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  وجزامل

ويتناول . يتألف هذا التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني من أربعة أجزاء رئيسية              
، مبا يف ذلـك  ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨مايو /شطة املقرر اخلاص يف الفترة املمتدة بني أيار    أنالتقرير يف الفصل الثاين     

  .خالل هذه الفترةاليت قام هبا الزيارات القطرية 

خصص املقرر اخلاص هذا التقرير املواضيعي األخري لتحليل احملددات الالزمة لضمان استقالل القضاة بشكل              و
 إقامة العـدل  تعزيز أو إعاقةرأى أن من شأهنا     العناصر الفردية واملؤسسية اليت      لتحليلتناول با و). الفصل الثالث (فعال  

والعمـل  ئية القضاالسلطة باستقالل ذات الصلة املعايري الدولية واإلقليمية من وفرية  جمموعة  إىل  وأشار  . بطريقة مستقلة 
  . املضطلع به يف إطار والية املقرر اخلاصهليئات املعاهدات وقرارات املنظمات اإلقليمية والعمل السابقشامل ال

عـن  ) الفصل الرابع ( يف جمال العدالة الدولية       اليت حدثت مؤخراً   رئيسية، يشري التقرير إىل التطورات ال     وأخرياً
 إىل األحكامأيضاً املقرر اخلاص وأشار . التطورات يف خمتلف القضايا املعروضة على احملكمة اجلنائية الدوليةمتابعة طريق 

 التقدم الذي   ، وعرض  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا         اليت أصدرهتا مؤخراً  
حتريـك  وعالوة على ذلك، يشري التقرير إىل احملكمة اخلاصة للبنان و         . أحرزته الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية     

  .دل الدولية بشأن قضية رئيس تشاد السابق، حسني هربيبلجيكا دعاوى أمام حمكمة الع

ركز على التدابري اليت اختذهتا الدول األطراف       ت و ،يف الفصل اخلامس  ه  وترد استنتاجات املقرر اخلاص وتوصيات    
  .لتعزيز استقالل القضاة، يف بعديه الفردي واملؤسسي كليهما



A/HRC/11/41 
Page 3 

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٢-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٤  ١٣ – ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرر اخلاص  - ثانياً 

  ٦  ٨٤- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضمانات استقالل السلطة القضائية  - ثالثاً 

  ٢٤  ٩٤- ٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات الكربى يف العدالة الدولية  - رابعاً 

  ٢٦  ١٠٤- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - خامساً
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  قدمةامل -  أوالً
ـ   ير يف كل تقرتناول املقرِّر اخلاص موضوعاً أساسياً واحداً أو أكثر      - ١ يف ه من تقاريره السنوية منذ تولِّيـه مهام
 السادس الذي يقدمه املقرِّر اخلاص احلايل واخلامس عشر منذ إنـشاء             وهو هذا التقرير تناول  وي. ٢٠٠٣أغسطس  /آب

نـب  اجلوابالتحليل  املقرر تناولو. فعال بشكل القضاة استقالل لضمان الالزمة ، احملددات١٩٩٤الوالية يف عام هذه 
 . إقامة العدل مع احلرص على االستقاللتعزيز أو إعاقةرأى أن من شأهنا الفردية واملؤسسية اليت 

 الـسلطة    املقرر اخلاص، يف حتليله هلذا املوضوع املعقد، إىل املعايري الدولية واإلقليمية املتعلقة باستقالل             أشارو  - ٢
 من االتفاقية األوروبية حلماية     ٦قوق املدنية والسياسية واملادة      من العهد الدويل اخلاص باحل     ١٤، ومنها املادة    ئيةالقضا

 مـن امليثـاق   ٢٦ من اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملـادة  ٨حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملادة  
األساسـية بـشأن    امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، وكذا املبـادئ        من   ١٢األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملادة      

استقالل السلطة القضائية، واملبادئ العامة والتوجيهية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيـا،                
لمبادئ ل وإعالن بيجني ، األمريكي للقضاة-  وامليثاق األيبريي ، للجنة وزراء جملس أوروبا R (94) 12والتوصية رقم 

استند املقرر اخلـاص يف     وعالوة على ذلك،    . ضاء يف منطقة الرابطة القانونية آلسيا واحمليط اهلادئ       املتصلة باستقالل الق  
الذي اضطلع بـه يف إطـار    ىل العمل الثري هليئات املعاهدات وقرارات املنظمات اإلقليمية وكذا العمل السابق            إحتليله  

 .ت بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسانحلكوماإىل ا، مبا يف ذلك الرسائل املوجهة والية املقرر اخلاص

  أنشطة املقرر اخلاص - ثانياً 
 االجتماعات الدولية -  ألف

، شارك املقرر اخلاص يف الدورة الثامنة جمللس حقوق اإلنسان حيث قـدم تقريـره               ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران   - ٣
 وتقريراً) A/HRC/8/4/Add.1(ددة   مع احلكومات بشأن شكاوى حم     راسالت عن امل  ، وتقريراً )A/HRC/8/4(السنوي  

 يف االجتماع السنوي ويف الشهر نفسه، شارك أيضاً). A/HRC/8/4/Add.2(عن بعثته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 .نسانإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلبشأن ااخلامس عشر 

 نظمتها احملكمـة    "عدالة والدميقراطية ال"ة معنونة   ي، حضر املقرر اخلاص حلقة دراس     ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   - ٤
 .السلطات العليامن ويف هذه املناسبة، عقد املقرر اخلاص اجتماعات مع عدد . العليا لكولومبيا يف كارتاخينا، بكولومبيا

، حضر املقرر اخلاص الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة يف نيويـورك،            ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٥
 . دور القضاة يف محاية حقوق اإلنسان خالل حاالت الطوارئاستعرض الذي ) A/63/271(ريره حيث قدم تق

، حضر املقرر اخلاص االجتماع السنوي لرابطة احملامني الدولية املخصص ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧ويف   - ٦
 . عن استقالل السلطة القضائية يف إطار الدميقراطيةلسيادة القانون وقدم عرضاً

 بوصـفه حتـدياً   اإلقـصاء   " بـشأن   ، حضر املقرر اخلاص املؤمتر الدويل       ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٧
 إىل  الحتكـام ا" عـن     حيث قدم عرضاً   ، العامل الرابع  -  يف باريس، نظمته احلركة الدولية إلغاثة امللهوف         "للدميقراطية
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 مع رابطة احملامني يف باريس وساهم يف جملتـها       اجتماعاً هذه املناسبة، عقد أيضاً   يف  و. " واجملموعات املستضعفة  قانونال
لذكرى السنوية الستني لإلعـالن العـاملي حلقـوق    ن اعاليت أصدرت عدداً  )Barreau autour du Monde(املعنونة 
  خالل املؤمتر الدويل   "اآلليات اجلديدة حلماية حقوق اإلنسان    "وخالل الشهر نفسه، ترأس حلقة نقاش بشأن        . اإلنسان

. مه القسم الدويل ملؤسسة ليليو باسو يف روما    ظاملتعلق بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ن         
 . والرابطة اإليطالية للقضاة"قضاة أوروبيون من أجل الدميقراطية والقانون" مع منظمة اًعااجتمعقد كما 

نظمت اخلاص يف حلقة دراسية بشأن منع اإلبادة اجلماعية         ، ساهم املقرر    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ويف    - ٨
 . ركز على سبل ووسائل دعم اجلهود الوطنية ملنع اإلبادة اجلماعية وقدم عرضاً،يف جنيف

 املقرر اخلاص كشخص ذي خربة يف مؤمتر كان من املقرر أن يشارك، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ و٢٦يومي يف و  - ٩
  . من املقرر تنظيمه يف بنوم بنهكان املستقلة، وطين كمبودي بشأن دور املؤسسات 

  الزيارات القطرية-  باء

ويف . ، بدعوة من حكومة البلد    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ إىل   ١٩زار املقرر اخلاص االحتاد الروسي يف الفترة من           - ١٠
  A/HRC/11/41/Add.2انظر (ن احلكومة أيضاًـوة مـ بدع،، زار املقرر اخلاص غواتيماال٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

 .أن يشكر كلتا احلكومتني على تعاوهنما فيما يتعلق هباتني الزيارتنياملقرر ويود ).  على التوايلAdd.3و

أن يكون بوسع املكلف بالوالية زيارة باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية والفلـبني            يف  املقرر اخلاص   أمل  وي  - ١١
ومن جهة  .  من بعض هذه الدول    اً إجيابي اًا عما قريب؛ وال يزال ينتظر رد      وفيجي وكمبوديا وكولومبيا وكينيا ونيجريي    

ويـشري  . ترتيب وقت مالئم هلذه الزيارات قريباً     راجياً   الدعوة   أخرى، يعرب عن امتنانه للحكومات اليت أكدت سلفاً       
مـن  بعض منها إىل أكثر ويعود العدة دول أخرى، فيما يتعلق بمعلقة  إىل أن بعض طلبات إجراء زيارات ال تزال      أيضاً

 اً، قدم املقرر اخلاص طلب٢٠٠٨نوفمرب /ويف تشرين الثاين.  من قبيل تلك املوجهة إىل تونس وكوبا ومصر،سنواتعشر 
 .زيارة العراقل

 أنشطة أخرى -  جيم

صدر موجز للرسائل املوجهة إىل خمتلف احلكومات والردود الواردة، إىل جانب إحصاءات الفترة املـشمولة                 - ١٢
 . لدورة احلادية عشرة للمجلسألغراض ا) A/HRC/11/41/Add.1(بالتقرير 

 ٧/٢٠وكان املقرر اخلاص ضمن فريق اخلرباء املستقلني السبعة الذين دعاهم جملس حقوق اإلنسان يف قراريه                  - ١٣
تقنياً على معاجلة  إىل تقدمي تقرير يتضمن توصيات بشأن  أفضل الطرق ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية ٨/١- ودإ

حالة حقوق اإلنسان، بغية التوصل إىل حتسن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديـه مجهوريـة الكونغـو                     
وقـد  . الدميقراطية من احتياجات أيضاً، وكذلك التعجيل بدراسة احلالة الراهنة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية             

 . رة العاشرة للمجلسإىل الدو) A/HRC/10/59(قدم التقرير 
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  ضمانات استقالل السلطة القضائية -  ثالثاً
ف دويل ومبدأ عام من مبادئ      ْرنه عُ هو أ ف مبدأ استقالل القضاة واحملامني      يركان تع منذ بداية وجود الوالية،       - ١٤

. لية، علـى التـوايل    من النظام األساسي حملكمة العدل الدو     ) ج(و) ب(‘١‘٣٨اجملتمع الدويل مبعين املادة     قره  القانون ي 
 ١ ملدلول الفقرة  وفقاً"استقالل احملكمة" يستند إىل معاهدة، كما يبني ذلك شرط    التزاماً وعالوة على ذلك، كان أيضاً    

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهو حق مطلق ال خيضع ألي استثناء، كما ذكـر                  ١٤من املادة   
 .لجنة املعنية حبقوق اإلنسان ل)١(٣٢التعليق العام رقم 

إىل اللجنة الفرعية ملنـع التمييـز ومحايـة          سنة، قدم    ٢٠صدر منذ ما يزيد على      وإضافة إىل ذلك، أكد تقرير        -١٥
. ...  واالستقالل مها الصفتان املميزتان ملنطق ومشروعية الوظيفة القضائية يف كل دولة           )٢(مبدأ الرتاهة "األقليات وقتها أن    

 ملا جاء يف مبادئ     ووفقاً. )٣("وجيعل مصداقية العملية القضائية موضع شك     ] احلرمان من العدل  [جودمها إىل   ويؤدي عدم و  
 ."استقالل القضاء شرط مسبق لسيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة"بنغالور للسلوك القضائي، فإن 

ص، يف تقريره األخري املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان         هلذا املوضوع، حياول املقرر اخلا    كربى   لألمهية ال  ونظراً  - ١٦
املقرر أنه ينوي تقدمي عـرض     ودون أن يزعم    . يف وظيفته احلالية، تعريف حمددات ضمان استقالل القضاة بشكل فعال         

شـأهنا  رى أن من    ليت ي ااجلوانب الفردية واملؤسسية    إال أنه يتناول بالتحليل     املؤثرة يف استقالل القضاة،     لعناصر  شامل ل 
 . مستقلإقامة العدل بشكل تعزيز أو إعاقة 

 العناصر اليت هلا تأثري على استقالل السلطة القضائية :االستقالل املؤسسي -  ألف

 .يحلل املقرر اخلاص، يف هذا الفصل، اخلصائص اليت هلا تأثري على استقالل السلطة القضائية بوصفها مؤسسةس  -١٧

 الفروع األخرى للسلطة كشرط مسبقاستقالل الوظيفة القضائية عن  -١

، إىل جانب سيادة القانون، أمام إقامة العدل يف ظل ضمانات            السبيل إن مبدأ فصل السلطات هو الذي ميهد        - ١٨
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أكدت، يف تعليقها . )٤(االستقالل والرتاهة والشفافية

، على أنه ال يتسق مع مبدأ استقالل اهليئة القضائية أي وضع ال ُيمّيز فيـه بوضـوح بـني وظـائف                      ٣٢العام رقم   
                                                      

، احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلـة : ١٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املادة       )١(
CCPR/C/GC/32 ٢-٥، الفقرة غونزاليس ديل ريو ضد بريو، ٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  ؛ وانظر أيضا١٩ً، الفقرة. 

لى أنه غياب التدخالت غري السليمة يف الشؤون القضائية، تعـين           بينما يشار إىل استقالل السلطة القضائية ع       )٢(
 ٥،  أبيتز باربريا وآخرون ضـد فرتويـال      الرتاهة عادة غياب التحامل أو التحيز، انظر حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،             

 ١، بيريساك ضد بلجيكـا وق اإلنسان، جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واحملكمة األوروبية حلق    ،  ٥٥، الفقرة   ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
 .٣٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /تشرين األول

)٣( E/CN.4/Sub.2/1985/18.Add.1 ٧٥، الفقرة. 

)٤( E/CN.4/2004/60 ٢٨، الفقرة. 
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واختصاصات السلطتني القضائية والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة علـى الـسلطة القـضائية أو                 
اخلتامية ودعت إىل وضع متييز واضـح بـني         لذلك أشارت اللجنة إىل هذا القلق يف العديد من توصياهتا           . )٥(توجيهها

 . )٦(اختصاص األجهزة التنفيذية واألجهزة القضائية

 الدور  لىاملقرر اخلاص، خالل بعثاته العديدة إىل البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، ع           اعترض  وعالوة على ذلك،      - ١٩
م على مرحليت ما قبل احملاكمة واحملاكمة يف الدعاوى          املدعي العا  ا ميارسه يت ملكتب املدعي العام ودرجة النفوذ ال      غالبال

 عـن   ويف هذا الصدد، شدد على أمهية استقالل مكتب املدعي العام، وخاصة عندما يكـون مـسؤوالً               . )٧(القضائية
 . التحقيق، واملتابعة القضائية حبكم منصبه

 الضمانة على املستوى الدستوري -٢

. "ل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه          تكف"تنص املبادئ األساسية على أن        - ٢٠
 .)٨(وتوجد مقتضيات مشاهبة يف املعايري اإلقليمية

. مـستوى ممكـن   رفع   على أ   ضمان استقالل السلطة القضائية قانونياً     اهلام جداً ويعترب املقرر اخلاص أنه من        - ٢١
قطرية، إىل أن استقالل الـسلطة القـضائية منـصوص عليـه يف             العثات  بعن ال ولذلك وجه االنتباه، يف عدة تقارير       

ويف البلدان األخـرى  . )١٠(ويف الدول اليت مل يتم فيها ذلك بعد، أوصى بالنص على هذا املبدأ يف الدستور   . )٩(الدستور
 . من مبادئ القانونحيث ال توجد دساتري مكتوبة، ينبغي اعتباره مبدأ جوهرياً

ولـذلك حيتـاج    .  على املستوى التشريعي    يف الدستور، أيضاً   ا املبدأ، حىت وإن كان مضموناً     وجيب تنفيذ هذ    - ٢٢
 عن قلقها إزاء األحكـام الدسـتورية         املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة توأعرب. التشريع احمللي إىل مواءمته مع هذا املبدأ      

ويف . )١١(لية احملكمة أمام اهليئـة التـشريعية       مشرية إىل مسؤو   ،والتشريعية اليت تعرض للخطر الشديد استقالل القضاء      
السلطة القضائية رأي جلنـة  من ممارسة تتمثل يف أن تطلب مناسبات أخرى، أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها        

                                                      

)٥( CCPR/C/GC/32)  ١٩، الفقرة )١احلاشية رقم. 

)٦( CCPR/CO/79/GNQ ؛ و٧، الفقرةCCPR/C/79/Add.111 ؛ و١٠، الفقرةCCPR/C/79/Add.79٣رة ، الفق. 

)٧( E/CN.4/2006/52/Add.4 ؛ و٨٦، الفقــــــرةE/CN.4/2005/60/Add.2 ؛ ٧٠، الفقــــــرة
 .٧٦، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.3و

إعـالن  ؛ و )أ(١، ألف    املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا         املبادئ العامة والتوجيهية   )٨(
  .٤، املبدأ طقة الرابطة القانونية آلسيا واحمليط اهلادئبيجني للمبادئ املتصلة باستقالل القضاء يف من

)٩( A/HRC/8/4/Add.2 ٧، الفقرة. 

)١٠( A/HRC/4/25/Add.2 ٧٣، الفقرة. 

)١١( CCPR/CO/72/PRK ٨، الفقرة. 
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املعايري جلنة برملانية إىل هيئة مسؤولة عن وضع        وهو ما حيوِّل    دائمة تابعة للسلطة التشريعية فيما يتعلق بتفسري القوانني،         
 .)١٢(والتعليمات اليت تعترب ملزِمة بالنسبة للقضاء

  والتعينيختياراال -٣

أن ب وجيكفاءة  على أساس الرتاهة والة القضااختيارالقضائية  السلطة استقالل بشأن األساسية تفرض املبادئ  - ٢٣
وهـذا املبـدأ    . )١٣(سـليمة ري  دوافع غ بقضائية   يف املناصب ال   تعينيضد ال  ضمانات   ةلقضاختيار ا أي طريقة ال  شمل  ت

 املتعلقـة  وعالوة على ذلك، تؤكد املبادئ العامة والتوجيهية. )١٤( يف عدد من املعايري اإلقليميةمكرس أيضاًاألساسي 

 .)١٥(والتعينيختيار أفريقيا أمهية الشفافية واملساءلة يف إجراءات اال يف القانونية واملساعدة عادلة حماكمة يف باحلق

وميكن للمرء أن مييز بـشكل  .  يف أحناء العاملةوتعيني القضاختيار قرر اخلاص تنوع النظم القائمة ال   امل الحظو  - ٢٤
انتخابات شعبية، والتعيينات   ب، والتعيينات   ) التشريعية أو التنفيذية   ةتقوم باالختيار السلط  حيث  (عام التعيينات السياسية    

التمثيل، أو جمموعـة    املتعددة  اجملالس القضائية   عن طريق   الختيار  وا) أجهزة مؤلفة من القضاة فقط    تقوم هبا    (ماعيةاجل
واجلهاز املكلف  )  على سبيل املثال   جملس القضاء (متنوعة من النظم املختلطة حيث يكون اجلهاز الذي يرشح من نوع            

وء فيما يلي علـى     الضاملقرر اخلاص   ويسلط  ). التعيينات السياسية على سبيل املثال    جهاز  (بالتعيينات من طبيعة خمتلفة     
 . جوانب إجراءات االختيار والتعيني اليت تعزز بشكل حاسم استقالل السلطة القضائية

 التـشريعية   لـسلطة ا  املقرر اخلاص وجود أحكام دستورية وتشريعات حملية شىت تنص على انتخاب           الحظو  - ٢٥
. )١٦(خماطر تسييسهاعلى  القضائية ينطوي التشريعية يف التعييناتالسلطة أن إشراك مفاده  عن قلق عام أعربو. لقضاةل

سيما  ويف العديد من املناسبات ويف ضوء احلاالت اليت درسها املقرر اخلاص، يصعب التأكد من فائدة هذا اإلجراء، ال                 
لكن حىت فيما يتعلق باحملاكم العليا اليت يربر فيها اختيار املرشحني عـادة علـى               . يف اختيار القضاة ذوي الرتب الدنيا     

 أو الرفاه العام، ال تكون التعيينات السياسية يف          العامة  ملسائل املصلحة   خاصاً ساس احلاجة إىل أن تويل احملكمة اعتباراً      أ
لسكان، ال سيما يف أوقات االنتقال من تكون ل ومن األساسي أن    . غلب احلاالت طريقة مناسبة لتحقيق هذه األهداف      أ

 .االعتبارات السياسيةمبنأى عن يقيم العدل بطريقة مستقلة وحمايدة، قضائي  نظام سلطوي إىل دميقراطي، الثقة يف نظام

                                                      

)١٢( CCPR/CO/75/VNM ٩، الفقرة. 

 .١٠املبدأ  )١٣(

احلاشية  (جيهية يف أفريقياواملبادئ العامة والتو؛ I.2c، املبدأ   للجنة وزراء جملس أوروباR (94) 12رقم التوصية  )١٤(
٨(، A 4 (h) وإعالن بيجني؛)  ١٥ و١٢ و١١، املبادئ )٨احلاشية. 

 .A 4 (h) ،)٨احلاشية  (املبادئ العامة والتوجيهية يف أفريقيا )١٥(

، ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٥ املؤرخـة    اانظر إىل رسالة االدعاء املوجهـة إىل حكومـة صـربي           )١٦(
A/HRC/11/41/Add.1  نة مناهضة التعذيب،    ، صربيا؛ وجلCAT/C/SRB/CO/1    اًـ، وأيـض  ٩، الفقـرة CCPR/C/79/Add.50، 

 .٢٨٨الفقرة 
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قول فصل يف اختيـار القـضاة   يكون للسلطة التنفيذية ،  عديدة  يف بلدان أخرى   باملثل وعلى غرار ما حيدث    و  - ٢٦
 القلـق يف هـذا     عدة مرات عـن    )١٨( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )١٧(وقد أعربت جلنة مناهضة التعذيب    . وتعيينهم
، بالنظر إىل اخلطر الذي تنطوي عليه هذه البنية        )١٩(قطريةالبعثات  عن ال تقارير  عدة  املقرر اخلاص يف    مثلما فعل   الصدد،  

 .ماية حقوق األفراد أمام الدولةفيما يتعلق حب

ية، بإنشاء سلطة وأوصت عدة معايري إقليمية، إىل جانب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عدة مالحظات ختام  - ٢٧
 .)٢١(قطريةالزيارات عن العدة تقارير يف كما أوصى هبذا املقرر اخلاص . )٢٠(ف باختيار القضاةكلّتمستقلة 

وتكتسي تشكيلة هذه اهليئة أمهية كربى الستقالل السلطة القضائية ألهنا مطالبة بالتصرف بطريقة موضـوعية           - ٢٨
ـ       حقيقياً ُيوصى بتشكيلة متعددة تعدداً   ويف حني   . وعادلة ومستقلة عند اختيار القضاة       فيهـا  ل هلذه اهليئة حبيـث ُيمثّ

من اهلام يف العديد من احلاالت أن       وإن  عون واحملامون واألكادمييون وغريهم من األطراف املعنية بطريقة متوازنة،          املشرِّ
يف رأي املقـرر اخلـاص، إذا   و. تفادي أي تدخل سياسي أو غريه من التدخالت اخلارجية     ليشكل القضاة أغلبية اهليئة     

تتوىل  جمرد أجهزة    "اهليئات املستقلة "هذه  تصبح   خطر أن    هناك دائماً كون   ي ، من ممثلني سياسيني   تشكلت اهليئة أساساً  
 .  بشكل غري مباشرخلفها متارس تأثريهااحلكومة تكون الروتينية على قرارات الرمسية أو القانونية املوافقة 

يئة على اختيار القضاة بطريقة موضوعية وعادلة ومستقلة، جيب أن يكـون للـسلطة              ولضمان قدرة هذه اهل     - ٢٩
فيما يتعلق باختيار وتعيني أعضاء هـذه       تأثري قوي   القضائية واألطراف األخرى اليت هلا ارتباط مباشر بالنظام القضائي          

 .)٢٣(أعضاء هذه اهليئة املستقلة لبعض املعايري اإلقليمية، ينبغي أن ختتار السلطة القضائية وفقاًو .)٢٢(اهليئة

 حتديد نطاق السلطات املمنوحة هلذا اجلهاز، ملـا هلـذا         من اهلام أيضاً  فإن  وإضافة إىل تشكيلة هيئة االختيار،        - ٣٠
.  عن هيئة االختيار ذاهتـا     العنصر من أثر كبري على درجة استقالل القضاة، ليس فقط عن السلطة السياسة، وإمنا أيضاً              

ات هذه اهليئة أن تتراوح بني إجراء االختبارات التنافسية واملقابالت من أجل تعيني من حيصلون على                وميكن الختصاص 
ولضمان استقالل القـضاة واختيـار أنـسب        . تراه مناسباً  ماحسبمباشرة  سلطة تعيني املرشحني    وأحسن العالمات   

  الضوءَ كما سلطتِ . تيار القضاة وتطبيقها  املرشحني، يسلط املقرر اخلاص الضوء على أمهية وضع معايري موضوعية الخ          

                                                      

)١٧( CAT/C/TJK/CO/1   ؛ و ١٠، الفقرةCAT/C/UZB/CO/3    ؛ و ١٩، الفقـرةA/56/44(SUPP)    ؛ ٤٥، الفقـرة
 .٧٤، الفقرة A/55/44و

)١٨( CAT/C/UZB/CO/3 ؛ و١٩، الفقرةCCPR/C/79/Add.62 ١٦، الفقرة. 

)١٩( A/HRC/4/25/Add.2 ؛ و٢٣، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.3 ٤٣، الفقرة. 

 .ميثاق القضاة العاملي من ٩؛ واملادة ١٨، الفقرة CCPR/C/79/Add.79 (1997) و١٤انظر احلاشية  )٢٠(

)٢١( A/HRC/8/4/Add.2 ــرات ــرة A/HRC/4/25/Add.2؛ و٧٥-٧٤ و٦٩ و١٨-١٦، الفقـ ؛ ٧٨، الفقـ
 .٩٢ و٥٠ و١٤؛ الفقرات E/CN.4/2006/52/Add.4؛ و٨٤، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.3و

)٢٢( A/HRC/11/41/Add.1صربيا ،. 

 .٢٦، الفقرة CCPR/C/MDG/CO/3 ؛ وانظر أيضاI.2cً، املبدأ )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم التوصية  )٢٣(
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وينبغي أن تكون هذه املعايري     . )٢٥( وجلنة مناهضة التعذيب   )٢٤(على مبدأ املعايري املوضوعية اللجنةُ املعنية حبقوق اإلنسان       
 دوجوب استنا ويشدد املقرر اخلاص على     . )٢٦(باملؤهالت والرتاهة واالقتدار والكفاءة   على اخلصوص   املوضوعية مرتبطة   

R (94) 12 يف التوصـية رقـم   ، وهو مبدأ أساسي منصوص عليها أيضاً)٢٧(ىل االستحقاق وحدهإاختيار القضاة 
)٢٨ (

 بطريقة كتابيـة    )٣٠(أن إجراء اختبارات تنافسية    علىكد املقرر اخلاص    يؤو. )٢٩( األمريكي للقضاة  - وامليثاق األيبريي   
 .ملية االختيار على األقل ميكن أن يكون أداة هامة يف عوسرية جزئياً

وكتكملة لعملية االختيار والترشيح اليت تستخدم معايري موضوعية الختيار القضاة، قد تطبق إجراءات أخرى                - ٣١
 نياملواطنبوسع  وهكذا ميكن أن يكون تنظيم جلسات استماع علنية يكون فيها           . رشحنيلتعزيز ثقة اجلمهور برتاهة امل    

 .مرشحني بعينهم أو تأييدهمإزاء طراف املعنية اإلعراب عن قلقهم واملنظمات غري احلكومية وغريهم من األ

  الـذي مت وفقـاً     ٢٠٠٥ويف هذا الصدد، يشري املقرر اخلاص إىل تعيني قضاة احملكمة العليا إلكوادور عـام                 - ٣٢
.  ونزاهتهم استقالهلم وقدراهتم من حيث   معايري موضوعية الختيار املرشحني     إىل  ، وخباصة تلك اليت تشري      )٣١(لتوصياته

ألول مرة يف تاريخ إكوادور، عقدت جلسات       ووعالوة على ذلك،    .  االختيار والتعيني  اتوقد كفل هذا شفافية عملي    
ـ وقد اعتربت األمم املتحدة هذه التجربة مثاالً.  كان باإلمكان فيها فحص خلفيات املرشحني علناً       علنية استماع  اًزرا ب

 .)٣٢(لممارسات اجليدةل

 بعـد   )٣٣( جهاز تابع للسلطة التنفيذية أو التشريعية هو الذي يعني القضاة من الناحية الشكلية             وعندما يكون   - ٣٣
 إىل معايري قائمة    ترفض توصيات مثل هذه اهليئة إال يف حاالت استثنائية واستناداً         أال  اختيارهم من هيئة مستقلة، ينبغي      

                                                      

)٢٤( CCPR/C/GC/32 )  و١٩، الفقرة )١احلاشية ،CCPR/C/PRY/CO/2 ١٧، الفقرة. 

 -امليثـاق األيـبريي      من   ١٢ املادة   اًـ؛ وانظر أيض  ٩ة  ، الفقر CAT/C/SRB/CO/1جلنة مناهضة التعذيب،     )٢٥(
 .األمريكي للقضاة

)٢٦( A/HRC/11/41/Add.1 ن زيارة املقرر اخلـاص إىل غواتيمـاال    ـايف ع ـان صح ـا؛ وبي ـ، صربي)٣٠-٢٦ 
ــاين ــانون الث ــاير/ك ــه يف) ٢٠٠٩ ين ــالع علي ــن االط  /http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01: ميك

79AC991E22A2DD8AC12575590056139A?opendocument ٦، الفقرة. 

)٢٧( A/HRC/11/41/Add. 2 ٩٩، الفقرة. 

 .I.2cاملبدأ  )٢٨(

 .١١املادة  )٢٩(

)٣٠( CCPR/CO/70/ARG ٦، الفقرة. 

)٣١( E/CN.4/2005/60/Add.4و E/CN.4/2006/52/Add.2. 

 "Judicial independence as conflict prevention and resolution: The recent،وقائع األمم املتحـدة جملة  )٣٢(

case of Ecuador’s High Court"ميكن االطالع عليها يف ،: 
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2006/issue1/0106p21.htm. 

 .٢، الفقرة I.2c، املبدأ )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم انظر التوصية  )٣٣(
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عـدم  سباب  ألمكتوب  تعليل  م مبوجبه اهليئة التنفيذية بتقدمي      لز تُ حمددوينبغي أن يكون هلذه احلاالت إجراء       .  مسبقاً ةعلنم
االطالع على هذا   أن يتاح للجمهور    وعالوة على ذلك، ينبغي     .  بتوصية اهليئة املستقلة أعاله بتعيني مرشح مقترح       هاتقيد
 . ختيار والتعينياالعمليات لة يف ءومن شأن مثل هذا اإلجراء أن يساعد على تعزيز الشفافية واملسا. املكتوبتعليل ال

. )٣٤(وخالل الزيارات القطرية، نظر املقرر اخلاص بانتظام يف متثيل املرأة واألقليات اإلثنية يف السلطة القضائية                - ٣٤
وأكد املقرر اخلاص على أمهيـة اعتمـاد        . )٣٥( أو غري موجود   ففي بعض البلدان، خلص إىل أن هذا التمثيل متدن جداً         

 .)٣٦(تحقيق متثيل أكرب لكليهما، املرأة واألقليات اإلثنية، حىت يتحقق توازن عادلوتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة ل

 ‘الطبيعي‘ضمانة القاضي  -٤
  )حظر اهليئات القضائية بأثر رجعي(

أن لكل فرد احلق يف أن حياكم أمام احملـاكم أو           على   املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية        نصت  - ٣٥
وعالوة على ذلك، تنص على أنه ال جيوز إنشاء هيئات          . اليت تطبق اإلجراءات القانونية املقررة    لعادية  ااهليئات القضائية   

قضائية ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة حسب األصول واخلاصة بالتدابري القضائية لتنتزع الوالية القضائية اليت تتمتع 
 .)٣٧( العاديةهبا احملاكم أو اهليئات القضائية

 وإنشاء حماكم خاصة، وال سيما      )٣٨( ملسألة العدالة العسكرية    كبرياً  طوال واليته، اهتماماً   ،وأوىل املقرر اخلاص    - ٣٦
ويف هذا الصدد، يشري املقرر اخلاص إىل التقرير املشترك عن حالة احملتجزين يف             . )٣٩(حملاكمة القضايا املتصلة باإلرهاب   

ويشري املقرر  . )٤٠( ملبدأ القاضي الطبيعي واحلق يف حماكمة عادلة        فيها كات وقوع انتها   إىل خليج غوانتانامو الذي خلص   
عدم اختصاص احملـاكم  مبدأ تتضمن   إىل مشروع مبادئ تنظم إقامة العدل عـن طريق احملاكم العسكرية          اخلاص أيضاً 

 .العسكرية حملاكمة املدنيني

                                                      

)٣٤( E/CN.4/2005/60/Add.2 ــان ــرات ، اE/CN.4/2006/52/Add.3؛ و٢٨-٢٧، الفقرتـ ؛ ٦٢-٦٠لفقـ
 .٣٧، الفقرة A/HRC/8/4/Add.2؛ و٦٨-٦٧، الفقرتان E/CN.4/2006/52/Add.4و

)٣٥( A/HRC/4/25/Add.2 ٦٦ و٣١، الفقرتان. 

)٣٦( A/HRC/4/25/Add.2 ٨٠، الفقرة. 

 .٥املبدأ  )٣٧(

)٣٨( A/61/384 ؛ و٤٦-١٩، الفقراتE/CN.4/2005/60 ٤١-٣٨، الفقرات. 

)٣٩( E/CN.4/2006/120و ،A/61/384 و؛ ٥٧-٤٨، الفقراتE/CN.4/2005/60 ٢٤-٢٠، الفقرات. 

)٤٠( E/CN.4/2006/120 ٤٠-٣٠، الفقرات. 
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  ميزانية القضاء -٥

أن من واجبات كل دولة عضو توفري موارد كافية لتمكني  على  إلقليمية   املبادئ األساسية وبعض املعايري ا     نصت  - ٣٧
 أن السلطات    على وعالوة على ذلك، ينص إعالن بيجني صراحة      . )٤١(سليمالسلطة القضائية من أداء وظائفها بشكل       

 .)٤٢(علـيهم ينهم أو الـضغط     ع أن تستخدم لتهديد قاض أو قضاة ب        جيب القضاة ال موارد  على  هلا تأثري   التنفيذية اليت   
وأوصى املقرر اخلاص، بعد عدة زيارات قطرية، الدول األعضاء املعنية بإعادة النظر يف امليزانية املخصـصة للـسلطة                  

يف أحد تقاريره إىل أشار و. )٤٣(ودافع عن حتديد نسبة مئوية قارة من الناتج احمللي اإلمجايل. القضائية بغية زيادهتا تدرجيياً
ويف هذا الصدد، يشري املقرر اخلاص . )٤٤( يف املائة من امليزانية الوطنية للسلطة القضائية٦ إىل ٢ختصيص خط أساس من 

 من إعالن بيجني الذي ينص على إيالء احتياجات السلطة القضائية ونظام احملاكم أولوية عليا يف ختصيص              ٤٢ أإىل املبد 
 إىل املمارسات اجليدة لبعض الدول األعـضاء الـيت    املقرر اخلاص أشارو. ةدديشقيود اقتصادية حملية    يف إطار   املوارد،  

من امليزانية الوطنية السنوية للـسلطة القـضائية أو         قارة  دستوري يضمن ختصيص نسبة مئوية دنيا       يوجد لديها حكم    
 .)٤٥(توصلت يف حالة عدم وجوده  إىل قرار يف هذا الصدد

. تان خمتلفتان التحليل فيما يتصل مبيزانية القضاء      وفيما يتعلق بضمان استقالل السلطة القضائية، تستحق مسأل         - ٣٨
طرح املـسألة   وُت. أوالمها مسألة كيفية ضمان ختصيص األموال للمحاكم يف احترام صارم الستقالل السلطة القضائية            

 .الثانية فيما يتعلق بإدارة األموال املخصصة للسلطة القضائية

 على أنه ينبغي إشراك السلطة القضائية بشكل فعـال يف           اص دائماً األوىل، أحل املقرر اخل   املسألة  فيما يتعلق ب  و  - ٣٩
ففي بعض الدول األعضاء، تقترح السلطة . ر إىل وجود تقاليد وممارسات خمتلفة يف هذا الصدداشأو. )٤٦(وضع ميزانيتها

أخـرى تقـدم    القضائية مشروع ميزانيتها بشكل مباشر على اجلهاز التنفيذي املكلف بالشؤون املالية؛ ويف حـاالت               
ويف دول أخرى، تقدم احملـاكم      .  بشؤون القضاء  ة املكلف ةالتنفيذييئة  خمصصات امليزانية بشكل غري مباشر عن طريق اهل       

، )٤٧(هليئة املستقلة املسؤولة عن السلطة القضائية     إىل ا ويؤكد املقرر اخلاص أنه ينبغي أن يعهد        . مقترحاهتا بشكل مباشر  
 . التشريعيةإىل اهليئة من احملاكم وإعداد مشروع موحد مليزانية القضاء وتقدميه حيثما وجدت، بدور تلقي مقترحات

                                                      

؛ ٤١، املبدأ )٨احلاشية  (وإعالن بيجني؛ A 4 (v) ،)٨احلاشية  (املبادئ العامة والتوجيهية يف أفريقيا انظر أيضاً )٤١(
 .٦، املادة  األمريكي للقضاة-امليثاق األيبريي و

 Latimer House Guidelines for the Commonwealth on Parliamentary؛ وانظـر أيـضاً  ٣٨املبـدأ   )٤٢(

Supremacy and Judicial Independence ٢، املبدأ التوجيهي. 

)٤٣( A/HRC/4/25/Add.2 ٧٧، الفقرة. 

)٤٤( A/HRC/8/4/Add.2 ٧٦، الفقرة. 

 . يف املائة٦على سبيل املثال، متكنت كوستاريكا والسلفادور من حتقيق مبلغ قار حمدد يف  )٤٥(

 .A 4 (v) (2) ،)٨احلاشية  (بادئ العامة والتوجيهية يف أفريقياامل انظر أيضاً )٤٦(

 . أعاله٣٠-٢٧انظر الفقرات  )٤٧(
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 :إلشراك الفعلي للسلطة القضائيةمن أجل ات ضمانة إضافية وضعويشيد املقرر اخلاص بالدول األعضاء اليت   - ٤٠

 .حق السلطة القضائية يف املشاركة يف املداوالت بشأن امليزانية يف اهليئة التشريعية

وعالوة على ذلك، يويل املقرر اخلاص أمهية كربى للضمانات املوضوعة لكفالة عدم جواز ختفيض كمية موارد   - ٤١
 إال برضا السلطة لتاليةية أو اليت ينتظر أن ختصص يف السنة املالية ا         ارامليزانية املخصصة لتمويل احملاكم يف السنة املالية اجل       

ونتيجة لذلك، حتدث . لى أن ختفيض ميزانية احملاكم بشكل كبري يعيق إقامة العدلويشدد ع. )٤٨(القضائية أو هيئة متثلها
 .)٤٩(حاالت تأخر طويل غري مربرة يف تعيني القضاة وتلجأ بعض الدول األعضاء إىل تعيني قضاة مؤقتني

عهد قرر اخلاص أنه ُيويالحظ امل.  هي تدبري وإدارة امليزانية املخصصة للمحاكم، كما ذكر آنفاً ،واملسألة الثانية   - ٤٢
هبذه املهمة يف بعض الدول األعضاء إىل السلطة القضائية أو إىل سلطة مستقلة مسؤولة عن السلطة القـضائية، بينمـا                    

ميزانياهتـا  األعلى ذاهتا   احملاكم  ر احملاكم العليا أو     يكما توجد نظم خمتلطة تد    .  يف دول أخرى   تضطلع هبا هيئة حكومية   
 .)٥٠(اكم إدارة خاصة تابعة للسلطة التنفيذيةر ميزانية باقي احمليوتد

ويود املقرر اخلاص أن يؤكد أن إسناد إدارة األموال بشكل مباشر إىل السلطة القـضائية أو هيئـة مـستقلة                 - ٤٣
، ال سيما يف    )٥١(تعزيز استقالل السلطة القضائية   ل احتماالت أكرب    ينطوي، يف رأيه، على   مسؤولة عن السلطة القضائية     

ولذلك قدم توصيات يف هذا الـصدد إىل    .  توترات بني السلطتني القضائية والتنفيذية     شهدو اليت ت  أ/ االنتقالية و  الفترات
ر السلطات  ئبيد أن السلطة القضائية أو اهليئة املستقلة املشار إليها أعاله تبقى، مثلها مثل سا             . )٥٢(بعض الدول األعضاء  

 .راف املستقل واخلارجياإلشمن خالل العامة األخرى، خاضعة للمساءلة 

 لتعبريحرية احرية تكوين اجلمعيات و -٦

لقضاة أو غريها من املنظمـات  لللقضاة احلرية يف تكوين مجعيات يكون  من املبادئ األساسية،     ٩ للمبدأ   وفقاً  - ٤٤
 القيام بـذلك    وهدف هذه اجلمعيات هو متثيل مصاحل القضاة ومحاية استقالهلم القضائي مبا أنه ميكن            . واالنضمام إليها 

النهوض  إىل هدف املنظمات املهنية بأنه هو        ويشري أحد املعايري اإلقليمية حتديداً    . )٥٣(مجاعيةبشكل أكثر فعالية بطريقة     
 . صناعة القرارنوعية وتعزيز )٥٤(املهينبالتدريب 

                                                      

)٤٨( A/HRC/11/41/Add. 2 ٨١، الفقرة. 

 .هكذا احلال يف الوقت الراهن يف األرجنتني )٤٩(

)٥٠( E/CN.4/2006/52/Add.3 ١٩، الفقرة. 

)٥١( E/CN.4/2005/60/Add.2 ؛ و٢٦، الفقــــــرةE/CN.4/2006/52/Add.3 ؛ ٨٢، الفقــــــرة
 .٩٠، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4و

)٥٢( E/CN.4/2006/52/Add.4 ٩٢، الفقرة. 

 .٩، املبدأ )٨احلاشية  (إعالن بيجني؛ وIV، املبدأ )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم انظر التوصية  )٥٣(

 .A 4 (t)، )٨احلاشية (املبادئ العامة والتوجيهية يف أفريقيا  )٥٤(
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وكـذا احلـوارات    ويشري املقرر اخلاص إىل أمهية مشاركة القضاة يف احلوارات املتعلقة بوظائفهم ومركزهم               - ٤٥
 عليهنصوص ، على النحو امل ءواستقالل القضا هيبة منصبهم ونزاهة    حفظ  واألمر كذلك   لقضاة  ل نبغيوي. القانونية العامة 

 .)٥٦(ومبادئ بنغالور )٥٥( املبادئ األساسيةيف

 إسناد القضايا يف احملاكم -٧

. ضمان استقالل القضاة يف صناعة القرار     تكتسي طريقة إسناد القضايا داخل السلطة القضائية أمهية كربى يف             - ٤٦
وهذا يعين أنه جيب    . إدارة القضاء من مسائل   تنص املبادئ األساسية على أن هذا اإلسناد داخل احملاكم مسألة داخلية            و
 .يكون هناك تدخل من اخلارجال أ

 داخل السلطة القضائية القضاة من التدخل من وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون هناك آلية توزيع حتمي أيضاً  - ٤٧
. ق استقالل القضاة  يقضايا يف احملاكم تع   التوزيع  لخالل عدة زيارات قطرية، إىل ممارسات       ،  وأشار املقرر اخلاص  . ذاهتا

 إسناد القضايا يف احملاكم بناء على السلطة التقديرية لرئيس احملكمة إىل نظام تسند فيـه                تسببفعلى سبيل املثال، قد ي    
وينص إعالن بيجني على أن الكلمة األخرية يف إسناد         . )٥٧(خرينآلساسية إىل قضاة بعينهم يف إقصاء       القضايا األكثر ح  

يكون ،  ويف بعض الدول األعضاء األخرى أيضاً     . )٥٨(القضايا جيب أن تعود لرئيس املوظفني القضائيني يف احملاكم املعنية         
 من قضاة بعينهم، وهو ما ميكن أن يؤدي، يف واقـع            لرؤساء احملاكم، يف قضايا حمددة، سلطة إسناد قضايا أو سحبها         

ولذلك، يوصي املقرر اخلاص الدول األعضاء بإنشاء آلية لتوزيع القضايا يف احملـاكم             . )٥٩( جسيم تعسفاملمارسة، إىل   
 إجراء القرعة أو نظـام للتوزيـع التلقـائي حـسب الترتيـب              يف إحدى اإلمكانيات    تمثلوقد ت . بطريقة موضوعية 

إلدارة احملـاكم ينبغـي أن تتـضمن معـايري            حمددة مسبقاً  اتططخم عن طريق    يتسىن حتقيق ذلك  قد  و. )٦٠(األجبدي
 من التفصيل حبيث حتـول دون التالعـب يف          اتخططوينبغي أن تكون هذه امل    . ااً هل وزع القضايا وفق   تُ )٦١(موضوعية

 .توزيع القضايا

                                                      

 .٨املبدأ  )٥٥(

 .٦-٤املبدأ  )٥٦(

)٥٧( A/HRC/11/41/Add. 2 ؛ و٦١، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.3 ٦٧، الفقرة. 

 .٣٥، املبدأ )٨احلاشية  (إعالن بيجني )٥٨(

)٥٩( E/CN.4/2005/60/Add.2 ٥٩، الفقرة. 

 .I 2 (e)، املبدأ )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم  التوصية انظر أيضاً )٦٠(

لترتيب األجبدي لالسم العائلي    تاريخ التقدمي أو اإلحالة إىل احملكمة، أو ا       : ميكن أن تشمل هذه املعايري ما يلي       )٦١(
 .ألحد الطرفني أو إقامتهما، أو اجملال القانوين للمنازعة قيد النظر
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 االستقاللية داخل السلطة القضائية -٨

وتعد . سواءحد خلاص إىل ضرورة محاية استقالل القضاة من التدخالت اخلارجية والداخلية على           يشري املقرر ا    - ٤٨
ويف هذا السياق، يلفت املقرر     . واجهة هذه التدخالت مجيعاً   حامسة مل ذات أمهية   اهلياكل املالئمة داخل السلطة القضائية      

 .أو انتخاهبم تعيني رؤساء احملاكميف  تبعةاخلاص االنتباه إىل اإلجراءات امل

ولتفادي سري التراتبية القضائية الداخلية يف      .  مواتية لصناعة القرار بشكل مستقل      عمل بيئةإىل  لقضاة  تاج ا حيو  - ٤٩
االجتاه املعاكس الستقالل القضاة، يشجع املقرر اخلاص الدول األعضاء على النظر يف بدء العمل بنظام ينتخب يف ظله                  

 .املعنيةكمة احمليف لني العامرؤساء احملاكم من القضاة 

األحكام أو إلغاء نبغي إقامة هياكل وظروف مالئمة لتفادي احلاالت اليت يكون فيها تغيري يوعالوة على ذلك،   - ٥٠
الذين أصدروها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل         دىن  ينطوي على عقوبة لقضاة الدرجة األ     على  من اهليئات القضائية األ   

 .  داخل السلطة القضائيةقاض بعينهاستقالل تقليص 

 سليمالتحقيق يف مزاعم التدخل غري ال -٩

. يف شؤون القضاءسليمة املؤشرات اهلامة على استقالل القضاء إجراء حتقيقات يف التدخالت غري ال   إن من بني      - ٥١
حتقيقات مستقلة  ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أوصت عدة دول أعضاء بإجراء                 

ويشدد املقرر اخلاص على    . )٦٢(ونزيهة بطريقة سريعة وشاملة يف مجيع ادعاءات التدخل وحماكمة املسؤولني ومعاقبتهم          
ر حدوث مزيد من التدخل وكشف املشاكل املنهجية اليت تعيق          اأن هذه التحقيقات وسيلة أساسية للحيلولة دون تكر       

 .ئية القضا السلطةاستقالل

 عناصر هلا تأثري على مركز القضاة :الل القضاةاستق -  باء

وذكـرت اللجنـة    .  يف هذا القسم، العناصر اليت هلا تأثري على االستقالل الفردي للقضاة           ،حيلل املقرر اخلاص    - ٥٢
، أن شرط االستقاللية يشري، إضافة إىل إجـراءات تعـيني القـضاة             ٣٢املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم        

هتم، إىل الضمانات املتصلة بكفالة أمنهم الوظيفي حىت بلوغهم سن التقاعد اإللزامي أو انتهاء فترة واليتهم، إذا                 ومؤهال
كانت هنالك والية حمددة، والشروط اليت حتكم الترقية والنقل وتعليق ووقف ممارسة العمل، واستقالل اهليئة القضائية                

 .)٦٣( السلطتني التنفيذية والتشريعيةاستقالالً فعلياً عن التدخل السياسي من جانب

                                                      

)٦٢( CCPR/CO/82/ALB ؛ و١٨، الفقرةCCPR/C/BRA/CO/2 ١٧، الفقرة. 

)٦٣( CCPR/C/GC/32)  ١٩، الفقرة )١احلاشية. 
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  وعدم العزلوالية ال -١

 R (94) 12 من التوصية رقـم   I.3 من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية واملبدأ١٢يلزم املبدأ   - ٥٣
األمن الوظيفي فريقيا بكفالة أ يف القانونية واملساعدة عادلة حماكمة يف باحلق املتعلقة التوجيهية  من املبادئ A 4 (l)واملبدأ 

 .لقضاة حىت بلوغهم سن التقاعد اإللزامي أو انتهاء فترة واليتهم، إذا كانت هنالك والية حمددةل

وأعربت عن القلق . )٦٤(كفالة األمن الوظيفيعدم إزاء  عن القلق وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تكراراً  - ٥٤
. )٦٦(شروط املتعلقة باالستعراض املنتظم لتعيني القضاة من قبـل الـسلطة التنفيذيـة           وال )٦٥(ر الواليات َصِقإزاء  خباصة  

 .)٦٧(هم املهينرر والية القضاة تضعف السلطة القضائية وتؤثر على استقالهلم وتطوَصوخلص املقرر اخلاص إىل أن ِق

ويف هذا الصدد، أوصـى     . ةالقضامدة والية   وينبغي، عند إصالح النظم القضائية، إيالء اهتمام خاص ملسألة            - ٥٥
 دميقراطي بتوجيه اإلصالحات إىل نظاماملقرر اخلاص بعض الدول األعضاء اليت متر مبرحلة انتقالية من نظام سلطوي إىل             

 .)٦٨( بالواليات مدى احلياةواليات القضاة من أجل بدء العمل تدرجيياًلالتمديد التدرجيي 

وينبغـي وضـع   . ل األعضاء تلجأ إىل الفترات التجريبية للقـضاة  أن بعض الدو  ويالحظ املقرر اخلاص أيضاً     - ٥٦
. )٦٩(ئية القـضا  السلطةضمانات حمددة للحيلولة دون أن تتحول هذه التعيينات األولية القصرية إىل خطر على استقالل    

ـ        اختبار   فترة   ه جيوز اللجوء إىل   ويرى املقرر اخلاص أن    دى احليـاة أو    قصرية غري قابلة للتمديد، إذا كانت التعيينات م
 نتيجـة   فصلون من اخلدمة  الذين ي الختبار  نح بشكل تلقائي بعد ذلك، باستثناء القضاة حتت ا        متالواليات احملددة األجل    

 لالضـطالع بـدور      بعينه ليس أهـالً     أو بقرار من هيئة مستقلة بعد إجراء متخصص أثبت أن فرداً           ة تأديبي اتإجراء
يسري يف االجتاه   اختبار  إعادة التعيني بعد فترة     مطلب  ألن  رر اخلاص عن قلقه     عرب املق أحوال،  ويف كل األ  . )٧٠(القاضي

 .)٧١(املعاكس ملبدأ استقالل القضاة

                                                      

)٦٤( CCPR/CO/73/AZEــ ــCCPR/CO/74/GEO؛ و١٤رة ـ، الفق ، CCPR/CO/75/VNM؛ و١٢قرة ـ، الف
 .١٠قرة ـالف

)٦٥( CCPR/CO/71/UZB   ؛ و ٨، الفقرةCCPR/CO/75/VNM   ؛ و ١٠، الفقرةCCPR/CO/72/PRK    ؛ ٨، الفقـرة
 .١٥، الفقرة CCPR/CO/71/SYRو

)٦٦( CCPR/CO/83/UZB ؛ و١٦، الفقرةCCPR/C/79/Add. 87 ١٦، الفقرة. 

 .٨، الفقرة )٢٦احلاشية (بيان صحايف عن زيارة املقرر اخلاص إىل غواتيماال  )٦٧(

)٦٨( E/CN.4/2006/52/Add.3 ؛ و٨٤، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.4 ٩٢، الفقرة. 

)٦٩( CCPR/CO/75/MDA ١٢، الفقرة. 

)٧٠( A/HRC/11/41/Add. 2 ٩٩، الفقرة. 

 .٥٧املرجع السابق، الفقرة  )٧١(
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كفالة من األساسي   فإن  مدى احلياة أو لفترة زمنية حمددة،       تستمر  عما إذا كانت والية القاضي      النظر   وبغض  - ٥٧
أحد األركـان   هو  عزل القضاة   جواز  فعدم  . ني هلا  اليت عُ  عن طريق عدم جواز عزل قاض خالل الفترة       األمن الوظيفي   

ويتمثل . وال جيوز خمالفة مبدأ عدم جواز العزل إال يف ظروف استثنائية          . ئيةالقضاالسلطة  األساسية يف ضمان استقالل     
قرر اخلاص يف أحد    املوفقاً ملا ذكره    و. عزلتطبيق تدابري تأديبية، مبا فيها الوقف عن العمل وال        يف  أحد هذه االستثناءات    

مبا يف  عنها تدابري تأديبية، نجمبعثاته القطرية، جيب أن يقدم القانون إرشادات مفصلة بشأن املخالفات اليت ته عن تقارير
هـذا  وقـد ورد  . )٧٢(جسامة املخالفة اليت حتدد طبيعة اإلجراء التأدييب الذي ينبغي تطبيقه يف القضية قيد البحث             ذلك  

 . VI (2)، املبدأ R (94) 12صية رقم يف التوأيضاً الشرط 

 أن تكون اإلجراءات التأديبية املتخذة متناسبة مـع جـسامة     ضرورةاملقرر اخلاص إىل    أشار  ويف هذا الصدد،      - ٥٨
ويف . )٧٣(لـسارية  لإلجراءات التأديبية ا    جيداً  إىل اعتماد نظام حمدد حتديداً     اولذلك، دع . املخالفة اليت ارتكبها القاضي   

بسبب األخطاء يف قراراهتم القـضائية أو       من مناصبهم   عدم عزل القضاة    ضرورة   املقرر اخلاص على     كدأق،  هذا السيا 
اللجنـة املعنيـة حبقـوق    ذلك كما أكدت   . بسبب نقض هيئة قضائية أعلى لقراراهتم يف مرحلة االستئناف أو النقض          

 .)٧٤(اإلنسان يف عدة مناسبات

 أو السلوك اليت جتعلهم العجزالقضاة عرضة لإليقاف أو للعزل إال لدواعي  للمبادئ األساسية، ال يكون  ووفقاً  - ٥٩
، أنه ال جيوز ٣٢ من تعليقها العام رقم ٢٠وحددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف الفقرة       . غري الئقني ألداء مهامهم   

 .)٧٥(على أسباب حقيقة تتعلق بسوء التصرف أو عدم الكفاءةبناء فصل القضاة إال 

، يف عدد من ضطلعوأعرب املقرر اخلاص، يف مناسبات عديدة، عن قلقه لكون السلطة التشريعية أو التنفيذية ت        - ٦٠
كما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها        . ، يف تأديب القضاة   دور هام، إن مل يكن حامساً     بالدول األعضاء،   

 وبشأن قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة، على سبيل املثال )٧٦(قضاة حتكم الربملان يف اإلجراءات التأديبية يف حق ال إزاء
 إزاءوأعرب املقرر اخلاص عن قلقـه       . )٧٧(، دون ضمانات قانونية وإجرائية حمددة     يت عينوا هلا  قبل انقضاء مدة الوالية ال    

                                                      

 .٩٩املرجع السابق، الفقرة  )٧٢(

 . VI (1) املبدأ ،)١٤شية احلا (R (94) 12التوصية رقم انظر على سبيل املثال خمتلف التدابري التأديبية، وانظر  )٧٣(

)٧٤( CCPR/CO/75/VNM ؛ و١٠، الفقرةCCPR/CO/71/UZB ١٤، الفقرة. 

، CCPR/C/93/D/1376/2005،  سوراثا باندارانايكي ضد سري النكا    ،  ١٣٧٦/٢٠٠٥ البالغ رقم    انظر أيضاً  )٧٥(
 .٣-٧الفقرة 

)٧٦( CCPR/CO/79/LKA ١٦، الفقرة. 

)٧٧( CCPR/C/GC/32 )  الفقـرة  باستوخوف ضد بيالروس، ٨١٤/١٩٩٨م ؛ البالغ رق٢٠، الفقرة )١احلاشية ،
ــبالغ٣-٧ ــم؛ وال ــة ، ٩٣٣/٢٠٠٠  رق ــة الكونغــو الدميقراطي ــديو بوســيو وآخــرون ضــد مجهوري ــان مون ، أدري

CCPR/C/78/D/933/2000 ، ٢-٥الفقرة. 
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ر وال  يـة دون سـبب مـربَّ       عزل القضاة بناء على سلطتها التقدير      علىاللجنة القضائية باحملكمة العليا لفرتويال      قدرة  
 .)٧٨(إجراءات تأديبية تضمن عدالة فصلهم

أمهية وجود هيئة أو    سلطت الضوء على    ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان              - ٦١
ذه اهليئة  أن تكون اإلجراءات أمام هضرورة على كما سلطت الضوء أيضاً. )٧٩(آلية مستقلة مسؤولة عن تأديب القضاة

 تبـت يف العـزل   ت إذا كانويسري هذا الشرط أيضاً. )٨٠(واحملاكمة العادلة األصول حسب ممتثلة لضمانات احملاكمة
واألهم من ذلك وبغض النظر عن طبيعة اهليئة التأديبيـة، تكتـسي املراجعـة            . السلطة التشريعية مثل  هيئات سياسية،   

ـ      هذه ال يكتسي إخضاع   بل  . )٨١(املستقلة لقرار اهليئة التأديبية أمهية كربى      يف رب  قرارات للمراجعة القضائية أمهيـة أك
 .)٨٢( يف املعايري الدولية والوطنيةوهذا الشرط وارد أيضاً.  على يد هيئات سياسيةفصلحاالت ال

يف عدد من الـدول     ، وهم موجودون    نون أو االحتياطي  ولقضاة املؤقت ا يتمتعويرى املقرر اخلاص أنه جيب أن         - ٦٢
ـ   أ والية مدى احلياة     هبا من هلم   يتمتعنفس الضمانات اليت    ب ،ضاءاألع  مبهـام  ونو لفترة حمددة، بالنظر إىل أهنـم يقوم

ومن مث ال ميكن    . )٨٣(وأكد أن عزل القضاة املؤقتني بناء على السلطة التقديرية يعرض استقاللية القضاء للخطر            . قضائية
 .ة حتترم ضمانات احملاكمة العادلة وجتريها هيئة مستقلةفصل القضاة املؤقتني إال مبوجب إجراءات تأديبي

  .)٨٤(ى بإعالن مجيع القرارات املتصلة بالتدابري التأديبيةوَصولتعزيز الشفافية، ُي  - ٦٣

 

                                                      

، A/HRC/11/41/Add.1،  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٩انظر رسالة االدعاء املوجهة إىل حكومة فرتويال املؤرخـة           )٧٨(
 .فرتويال

)٧٩( CCPR/CO/84/TJK ؛ و١٧، الفقرةCCPR/C/79/Add.118 ١٤، الفقرة. 

)٨٠( CCPR/C/93/D/1376/2005)   ٧٥احلاشية(   ؛ و ٥-٦، الفقرةCCPR/C/78/D/933/2000  ،)   ٧٧احلاشـية( ،
رية احملكمة الدستو حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية ؛ وانظر أيضا١٢ً، الفقرة CCPR/CO/75/MDA؛ و٢-٥الفقرة 

أبيتز باربريا وآخرون   ؛ وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       ٨٤ و ٧٤، الفقرتان   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٣١،  ضد بريو 
 . ٤٤، الفقرة ضد فرتويال

املبادئ ؛ و٢٦، املبدأ )٨احلاشية  (وإعالن بيجني؛ ٢٠، املبدأ املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية   )٨١(
 .A 4 (q) ،)٨احلاشية  (لتوجيهية يف أفريقياالعامة وا

، )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم ؛ والتوصية ١٧، املبدأ املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية )٨٢(
  العامةاملبادئ؛ و٢٦، املبدأ )٨احلاشية  (وإعالن بيجني؛  األمريكي للقضاة- امليثاق األيبريي  من ٢٠؛ واملادة VI (3)ادئ ـاملب

 .A 4 (q) ،)٨احلاشية  (والتوجيهية يف أفريقيا

)٨٣( A/HRC/11/41/Add.1   فرتويال ،)  أبيتز  ، ؛ وانظر أيضاً حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       )٧٨احلاشية 
 .٤٦-٤٢، الفقرات باربريا وآخرون ضد فرتويال

 .٢٨، املبدأ )٨احلاشية  (إعالن بيجني )٨٤(
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دميقراطي، يكـون   نظام   من نظام سلطوي إىل      نتقالحاالت اال يتمثل يف   استثناء آخر   رمبا جتدر اإلشارة إىل     و  - ٦٤
 العزل هو وضع حد لإلفالت من العقـاب واحليلولـة دون تكـرار               جواز يود على مبدأ عدم   فرض ق من  دف  اهلفيها  

ويف . )٨٥(وقد حلل املقرر اخلاص هذه املسائل بتفصيل أكثر يف تقـارير سـابقة            . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان   
يد اجلهاز القضائي بطرق خمتلفـة،       جتد ه ميكن مباشرة  أنه بالرغم من أن   يؤكد املقرر اخلاص جمدداً على      السياق احلايل،   

وعالوة على ذلك، يؤكد املقـرر      . جيب يف مجيع احلاالت كفالة االمتثال للمبادئ األساسية املتعلقة باستقالل القضاء          
بغية احلصول على إعادة نظر     يف القرار   إضافة إىل إمكانية الطعن     ) "إعادة النظر " (على حدة اخلاص أن حتليل كل حالة      

ومن مث  . )٨٧( هو النهج املفضل يف جتديد اجلهاز القضائي       )٨٦(ى واملبادئ األساسية بشأن استقالل القضاء     مستقلة تتماش 
، يف مثل هذه القضايا، التحقيق بشكل موضوعي يف كل قضية على حدة وفيما إذا كان قاض قد                  فإن من األمهية مبكان   

 .)٨٨(عزله من مهامه، لكي يتسىن البت يف مسألة هة مان بطريقة غري قانونية أو يستمد سلطته القضائية من والئه جلّيُع

  احلصانة -٢

تنص املبادئ األساسية على أن القضاة ينبغي أن يتمتعوا باحلصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض                  - ٦٥
ملبـادئ  وا للمبـادئ    ووفقـاً . النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غري سليمة أو تقصري             

 حتميل املـوظفني القـضائيني      التوجيهية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، ال ينبغي أيضاً            
وشددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أنه ال ينبغي حتميل          . التقصريأوجه  مسؤولية جنائية عن مثل هذه األفعال أو        

 .)٨٩(أو ارتكاهبم أخطاء قانونية يف قراراهتم "حكاماً غري عادلةأ"صدارهم القضاة املسؤولية اجلنائية إل

 القضاة بدورهم درجة حغ هلا، يرى املقرر اخلاص ضرورة منوحلماية القضاة من املالحقة القضائية اليت ال مسّو  - ٦٦
خالل زيارة املقرر اخلاص  الحظ كما ، على نطاق العامل املبدأ أبعد من أن يكون مطبقاً     ف. )٩٠(معينة من احلصانة اجلنائية   

  .)٩١( باعتماد قواعد حمددةىوص حيث أ غياب تشريع بشأن احلصانة القضائيةقطرية قام هبا مؤخراً

  

                                                      

)٨٥( E/CN.4/2006/52 ؛ و٥٥-٤٠، الفقراتE/CN.4/2005/50 ٥٦-٤٣، الفقرات. 

 .٢٠املبدأ  )٨٦(

 .٥٤، الفقرة E/CN.4/2006/52انظر  )٨٧(

من خالل اختاذ إجراءات     اجملموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها         من   ٣٠املبدأ   )٨٨(
 .E/CN.4/2005/102/Add.1، ملكافحة اإلفالت من العقاب

)٨٩( CCPR/CO/72/PRK ؛ و٨، الفقرةA/56/44(SUPP) ٣٩ و٣٧، الفقرتان. 

 . من ميثاق القضاة العاملي١٠انظر املادة  )٩٠(

)٩١( A/HRC/4/25/Add.2 ٨٢ و٣٠، الفقرتان. 
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ومن جهة أخرى، يشدد املقرر اخلاص على األمهية القصوى لكفاءة مساءلة القضاة لكيال يساء استعمال تلك                  - ٦٧
ويؤكـد  . )٩٢(قطرية إىل إجراءات رفع احلصانة القضائية     البعثات  عن ال رير  ويف هذا الصدد، أشار يف عدة تقا      . احلصانة

الـسلطة  املقرر اخلاص أنه جيب سن مثل هذه اإلجراءات بقدر كبري من التفصيل وينبغي أن هتدف إىل تعزيز استقالل                   
لسلطة التنفيذية، فإنه   لابعة  ولذلك يعترب أنه إذا كان مثل هذا القرار يتوقف فقط على السلطة التقديرية هليئة ت              . ئيةالقضا
 .ض القضاة لضغوط سياسية وينال من استقالهلمقد يعّر

  الترقية -٣

 من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية على أن ترقية القضاة ينبغي أن تستند إىل         ١٣ينص املبدأ     - ٦٨
 .)٩٣(مشاهبة يف املعايري اإلقليميةوترد مقتضيات . عوامل موضوعية، ال سيما الكفاءة والرتاهة واخلربة

، بأن حتدد الدول بوضوح إجراءات ومعايري       ٣٢وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم            - ٦٩
 .)٩٥(ويف هذا السياق، أحاطت اللجنة علماً بارتياح بإنشاء هيكل وظيفي للهيئة القضائية. )٩٤(موضوعية لترقية القضاة

 املسؤولة عن ترقية القضاة والطريقـة       )٩٦( ذلك، تساءلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن اهليئة        وعالوة على   - ٧٠
وشددت على أنه إذا كان مثل هذا القرار يتوقف فقط على السلطة التقديرية للسلطات اإلدارية،               . اليت جيري هبا ذلك   

 .)٩٧(همنزاهتواستقالهلم  من وينال السياسية للضغوط فإنه قد يعرض القضاة 

ويشدد املقرر اخلاص على أن القرارات النهائية بشأن الترقيات يفضل أن تتخذها هيئة مستقلة مكلفة باختيار                  - ٧١
ومن شأن هذا أن يعزز اتساق أي قرار يتخـذ بـشأن املـسار    . )٩٨(من القضاة  على األقلتهاأغلبييف القضاة، تتألف   

 .ضائيةاستقالل السلطة القبذلك عزز يالوظيفي القضائي و

 تكـون   الشرط مسبق أساسي للترقية، ينبغي أ     الئمة  ويؤكد املقرر اخلاص أنه بالرغم من أن التجربة املهنية امل           - ٧٢
ينبغي للترقية، مثل االختيار والتعيني األويل، أن تكون        إذ  . العامل الوحيد الذي يؤخذ يف االعتبار يف مثل هذه القرارات         

 .املؤهالت والرتاهة والقدرة والكفاءةقائمة على االستحقاق، حبيث تراعي 

                                                      

)٩٢( E/CN.4/2005/60/Add.2 ؛ و٣٦، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.4 ٥٢، الفقرة. 

 ،)٨احلاشية  (املبادئ العامة والتوجيهية يف أفريقيا؛ وI 2، املبدأ )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم التوصية  )٩٣(
A 4 (o) األمريكي للقضاة-امليثاق األيبريي  من ١٧؛ واملادة ١٧، املبد)٨احلاشية  (وإعالن بيجني؛ . 

)٩٤( CCPR/C/GC/32)  ١٩، الفقرة )١احلاشية. 

)٩٥( CCPR/CO/72/GTM ٧، الفقرة. 

)٩٦( CCPR/C/MDG/CO/3 ٢٦، الفقرة. 

)٩٧( CCPR/CO/73/AZE ١٤، الفقرة. 

 ١-٤، البابـان    ام األساسي للقضاة  ـمليثاق األورويب بشأن النظ    ا ر أيضاً  أعاله؛ وانظ  ٣٠-٢٧انظر الفقرات    )٩٨(
 .٣-١و
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  شروط اخلدمة -٤

  املرتبات القضائية) أ(

 مـن املبـادئ     ١١كما يلزم املبدأ    .  القضاة مضمونة قانوناً   اترتبم املعايري الدولية والوطنية أن تكون       تشترط  - ٧٣
الواقع أبعد من أن تكون متسقة      لكن احلقيقة على أرض     . )٩٩(ًاألساسية ومعايري إقليمية خمتارة بأن يكون األجر مالئما       

  . املبدأ هذامع

بعثاته القطرية، تدين مـستوى  عن ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص الحظ، يف عدة تقارير       - ٧٤
 بكثري أو ال تغطي حىت تكـاليف        على الصعيد الوطين  دون متوسط الدخل    االت  أجور القضاة، إذ كانت يف بعض احل      

 أنه بالرغم من وجود األحكام القانونيـة         تتمثل يف  كما سلط  املقرر اخلاص الضوء على مشكلة       . )١٠٠(ميةاملعيشة الكر 
هي التباين الكـبري يف     وومثة مشكلة أخرى حمددة     . )١٠١( ليست كافية  ذات الصلة، فإن الرواتب اليت تدفع للقضاة فعلياً       
 املناطق الريفيـة    إىل فيما يتصل باجتذاب القضاة      يتسبب يف مشاكل  ما  املرتبات بني القضاة من درجات خمتلفة، وهو        

 .)١٠٢(واالحتفاظ هبم

التأخر الكبري يف دفع    إزاء  القلق  عن   املقرر اخلاص واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عدة مناسبات           عربكما أ   - ٧٥
سـاهم يف الفـساد      األجور املتدنية ومتأخرات األجور عامل أساسي        بأنويساور املقرر اخلاص القلق     . )١٠٣(املرتبات
 وطبيعة منـصبهم،    ممراعاة ملسؤولياهت ا يلزم من    ولذلك يدعو إىل دفع مرتبات القضاة مب      . يف عدة نظم قضائية   الكامن  

 .)١٠٤( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانكما أوصت بذلك أيضاً

  املوارد البشرية واملادية) ب(

 املوارد الكافيـة  ري واملعايري اإلقليمية الدول األعضاء بتوفالقضائية السلطة استقالل بشأن األساسية تلزم املبادئ  - ٧٦
إذ الحظـت أن    أسفها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   أبدت  و.  بطريقة سليمة  وظائفهالتمكني السلطة القضائية من أداء      

                                                      

 ؛١٧أ ، املبد)٨احلاشية  (وإعالن بيجني؛ A 4 (o) ،)٨احلاشية  (والتوجيهية يف أفريقياالعامة املبادئ  )٩٩(

)١٠٠( A/HRC/8/4/Add.2   ؛ و ٣٥، الفقرةA/HRC/4/25/Add.2    ؛ و ٢٧، الفقـرةE/CN.4/2006/52/Add.4 ،
 .٥٣الفقرة 

)١٠١( A/HRC/8/4/Add.2 ؛ و٣٥، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.3 ٤٧، الفقرة. 

)١٠٢( E/CN.4/2005/60/Add.2 ٣٧، الفقرة. 

)١٠٣( CCPR/CO/74/GEO ؛ و١٢، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.3 ٤٧، الفقرة. 

)١٠٤( CCPR/CO/84/TJK رقم  التوصية ؛ وانظر أيضا١٧ً، الفقرةR (94) 12 ) املبدأ )١٤احلاشية ،III 1 (b) ؛
 . األمريكي للقضاة- امليثاق األيبريي  من ٣٢ادة وامل
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 أمثلة حمـددة  R (94) 12وتعطي التوصية رقم . )١٠٥(ض استقالل السلطة القضائيةنقص املوارد البشرية واملادية قد يقّو
 .)١٠٦(لظروف العمل املالئمة

أداء العدالـة   وأكد املقرر اخلاص، يف تقاريره عن بعثاته القطرية، أمهية املوارد البشرية واملاديـة الكافيـة يف                   - ٧٧
يف بعض البلـدان،     من امليزانية هي اليت ختصص للسلطة القضائية      ضئيلة جداً   والحظ أن حصة    . سليم بشكل   لوظائفها
ونتيجة لذلك، أوصـى    . )١٠٧(ينتج عنه خصاص يف القضاة واحملاكم وتدين املرتبات وظروف مادية غري مقبولة           وهو ما   

ويف بعـض   . )١٠٨(بقوة بتخصيص نسبة مئوية أكرب من امليزانية الوطنية لتحسني املوارد البشرية واملادية للنظام القضائي             
لدعم عملها  املعنية  ختلفة، حسب درجة استعداد السلطات احمللية        بني احملاكم يف املناطق امل      كبرياً البلدان، الحظ تفاوتاً  

للـنظم االحتاديـة    ه على النحو الواجب     احتراممع  ويف هذا الصدد، يشدد املقرر اخلاص على أنه         . )١٠٩(باملوارد املادية 
م تبقى مـن    لبعض الدول األطراف، فإن كفالة إتاحة موارد بشرية ومادية مالئمة للمحاكم إلقامة العدل بشكل سلي              

 .مهام السلطات املركزية

  األمن) ج(

ل أمام اهلجمات املتعددة والعديدة األوجه على هَم ما ُيأن أمن القضاة موضوع كثرياً على اخلاص املقرر يشدد  - ٧٨
و ما  هذا يف التقارير السنوية للمقرر اخلاص عن احلاالت القطرية، وهُزويُرب. أعضاء السلطة القضائية يف عدد من البلدان

، أنه مـن    ٣٢ من تعليقها العام رقم      ١٩وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف الفقرة        . )١١٠(يظهر أبعاد هذا القلق   
 أمن القضاة، أن يضمن القانون بشكل مناسب، ينبغي هلذه الغايةو. الالزم محاية القضاة من تضارب املصاحل والتخويف   

 كفالة أمن ية إلعالن بيجني، يقع على السلطات التنفيذووفقاً. )١١١(سية أيضاًعلى النحو املنصوص عليه يف املبادئ األسا
للقضاة بأن  ي  األمريك -  األيبرييق   امليثا يقضيوعالوة على ذلك،    . وقاتاملادية يف كل األ   تهم  محايولقضاة وأسرهم   ا

 R (94) 12التوصية رقـم  وتعطي . )١١٢(تكون التدابري الالزمة حسب املخاطر اليت يكون القضاة وأسرهم معرضني هلا
قعـون  أمثلة حمددة للتدابري األمنية، من قبيل توفري احلرس األمين يف مقرات احملاكم أو محاية الشرطة للقضاة الذين قد ي                  

 .)١١٣(هلاضحايا فعالً  و يكونونهتديدات حقيقية أضحايا 

                                                      

)١٠٥( CCPR/CO/75/VNM ؛ و٩، الفقرةCCPR/CO/83/KEN ٢٠، الفقرة. 

 . IIIاملبدأ  )١٠٦(

)١٠٧( A/HRC/8/4/Add.2 ٣٥، الفقرة. 

 .٧٦املرجع السابق، الفقرة  )١٠٨(

)١٠٩( E/CN.4/2006/52/Add.4 ٧٠، الفقرة. 

 .١٧-١٤، الفقرات A/HRC/4/25على سبيل املثال،  )١١٠(

 .١١املبدأ  )١١١(

 .٣٥املادة  )١١٢(

 . III (2)املبدأ  )١١٣(
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 سـتجابة اللطات احلكومية على سبيل ا    ويف قضايا عديدة، أدان املقرر اخلاص عدم كفاية اجلهود اليت تبذهلا الس             -٧٩
ويف هذا الصدد، يؤكـد     . )١١٤(، حىت عندما تكون قدمت تقارير إىل الشرطة أو السلطات القضائية          للقضاةوتوفري احلماية   

 محاية القضاة، وخباصة حلماية القضاة الذين ينظرون يف قضايا الفساد تعزيزمرة أخرى على أمهية اعتماد تدابري أمنية وقائية ل
 .)١١٥(واجلرمية املنظمة واإلرهاب واجلرائم ضد اإلنسانيةكربى لا

  التدريب) د(

، أحد الشروط املـسبقة لالختيـار   )١١٦(اإلقليمية وخمتلف املعايري األساسية يعترب التدريب املالئم، حسب املبادئ  -٨٠
ة من أجل متكينهم من إقامـة       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإيالء اهتمام خاص لتدريب القضا         . لوظيفة قضائية 

 .)١١٧(العدل بسرعة ونزاهة

ز املقرر اخلاص اهتمامه علـى اسـتمرار فـرص الـتعلم            ىل أمهية التدريب قبل اخلدمة وأثناءها، ركّ      إضافة إ و  -٨١
 التأثري   أن وشدد يف أحد تقاريره عن بعثاته القطرية على أن غياب التدريب املالئم  واملعرفة املهنية يعين أيضاً                . )١١٨(للقضاة

 .)١١٩(على القضاة أسهل

 خـالل   على التدريب أيضاً تنص حتديداR (94) 12ًعلى أن التوصية رقم املقرر اخلاص ويف هذا السياق، شدد   -٨٢
ق بر والـسوا  و الـصد   حـديث   وأن يهم على وجه اخلصوص التـشريع       املسار الوظيفي القضائي وعلى أن يكون جمانياً      

  ميكن أن يصبح إلزامياًهة، لكندللقضاة أن التدريب املستمر طوعي عا األمريكي -ي يبرياأل ويذكر امليثاق. )١٢٠(القضائية
ـ    . تويل واجبات قضائية أعلى أو يف حالة اإلصالحات القانونية الكربى         مثل  يف حاالت حمددة،     نص وعالوة على ذلك، ُي

 على أن واجـب  R (94) 12ة رقم وتنص التوصي. لسلطة القضائيةواجب على اعلى أن التدريب املستمر حق للقاضي و
 .فعالة وسليمةضطالعهم بواجباهتم بطريقة التدريب الزم احلصول على أي القضاة هو 

                                                      

)١١٤( A/HRC/4/25 ١٤، الفقرة. 

)١١٥( A/HRC/11/41/Add. 2 ٩٩، الفقرة. 

، )١٤احلاشية ( R (94) 12رقم ؛ والتوصية A 4 i and k ،)٨احلاشية  (املبادئ العامة والتوجيهية يف أفريقيا )١١٦(
 . األمريكي للقضاة- امليثاق األيبريي  من ٢٤؛ واملادة III (1)املبدأ 

)١١٧( CCPR/C/79/Add.118 ١٤، الفقرة. 

)١١٨( A/HRC/11/41/Add. 2 ؛ و٩٩، الفقرةA/HRC/4/25/Add.2 ٢٦، الفقرة. 

)١١٩( A/HRC/8/4/Add.2 ٢٣، الفقرة. 

 .III (1)املبدأ  )١٢٠(
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 أو  )١٢١( مستمراً  قانونياً ومبناسبة عدة بعثات قطرية، أشار املقرر اخلاص بارتياح إىل وجود مؤسسة توفر تثقيفاً              - ٨٣
 .)١٢٢(ه اآلليةبعد بإنشاء مثل هذذلك أوصى الدول اليت مل تفعل 

إىل نظم توجد يف بعض الدول األعضاء بشأن التطور الـوظيفي يف            املقرر اخلاص أيضاً   أشارويف هذا الصدد،      - ٨٤
، وأن فة باختيار القضاة مستقلة مكلّهيئةٌاالمتحانات هذه جري أن ُتينبغي و. متحانات دوريةاالسلك القضائي وتقترن ب

 .  سليمةسسأتساعد دوماً يف إقامة العدل على 

  التطورات الكربى يف العدالة الدولية - رابعاً
   احملكمة اجلنائية الدولية-  ألف

 بيري مببا غومبو، الرئيس املزعوم حلركة حترير الكونغو وقائدها األعلى،            -  نقل جان  .مجهورية أفريقيا الوسطى    - ٨٥
، وذلك بناء   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٤عليه يف   ، عقب إلقاء السلطات البلجيكية القبض       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣إىل الهاي يف    

  ثل ألول مرة أمام الـدائرة االبتدائيـة الثالثـة للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة                وَم. على طلب احملكمة اجلنائية الدولية    
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٤يف 

عـن أيـة    عرب املقرر اخلاص عن أسفه لعدم إبالغ احلكومة، وقت كتابة هذا التقرير،             أ .ندارفور، السودا   - ٨٦
رائم احلرب واجلرائم   جب هتمة تتعلق  ٥١ب ا  مامهتطورات بشأن تنفيذ أمرين بالقبض على أمحد هارون وعلى كشيب الهت          

 . على وجه السرعة٢٠٠٧أكتوبر /وحث احلكومة على متابعة طلب احملكمة املؤرخ تشرين األول. ضد اإلنسانية

 بالقبض على عمر حسن أمحد البـشري،  دائية األوىل أمراً، أصدر رئيس الدائرة االبت ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤ويف    - ٨٧
إلقاء  الصادر بومل تدرج جرمية اإلبادة اجلماعية يف األمر. رئيس السودان، الرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 االدعـاء ب أن يطالومع ذلك، شدد القضاة على أنه إذا مجع االدعاء العام أدلة إضافية، فلن حيول القرار دون            . القبض
وهذا أول أمر تصدره احملكمة اجلنائية الدوليـة        . تعديل أمر إلقاء القبض من أجل تضمينه جرمية اإلبادة اجلماعية         ب العام

 .بإلقاء القبض على رئيس دولة يشغل املنصب

الشروع يف ، قررت احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨يف  .مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٨٨
كمة يف  اواستأنفت الدائرة االبتدائية األوىل احمل    . حماكمة توماس لوبانغا دييلو، مؤسس وزعيم احتاد الوطنيني الكونغوليني        

التهم يف حق ماتيو ْنغودجولو، الزعيم السابق       أكدت  ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف  . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦
 . املقاومة الوطنية يف إيتوريلقوى ، وجريمان كاتانغا، القائد املزعوم  الوطنيةاملزعوم جلبهة االندماج

                                                      

)١٢١( A/HRC/11/41/Add.2   ؛ و ٦٥، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.4   ؛ و ٦٢، الفقرةE/CN.4/2005/60/Add.2 ،
 .٧٤الفقرة 

)١٢٢( A/HRC/8/4/Add.2 ٧٩، الفقرة. 
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  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة -  باء

، أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أول حكم هلا يف اجلـرائم            ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦يف    - ٨٩
 يف  ١٩٩٩ االحتادية والقوات الصربية يف حق ألبان كوسوفو خالل نزاع عام            افياليت ارتكبتها قوات مجهورية يوغوسال    

حكم على كل من نائب رئيس الوزراء اليوغوساليف السابق، نيكوال شاينوفييتش، والفريق األول يف اجليش و. كوسوفو
وعشرين سنة  ني  تلسجن اثن با ،اليوغوساليف، بنيبوشا باكوفيتش، والفريق األول يف الشرطة الصربية، ستريتني لوكيتش         

وأُدين الفريق األول يف اجليش اليوغوساليف، فالدميري       . الرتكاهبم جرائم ضد اإلنسانية وانتهاك قوانني أو أعراف احلرب        
الزرافيتش، ورئيس هيئة األركان، درغولييوب أويدانيتش، باملساعدة يف ارتكاب أو التحريض على ارتكاب عدد من               

ى كل واحد منـهما     وحكم عل الذين ينحدرون من أصول ألبانية،      ل القسري لسكان كوسوفو      الترحيل أو النق   محالت
 .وُبرئ ميالن ميلوتينوفيتش، رئيس صربيا السابق، من مجيع التهم.  سنة١٥بالسجن 

 إىل  الحقا٢٠٠٨ًيوليه / متوز٢١وُنقل رادوفان كارادزيتش الذي ألقت السلطات الصربية القبض عليه يف   - ٩٠
اجلرائم اليت اهتـم هبـا اإلبـادة        شمل  وت. ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠ اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف       احملكمة
 ٣١وقد مثل أمام احملكمة ألول مرة يف .  والقتل العمد، والقتل، واإلبادة، واملشاركة يف اإلبادة اجلماعية،اجلماعية

 .٢٠٠٨يوليه /متوز

  واندا احملكمة اجلنائية الدولية لر-  جيم

ت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أول أحكامها يف حق أربعة من ر، أصد٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨يف   - ٩١
حكمت على العقيد تيونست باغوسورا، مدير ديـوان وزيـر الـدفاع            ف. ١٩٩٤كبار ضباط اجليش الرواندي عام      

ليني، والعقيد أناتويل نسنغيومفا، قائد منطقة عمليـات        الرواندي، واللواء ألويس نتاباكوزي، قائد وحدة كوماندو املظ       
جيزيين، بالسجن املؤبد الرتكاهبم اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب بناء على دورهم يف اجلـرائم                 

اجليش، من وبرأت احملكمة الفريق غراتني كابيليغي، رئيس مكتب العمليات العسكرية بقيادة أركان . املرتكبة يف رواندا
كما برأت كل واحد من املتهمني بالتآمر الرتكاب اإلبادة اجلماعية قبل . كل التهم املوجهة إليه وأمرت بإطالق سراحه

 .١٩٩٤أبريل / نيسان٧

   تطورات أخرى ذات صلة-  دال

 يف  يـة ول، بدأت جلسة االستماع األ    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧ يف   .الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية      - ٩٢
 بارتكاب  اًالذي يواجه هتم  ) "داش"( مبحاكمة كينغ غواك إيف      ةكمبوديالاكم  احملالقضية األوىل للدوائر االستثنائية يف      

، إضافة إىل جرائم القتل والتعـذيب مبوجـب     ١٩٤٩جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام         
 .القانون اجلنائي الكمبودي

 عمـالً أُنشئت احملكمة و. ٢٠٠٩مارس / آذار١ بدأت احملكمة اخلاصة للبنان عملها يف .للبنان اصةاخل احملكمة  -٩٣
 ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤ة األشخاص املسؤولني عن اهلجوم الذي وقع يف         اكمحمل) ٢٠٠٧(١٧٥٧قرار جملس األمن    ب

ذات األخرى  قضايا  ال و ،ابة أشخاص آخرين  وأدى إىل مقتل رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق احلريري وإىل مقتل أو إص            
، كرر جملس األمن تأكيد أمهية التعاون الكامل للدول األعضاء مع مكتب املدعي العام              ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣ويف  . صلةال

 . من سبعة قضاة أجانب وأربعة لبنانيني"اهلجينة"تتألف هذه احملكمة املختلطة أو و.  فعالةحماكمةإلتاحة إجراء حتقيقات و
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، حركت بلجيكا دعاوى أمام حمكمة العدل الدولية ضد         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩ يف   .حمكمة العدل الدولية    - ٩٤
دعـاوى   يةعلى خلف  رئيس تشاد السابق، حسني هربي، أو تسليمه إىل بلجيكا           حاكمةالسنغال بشأن التزام السنغال مب    

 مل تتخذ أي إجراء بشأن      ١٩٩٠هربي يف املنفى منذ     بلجيكا، يف طلبها، أن السنغال حيث يعيش السيد         عترب  وت. جنائية
منها جرائم التعذيب وجـرائم      السيد هربي يف السنغال، إذا مل يسلم إىل بلجيكا، على أفعال          مبحاكمة  طلباهتا املتكررة   

ية املشاركة يف جرائم ضد اإلنـسان     بتهم   يف السنغال    ٢٠٠٠فرباير  /شباط ٣دين السيد هربي يف     أُُوقد  . ضد اإلنسانية 
 . ضع رهن اإلقامة اجلربية وُو،وأعمال التعذيب وأعمال وحشية

   االستنتاجات والتوصيات- خامساً
   االستنتاجات-  ألف

 الفردي واملؤسسي ه استقالل القضاة، يف بعدييفتعدد وتنوع العوامل اليت تؤثر مدى يبني هذا التقرير   - ٩٥
عوامل أساسـية  الوظيفي مان األلك فترة واليتهم وأن إجراءات اختيار وتعيني القضاة وكذ     وضح  وي. كليهما

ض استقالل السلطة القضائية للخطر، يشدد املقرر اخلاص بقلق         ومن بني العوامل اليت تعرّ    . لكفالة استقالهلم 
من عدة دول أعضاء إىل عدم االمتثال اللتزامهم بتعيني عدد كاف من القضاة             املتزايد لدى   رتوع  البالغ على   

وعالوة على ذلك، تعد إمكانيـة      . االختبارالعدل وإىل تعيني قضاة مؤقتني أو حتت        قامة  ال إل أجل السري الفع  
اختاذ مسار وظيفي يف القضاء، مبا يف ذلك إجراءات الترقية وظروف العمل املالئمة، عوامل حامسة يف مركـز       

حترام مبـدأ القاضـي     أمهية كربى، إىل جانب ا     دستورياًويكتسي ضمان استقالل السلطة القضائية      . القضاة
وأُشـري إىل   . وينبغي التركيز على ختصيص متويل كاف للسلطة القضائية وإدارة مالية مـستقلة           . "الطبيعي"

، أُويل  وأخـرياً . االستقالل داخل السلطة القضائية كمصدر قلق كبري، إىل جانب إسناد القضايا يف احملـاكم             
لعامة والقانونية، إىل جانب ضمان احلق يف تكوين مجعيات اهتمام خاص حلق القضاة يف املشاركة يف النقاشات ا

 .مجاعيةواالنضمام إليها، ويف الدفاع عن مركزهم وحقوقهم بطريقة 

   التوصيات-  باء

 .ملساعدة الدول األعضاء على تعزيز استقالل القضاة، يقدم املقرر اخلاص التوصيات التالية  - ٩٦

 :يوصي مبا يلي، وترقيتهمفيما يتعلق باختيار القضاة وتعيينهم   - ٩٧

 أن تنظر الدول األعضاء يف إنشاء هيئة مستقلة مكلفة باختيار القضاة، يكون تشكيلها متعـدداً                •
  . وازنة كلمةالقضاةإعطاء ، وتفادي التسييس بومتوازناً

أن تعتمد الدول األعضاء تشريعات تنص على معايري موضوعية تطبق يف اختيار القضاة وتكفـل             •
أن تنظر الدول األعضاء يف إمكانيـة اختيـار         و. اختيار القضاة على االستحقاق وحده    أن يقوم   
   . على األقلجزئياًسرية اختبارات تنافسية جترى بطريقة كتابية وعن طريق القضاة 

إمكانية وصول اجلمهور إىل الـسجالت      أن تكفل   أن تكون إجراءات االختيار والتعيني شفافة و        •
  .ذات الصلة
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يفـضل أن تتخـذ     و. قانون ال بمبوجراءات واضحة ومعايري موضوعية لترقية القضاة        إج حتديد  •
 .فة باختيار القضاةكلّاملستقلة امليئة اهلالقرارات النهائية بشأن الترقية 

 : العزل والتدابري التأديبية واحلصانة، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي جوازفيما يتعلق بفترة الوالية وعدمو  - ٩٨

 .  بواليات مدى احلياة للقضاة الدول األعضاء يف بدء العمل تدرجيياًأن تنظر  •  

 . السلطة التنفيذية لتعيينات القضاةمراجعةإلغاء   •  

ض التعيينات التجريبية للقضاة استقالل السلطة القـضائية         تعرّ أالوضع ضمانات حمددة لكفالة       •
واليات حمددة األجل بشكل تلقائي      تعيينات مدى احلياة أو      الختبارامنح القضاة حتت    و. للخطر
 نتيجة إجراءات تأديبية أو بقرار من هيئة مستقلة بعد إجراء متخصص أثبت جرى فصلهمإال إذا 
  .  لالضطالع بدور القاضي بعينه ليس أهالًأن فرداً

  . للتقيد باملبدأ األساسي بعدم جواز العزل كبرياًأن تويل الدول األعضاء اهتماماً  •

  .فة بتأديب القضاةدول األعضاء هيئة مستقلة مكلّأن تنشئ ال  •

لة بشأن خمالفات القضاة اليت تترتب عنـها      مفصّ توجيهات يقدم   أن تعتمد الدول األعضاء قانوناً      •
جيـب أن تكـون     و. جسامة املخالفة اليت حتدد طبيعة اإلجراء التأدييب      تتضمن  تأديبية،  إجراءات  

  . ملخالفةاإلجراءات التأديبية متناسبة وجسامة ا

  .التأديبيةجراءات إعالن القرارات املتصلة باإل  •

ضمان حصانة مدنية وجنائية مالئمة للقضاة مبوجب الدستور أم ما يعادله، وتوضيح اإلجراءات               •
 .التفصيلية لرفع احلصانة يف القانون، مبا يعزز استقالل السلطة القضائية

 :وفيما يتعلق بظروف اخلدمة، يوصي مبا يلي  - ٩٩

   ،منح القضاة مرتبات مالئمة، مع إيالء االعتبـار الواجـب ملـسؤولياهتم وطبيعـة مناصـبهم                 •
  .دون تأخريو

  .ختصيص موارد بشرية ومادية مالئمة لكفالة أداء العدالة لعملها بطريقة سليمة  •

ـ                • ضاة إيالء اهتمام خاص لضمان أمن القضاة، وخباصة اعتماد تدابري أمنية وقائية لزيادة محاية الق
واجلرمية املنظمة واإلرهاب واجلرائم ضد اإلنـسانية، أو        كربى  الذين ينظرون يف قضايا الفساد ال     

  .أي قضايا أخرى تعرضهم خلطر شديد

لقانوين املـستمر   إىل جانب التدريب قبل اخلدمة والتدريب األويل، إيالء اهتمام مركز للتثقيف ا             •
 .املتربعني يف كرسي القضاءللقضاة 
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  :، يوصي املقرر اخلاص مبا يليؤسسيةا يتعلق بالضمانات املوفيم  - ١٠٠

  .عليها يف الدستور أو ما يعادله التمييز بوضوح بني اختصاصات خمتلف فروع السلطة والنص  •

.  من مبادئ القـانون    نص على استقالل السلطة القضائية يف الدستور أو يعترب مبدأ أساسياً          أن يُ   •
 .ة مالئمة يف القانون احملليوجوب ترمجة كال املبدأين ترمج

 :وفيما يتعلق بامليزانية القضائية، يوصي مبا يلي  - ١٠١

من الناتج احمللي اإلمجايل للسلطة القضائية مبوجب الدسـتور أو          قارة  ختصيص نسبة مائوية دنيا       •
 يفإيالء احتياجات السلطة القضائية ونظام احملاكم أولوية عليا يف ختصيص املـوارد،             و. القانون
  .شديدة قيود اقتصادية حملية إطار

  .إشراك السلطة القضائية بشكل فاعل يف إعداد ميزانيتها  •

بشكل مباشر أو هيئة مستقلة      إسناد إدارة األموال املخصصة لنظام احملاكم إىل السلطة القضائية          •
 .مسؤولة عن السلطة القضائية

 : املقرر اخلاص مبا يليولتعزيز حرية التعبري وتكوين مجعيات للقضاة، يوصي  - ١٠٢

 .  وممارسةضمان حرية التعبري وتكوين مجعيات للقضاة بشكل فعال قانوناً  •

  . ألمهيتها كضامن الستقالل السلطة القضائيةلقضاة نظراًلتأييد الدول األعضاء إلنشاء رابطة   •

  : واإلجراءات داخل السلطة القضائية، يوصي مبا يلي األساسيةولتعزيز اهلياكل  - ١٠٣

  . آلية لتوزيع القضايا يف احملاكم بطريقة موضوعيةئ الدول األعضاءنشأن ت  •

مالئمة داخل السلطة القضائية واحملاكم للحيلولة دون التـدخالت غـري           أساسية  إنشاء هياكل     •
  .من داخل السلطة القضائيةسليمة ال

 .سليمالتدخل غري الإجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة بطريقة سريعة وشاملة يف مجيع ادعاءات   •

  منـذ إنـشائها    املقـرر اخلـاص     يستند هذا التحليل والتوصيات أعاله إىل جتربة واسعة راكمتها والية             - ١٠٤
ـ ص أنه آن أوان املوافقة على جمموعة شاملة من املبادئ لكفالة اسـتقالل              اويرى املقرر اخل  . ١٩٩٤عام   سلطة ال

.  جلميع الدول األعضاء ال سيما تلك اليت متر بفترة انتقال سياسي      وقد تصلح هذه األداة مرجعاً    .  وزيادته القضائية
ؤسسية لكفالـة  املفردية والمحددات  ل ل ستوفاةوعالوة على ذلك، يوصي املقرر اخلاص بأن جتري الوالية دراسة م          

 .نيل املدعني العامني وحمامي املساعدة القضائية واحملاماستقالوتعزيز 

 -  - - -  -  


