته ال�صخ�صية مع ممار�صي مهنة القانون الذين 
ميار�صون مهامهم ب�صورة منتظمة يف حمكمته، اأن يتجّنب املواقف التي قد توؤّدي 

على نحو معقول اإىل اإثارة ال�صبهات اأو يبدو اأنها تّت�صم باملحاباة اأو التحّيز.

4-4- على القا�صي األ ي�صرتك يف الف�صل يف ق�صية يكون فيها اأي فرد من 
اأفراد عائلته مّمثل لأحد الأطراف املتنازعة اأو مرتبطا باأية كيفية بالق�صية.

4-5- على القا�صي األ ي�صمح لأي من ممار�صي مهنة القانون اأن ي�صتخدم 
اآخرين  ممار�صني  اأو  ذلك  القانون  مهنة  ملمار�س  موكلني  ل�صتقبال   م�صكنه 

ملهنة القانون.

والرتباط  والعقيدة  التعبري  حرية  اآخر،  مواطن  كاأي  للقا�صي،  4-6- يحق 
والتجّمع، ولكن يتعنّي عليه دائما، عند ممار�صته تلك احلقوق، اأن يت�صّرف ب�صكل 

يحافظ فيه على هيبة املن�صب الق�صائي وحياد ال�صلطة الق�صائية وا�صتقللها.

ال�صخ�صية  املالية  مب�صاحله  علم  على  يكون  اأن  القا�صي  4-7- على 
املالية  بامل�صالح  علم  على  ليبقى  معقولة  جهودا  يبذل  واأن   والإئتمانية 

لأفراد عائلته.
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4-8- على القا�صي األ ي�صمح لعلقاته العائلية اأو الجتماعية اأو غريها من 
العلقات اأن توؤّثر على نحو غري ملئم يف �صلوكه الق�صائي وحكمه كقا�س.

اأو ي�صتغّل مكانة املن�صب الق�صائي لتعزيز  4-9- على القا�صي األ ي�صتعمل 
م�صاحله ال�صخ�صية اأو م�صالح اأحد اأفراد عائلته اأو اأي �صخ�س اآخر واأل يعطي 
اأو ي�صمح لآخرين باأن ُيعطوا النطباع باأن اأي �صخ�س يحظى مبكانة خا�صة توؤّثر 

على القا�صي تاأثريا غري ملئم يف اأداء واجباته الق�صائية.

4-10- على القا�صي األ ي�صتخدم اأو يف�صي املعلومات ال�صّرية التي يح�صل 
عليها ب�صفته الق�صائية لأي غر�س ل �صلة له بواجباته الق�صائية.

4-11- رهنا باأداء القا�صي لواجباته الق�صائية على نحو �صليم، يجوز له:
اأو  اأن�صطة تتعلق بالقانون  )اأ(  اأن يكتب ويحا�صر ويّعلم وي�صاهم يف 

النظام القانوين اأو اإقامة العدل اأو الأمور املت�صلة بها؛ اأو

يتعلق  فيما  ر�صمية  هيئة  اأمام  علنية  يح�صر جل�صة حماكمة  اأن  )ب(   
باأمور تت�صل بالقانون اأو النظام القانوين اأو اإقامة العدل اأو الأمور املت�صلة بها؛ 

اأو

ا�صت�صارية  اأو هيئة  اأو يف جلنة  يعمل ع�صوا يف هيئة ر�صمية  )ج( اأن 
حكومية اأخرى، اإذا كانت تلك الع�صوية ل تتناق�س مع ما ُيتوّخى من القا�صي 

من عدم حتّيز وحياد �صيا�صي؛ اأو

اإذا كانت تلك الأن�صطة ل تنتق�س من  اأخرى  اأن�صطة  )د(  ممار�صة 
هيبة املن�صب الق�صائي اأو تتدّخل ب�صكل اآخر يف اأداء واجباته الق�صائية.

4-12- على القا�صي األ ميار�س املحاماة اأثناء �صغله من�صبه الق�صائي.
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4-13- يجوز للقا�صي اأن ي�صكل رابطات للق�صاة اأو ين�صم اإليها اأو ي�صارك 
يف منظمات اأخرى مّتثل م�صالح الق�صاة.

4-14- ل يجوز للقا�صي اأو لأفراد عائلته اأن يطلبوا اأو يقبلوا اأي هدية اأو هبة 
اأو قر�س اأو ُحظوة فيما يتعلق باأي �صيء فعله القا�صي اأو يتوّقع اأن يفعله اأو ُيحجم 

عن فعله يف اأداء واجباته الق�صائية.

4-15- على القا�صي األ ي�صمح ملوظفي املحكمة اأو اآخرين خا�صعني لنفوذه 
اأو  اأو هبة  اأي هدية  يقبلوا  اأو  يطلبوا  اأن  بذلك،  �صلطته، مع علمه  اأو  اإدارته  اأو 
قر�س اأو ُحظوة فيما يتعلق باأي �صيء فعله القا�صي اأو يتوّقع اأن يفعله اأو ُيحجم 

عن فعله يف اأداء واجباته الق�صائية.

4-16- يجوز للقا�صي اأن يح�صل على هدية رمزية اأو مكافاأة اأو ميزة ملئمة 
مقت�صيات  وباأي  القانون  مبقت�صيات  رهنا  فيها،  تقدميها  مت  التي  للمنا�صبة 
اأن  ُيتوّخى، على نحو معقول،  األ  العام عنها، ب�صرط  قانونية تخت�س بالإف�صاء 
الق�صد من تلك الهدية اأو املكافاأة اأو امليزة التاأثري على القا�صي يف اأداء واجباته 

الق�صائية، اأو يبدو على نحو اآخر، اأنها مدعاة للتحّيز.

القيمة 5
امل�ساواة

املبداأ
كفالة امل�صاواة يف املعاملة للجميع اأمام املحاكم اأمر �صروري لأداء مهام املن�صب 

الق�صائي على النحو الواجب.

التطبيق
والفروق  املجمتع  يف  للتنوع  ومتفّهما  مدركا  يكون  اأن  القا�صي  5-1- على 
احل�صر،  ل  املثال  �صبيل  على  ت�صمل،  والتي  املختلفة  امل�صادر  عن  النا�صئة 
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والعجز  الجتماعية  والطبقة  القومي  والأ�صل  والدين  واجلن�س  واللون  العرق 
والعمر والو�صع الزوجي والتوّجهات اجلن�صية واحلالة الجتماعية والقت�صادية 

والأ�صباب الأخرى املماثلة )"اأ�صباب غري ذات �صلة"(.

اأو  حتّيزا  ُيبدي  األ  الق�صائية،  واجباته  اأداء  اأثناء  القا�صي،  5-2- على 
على  بناء  جماعة  اأو  �صخ�س  اأي  نحو  بال�صلوك،  اأو  بالكلمات  �صواء  حتامل، 

اأ�صباب غري ذات �صلة.

5-3- على القا�صي اأن ميار�س واجباته الق�صائية مع اإيلء العتبار امللئم 
لكافة الأ�صخا�س �صواء كانوا اأطرافا اأو �صهودا اأو حمامني اأو موظفي حمكمة اأو 
زملء يف املهنة الق�صائية، بدون متييز على اأ�صا�س اأي اأ�صباب غري ذات �صلة 

وغري جوهرية بالن�صبة لأداء تلك الواجبات على نحو �صليم.

5-4- على القا�صي األ ي�صمح، عن معرفة منه، ملوظفي املحكمة اأو اآخرين 
خا�صعني لنفوذه اأو اإدارته اأو �صيطرته اأن ميّيزوا بني الأ�صخا�س املعنيني يف اأي 

م�صاألة ينظر فيها القا�صي بناء على اأي �صبب غري ذي �صلة.

املنظورة  الق�صائية  الدعاوى  يف  املحامني  يطالب  اأن  القا�صي  5-5- على 
اأمام املحكمة اأن ميتنعوا عن التعبري، �صواء بالكلمات اأو بال�صلوك، عن التحّيز اأو 
التحامل املبني على اأ�صباب غري ذات �صلة با�صتثناء ما له �صلة قانونية باأمر يف 

الدعوى الق�صائية وقد يكون مو�صوع دفاع م�صروع.

القيمة 6
ا�خت�سا�ص واحلر�ص

املبداأ
اأداء املهام الق�صائية على النحو  الخت�صا�س واحلر�س �صرطان جوهريان يف 

الواجب.
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التطبيق
ال�صدارة  مركز  القا�صي  بها  يقوم  التي  الق�صائية  الواجبات  6-1- حتتل 

بالن�صبة لكافة الأن�صطة الأخرى.

التي  الق�صائية  لواجباته  املهني  ن�صاطه  يكّر�س  اأن  القا�صي   6-2- على 
ل ت�صمل اأداء املهام وامل�صوؤوليات الق�صائية يف املحكمة واتخاذ القرارات فح�صب 
بل ت�صمل اأي�صا املهام الأخرى املت�صلة باملن�صب الق�صائي اأو بعمليات املحكمة.

معارفه  وتعزيز  ل�صيانة  معقولة  خطوات  يتخذ  اأن  القا�صي  6-3- على 
ومهاراته و�صفاته ال�صخ�صية اللزمة لأداء واجباته الق�صائية على نحو �صليم، 
واأن ي�صتفيد لذلك الغر�س من التدريب والت�صهيلت الأخرى التي ينبغي توفريها 

للق�صاة حتت الرقابة الق�صائية.

6-4- على القا�صي اأن يبقى على اطلع على التطوّرات ذات ال�صلة بالقانون 
الدويل، مبا يف ذلك التفاقيات الدولية وال�صكوك الأخرى التي ُتر�صي معايري 

حقوق الإن�صان.

اإ�صدار  فيها  مبا  الق�صائية،  واجباته  كافة  يوؤّدي  اأن  القا�صي  6-5- على 
القرارات املتّحفظة بكفاءة واإن�صاف وبال�صرعة املعقولة.

الق�صايا  كافة  يف  واللياقة  النظام  على  يحافظ  اأن  القا�صي  6-6- على 
مع  علقته  يف  اخللق  ودمث  ووقورا  �صبورا  يكون  واأن  املحكمة  على  املعرو�صة 
املتنازعة واملّحلفني وال�صهود واملحامني وغريهم ممن يتعامل معهم  الأطراف 
ب�صفته الر�صمية. وعلى القا�صي اأن يطالب املّمثلني القانونيني وموظفي املحكمة 
يت�صّرفوا  باأن  �صيطرته  اأو  اإدارته  اأو  لنفوذه  اخلا�صعني  الآخرين  والأ�صخا�س 

بنف�س الكيفية.

6-7- على القا�صي األ يت�صّرف بطريقة تتعار�س مع اأداء واجباته الق�صائية 
بكل حر�س.
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التنفيذ
الوطنية  الق�صائية  ال�صلطات  اأن تعتمد  نظرا لطبيعة املن�صب الق�صائي، يجب 
تدابري فّعالة لتوفري الآليات اللزمة لتنفيذ هذه املبادئ اإن مل تكن هذه الآليات 

موجودة بالفعل يف ولياتها الق�صائية.

التعاريف
ي�صمح  مل  ما  التالية،  املعاين  هذا  املبادئ  بيان  يف  امل�صتخدمة  للتعابري  تكون 

ال�صياق بخلف ذلك اأو يقت�صي خلف ذلك:

تعبري "موظفو املحكمة" ي�صمل املوظفني ال�صخ�صيني للقا�صي، مبن فيهم كتبة 
املحكمة؛

تعبري "القا�صي" يعني اأي �صخ�س ميار�س ال�صلطة الق�صائية، اأّيا كانت ت�صميته؛

واأي  وكّنته  و�صهره  وابنته  وابنه  القا�صي  زوج  ي�صمل  القا�صي"  "عائلة  تعبري 
�صخ�س اآخر ذي �صلة قرابة وثيقة به اأو اأي �صخ�س يكون �صديقا له اأو موظفا 

لديه ويعي�س يف منزله؛

تعبري "زوج القا�صي" يعني �صريك القا�صي يف حياته املنزلية اأو اأي �صخ�س اآخر 
من اأي من اجلن�صني له علقة �صخ�صية وثيقة بالقا�صي.



للطلع على الن�صخة الإلكرتونية من هذا الدليل، يرجى الطلع على الرابط التايل:

WWW.UNODC.ORG/JI/TRAINERSMANUAL.HTML

www.unodc.org/ji/trainersmanual.html
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