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 1المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء

 
 1تنفيذيموجز 

 

ري  أساسرريي  فري كررمل ملمرو  نر  ن  ر اسرتقل  القارا يعبّرر 

ففري . السرااتبي  ف ل الهما سيادة القانون و يمثّلن الديمقراطية

الدسررتوريةي ي ب رري أن ج رردرل العمليررة السياسررية وأ   الديمقراطيررة

ومر  واجرا القاراة . وظيفة جقوم بها الدولرة مرم  ناراق القرانون

وسررعي ا ىلررا مررمان سرريادة القررانون مرر  . أن يرردنموا سرريادة القررانون

دون ممارسة أ  جأثير غير سليمي نلا القااة أن يمونوا مسرتقلّي  

وياالع دور القاراة . لاةن  الفرع الت فيذ  والتشريعي م  الس

فرري ال مررام الررديمقراطي بأهميررة كبيرررة مرر  ييرر   ررون ويمايررة 

 .يقوق االنسان

 

 اسرتقل  القارا القانون الدوليي مر  المممر  التعرير  بوبموجا 

جتعامرل  (ب)و محايردة( أ)نلا السلاة القاائية أن جمون : كالتالي

راأاّل ُجمهرر (  ل)و غير متحيّزمع القاايا في كمل  أن ( د)و ىجحاف 
ا ىلرا  .أن جعمل مر  دون ورو  (ه)وجمون مستقّلة سياسي ا  واسرت اد 

القررانون الرردوليي مرر  المممرر  جرجمررة هررذه المبرراد  ىلررا المبرراد  

 :التوجيهية التالية

 

ال يجوز أن جقع سلاة القيرام بالتعيي رات القارائية فري يرد  (أ 

 قرد يير جهة سياسية وايدةي ال سريّما السرلاة الت فيذيرةي 

القرردرة نلررا ممارسررة يريررة  سررتمل  أنهررا ذلرر  يع رري

ومررر  . ةان رررد اوتيرررار وجعيررري  القاررر واسرررعةج رررّر  

يي رررات القارررائية نبرررر نمليرررة المفّارررل أن جح رررل التع

شرررراركة افطرررررا  افوررررر  فرررري الحمومررررة جاررررم  م

والمجتمررع مثررل القارراة أو أ ررحاب المهرر  القانونيررة أو 

المررردني أو افيرررزاب السياسرررية المعارمرررة أو المجتمرررع 

السررلاة التشررريعية أو أناررا  الحمومررة المسرر ولي  نرر  

 .اإلدارة القاائية

التعيي رات القارائية  دوممّدة الخدمة أن جر ممانويتالّا  (ب 

يترا انتهرا  المرّدة مد  الحياة يتّرا التقانرد اإللزامري أو 

 .القانونية المحّددة للبقا  في الم  ا

ي كرمل وفر  مرّدة الخدمرة وقيمرة التعروي  فر يجرا ال (ل 

 .لم لحة وي ب ي أن يام هما القانوناخال  ي

 

 

 
مركررز العمليررات االنتقاليررة مرر   سرروجيش كررودر و  ريشررارد ستايسرريه الورقررة كررل مرر  كتررا هررذ 1

ريزي رد  -كرّل مر  مايمرل مراير ورقةال هيّرر هذو الدستورية في كلية الحقوق في جامعة نيويورك 
مرر  الم ممررة الدوليررة للتقريررر نرر  و مهررد  الفاريلي   لباوممسررفاي جيفررر كرراجر  ي  –ميررا  ىيفلري 

 .الديمقراطية

را للمسرا لة بشرأن سرلوكهم (د   :ي ب ي أن يخاع القاراة دوم 

أو جأديررا القارراة فقررع لرردواني سررو   نررز مرر  المممرر  

السررلوك الفعليّررة أوغيرراب افهليررة أو نرردم القرردرة وذلرر  

مقرايي  يرتّم جحديرردها باالسرت اد ىلرا معرايير مومرونية و

ىجرررررا ات جتاررررّم  مراجعررررة  قاررررائية مسرررربق ا ونبررررر 

 . حيحة
ي ب رري أن يتقررّرر نقررل أو ىنررادة جعيرري  القارراة داوررل السررلاة  (ه 

لسريارة الهيةرة التشرريعية أو فقرع القاائية وأاّل يخارع ذلر  

 .الت فيذية ويدها

وال : ي ب رري أن يررتّم جأسرري  جميررع المحرراكم بموجررا القررانون (و 

سرّي مر  جانرا فّ  ج ييرر أسا ي ب ي أن جخاع ب ية المحممرة

 . (ad hoc) الخاّ ةالسلاة الت فيذية ويجا م ع المحاكم 

قاررررائي المجلرررر  الي ب رررري أن جمررررون السررررلاة القاررررائية أو  (ز 

 .قاا اإلدار  لل التسييرمستقّل مس وال  ن  ال

اسرررتقل  محررراكم التقليديرررة لمعرررايير المحررراكم غيرررر ال جخارررع (ح 

 .نفسها التي جخاع لها المحاكم العادية القاا 

ي ب ي جزويد المحاكم برالموارد الماليرة الم اسربة والتري جمّم هرا  (ط 

سررلاة القاررائية بحررّد أن جمررون الوي ب رري . مرر  جحقيررا مهامهررا

 فري الت ر ذاجها أو المجل  القاائي المس و  الوييد ن  

 .قاا ميزانية ال

ىّن جوزيررع القاررايا نلررا القارراة كررأنا جررابع لرر دارة القاررائية  (  

الحاالتي ي ب ي أن جمرون نمليرة جوزيرع وفي أفال . الداولية

 .القاايا نشوائية أو أن جتّم في كمل وجير 

ال ي ب ررري أن جتمتّرررع المحررراكم العسرررمرية ب رررليية محاكمرررة  (ك 

 .المدنيي 

غيررر متحيررزة وأن  ال يابررة العموميررةي ب رري أن جمررون سررلاات  (  

 .كمل ناد في جعمل 

في يا  جأسي  مجل  قاائيي ي ب ي أن يتألّ  هذا المجلر   (م 

 بومروحوأن يرتّم جحديرد  رليياجم ومهامرم  م  قاراة أساسا

 .في القانون

 
 سرتقل  القارا ال ومع معايير دوليةهذه ىلا  المذكرة اإلنلميةجسعا 

الم ممررررة الدوليررررة للتقريررررر نرررر  وهرررري جمّمررررل التقريررررر ال ررررادر نرررر  

 الع ا ررر افساسررية للديمقراطيررة: اإلجمرراع الرردوليبع رروان الديمقراطيررة 

 مررع بالتعرراون م ممررة ال نفرر  التقريررر ال ررادر نرر  كررذل  و 2ي(1122)

القررانون الرردولي مرر  أجررل دنررم الحمومررة مركررز كررارجر بع رروان جعزيررز 
 3(.1121) الديمقراطية واالنتخابات الحقيقية

 

 

 

 
-http://www.democracyمتوفّر نلا اإلنترنش نلا الع وان اإللمتروني    2

reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf. 
-http://www.democracyمتوفّر نلا اإلنترنش نلا الع وان االلمتروني   3

reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf 

http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf


2 

 

 

فةةا الديمقراةيةةة  اسةةتقالل القضةةاء: المقّدمةةة .1

 الدستورية

 

جررواز  أهميررة يقرروق اإلنسرران وسرريادة  اسررتقل  القاررا ىّن أهميررة 

افساسرية ع ا رر الالقانون التي ي ب ي نلا المحاكم يمايتها كأيد 

وجعتررر  الجمعيررة العامررة لممررم المتحرردة . ديمقراطيررة الدسررتوريةلل

بهذا الرابع الذ  يجمع اسرتقل  القارا  والديمقراطيرة الدسرتورية 

  4".للديمقراطية  افساسيةالع ا ر "بشأن  1112في ىنلن العام 

القرانون الردولي مر  م مرور اسرتقل  القارا    قاش بشأنالويست د 

ىلا فهم نميرا للوظرائ  افساسرية التري المذكرة اإلنلميةهذه في 

حرررراكم فرررري الررررديمقراطيات الدسررررتورية ىذ جاررررالع جقرررروم بهررررا الم

ي يُعتبررر . الحمومررات فرري الررديمقراطيات الدسررتورية برروظيفتي  أّوال 

ىذ . القاا  الاام  افّو  لحقوق اإلنسان فري ال مرام الرديمقراطي

ال سرريّما الحقرروق السياسررية الترري يجررا أن )جشررّمل يقرروق اإلنسرران 

ا أساسري ا فري الحمومرة ن  ر (يتمتّع بها الجميع نلا قدم المساواة ر 

الديمقراطية بما أنّها جام  جمّمر  الشرعا مر  التعبيرر بحريرة نر  

مرر  اإلنررلن ( 3) 12المررادة  جعبررر و. السياسررية وياراجررم ىرادجررم و

يرية التعبيرر نر  اإلرادة العلقة بي  ن   العالمي لحقوق اإلنسان

ثاني اي ي ب ري نلرا القارا  فري  5..الحمومة الديمقراطيةو والشعبية 

ال مام الديمقراطي أن يام  سريادة القرانون مر  ورل  التأّكرد مر  

مرررة مرررع جماكررري ممارسرررة الفرررروع الت فيذيرررة واإلداريرررة فررري الحمو

وسررعي ا ىلررا . ال ررادرة سررابق ا ومررع الحقرروق ومررع الدسررتور القررواني 

 .قاائيالوظيفتي ي ي ب ي أن جتمتّع المحاكم باستقل   اتكلج فيذ 

 

 

 القضاء الستقالل العملا التعريف 1.1

 

حقوق المدنيرررة الخررراا برررالمررر  العهرررد الررردولي  22جُعتبرررر المرررادة 

لتعريرر  ( hard law) " الثابتررة "القانونيررة والسياسررية القانرردة 

ّّ هرذه المرادة نلرا أّن  6.استقل  القارا  فري القرانون الردولي وجر 

ا سروا  أمرام القارا   رد أن جمرون يرّا كرّل فر مر وأنّرم ال ا  جميع 

نل ررري مررر  قبرررل محممرررة مختّ رررة قاررريتم محرررّل نمرررر م  ررر  و

وقررد قامررش لج ررة (. فرري مررا يلرري 1أنمررر القسررم ) محايرردةوومسررتقلّة 

 22بتقديم جفسير موثوقللمرادة افمم المتحدة المع ية بحقوق اإلنسان 

31فرري المليمررة العامررة رقررم 
7
الترري أّدت ىلررا جحديررد التعريرر   

 :العملي التالي الستقل  القاا 

 

ومر   بإن را نلا المحراكم أن جعامرل جميرع افطررا   (2)

 .دون جمييز

فطرا  جفايل أو أّ  جحيّز ال ي ب ي أن جُمهر المحاكم  (1)

 .معيّ ة

 

 

 
وجممذ نشر القرار في كمل رسمي في  1112ديسمبر / كانون افّو  11جّم انتماد اإلنلن في   4

 : أنمر. 1112العام 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&refer

er=/english/&Lang=A 
عية العامة رقم ي قرار الجم2421ديسمبر / كانون افو  21اإلنلن العالمي لحقوق اإلنساني   5

 (.اإلنلن العالمي لحقوق اإلنسان)ي (III)أ  122
ومركز كارجري جعزيز القانون  الم مَّمة الَدوليَّة للتَّقرير ن  الّديمقراطيَّةأنمر في هذا السياقي   6

 .23. ي ا(1121)الدولي م  أجل دنم الحمومة الديمقراطية واالنتخابات الحقيقية 
 23 ندد العامة الملحوظات اإلنساني لحقوق المتحدة افمم لج ة 7

CCPR/C/GC/32 32 3002 أوت.  

حمم المحاكم في كمل مسربا نلرا القارايا ال ي ب ي أن ج (3)

 (.يمم المسباأ  ال يُسمح بالـ)

يجرا أاّل جردي   مسرتقّلة سياسري ايي ب ي أن جمرون المحراكم  (2)

بوال هررا أو أن جتعررّرت للتلنررا أو للتررأثير مرر  جانررا 

الفرروع الت فيذيرة أو اإلداريرة أو التشرريعية فري الحمومرة 

ا أنّم غالب ا ما ستشّمل هذه الفرروع أطراف را ماثلرة  أمرام  نلم 

 .المحاكم

م  دون وو  هامها ي ب ي أن جتمّم  المحاكم م  ج فيذ م (2)
ىذ ال يمم  أن جعمرل المحراكم فري كرمل مسرتقّل فري يرا  

كانش جواجم وار العقاب مقابرل افيمرام التري جُ ردرها 

 .يّا افطرا  الخا ة أو الحمومةفي 

 

جحقيا ىممانيرررةوجارررم  المبررراد  الرررواردة فررري التعريررر  العملررري 

فرري الديمقراطيررة  المسررتقل القاررا الرروظيفتي  اللترري  ياررالع بهمررا 

 .-أ  ممان يقوق اإلنسان وسيادة القانون-الدستورية 

 

وجقوم المباد  افساسية لممم المتحدة بشأن استقل  القاا  بجمع 

 8:موجزن ا ر استقل  القاا  الواردة أنله في جعري  

جف ل السلاة القارائية فري المسرائل المعرومرة نليهرا دون  

أثيرات أو ج قيودجحيّزي نلا أسا  الوقائع ووفق ا للقانون ودون أية 

أو مر وط أو جهديردات أو جردولتي ىغرا ات  غير سليمة أو أية 

 .مباكرة كانش أو غير مباكرةي م  أ  جهة أو ف  سبا

 

الديمقراطيات الدسرتورية يرو  العرالم   اغشباإلمافة ىلا ذل ي 

مثل ج وب ىفريقيا يير   ةالمحلّير يجاالدسالتعري  العملي في  هذا

ّّ الدستور في المادة   :نلا ما يلي( 1) 262ي 

 

ىّن المحرراكم مسررتقلّة وجخاررع فقررع للدسررتور والقررانون اللررذي   

غيررر متحيّرز ومر  دون وررو  أو  ي ب ري نليهرا جابيقهمررا فري كرمل

 .يمم مسبا

 

م  جهتم يشّدد دستور كي يا نلا الروال  للدسرتور والقرانون ويم رع 

 (:261المادة )التدّول في نمل المحاكم 

 

أن يخاع فقع ... في ممارسة السلاة القاائيةي نلا القاا  

نليم أاّل يخارع لسريارة أو جوجيرم مر  جانرا للدستور والقانون و

 .أو سلاة أور  أ  كخّ

 

المررادة ) 1121الم ررر  الُمعتمررد فرري العررام كمررا يعتررر  الدسررتور 

22)
9
وجرررأجي افيمرررام التررري . مررر  ييررر  المبررردأبهرررذه المتالبرررات  

مرر   62جتاررّم م فرري هررذا اإلطررار كرربيهة لتلرر  الررواردة فرري المررادة 

 :2422الدستور الم ر  للعام 

 

 

 

 
مباد  االمم المتحدة افساسية بشأن استقل  القاا ي المعتمدة م  جانا م جمر افمم المتحدة   8

ي 2412سبتمبر / أيلو  6 –أغسا  / آب 16السابع لم ع الجريمة ومعاملة المجرمي ي ميلنو 
وقرار  2412نوفمبر / جشري  الثاني 14ي بتاريخ 21/31الجميعية العامة رقم والمدنومة بقرار 
 .1ي الفقرة 2412ديسمبر / كانون افو  23بتاريخ  21/226الجمعية العامة رقم 

9
ون د ىنداد هذا التقريري كان  1123يوليو / جموز 1في  1121جعليا الدستور الم ر  لس ة  جمّ   

أناا  م لفة  21وقد كّملش الحمومة االنتقالية لج ة جق ية م  . الدستور الم ر  يخاع للتعديل
ايد وثلثة أكاديميي  متقاندي  م  أجل اقتراح التعديلت نلا دستور س ة و وأستاذم  ستة قااة 

ي دنا 1123سبتمبر / أيلو  2وفي . 1123أغسا  / آب 11وجّم نشر هذه االقترايات في . 1121
ا م  أجل استمما   ياغة مسودة الدستور 21م   مرسوم رئاسي ىلا جشميل لج ة  .ناو 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&referer=/english/&Lang=A
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استقل  القاا  وي انة القااة ممانتان أساسريتان لحمايرة  

 .الحقوق والحريات

 

ّّ ي  وفي جون /  يونيرو/ ال رادر فري يزيررانمشروع الدستور  

 (:216و 212ي 211 الف و )نلا ما يلي  1123م  العام 

 

ىقامرة العرد  و نلويرة الدسرتور  جارم القاا  سلاة مستقلّة  

 .وسيادة القانون ويماية الحقوق والحريات

القااة مستقلّون ال سلاان نليهم فري قارائهم ل يرر الدسرتور  

 .والقانون

الحيرراد يجررا نليررم االلتررزام بيشررترط فرري القامرري المفررا ة و 

 .وال زاهة وكّل ىول  م م في أدائم لواجباجم موجا للمسا لة

 .القاا سير كّل جدّول في يحّجر  

 

الدسررتور التونسرري  مشررروعوجعتررر  مبرراد  اسررتقل  القاررا  فرري 

بأهميّرة التمييرز مرا بري   1123 جروان/يوي رو/ يزيررانال ادر في 

. االستقل  الشخ ي للقاراة واالسرتقل  الم سسراجي فري القارا 

هذه  المذكرة اإلنلميةىلا جانا هذا التمييز في المفاهيمي جعتر  

التمييز مرا بري  القارا  بحرّد ذاجرم والم سسرات : بتمييزي  ىمافيّي 

لردان التري التي جدنم نمل القاا  وجمييرز اسرتقل  القارا  فري الب

وفرري البلرردان الترري جعتمررد القررانون  جعتمررد القررانون االنقلررو أمريمرري

 .المدني

 

 

 واالسةتقالل للقضةاة الشخصا  االستقالل بين ما التمييز  2.1

 للقضاء المؤسساتا

 

ى ردار افيمرام مر  جانرا القاراة فري كرمل نراد  يشّمل مرمان 

ا ويسا م  ن ا ر استقل  القاا  ا وايد  فممرا . ومستقّل ن  ر 

ي ب رري نلررا القارراة أن يمونرروا مسررتقلّي  ب ررفتهم الفرديّررةي نلررا 

القاا ي كم سسةي أن يحافظ نلا م انتم أمام محاوالت التلنرا 

يمررون القارراة ويتالّررا اسررتقل  القاررا  أن . والتررأثير الخررارجي

ا بشأن القارايا الماثلرة أمرامهم وفق را  ا نزها  يُالقون أيمام  أكخا  

ا نرر  أ  جرردّول وررارجي ولمرر  . لمبرراد  اسررتقل  القاررا  وبعيررد 

بموازاة ذل ي نلا القاا ي كم سسةي أن يعمل فري كرمل مسرتقّلي 

وم  دون أّ  جدّول م  جانرا الفرروع افورر  التابعرة للحمومرةي 

ويبررز التمييرز مرا بري  . يباجرم اإلداريرة والم سسراجيةن د ج ميم جرج

االسررتقل  الشخ رري للقارراة واالسررتقل  الم سسرراجي للقاررا  فرري 

مومرروني جشررميل ادنرراه اللررذان يُعالجرران  3.1والقسررم  3.2القسررم 

 .السلاة القاائية ونمل القاا  نلا التوالي

 

 عمة  تةدع  التةا والمؤسسةا  المحةاك  بةين مةا التمييز 1.1

 القضاء

 

ال يقوم القااة بتش يل ال مام القاائي بأنفسهم بل ىنهّم مردنومون 

ونلررا القارراة أن يتّخررذوا القرررارات . مرر  جانررا م سسررات أوررر 

مر  )نلا أسا  المعلومات والوقائع التي يقرّدمها ىلريهم المحرامون 

أجل االطلع نلا التمييز مرا بري  افنممرة القارائية التري جخارع 

والتي جعتمرد القرانون المردني فري هرذا السرياقي أنمرر لللقانون العام 

ونلررا الممثلرري  القررانونيي  الررذي  يمثلررون أمررام (. أدنرراه 4.1القسررم 

 المحممررررةي ىلررررا جانررررا الم سسررررات واففررررراد المسرررر ولي  نرررر  

والتحقيررا وجمررع افدلّررة أن يقومرروا المليقررات القاررائية /التتبعررات

ن القررررارات بعملهرررم فررري كرررمل غيرررر متحيّرررز مررر  أجرررل أن ج رررو

وفرري  10.القاررائية مبرراد  سرريادة القررانون وايترررام يقرروق اإلنسرران

القرانون الردولي وكيفيرة  المرذكرة اإلنلميرةأدناهي جُعرال   3.3القسم 

وفري . جأثير الم سسرات التري جردنم القارا  نلرا اسرتقل  القارا 

هررذا السررياق يعمرر  القررانون الرردولي الفرررق القررائم مررا برري  اسررتقل  

 .بحّد ذاجها واستقل  الم سسات التي جدنم نمل المحاكمالمحاكم 

 

 تعتمةد التا البلدان فا القضائية األنظمة بين ما التمييز .14

 11المدنا والقانون القانون االنقلو أمريكا

 

القررانون االنقلررو جرر ثّر نقرراط االوررتل  القائمررة برري  جقاليررد القررانون 

والقرانون المردني نلرا دور المحراكم ونلرا الاريقرة التري  أمريمي

ي . ي ب ي م  وللها فهم استقل  القاا  فري كرّل مر  السرياقي  أّوال 

 القرانون االنقلرو أمريمري يتّم نادة  جعيي  القااة فري بلردان القرانون 

نلا أسا  ىنجازاجهم ول  مسريرجهم المه يرة الاويلرة كمحتررفي  

في يي  يرتّم جعيري  القاراة فري بلردان ( ترا نموذل االن)قانونيي  

القرررانون المررردني كمررروظفي ودمرررة مدنيرررة بعرررد فتررررة وجيرررزة مررر  

(. نمرروذل المسرريرة المه يررة)الح ررو  نلررا جأهيررل قررانوني أساسرري 

وفي هذا اإلطار قد يلعا السياسيّون دوّرا أكبرر فري جعيري  القاراة 

ا أ كبررر فرري فرري نمرروذل االنترررا ي وقررد يمررون للقارراة بعيرر هم دور 

التعيي ات في نموذل المسيرة المه ية ولم  في ظّل كلَْي ال موذجْي  

جبرررز ىممانيررات نديرردة للترردول فرري كررمل غيررر ملئررم فرري نمليررة 

وبالترراليي جرردنو الحاجررة ىلررا الررتمّع  فرري قررواني  جعيرري  . التعيرري 

والقرانون  القرانون االنقلرو أمريمريالقااة في كّل م  بلدان القانون 

وفري هرذا السرياقي ججردر . أجل ممان اسرتقل  القاراةالمدني م  

القرانون المردنيي كمرا هرو وارد  مدرسرةاإلكارة ىلا أّن جون  جتبع 

 جرروان/  يونيرو/ الدسرتور ال رادر فري كرهر يزيرران مشرروعفري 

والمحرراكم اإلداريررة والمحرراكم العرردلي جررّم هيملررة القاررا  : 1123

تّم جعيررري  القاررراة الماليرررة وفق رررا ل مررروذل السررريرة المه يرررة ييررر  يررر

ولمر  جشرّمل ( 222-221 ف رو ال)كموظفي  فري الخدمرة المدنيرة 

المحممة الدستورية استث ا   لذل  يي  ىنّها ُم ممة يسرا نمروذل 

يرتّم جعيري  : القانون االنقلرو أمريمري القانون االنترا  الُمعتمد في 

ررا نلررا  22القارراة فرري المحممررة الدسررتورية بعررد أن يمتسرربوا  نام 

 (.222 الف ل" )الخبرة العالية"م   افقلّ 

 

ا فّعاال أكثر  ثاني اي يلعا القااة نادة  في أنممة القانون المدني دور 

نلرا نمر  القاراة (  رائيال مام االستق)في المحاكمات الج ائية 

ر القانون القانون االنقلو أمريميفي نمام  م الذي  ير ّدون دور المحما

ال مرررررام )ال يرررررر الفانرررررل بررررري  فرررررريقي  قرررررانونيي  متخا رررررمي  

ا مالق را (. التخا مي ىذ ير ّد  ) حيحا أّن هذا التمييرز لري  جمييرز 

ا فرري اإلجرررا ات الترري  القررانون القررانون االنقلررو أمريمرريقاراة  دور 

جسررربا المحاكمرررة مررر  ييرررر  جحديرررد افدلّرررة ذات ال رررلة ويقرررروم 

فرري بلرردان القررانون المرردني المحررامون المشرراركون فرري المحاكمررة 

 

 

 
مباد  افمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أناا  ال يابة العامة والتي انتمدها م جمر افمم  10

 2أغسا  ويتا / آب 12لم ع الجريمة ومعاملة المجرمي ي في هفاناي كوباي  م  المتحدة الثام  
 .2441سبتمبر / أيلو 

ا أساسي ا في القانون االنقلو أمريميالقانون  مدرسةالتي جتبع في البلدان  11 ي جلعا المحاكم دور 
ملزمة قانون ا جُركد المحاكم افور  في القاايا " سابقة"وجمثّل القرارات القاائية . جاوير القانون

ذ  يتاّور هو القانون ال" القانون االنقلو أمريميالقانون "ىّن . الليقة التي جُعال  مسائل مشابهة
وفي البلدان التي جتبع جقليد القانون المدنيي جُستخدم . نلا هذا ال حو نبر قرارات المحاكم

ويقوم القامي بتابيا القانون كما . القانونية الشاملة لومع القانون بأكملم" مجمونات القواني "
قة ُملزمة هو م  وا نليم في مجمونات القواني  هذه ولمّ  قرارات القااة ال جشّمل ساب

ي ال يتّم جاوير القانون االنقلو أمريميونلا نم  البلدان التي جابّا القانون . للمحاكم افور 
 .القانون في بلدان القانون المدني نبر قرارات المحاكم



4 

 

( قاراة التحقيرا نلرابالمشاركة فري كرمل فعرا  فري طررح افدلّرة 

ولمررّ  هررذا الفرررق القررائم يشررّدد نلررا مرررورة ىيررل  اهتمررام ورراا 

باالستقل  الشخ ي للقاراة فري أنممرة القرانون المردني فري يري  

ي ب رري ال مررر فرري مسررتو  ىن ررا  العمليررة القاررائية ونرردم جحيّررز 

 .القانون االنقلو أمريمي.القانونسلاات االدنا  في أنممة 

 

 

 قانون الدولااستقالل القضاء وال .2

 

"  الثابررش "وفق ررا للقررانون الرردولي ي ب رري التمييررز مررا برري  القررانون 

باجفاقررات وقوانررد "  الثابررش "ويتمثّررل القررانون ". المرررن"والقررانون 

القررانون الرردولي الترري جفرررت واجبررات محررّددة وُملزمررة قانون ررانلا 

ىلرا االجفاقرات الدوليرة التري " المررن"الدو  في يري  يردّ  القرانون 

ليسش ُملزمة رسمي ا بال سبة ىلا البلردان افطررا  فري االجفاقيرة أو 

. التي ال جفرت واجبات وامحة أو محرّددة نلرا الردو  افطررا 

وج درل م ادر القانون الدولي بشأن استقل  القاا  ذات ال رلة 

ىلرا  المذكرة اإلنلميةالفةتي  وفي هذا اإلطاري جُشير هذه  تافي كل

 معالجرررة فررريوالمررررن نلرررا يرررّد سررروا   ثابرررشالم رررادر القرررانون 

 .موموع استقل  القاا 

 

 " الثابت القانون: "الدولا القانون مصادر أه  1.2

 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاا الدولي العهد1.1.2 

ىّن العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية نبررارة نرر  

العامرة لممرم المتحردة معاهدة متعرّددة افطررا  ىنتمردجها الجمعيرة 

وهري جُلرزم الردو  افطررا   2466 ديسمبر /كانون افّو  26في 

ا . 12قانون ا بت فيذ أيمرام هرذا العهرد ا وامرح  ويتارّم  العهرد ج رريح 

يو  مرورة استقل  القاا  م  أجل ممان الحرا فري محاكمرة 

ّّ المادة . نادلة  :في جز  م ها نلا ما يلي 22وج 

 

ا سوا  أمام القارا  (2) ومر  يرا . ىّن ال ا  جميع 

كررل فررردي لررد  الف ررل فرري أيررة جهمررة جزائيررة 

جوجررم ىليررم أو فرري يقوقررم والتزاماجررم فرري أيررة 

دنرررو  مدنيرررةي أن جمرررون قاررريتم محرررل نمرررر 

م  ررر  ونل ررري مررر  قبرررل محممرررة مخت رررة 

ويجرروز . مسررتقلة يياديررةي م شررأة بحمررم القررانون

حاكمة م ع ال حافة والجمهور م  ياور الم

كلهررررا أو بعاررررها لرررردواني اأداب العامررررة أو 

أو افمرررر   (ordre public)ال مررررام العررررام 

القرومي فري مجتمرع ديمقراطريي أو لمقتارريات 

يرمررة الحيرراة الخا ررة فطرررا  الرردنو ي أو 

في أدنا الحدود التي جراها المحممة مرورية 

يي  يمون م  كأن العل ية في بع  المرو  

 لحة العدالةي ىال أن أ  االستث ائية أن جخل بم

يمم في قارية جزائيرة أو دنرو  مدنيرة يجرا 

أن ي رردر ب ررورة نل يررةي ىال ىذا كرران افمررر 

 

 

 
ىّن التفا يل بشأن الدو  افناا  افطرا  في العهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية  12

 كبمة اإلنترنش نلا الع وانوالسياسية متوفّرة نلا 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=

2&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#Participants 

يت ل بأيداث جقتاي م رلحتهم ورل  ذلر  

أو كانش الدنو  جت او  ولفرات بري  زوجري  

 .أو جتعلا بالو اية نلا أطفا 

مرر  يررا كررل مررتهم بارجمرراب جريمررة أن يعتبررر  (1)

 .ش نليم الجرم قانونابريةا ىلا أن يثب

 

 

    المعاهدات اإلقليمية 2.1.2  

العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسرريةي غرررار  نلررا

جفرررت المعاهرردات اإلقليميررة واجبررات ملزمررة قانون ررا نلررا الرردو  

ويتاّم  نرددا مر  هرذه المعاهردات كررط ا . افطرا  في المعاهدة

 22المرادة  كما هرو الشرأن فرييفترت استقل  القاا  ب فتم يقّ ا 

وجشررمل . مرر  العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية

 :افمثلة نلا ذل 

 

 3جارم  المرادة : اإلنسان والشرعوب الميثاق اففريقي لحقوق

سواسية ال ا  أمرام القرانون والحرا فري يمايرة متسراوية أمرام 

نلررا الرردو  افطرررا  فرري هررذا  16القررانون وجفرررت المررادة 

 لحقروق افوروبيرة االجفاقيرة. الميثاق ممان اسرتقل  المحراكم

 محاكمرة نلرا الح رو  فري الحرا جارم  6 المادة:  اإلنسان

 فري المتهم يا جانا ىلا ومحايدةي مستقلة محممة أمام نادلة

 .بريةا يعتبر أن

 1جاررم  المررادة : االجفاقيررة افمريميررة لحقرروق اإلنسرران 

محممررة مخت ررة مسررتقلة الحررا فرري محاكمررة نادلررة أمررام 

غير متحيزة والحا فري أن يعتبرر الُمرتَّهم بريةرا  طالمرا لرم 

 .جثبش ىدانتم

 

 "المرن"القانون : مصادر القانون الدولاأه   2.2

 

 اإلنسان لحقوق العالمي إلنلن 2.1.1

ىّن اإلنلن العالمي لحقوق اإلنسان نبارة نر  وثيقرة غيرر ُملزمرة 

 ررادرة نرر  الجمعيررة العامررة لممررم المتحرردة نلررا الرررغم مرر  أّن 

وي ّكرد اإلنرلن العرالمي . بع  أيمامها جُعتبر قانون ا دولي را نرفي را

نادلرة أمرام محممرة مسرتقلة في محاكمة لحقوق اإلنسان نلا الحا 

ونلا يّا كل كخّ متهم بجريمة أن ( 22 المادة)وغير م حازة 

ي ىلررا جانررا مررمان (22المررادة )يعتبررر بريةررا  ىلررا أن جثبررش ىدانتررم 

جسرراو  الجميررع أمررام القررانون وجمتّررع كررّل كررخّ بجميررع الحقرروق 

وال يفرررت اإلنررلن . والحريررات نلررا قرردم المسرراواة مررع اأوررري 

 يُشّمل دليل   ولّم م الدو نلا  اقانوني االعالمي لحقوق اإلنسان واجب

لعهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية ل هامرراجفسرريري ا 

وغيره م  المعاهدات الدوليرة التري جفررت واجرا يمايرة الحقروق 

 .واستقل  القاا  نلا الدو  افطرا  فيها

 

 برافمم الخا رة التوجيهيرة والمباد  افساسية لمباد ا 1.1.1
 المتحدة

ىنتمرردت افمررم المتحرردة مجمونررات متعررددة مرر  المبرراد  افساسررية 

والمباد  التوجيية ك ماذل ىطاريرة لتحديرد الاريقرة التري جقروم مر  

بحمايرة فري دولرة ما المحليرةوللها القرواني  والهياكرل الم سسراجية 

ىّن هررذه الوثررائا غيررر ُملزمررة قانون ررا ولمرر  جّمررش . اسررتقل  القاررا 

ررا بال سرربة ىلررا البلرردان الُملتزمررة باررمان  ررياغتها لتشررّمل  مرجع 

 .استقل  القاا 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#Participants
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#Participants
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 :وجشمل هذه الوثائا

  13السلاة القاائية؛ افساسية بشأن استقل  المباد 

 14دور المحامي ؛ المباد  افساسية بشأن 

 15أناا  ال يابة العامة؛ المباد  التوجيهية بشأن دور 

  السرررتقل  ىجرررا ات الت فيرررذ الفعرررا  للمبررراد  افساسرررية

 و 16؛القاا 

 ىنررلن )"شررروع اإلنررلن العررالمي السررتقل  القاررا  م

 17"(.س  في

 

 رقرم العرام التعليرا اإلنسراني لحقروق المتحردة افمم لج ة  3.2.2
31 

جقوم لج ة االمم المتحدة لحقوق اإلنسان بإ دار جعليقات نامة فري 

كمل م تمم وجُقّدم هرذه التعليقرات جفسريرات موثوقرة بشرأن الحقروق 

الررواردة فرري العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية 

وجقوم اللج ة المع يرة برالحقوق االقت رادية واالجتمانيرة والثقافيرة )

 ّّ بالعهرد الردولي الخراا برالحقوق االقت رادية  بالمثل في ما يخرت

يررّد ذاجهررا غيررر فرري ىّن التعليقررات العامررة (. واالجتمانيررة والثقافيررة

ملزمررة قانون ررا ولمررّ  الحقرروق الررواردة فرري العهررد الرردولي الخرراا 

جفررت بالحقوق المدنية والسياسريةي التري جفّسررها هرذه التعليقراتي 

وبالتراليي . لزمرة قانون راالدو  افطررا  فري العهرد واجبرات مُ  نلا

جُعتبررر التعليقررات العامررة م رردر معلومررات مهررّم بشررأن الواجبررات 

وااللتزامات التي جتحّملهرا الردو  افطررا  بموجرا العهرد الردولي 

 .الخاا بالحقوق المدنية والسياسية

 

فرري كررمل ورراا  31وفرري هررذا السررياقي يُعررال  التعليررا العررام رقررم 

ّّ نليها المرادة الحقوق المتعلّقة بالمحاكمة ا مر   22لعادلة التي ج 

ويُسررهم هررذا . العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية

كرل وكيفيرة جابيقهرا فري  22التعليا في كمل كبيرر فري فهرم المرادة 

ول  سعيها ىلا مرمان الحرّا فري محاكمرة نادلرة واسرتقل  دولة 

هررذا التعليررا العررام يشررمل . القاررا  فرري أنممتهررا القانونيررة المحليررة

 . وثيقة جتمتّع بتأثير كبير

 

 

 

 

 ومهرررام المقررررري  نررر  ال رررادرة السررر وية التقرررارير  2.1.1
 المقرري 

 

 

 
لم ع م جمر افمم المتحدة السابع المباد  افساسية بشأن استقل  السلاة القاائيةي الُمعتمدة م   13

ي والمدنومة 2412سبتمبر / أيلو  6 –أغسا  / آب 16الجريمة ومعاملة المجرمي ي ميلنو 
وقرار الجمعية  2412نوفمبر / جشري  الثاني 14ي بتاريخ 21/31بقرار الجميعية العامة رقم 

 .2412ديسمبر / كانون افو  23بتاريخ  21/226العامة رقم 
 
لم ع الجريمة ومعاملة المجرمي ي في هفاناي كوباي  م جمر افمم المتحدة الثام   ول الُمعتمدة  14
 .2441سبتمبر / أيلو  2أغسا  ويتا / آب 12م  

الجريمة ومعاملة المجرمي ي في هفاناي كوباي   لم عم جمر افمم المتحدة الثام   ول الُمعتمدة  15
 .2441سبتمبر / أيلو  2ويتا  /أغسا / آب 12م  

 22/261المدنوم بقرار الجمعية العامة رقم  2414/61قرار المجل  االقت اد  واالجتماني  16
 .2414ديسمبر / كانون افو  22بتاريخ 

ع التمييز ويماية افقليّاتي المقرر الخاا المجل  االقت اد  واالجتمانيي اللج ة الفرنية لم  17
المع ي بدراسة استقل  وندم انحياز القاا ي أناا  هيةة المحلفي  والقاائيي  واستقل  

 "(.ىنلن سي  في)" 2414/31المحامي ي مدنوم بقرار لج ة يقوق اإلنسان رقم 

لرررد  افمرررم المتحررردة هرررم أفرررراد يتمتّعرررون ن ون الخاّ ررروالُمقررررر

م  جانرا  بببلد ماواا بتفوي  أو  يهم مومونا معي ابتفوي  

ويتمثّررل هررذا التفرروي  فرري . لحقرروق اإلنسرران ةمجلرر  افمررم المتحررد

وم رذ . التحقيا في قاايا يقوق اإلنسان بال يابة ن  افمم المتحردة

ررا مع ي ررا باسررتقل  2442العررام  ا وا   ي نيّ ررش افمررم المتحرردة مقررّرر 

القااة والمحامي  وقرام هرذا الُمقررر الخراا برفرع جقرارير سر وية 

 .ىلا افمم المتحدة م ذ ذل  الحي 

لا جانا التقارير السر ويةي يقروم الُمقررر الخراا بمهرام دوريرة وى

وجُشرّمل التقرارير التري جُجمرع باالسرت اد ىلرا هرذه . في بلدان ُمختارة

المهررام دراسررات معّمقررة يررو  الم سسررات القاررائية والقانونيررة فرري 

رررا مفّ رررل  للاريقرررة التررري جعتمررردها هرررذه الهياكرررل  بلررردكرررل  وجقييم 

. لفشل فري  رون مبراد  اسرتقل  القارا والم سسات لل جاح أو ا

ويُقّدم هذان ال ونان م  الوثرائا جحاليرل مفيردة بشرأن كيفيرة جابيرا 

المباد  الخا ة باستقل  القاا  نلا أرت الواقع في السرياقات 

باإلمررافة ىلررا ذلرر ي جُقررّدم هررذه الوثررائا جحررذيرات بشررأن . المحليررة

نية المحلية والتري ال الارق التي جعتمدها افنممة القاائية والقانو

 .مباد  استقل  القاا  ترمجح

 جهرم موامريعا قيّمرة م  جهة أورر ي يُعرّد الُمقررر الخراا جقرارير 

ررا للقررانون المرررن الخرراا باسررتقل  القاررا  فعلررا . جُشررّمل مراجع 

سرربيل المثررا ي بررادر المقرررر الخرراا فرري اللج ررة الفرنيررة المع يررة 

 المباد  التي جحمرممسوّدة بتعزيز ويماية يقوق اإلنسان ب ياغة 

 18.المحاكم العسمرية جسيير القاا  في

 

 اإلقليمية البيانات5.2.2  

أ ررردر نررردد كبيرررر مررر  الم ممرررات اإلقليميرررة ىنلنرررات أو بيانرررات 

وا ررة باسررتقل  القاررا  ولمررّ  هررذه البيانررات غيررر ُملزمررة وجحتررّل 

رررا ممررراثل  لرررذل  الرررذ  جتمتّرررع برررم المبررراد   افساسرررية بالترررالي موقع 

 رحيحا (. 1.1.1القسرم )والمباد  التوجيهية التابعة لممم المتحردة 

أّن هررذه اإلنلنررات والبيانررات جُعبّررر نرر  آرا  الم ممررات الدوليررة 

اإلقليمية ولي  آرا  المجتمع الدولي العالميي لم ّها وثائا جفيد فري 

جسليع الاو  نلا الاابع العالمي والشامل لعدد كبير م  المباد  

الخا ة باستقل  القاا ي باإلمافة ىلا فهم اسرتقل  القارا  فري 

 .سياقات ىقليمية محددة

 

 :وجشمل البيانات اإلقليمية ذات ال لة ما يلي

 

 ىنرلن راباررة دو  ج رروب كررق آسرريا لحقرروق اإلنسرران :

قري ة البرا ة يتا ىثبات /افترات( 2) 11جام  المادة 

محاكمرة نادلرة أمرام محممرة مخت رة  فرياإلدانة والحرّا 

؛ومستقلة وغير م حازة
19

 

   مجلرررر  )المجلرررر  االستشررررار  للقارررراة افوروبيرررري

 20الميثاق افنمم للقااة؛( أوروبا

 

 

 
ن  طريا المحاكم العسمريةي جقرير م  ىنداد المقرر  ىقامة العد  المباد  التي جحمممسوّدة  18

 23ي E/CN.4/2006/58الخاا في اللج ة الفرنية المع ية بتعزيز ويماية يقوق اإلنساني 
 .1116ي اير / كانون افو 

 افوروبيي  للقااة االستشار  المجل  أوروبا مجل  انتمده19 
 .1121 نوفمبر 22 ستراسبورغي ي

جشري   22االستشار  للقااة افوروبيي  التابع لمجل  أوروباي ستراسبورغي ىنتمده المجل   20
 .1121نوفمبر / الثاني
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  التو ية رقمR (94) 12    التي انتمدجها لج ة الروزرا

ودور  نجانررةوالتابعررة لمجلرر  أوروبررا بشررأن اسررتقل  

 21؛القااة

   التوجيهيرة الخا رة باالجحراد اإلفريقري المباد  والمباد

بشررأن الحررا فرري محاكمررة نادلررة ومسرراندة قانونيررة فرري 

 22أفريقيا؛

  بشررأن مبرراد  اسررتقل  السررلاة القاررائية فرري  بمرري بيرران

سريا آالراباة القانونيرة لردو  )الم اقة القانونية اأسيوية 

 23؛( والمحيع الهاد 

 سرريادة المبرراد  التوجيهيررة لراباررة الموم ويلرر  بشررأن ال

البرلمانيررررة واسررررتقل  القاررررا  ال ررررادرة نرررر  راباررررة 

 و 24الموم ويل  في الجيمر هاو ؛

 25الميثاق الديمقراطي للبلدان افمريمية؛ 

 

 الدولية الحمومية ال ير الم ممات بيانات  6.2.2

قام نردد كبيرر مر  الجمعيرات والم ممرات ال يرر الحموميرة الدوليرة 

 افنممرررةبإ ررردار بيانرررات وكتيبرررات بشرررأن اسرررتقل  القارررا  فررري 

 :القاائية المحلية وم  بي ها البيانْي  المذكورْي  أدناه

  و 26؛ الجمعية الدولية للقااةي الميثاق العالمي للقااة 

  نزاهرررة القارررا  المجمونرررة القارررائية المع يرررة بتررردنيم

واجتمررراع الااولرررة المسرررتديرة لمبرررار القاررراةي مبررراد  

 27.بان الور بشأن سلوك الجهاز القاائي

 

: اسةةةةتقالل القضةةةةاء فةةةةا الممارسةةةةة العمليّةةةةة .1

المجةةاال  األساسةةية التةةا يفقةةّدل فيوةةا القةةانون 

 الدولا التوجيه
 

ج مر افقسام الفرنية الثلثرة فري هرذا القسرم ىلرا اسرتقل  القارا  

وطريقرة ( 2.3القسرم )جشميل السرلاة القارائية : ثلثة مجاالتفي 

والم سسررات الدانمررة لعمررل القاررا  ( 1.3القسررم )نمررل القاررا  

ويسعا القانون الدولي ىلرا  رون ن ا رر اسرتقل  (. 3.3القسم )

أنررله وفرري  2.2القاررا  كمررا هررو وارد فرري التعريرر  فرري القسررم 

 .السياقات الثلثة المذكورة

 

 المسةاءلة بةين مةا التةوانن إحةالل: القضةائية السلطة تشكي 1.3 

 واالستقالل

 

 ورل  فري جرز  كبيرر مر جقع يماية اإلستقل  الشخ ري للقاراة 

األيررات واالجرررا ات الُمعتمرردة لتعيرري  القارراة ومرر  مررد  ىممانيررة 

 

 

 
ل ّواب  221ول  االجتماع الـ 2442أكتوبر / جشري  افّو  23ىنتمدجها لج ة الوزرا  في  21

 .الوزرا 
ة الثانية واجتماع جّم انتمادها كجز  م  جقرير افنشاة ال ادر ن  اللج ة اإلفريقية ول  القم 22

 .1113يوليو / جموز 21-2رؤسا  دو  االجحاد اففريقيي مابوجوي 
 .2442أغسا  / آب 24ىنتمده م جمر كبار قااة م ادرآسيا والمحيع الهاد ي بمي ي  23
ول  اجتماع ممثلي الراباة البرلمانية في  2441 جوان/يونيو/ جموز 24جّم انتمادها في  24

ام وقااة الموم ويل  وراباة محامي الموم ويل  وراباة التعليم القانوني الموم ويل  وراباة يمّ 
 .في الموم ويل 

ىنتمدجم الجمعية العامة لم ممة الدو  افمريمية ول  دورجها الخا ة الُم عقدة في ليماي   25
 .1112سبتمبر / أيلو  22البيروي 

 .2444نوفمبر / الثانيجشري   22وافقش نليم الجمعية العالمية للقااة في  26
ي ىنتمدجها المجمونة القاائية 1112مسوّدة مباد  بان الور بشأن سلوك الجهاز القاائي  27

المع ية بتدنيم نزاهة القااة ووفق ا لل سخة الُمراجعة ول  اجتماع الااولة المستديرة لمبار القااة 
 . 1111نوفمبر / جشري  الثاني 16-12في ق ر العد ي الها ي في 

الخا ة نلا سلوك الجهاز القاائي  افطرا جأثير السياسيي  أو 

ولم  ي ب ي أن يخارع القاراة الرذي  يعجرزون . بعد جعيي  القااة

أو غيررر  قلّ تمسررنرر  أدا  مهررامهم فرري الشررمل المامررلي فرري كررمل 

ومرر  غيررر المممرر  أن يخررّو  . م حررازي للمحاسرربة نلررا ج رررفاجهم

. درجرة مر  المسرا لةأ  لقاراة العمرل مر  دون لاستقل  القارا  

ي أن جقررروم قوانرررد جعيررري  ومرررّدة الخدمرررة و رررر  وجأديرررا وي ب ررر

قبرة القارراة بررإيل  جروازن معرريّ  مررا بري  الحاجررة ىلررا يمايررة اومع

القارراة مرر  التررأثير الخررارجي الررذ  ال دانرري م ررم والحاجررة ىلررا 

ال رادر  31وفي هذا اإلطاري يُعبّرر التعليرا العرام . القااةمسا لة 

ن نرر  هررذه الحاجررة ىلررا نرر  لج ررة افمررم المتحرردة لحقرروق اإلنسررا

 : التوازن

 

وىذا أرادت الدو  أن جمفل استقل  السلاة القاائية ويمايرة  

القااة م  واوع قرراراجهم ف  جرأثير سياسريي ي ب ري نليهرا أن 

جتخذ ىجرا ات محددة مر  ورل  الدسرتور أو انتمراد قرواني  جحردد 

 السلاةبوموح االجرا ات والمعايير المومونية لتعيي  أناا  

القاائية وممافرتجهم واسرتقرارهم الروظيفي وجرقيراجهم ووقفهرم نر  

 ...العمل وف لهم وجحدد العقوبات التأديبية التي جُتخذ مدهم

 

وال يجرروز ف ررل القارراة مرر  الخدمررة ىاّل فسررباب وايرررة جتعلّررا 

بسو  السلوك أو ندم المفا ة ويمون ذلر  وفق را إلجررا ات م  رفة 

 .القانونفي الدستور أو  بوطة فيما يجمفل المومونية والحياد

 

يجررا أاّل يتررأثر يمررم القارراة ب زنرراجهم الشخ ررية أو جحرراملهم وأن 

يمون لديهم مفاهيم مسبقة نر  قارية محرددة معرومرة أمرامهم أو 

أن يت رفوا باريقة ج د  نلا نحو غير الئا ىلا جعزيز م الح 

 28.أيد الارفي  نلا يساب الار  اأور

 

 التعيي   1.1.3

جُشرررير مبررراد  افمرررم المتحررردة افساسرررية بشرررأن اسرررتقل  السرررلاة 

القاائية أنّم ي  ري أن جسرت د آليرات التعيري  نلرا ال زاهرة والمفرا ة 

مرر  جهررة  29.وجشررمل مررمانات جم ررع التعيرري  ل ايررات غيررر سررليمة

أور ي ال جُحّدد المباد  افساسية بشأن استقل  السرلاة القارائية 

ها جولي مهّمة جحديد التفا ريل ىلرا القرانون آليات التعيي  هذه بل ىنّ 

 31.كما ي ب ي أن جم ع ىجرا ات التعيي  التمييز 30.المحليّ 

 

نيي جرتّم التعيي رات القارائية نرادة  دفي البلدان التي جتبع القانون الم

نلا أسا  نموذل السيرة المه ية ولم  غالب ا يسرت د جعيري  القاراة 

ا . في المحاكم الدسرتورية أو المحراكم العليرا ىلرا آليرة أورر  ونمرر 

تفسررير الدسررتور ب متعلقررة مسررائلالأو مسررألة السياسررات الهامررة ىلررا 

ي مرر  المقبررو  أن االعليررجف ررل فيهررا المحرراكم الدسررتورية والمحرراكم 

ا فررري اوتيرررار القاررراة فررري هرررذه  ون السياسررري الفرررانلونلعرررا ي دور 

ا نل. المحاكم نملية اوتيار القااة في  اوي ابا هذا االنتبار أيا 

 

 

 
 .12-24الفقرات  28
 .21الفقرة  29
ا الجمعي 30  ــمة رقــي التو ي4المي للقااةي الفقرة ــاق العــة الدولية للقااةي الميثـــأنمر أيا 
 R (94) 12  بشأن  المتحدة افساسية مباد  افممال ادرة ن  لج ة وزرا  الدو  افناا  في

ي المباد  والمباد  (1) 2القااةي الفقرة  السلاة القاائية بشأن استقل  وكفا ة ودور استقل 
التوجيهية الخا ة باالجحاد اإلفريقي بشأن الحا في محاكمة نادلة ومساندة قانونية في أفريقياي 

 (.ك)و( i( )2)المبدئي  أ 
ي 23بيان بمي  بشأن مباد  استقل  السلاة القاائية في الم اقة القانونية اأسيويةي الفقرة  31

يهية لراباة الموم ويل  بشأن السيادة البرلمانية واستقل  القاا  ال ادرة ن  المباد  التوج
 II (2.)راباة الموم ويل  في الجيمر هاو ي المبدأ 
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القررانون القررانون فرري بلرردان  افقررل درجررةالمحرراكم العليررا والمحرراكم 

. نونيي  ج ثّر القرارات القاائية نلا جاّور القا االنقلو أمريمي

وبالتررراليي يُعتبرررر جعيررري  القاررراة فررري المحررراكم العليرررا والمحررراكم 

ا فري غايرة افهميّررة فري بلردان القرانون المرردني  الدسرتورية مومرون 

 .نلا يّد سوا  القانون االنقلو أمريمي والقانون 

 

وفري هرذا السرياق ي ب ري جوجيرم االنتبراه ىلرا اجررا ات التعيري  فرري 

ثلثة نماذل كرائعة للتعيي رات فري  يي  جبرز  32المحممة الدستورية

المو روفة المحممة الدستورية م  بي ها نموذل افغلبيرة التشريعية

مثل  في ألمانيا يي  يعريّ  كرلم مر  المجلسري  التشرريعيي  ن ر  )

ندد القااة في المحممة الدستورية الفدرالية بحسا ج ويش قرائم 

مثل  فري جركيرا ) م ادر التعيي ونموذل جعّدد ( نلا أغلبية الثلثي 

ييرر  أ رربحش الهيةررة التشررريعيةي بعررد التعررديلت الدسررتورية فرري 

ي جُعرريّ  ثلثررة قارراة فرري المحممررة الدسررتورية ويعرريّ  1121العررام 

ا نلررا  22الرررئي  القارراة الررـ المتبقّرري ي وه ررا يررتّم التركيررز كثيررر 

مرررثل  لج رررة ) 33ونمررروذل المجلررر  القارررائي ( الت فيرررذ  الم ررردر

ويشررير التقريررر السرر و  (. الخرردمات القاررائية فرري ج رروب أفريقيررا

ال ررادر نرر  المقرررر الخرراا لررد  افمررم المتحرردة  1114للعررام 

ىجرا ات التعيري  التري  أن المع ي باستقل  القااة والمحامي  ىلا

جخارررع لسررريارة الهيةرررة التشرررريعية أو السرررلاة الت فيذيرررة جُعرررّرت 

وجبرز فرا سيارة السلاات التشريعية . اراستقل  القاا  للخ

والت فيذيررة نلررا جعيي ررات المحممررة الدسررتورية فرري كررمل أكبررر فرري 

ونمررروذل جعرررّدد  المو ررروفة/نمررروذل افغلبيرررة التشرررريعية العممرررا

وبالتاليي يو ي المقرر الخاا بانتمراد نمروذل . م ادر التعيي 

ليرة يُقرّدم مسرتقلة جداومه يرة المجل  القاائي بمرا أّن جأسري  هيةرة 

مجلر  أوروبرا  يوافراو 34.أكبر الامانات الستقل  نملية التعيري 

 35.واالجحاد االفريقي نلا هذا الخيار

 

وفري نردد كبيرر  .وفي هذا اإلطار جبرز مسألة جعيي  رئي  القااة

مرر  البلرردان يتمتّررع رئرري  القارراة بسررلاات معيّ ررة يفرمررها نلررا 

ا ىداري ررا فرري بعرر  افييرراني يررتّم و. السررلاة القاررائية ويلعررا دور 

جعيرري  رئرري  القارراة نبررر ىجرررا ات مميررزة ال يررتّم جابيقهررا ن ررد 

 1114ويو رري التقريررر السرر و  للعررام  36.جعيرري  القارراة اأوررري 

أن يقرروم قارراة أ  محممررة معيّ ررة بررال ررادر نرر  المقرررر الخرراا 

 37. بتعيي  رئي  المحممة الخاا بهم

 

ّّ الدسررتور الم ررر  ال ررادر فرري العررام  نلررا ىممانيررة  1121يرر 

جعيي  قااة المحممة الدستورية العليا بموجا مرسوم  رادر نر  

الجهات والهيةات القاائية أو "الرئي  ولم  يحّدد القانون العاد  

غيرها التي جركحهم وطريقة جعيي هم والشروط  الواجرا جوافرهرا 

 دالقيروهرذه األيرة أن جارع بعر  وم  كرأن (. 226المادة " )فيهم

 

 

 
 ن  القادم التقرير راجع ال ماذلي لهذه مف ل لعلل 32

 الدستورية االنتقاالت مركزنمليات قبل م  الدستورية المحممة في التعيي ات
 واالنتخابات للديمقراطية الدولي والمعهد

 /.http://constitutionaltransitions.org نلا متاية وهي ي
 .للطلع نلا التفا يل بشأن المجال  القاائية 1.3.3 أنمر القسم  33
 12ي A/HRC/11/41ي 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  34

 .11-12ي الفقرات 1114مار  / آذار
المتحدة  مباد  افممال ادرة ن  لج ة وزرا  الدو  افناا  في  R (42 )21التو ية رقم  35

ي (ل( )1) 2السلاة القاائية بشأن استقل  وكفا ة ودور القااةي الفقرة  بشأن استقل  افساسية
المباد  والمباد  التوجيهية الخا ة باالجحاد اإلفريقي بشأن الحا في محاكمة نادلة ومساندة 

 (.ح( )2)قانونية في أفريقياي المبدأ أ 
 .222أنمر دستور ج وب افريقياي المادة  36
 21-21ي الفقرات 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  37

نلا يرية ج رّر  الررئي  مر  يير  جعيري  القاراة فّن السرلاة 

القاررائية وغيرهررا مرر  الهيةررات هرري الترري جحررّدد أسررما  المركررحي  

ولمررر  يررر ّد  االنتمررراد نلرررا القرررانون العررراد  لتحديرررد . للتعي رررات

التفا ررريل المهّمرررة مثرررل جحديرررد الهيةرررات المسررر ولة نررر  جسرررمية 

وطريقرررة التعيررري  والشرررروط والمررر هلت التررري يجرررا  المركرررحي 

جوفّرها للتعيي ي ىلا بروز وار فشل الهيةة التشرريعية فري فررت 

. يرردود يقيقيررة نلررا يريررة ج ررّر  الرررئي  فرري جعيرري  القارراة

وبالتالي م  المفّال أن جمون جفا يل نملية التعيي  مترسخة فري 

 .الدستور بحّد ذاجم

 

الدسررتور التونسرري ال ررادر فرري  مشررروعقترررح يمرر  جهررة أوررر ي 

م ررادر انتمرراد نمرروذل جعرردد  1123 جرروان/كررهر يزيررران يونيررو

نمروذل "لتعيي  القااة في المحممة الدستورية التري جتبرع  التركيح

شررمل نمرروذل التعيرري  وي(. أنررله  2.2أنمررر القسررم " )االنترررا 

التونسي أناا  مر  الهيةرة التشرريعية والسرلاة الت فيذيرة ومجلر  

ي ر  و.  222-214 الف رو قاائي مستقّل يتّم جأسيسم بموجا 

ي يسرّمي . جتم نلا مرريلتي نملية التعيي ات التي  222 الف ل أّوال 

كلم م  الرئي  ورئي  مجل  الشعا ورئي  الروزرا  والمجلر  

ثاني راي يخترار مجلر  الشرعا قاراة . ا  ستّة مركرحي افنلا للقا

المحممة م  أربع لوائح جتاّم  ستّة مركرحي  نبرر اوتيرار ثلثرة 

وي ب ري اوتيرار القاراة الرذي  ي رلوا نلرا . قااة مر  كرّل الئحرة

التي جمثّل ثلثرة أومرا  مر  أ روات  المو وفة/افغلبية العمما

شرررررررريعية ىّن كررررررررط جررررررروفّر افغلبيرررررررة الت. مجلررررررر  ال رررررررواب

هذا يمفرل اسرتحالة جحّمرم يرزب سياسري وايرد  المو وفة/العمما

وج ّد  هذه اإلجرا ات ىلا الحّد م  . بتعيي ات المحممة الدستورية

وار سيارة طر  وايد نلا جعيي ات المحممة الدستورية ويقرّدم 

ممانات للتأّكد م  ندم جعيي  المركرحي  ال يرر المسرتقلي  وال يرر 

. غير مسرتقلي  وم حرازي  المحايدي  أو الذي  يُ مر ىليهم نلا أنّهم

ولم  مقابل ذل  وفري مرا يتعلّرا بالتعيي رات فري المحراكم التري جتبرع 

ّّ يرري "نمرروذل المسرريرة المه يررة" الدسررتور ال ررادر فرري  مشررروع 

القاراة يُسرّمون برأمر مر  "نلرا أّن  1123 جروان/يونيو/ يزيران

رئرري  الجمهوريررة ب ررا  نلررا رأ  ماررابا مرر  المجلرر  افنلررا 

ج مررريم " ياررربع القرررانون"أنرررم ونلرررا ( 213 ف رررلال" )للقارررا 

 الف ررو )هررذه المحرراكم  واوت ا ررات واإلجرررا ات المتبعررة لررد 

 (.222و 223و 221

 

 التوظي  ممان  1.2.3

القاراةي ىاّل فري  نرز /يمفل ممان التوظي  ندم ىممانيرة  رر 

وىّن القررانون الرردولي . نتهررا  مررّدة ورردمتهماظرررو  محررّددةي يتررا 

 العرز /ما يحمي القااة م  ال رر وهو  38.الشأنوامحا في هذا 

المستعجل م  جانا المس ولي  الت فيذيي  و الهيةات التشرريعية أو 

يتا م  جانرا مجلر  قارائي غيرر رات  نر  بعر  القررارات 

وفرري هررذا السررياق الخررااي يُعبّررر  39.المعيّ ررة الترري يتخررذها القارراة

ال ررادر نرر  المقرررر الخرراا نرر   1114التقريررر السرر و  للعررام 

المقررالا بشررأن مررّدة الخدمررة الق رريرة والمراجعررات الم تممررة فدا  

  .الجهاز القاائي

 

 

 
ومركز كارجري جعزيز القانون  الم مَّمة الَدوليَّة للتَّقرير ن  الّديمقراطيَّة :أنمر في كمل نام 38

 .22. ي ا(1121)الدولي لدنم الحمومة الديمقراطية واالنتخابات الحقيقية 
 .21المباد  افساسية لممم المتحدة بشأن استقل  السلاة القاائيةي الفقرة  39
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ويسررتخلّ المقرررر الخرراا أّن مررّدة الخدمررة الق رريرة جرر ّد  ىلررا 

مرّدة الخدمرة  ىمعا  استقل  القاا  وأنّرم مر  الاررور  زيرادة

مررا بعررد المريلررة االسررتبدادية يتررا  الفترررات االنتقاليررةجرردريجي ا فرري 

 40.الو و  ىلا التعيي  الدائم لمد  الحياة

 

ولم  يقّرر كّل نمام قارائي مرا ىذا سريتّم جعيري  القاراة يترا سرّ  

وهرذا مرا جعترر  برم . أو لمّدة ودمة محرّددة مسربق ا اإللزاميالتقاند 

المبرراد  التوجيهيررة لراباررة الموم ويلرر  بشررأن السرريادة البرلمانيررة 

واسررتقل  القاررا  ال ررادرة نرر  راباررة الموم ويلرر  فرري الجيمررر 

هررراو  وىن كانرررش هرررذه المبررراد  التوجيهيرررة جشرررير ىلرررا جفاررريل 

أّمرا المبراد  التوجيهيرة ال رادرة نر  االجحراد  41. التعيي ات الدائمرة

االفريقيي فهي وامحة يو  مرورة ممان التوظي  طوا  مّدة 

أو يترا  اإللزامريامتّدت هذه المدة يتا سّ  التقانرد  سوا الخدمة 

انتهررا  الخدمررة وذلرر  نلررا الرررغم مرر  م ررع التعيرري  بموجررا نقررود 

 42.محّددة المّدة

 

ّّ الدستور الم رر  لعرام  فقرع نلرا أّن القاراة غيرر  2422وي 

ويتوّسرررع الدسرررتور الم رررر  لعرررام (. 261المرررادة )قرررابلي  للعرررز  

 (:221المادة )في هذه افيمام لدرجة معيّ ة  1121

 

القارراة مسررقلوني غيررر قررابلي  للعررز ي ال سررلاان نلرريهم فرري 

ويحّدد . نملهم ل ير القانوني وهم متساوون في الحقوق والواجبات

وىجرا ات جعيي همي وي مم القانون كروط 

  

مسرررا لتهم جأديبي ررراي وال 

يجوز ندبهم ىاّل ندب ا كرامل  ي وللجهرات وفري افنمرا  التري يحرددها 

 .القانوني وذل  كلّم بما يحفظ استقل  القاا  وىنجاز أنمالم

 

وكما هي الحا  فري نردد كبيرر مر  افيمرام افورر  فري الدسرتور 

ي ىيالرة التفا ريل المهّمرة ي يممر  الخارر فر1121الم ر  للعام 

القررانون العرراد  مررا يع رري أنّررم سرريمون بإممرران الهيةررة  هرراليبررّش في

التشرريعية أن جحّ ر  نفسرها مرر  نمليرة التردقيا الترري قرد جقروم بهررا 

محممرررة مسرررتقلة وغيرررر م حرررازة نبرررر جمريرررر القرررواني  الخا رررة  

برررالتعيي  والتأديرررا وكرررروط نمرررل القاررراة التررري ج اسرررا الهيةرررة 

وي ب ي أن جرد هذه التفا يل المهّمة في الدستور بذاجرم . ةالتشريعي

مرر  أجررل الحررّد مرر  ىممانيررة جررأثير الهيةررة التشررريعية نلررا جشررميل 

الجهاز القاائي ن  طريا جعديل التشرريعات ن رد جروفّر افغلبيرة 

 .ويسا

 

 الخدمة كروط     3.1.3  

يُشّمل ممان أجر القااة وكفالة نردم المسرا  بمررو  وكرروط 

الخدمررة بمررا ال يت اسررا مررع م ررلحة القارراة ن  ررري  أساسرريي  

ستقل  القارا  فمر  المممر  اللجرو  ىلرا التهديرد بخفر  راجرا ال

الخدمررة الملئمررة للقارراة مرر  أجررل  ظرررو القامرري أو بالحررّد مرر  

 .التأثير نلا قرارات القااة

 

ّّ المباد  افساسية الستقل  القاا  نلا أّن وفي هذا اإلط ار ج 

القررانون ياررم  للقارراة بشررمل م اسررا جماررية المرردة المقررررة " 

لتوليهم وظائفهم واستقللهمي وأم همي وي ولهم نلا أجرر ملئرمي 

 

 

 
 .22-22ي الفقرجي  1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  40
 II (2.)فقرة أنمر ال 41
والمباد  التوجيهية الخا ة باالجحاد اإلفريقي بشأن الحا في محاكمة نادلة ومساندة المباد   42

 (.3( )ن)و( م)ي ( ( )2)قانونية في أفريقياي المباد  أ 

ّّ . 43"ودمتهم ومعاكهم التقاند  وس  جقانردهم ظرو و كمرا ير 

ستشرار  للقاراة الميثاق افنمم للقااة ال رادر نر  المجلر  اال

 44:افوروبيي  نلا ما يلي

 

سرررعي ا ىلرررا جلفررري أ  جرررأثير غيرررر سرررائ ي نلرررا القاررراة أن 

يح رررلوا نلرررا أجرررر ملئرررم ونلرررا برنرررام  م اسرررا للمعاكرررات 

.التقاندية يتّم جحديدها في القانون

  

 

ال رادر نر   1114وفي هذا السياق يشرّدد التقريرر السر و  للعرام 

الرداني ىلرا مررورة مرمان رواجرا المقرر الخراا نلرا المبردأ 

ي ويشرير ىلررا التو ررية الرواردة فرري المبرراد  45القاراة فرري القررانوني

افساسية الستقل  القارا  التري جفيرد باررورة أن أجمرون رواجرا 

 46".م اسبة"القااة 

 

وفي يي  قد يم رع الدسرتور ج ييرر أجرر وم رافع القاراة نلرا نحرو 

ي دسرتور كي يراي المرا)يسري  بالقاراة  ودسرتور ج رروب  261دة مرثل 

ي ال يحّدد الدستور قيمة افجر وماهية الم افع (226افريقياي المادة 

ومرر  المممرر  أن يررتّم االنتمرراد نلررا . الترري يح ررل نليهررا القارراة

التشريع العراد  أو نلرا جعليمرات الحمومرة لتحديرد هرذه التفا ريل 

. التي ج ابا نلرا جميرع القاراة أو نلرا فةرات معي رة مر  القاراة

 يتمي  أن الحّد م  ىممانية يع ي سيخ هذه التفا يل في الدستورجر

بمررا أنّررم مرر  غيررر المممرر  ج ييررر هررذه  اتمررع الت ييررر القررائم ال مررام

 .الذ  يُعتبر نملية  معقّدة و التفا يل ىاّل م  ول  جعديل الدستور

 

 ابوالعق والتأديا العز  2.2.3

ّّ المباد  افساسية بشرأن اسرتقل  القارا  نلرا أنّرم ال ي ب ري  ج 

ف ررل أو جوقيرر  القارراة نرر  الخدمررة ىاّل فسررباب نرردم افهليررة أو 

نرردم القرردرة نلررا القيررام بواجبرراجهم أو بسرربا نرردم مل مررتهم مررع 

جميررع اإلجرررا ات  جتقيّرردباإلمررافة ىلررا ذلرر ي ي ب رري أن . م ا رربهم

ن رد ىواراع القاراة للتأديرا  العادلرةالتأديبية بالمعايير اإلجرائيرة 

أو المعاقبرررة فقرررع بسررربا انتهررراكهم لمعرررايير  العرررز / أو ال رررر 

وي ب ري أن . السلوك القاائي القائمة او ندم جابيقهم لهذه المعايير

 وفرري هررذا السررياق 47.جخاررع اإلجرررا ات المماثلررة لمراجعررة مسررتقلة

 ّّ ال ادر ن  لج ة يقوق اإلنسان نلرا  31ندد العام  التعلياي 

أّن القامي غير قابل للعز  ىاّل في ياالت سرو  السرلوك الخايررة 

 48.أو ندم المفا ة

 

 ّّ التقريرر السر و  للعرام وفي ما يتعلّا براإلجرا ات التأديبيرةي ير 

ال ررادر نرر  المقرررر الخرراا نلررا وجرروب جوكيررل هيةررة  1114

ررا نرر  الفرررع التشررريعي أو الت فيررذ ي برراإلجرا ات  مسررتقلّةي نوم 

 مسررررررائلالتأديبيرررررة الخا ررررررة بالسررررررلاة القارررررائيةي بمررررررا فيهررررررا 

العدالرة "ىلرا جانرا ذلر ي ج ب ري مراقبرة متالبرات . العرز /الف ل

فرري ىّ  ىجرررا  قررد يرر ّد  ىلررا  49جرائرريأو اإلن ررا  اإل" الابيعيررة

 

 

 
 .22الفقرة  43
 .2الفقرة  44
 .وو 23ي الفقرة 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  45
 .22الفقرة  46
 .11-22المباد  افساسية لممم المتحدة بشأن استقل  السلاة القاائيةي الفقرات  47
ا 11ال ادر ن  لج ة االمم المتحدة لحقوق اإلنساني الفقرة  31التعليا العام رقم  48 ي أنمر أيا 

ولي لدنم الحمومة جعزيز القانون الدومركز كارجري  الم مَّمة الَدوليَّة للتَّقريرن  الّديمقراطيَّة
 .22. ي ا(1121) الديمقراطية واالنتخابات الحقيقية

القانون االنقلو جّم جاوير العدالة الابيعية أو اإلن ا  اإلجرائي كمفهوم في بلدان القانون  49
في كمل واا وهي جشّمل أيد كروط اإلجرا ات في المحممة وفي المرافعات افور   أمريمي
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ف ل أو جوقي  نمرل القامري وي ب ري أن يمرون أ  قررار  رادر 

 50.ن  الهيةة المذكورة قابل  للخاوع لمراجعة قاائية

 

ّّ يرروجماكرري ا مررع ذلرر ي  الدسررتور التونسرري ال ررادر فرري  مشررروع 

 :نلا ما يلي( 212المادة ) 1123 جوان/يونيو/ يزيران

 

كمررا ال يممرر  ىيقافررم  يالقامرري دون رمرراه وال يُعررز ال يُ قررل 

ن  العمل أو ىنفاؤه أو جسليع نقوبة جأديبية نليم ىاّل فري الحراالت 

وبموجرا قررار معلرل مر  وطبا الامانات التي ياباها القانون 

.المجل  افنلا للقاا 

  

 

جتاابا هذه اإلجرا ات مرع القرانون الردولي بشرأن افمر  القارائي 

ولمرر  مرر  المهررّم ىدراك أّن البلرردان الترري جخرروت مريلررة ىنتقاليررة 

انتمرراد آليررات  ىلررا جحتررالللخرررول مرر  افنممررة االسررتبدادية قررد 

ويعتررر  التقريرر السرر و  . وجعيري  القاراة نررز /وا رة ل رر 

المرايررل م وررل  بأنّرر ال ررادر نرر  المقرررر الخرراا 1114للعررام 

المرررررجابي  بافنممررررة ف ررررل القارررراة  نمليررررةجمررررون  االنتقاليررررة

 51.استث ائية  ي ياالستبدادية السابقة

 

 والترقية ال قل  5.1.3

م  الممم  استخدام نمليرة نقرل القاراة ىلرا م ا را أقرّل مل مرة  

وي ب ي  ياغة قواند . نلا سلوك الجهاز القاائيلتأثير لكتهديد 

بحرذر مر  أجرل ىبعراد هرذا التهديرد مرع السرماح بالقيرام بإنرادة ال قل 

وفري يري    52.و  والارور  للقااةقالتعيي  وال قل اإلدار  المع

ا  لترأثير نلرا القررارات لقد يُشّمل نقل أو ىنادة جعيي  القااة جهديرد 

القاائية في يا  ندم التحّمم في هرذا المومروع بالشرمل الملئرمي 

الترقية كمحفّز لممافأة السلوك القارائي الرذ  م  الممم  استخدام 

وي ب رري نلررا أ  نمررام جرقيررة أن . يخرردم م ررالح ال خبررة السياسررية

وفري هرذا . يُل ي مفهوم الترقيرة القارائية كممافرأة للتحيّرز السياسري

اإلطاري جشير المباد  افساسية بشأن استقل  القاا  ىلا وجوب 

امرل المومرونية وال سريما ىلرا العو"أن يست د نمام جرقية القااة 

للج رة  31ي ويو ي التعليا العام رقرم 53"المفا ة وال زاهة والخبرة

يقررروق اإلنسررران باررررورة وجرررود ىجررررا ات وامرررحة ومعرررايير 

 54.مومونية لترقية القااة

 

ال رادر نر  المقررر الخراا  1114وي يّد التقرير السر و  للعرام 

 جانرراة مرر  تو ررية بارررورة أن جتقررّرر جرقيررة القارراالذلرر  نبررر 

 55.نلا افقلّ افغلبية القااة يمثل فيها هيةة مستقلة 

 

 

 

 

 
افّو ي العدالة الابيعية جم ع التحيّز م  جانا هيةة التحميم : وهي جتألّ  م  ن  ري . والمحافل

وثاني اي ي ب ي أن يح ل كّل . أو الشخّ الذ  يشر  نلا اإلجرا ات ويشمل ذل  اإليحا  بالتحيّز
في افجرا ات نلا فر ة نادلة بعرت قايتم أمام المحفل ما يام  ى  ا  المحفل طر  

 .لجميع نوايي ال زاع
 .62ي الفقرة 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي 50
 .62ي الفقرة المرجع نفسم 51
قليّاتي المقرر الخاا المجل  االقت اد  واالجتمانيي اللج ة الفرنية لم ع التمييز ويماية اف52

المع ي بدراسة استقل  وندم انحياز القاا ي أناا  هيةة المحلفي  والقاائيي  واستقل  
 "(.ىنلن سي  في)" 2414/31المحامي ي مدنوم بقرار لج ة يقوق اإلنسان رقم 

والمباد  المباد   و. 23مباد  افمم المتحدة افساسية بشأن استقل  السلاة القاائيةي الفقرة  53
التوجيهية الخا ة باالجحاد اإلفريقي بشأن الحا في محاكمة نادلة ومساندة قانونية في أفريقيا 

 (. ( )2)التي جعيد هذا الت ريح في المبدأ أ 
 .24ال ادر ن  لج ة االمم المتحدة لحقوق اإلنساني الفقرة  31التعليا العام رقم  54
 .21-61ي الفقرات 1114لقااة والمحامي ي جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  ا 55

 المحممة هيملية  6.1.3

ىّن موقرررع المحررراكم وج مررريم ال مرررام القارررائي مترّسرررخ فررري بعررر  

فعلا سربيل المثرا  . كان بدرجات مختلفة ىنوافييان في الدساجير 

المحممرررة العليرررا ويسرررا وأيرررا   ةالمتحررردأنشرررأ دسرررتور الواليرررات 

ي IIIالمرادة )جأسي  وجش يل المحاكم افور  ىلرا القرانون العراد  

مرر  جهررة أوررر ي يحررّدد الدسررتور فرري ج رروب ىفريقيررا (. 2 القسررم

طريقررة جأسرري  ونمررل جميررع المحرراكم وياررع التراجبيررة القاررائية 

(. 266المرادة )ويحّدد  ليية كّل محممة داولة في هذه التراجبية 

ّّ الدسررتور نلررا جأسرري  المحرراكمي مرر  المممرر  أن ون  رردما ال يرر 

جقررروم السرررلاة التشرررريعية والت فيذيرررة بتأسررري  محررراكم وا رررة أو 

مخ  رررة وفق رررا لتقرررديرها مثرررل المحررراكم الخا رررة للحمرررم نلرررا 

ومرر  المممرر  اسررت ل  سررلاة . المتهمرري  بارجمرراب أنمررا  ىرهابيررة

لمحراكم الخا رة استحداث المحاكم الخا ة م  أجل السماح لهذه ا

التي غالب ا مرا )ة لالعاد للمحاكمة العاديةجرا ات اإلبااللتفا  يو  

ما ي ّد  ىلا ىناقرة اسرتقل  القارا  أو  وهووالعادلة ( جمون كاقة

ّّ المباد  افساسية . أقلّم ىلا ىمعا  مفهوم استقل  القاا  وج 

 56:بشأن استقل  القاا  في هذا الخ وا نلا ما يلي

 

الحرا فرري أن يحرراكم أمرام المحرراكم العدليررة أو  لمرل فرررد

الهيةرررات القارررائية التررري جابرررا اإلجررررا ات القانونيرررة 

 جروز ىنشررا  هيةرات قارائيةي ال جابرراوال ي. المقرررة

اف و  والخا ة  اإلجرا ات القانونية المقررة يسا

بالتدابير القاائيةي لت تزع الوالية القاائية التي جتمترع 

 .أو الهيةات القاائية بها المحاكم العدلية

 

 القضائا للجوان المؤسساتا االستقالل: القضاء عم  2.1

 

 جرتحّمم التي التشريعية افنممة مقابل الدستورية افنممة 2.1.3
 للقاا  الداولي العمل في

بحسررا المبرراد  التوجيهيررة بشررأن اسررتقل  القاررا ي ي ب رري جحديررد 

جمفررل الدولررة  . "البلررداسررتقل  القاررا  فرري الدسررتور أو فرري قررواني  

 57".استقل  السلاة القاائية وير ّ نليرم دسرتور البلرد أو قواني رم

الدسرررتور أن جحمررري مررر  التلنرررا فررري مررر  كرررأن جرسررريخ قوانرررد 

السياسررري ولمررر  ي ب ررري ىيرررل  جررروازن بي هرررا وبررري  الحاجرررة ىلرررا 

المحافمة نلرا درجرة مر  المرونرة مر  أجرل الترأقلم مرع المررو  

وم  الممم  جحقيا ذل  في أفارل افكرما  نر  طريرا . المت يّرة

جانا ذل ي ي ب ي أن جتحلّا المحاكم بالمرونة لا ى. القانون العاد 

افيررة بهررد  االسررتجابة والتررأقلم مررع المرررو  والشررروط الترري الم

جفرمررها كررّل قارريةي مررا يع رري أنّررم ال ي ب رري أن ي رر  الدسررتور 

بيران وفي هذا السياقي يفيد . لمحاكماليومي ل عملمفّ لة الباريقة 

بمرري  بشررأن مبرراد  اسررتقل  السررلاة القاررائية أنّررم ي ب رري نلررا 

 58.وانرده اإلداريرة الخا رةالقاا  أن يمون مس وال  نر  جاروير ق

ووفق ا لذل ي جسمح بع  الدساجير بأن جقوم المحاكم ب فسها بتحديرد 

 59.مم  ىطار التشريعات أو الدستور" الداولي"نملها ة يقطر

 

 
 

 

 
 .2الفقرة  56
 .2الفقرة  57
 .36بيان بمي  بشأن مباد  استقل  السلاة القاائية في الم اقة القانونية اأسيويةي الفقرة  58
الدولي لدنم  جعزيز القانونومركز كارجري  الم مَّمة الَدوليَّة للتَّقريرن  الّديمقراطيَّةأنمر 59

 .22. ي ا(1121) الديمقراطية واالنتخابات الحقيقيةالحمومة 
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 ةاإلداري المراجعة مقابل القاائية المراجعة  1.1.3

 

مي لحقوق اإلنسان بحّا الو و  ىلا العدالة ليعتر  اإلنلن العا

ويرردّ  الحررّا فرري محاكمررة (. 1المررادة )والحررّا برفررع دنررو  فعليررة 

نادلة وفي رفع دنو  فعالة مّد انتهاك يقوق اإلنسان فري العهرد 

( 22و( 3) 1المرواد )الدولي الخراا برالحقوق المدنيرة والسياسرية 

نلررا أنّررم مرر  "  الثابررش "لقررانون الرردولي ل افوررر  م ررادرالوفرري 

الواجا جحديد يقوق أ  فرد نبر نقرد جلسرة اسرتماع نادلرة أمرام 

ّّ المرادة . محممة مختّ ة ومستقلة وغيرر م حرازة  2وفري مرا يخر

مرر  العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسرريةي يعتررر  

للج ررة يقرروق اإلنسرران بررأّن الو ررو  ىلررا  31التعليررا العررام رقررم 

 60. للحاّ  العدالة ن  را ملزم

 

و هل يتالّا هذا الحرّا أن يتمتّرع اففرراد بالو رو  ىلرا المحراكم  

أو يمفررري القيرررام بعمليرررات مراجعرررة  همتحديرررد يقررروقلالقاررراة ىلرررا 

ال ررادر نرر  المقرررر  1111ىداريرة  يُشررير التقريررر السرر و  للعرام 

الو ررو  ىلررا "الخرراا ىلررا الميررل القررائم اججرراه جوسرريع جعريرر  

جررروفّر المسرررارات الم سسررراجية الفعليّرررة لحمايرررة "ليشرررمل " العدالرررة

 الحقوق ويّل مختل  أنواع ال زانات في وقش محّدد وبمرا يتوافرا

مر  ( 3) 1ونلا سبيل المثا ي جمر ح المرادة  61".مع ال مام القانوني

العهررد الرردولي الخرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية الحررّا برفررع 

دنو  فعلية ن د انتهاك الحقوق الواردة في العهدي في يي  جُعاي 

الحرّا فري "م  االجفاقية افمريمية بشأن يقروق اإلنسران  12المادة 

 "فرري يررا  انتهرراك الحقرروق " وسررريعةبارررق بسررياة  الاعرر 

المعتر  بها في الدستور أو في قواني  الوالية المع ية أو فري هرذه 

ّّ أّ  مر  افيمرام نلررا وجروب أن ج". االجفاقيرة تعهررد ولمر  ال جرر 

البديلرررة لحرررّل  اررررقالوفررري المبررردأي جررروفّر . المحممرررة برررالاعون 

 62والسررنةي ال زانات القانونية العديد م  الم افع مر  يير  الملفرة

أاّل جم ررع الو ررو  ىلررا ( أ)البديلررة  ارررقالولمرر  ي ب رري نلررا هررذه 

أن جقدّم الامانات ( ب)المحاكمي ال سيّما م  أجل يماية الحقوق و

 .نفسها م  يي  االستقل  وندم االنحياز أسوة  بالمحاكم العدلية

 

 الميزانية 3.1.3

نلررا وفق ررا للمبرراد  افساسررية بشررأن اسررتقل  السررلاة القاررائيةي 

المحررراكم أن جتمتّرررع برررالموارد الم اسررربة مررر  أجرررل جحقيرررا مهامهرررا 

ويشررررّدد بيرررران بمرررري  نلررررا مرررررورة جمتّررررع القارررراة  63.القاررررائية

للقيررام بوظررائفهم وي ّكررد نلررا مبرردأ نرردم " المرروارد اللزمررة"بالررـ

التي م  الممم  أن جر ثّر نلرا القاراة  "استخدام السلاة الت فيذية 

لتهديرد قرات معريّ   ل ليياجها ردهمأو نلا موا...  في م ا بهم

وجاعررال  المبرراد  ال ررادرة  64".أو قارراة معيّ رري  أو للارر ع نلرريهم

ن  الموم ويل  في الجيمر هاو  هذا الموموع في كمل مفّ رل 

ّّ نلا يماية افموا  م  التخفي  بعد م حها  65.يي  ج 

 

 

 

 
 .4ي الفقرة 31لج ة افمم المتحدة لحقوق اإلنساني التعليا العام رقم  60
/ أيار 23ي A/HRC/8/4ي 1111جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  61

 .26ي الفقرة 1111مايو 
 .32ي الفقرة 1111لقااة والمحامي ي جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  ا62
 .2الفقرة  63
 31بيان بمي  بشأن مباد  استقل  السلاة القاائية في الم اقة القانونية اأسيويةي الفقرجي   64
 .22و

 II (1.)الفقرة  65

ّّ التقرير الس و  للعام  ال رادر نر  المقررر الخراا  1114وي 

ّ نسرربة محررّددة مرر  الميزانيررة الوط يررة للقاررا  وأو ررا بتخ رري

المقرررر الخرراا بمرر ح مرر  ىث رري  ىلررا سررتة فرري المائررة مرر  ىجمررالي 

جحردد الدسرراجير وفري بعرر  افييران  66.ال راج  المحلري ىلررا القارا 

نسرربة ثابتررة مرر  ىجمررالي ال رراج  المحلرري أو مرر  الميزانيررة الوط يررة 

ّّ المرادة فعلرا سربي. الس وية يتّم جخ ي ها للقارا  ل المثرا ي جر 

 :م  دستور كوستا ريما نلا ما يلي 222

 

ا ال يقّل ن  ستة في المائرة  ي ب ي أن جخ ّ الميزانية مبل  

. مرر  الرردول العرراد  المتوقّررع للسرر ة الماليررة للفرررع القاررائي

ولمررر ي يررري  يتعرررّد  هرررذا المبلررر  المبلررر  المالررروب لت ايرررة 

الفرع المذكوري نلا الحاجات افساسية الواردة في ميزانية 

اإلدارة المررذكورة أن جعتبررر الفرررق كرردول فررائ  وأن جحررّدد 

واة لل فقات اإلمافية يترا جرتمّم  الجمعيرة التشرريعية مر  

 .اجخاذ اإلجرا ات الم اسبة

 

 : السلفادور دستور م  221 الف ل وي ّ

ي ب ي ومع مخ  رات سر وية ال جقرّل قيمتهرا نر  سرتة فري  

ميزانيررة الدولررة فرري ج ررّر  السررلاة الحررالي لدول الررالمائررة مرر  

 .القاائية

 

كمررا يُعررال  بيرران بمرري  مومرروع المرروارد المحرردودة ويشررير ىلررا 

مرررورة أن جحتررّل ميزانيررة القاررا  افولويررة افولررا ن ررد جوزيررع 

  67.الموارد

 

وجبرز في هرذا السرياق قارية أورر  واّ رة بماليرة القارا  وهري 

ا جُعتبر . كيفية  ر  الميزانية ىدارة وجخ ريّ الميزانيرة انتبرار 

أساسي ا لامان استقل  القاا  وهو بأهمية الموارد المم وية ىلا 

وفرري هررذا الخ ررواي أفرراد المقررّرر الخرراا أّن أفاررل . القاررا 

طريقة لامان استقل  القاا  جممر  فري ىيرل  مسر ولية ميزانيرة 

را نر   القاا  ىلرا الجهراز القارائيي أو ىلرا هيةرة قارائيةي نوم 

 68.ىيل ها ىلا السلاة الت فيذية أو التشريعية

 

 بالقاايا التملي   2.1.3

ا م  الحّا في  م هل قانوناالمثو  أمام قات في يُشّمل الحّا  جز  

وبموجررا هررذا . محاكمررة نادلررة ومرر  متالبررات اسررتقل  القاررا 

الحّاي ال ي ب ي جممري  الفرروع السياسرية أو السرماح لهرا بتعيري  أو 

وفررري هرررذا . جخ ررريّ قاررراة معيّ ررري  للف رررل فررري قارررايا معيّ رررة

ّّ المبراد  افساسرية بشرأن اسرتقل  السرلاة القارائية  اإلطاري ج 

أن يتّم التملي  بالقاايا داول السلاة القاائية م  نلا أنّم ي ب ي 

 69.م  الحمومةور آدون فسح أ  مجا  للتدّول م  جانا أّ  فرع 

 

ال ادر ن  المقرر الخاا  1114وقد بادر التقرير الس و  للعام 

ىلا جوسيع هذا المبدأ ليشمل آلية مومونية للتملي  بالقاايا وم  

أّ  جرردّول مرر  داوررل السررلاة  كررأن هررذه األيررة يمايررة القارراة مرر 

القرنرة أو اسرتخدام  ن  طريرا ملي التالقاائية يي  جشمل مثل  

 

 

 
 .32ي الفقرة 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  66
 .21استقل  السلاة القاائية في الم اقة القانونية اأسيويةي الفقرة بيان بمي  بشأن مباد   67
/ ي كانون الثاني.E/CN.4/2005/60/Addي 1112مهّمة المقرر الخاا ىلا كازاوستاني  68

 .16ي الفقرة 1112ي اير 
 .22الفقرة  69
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ومر  المممر  ىيرل  . لوائح بأسما  القااة يسا الترجيا افبجرد 

مسررر ولية التمليررر  بالقارررايا ىلرررا كرررخّ وايرررد داورررل الجهررراز 

ولمرر  قررد يرر ّد  ذلرر  ىلررا بررروز  70القاررائيي مثررل رئرري  القارراةي

بع  المقالا ن دما يتّم جعيي  رئي  القاراة باالسرت اد ىلرا نمليرة 

عتمدة لتعيي  القااة اأوري  وفري هرذه الحرا ي  جختل  ن  جل  الما

مرر  المممرر  أن يمررون رئرري  القارراة نلررا نلقررة وثيقررة بالسررلاة 

 71.الت فيذية

 

الممارسرات المتبعرة باإلمافة ىلا ذل ي يشير المقرر الخراا ىلرا 

فرري نرردد كبيررر مرر  البلرردان والترري جسررمح لمبررار القارراة المخترراري  

التملي  بالقاايا والتري أّدت نملية في بالتحّمم المامل والح ر  

وبالترراليي يو رري التقريررر السرر و   72. ىلررا اسررت ل  هررذه السررلاة

ال ررررادر نرررر  المقررالخرررراا بانتمرررراد نرررروع مرررر   1114للعررررام 

ئية للتمليررر  بالقارررايا أو التمليررر  بالقارررايا اإلجررررا ات العشررروا

باالست اد ىلا واة ىدارة مفّ لة جف يل  دقيق ا وقائمة نلرا معرايير 

 73.مومونية

 

 العسمرية والمحاكم الخا ة المحاكم  2.1.3

نلرررا نمررر  المحررراكم المدنيرررة العدليرررةي جثيرررر المحررراكم الخا رررة 

القارررا  والمحررراكم العسرررمرية انتبرررارات وا رررة بشرررأن اسرررتقل  

ال ررادر نرر  لج ررة  31التعليررا العررام رقررم قبررل وي. والديمقراطيررة

يقوق اإلنسان بإقامة المحاكم الخا ة ويشير ىلا أّن العهد الدولي 

الخررراا برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية ال يم رررع وجرررود المحررراكم 

وال يررزا  . الخا ررة وال محاكمررة المرردنيي  فرري المحرراكم الخا ررة

فري الردو  الديمقراطيرة بمرا أّن  اروريوجود المحاكم العسمرية مر

القوانررد العسررمرية الخا ررة بالعدالررة والقررواني  الترري جرر مّم القررو  

وجررردير  ال مثيرررل لهرررا فررري الم مومرررة القانونيرررة المدنيرررة المسرررلّحة

الم سسات العسمرية وافم يرة محاكمهرا الخا رة مر  أجرل  رون 

القررواني  اللزمررة للمحافمررة نلررا يسرر  سررير الجهرراز العسررمر  

ولم  ي ب ري جابيرا معرايير اإلن را  واالسرتقل   74.باريقة فعالة

وندم االنحيازالُمابّقة في المحاكم المدنية العدلية في هرذه المحراكم 

  75.الخا ة

 

وجشّدد اللج ة اإلفريقية المع ية بحقوق اإلنسان نلا ذل  يري  جفيرد 

ال ج ته  الحقروق الرواردة فري  يّد ذاجها فيالمحممة العسمرية "أّن 

ولمرر  " الميثرراق وال جرر ّد  ىلررا قيررام نمليررة مجحفررة أو غيررر نادلررة

ىلرررا متالبرررات اإلن رررا  "يجرررا أن جخارررع المحررراكم العسرررمرية 

أسرروة  بررأّ  " سررتقل  واإلجرررا ات اللزمررةواالنفترراح والعدالررة واال

المقرررّرر الخررراا المع ررري وولفرررا لرررذل  يعتبرررر  76.محممرررة أورررر 

باستقل  القااة والمحامي   أنرم ي ب ري م رع محاكمرة المردنيي  فري 

الحررّد مرر  هررذه الممارسررات فرري نلررا افقررل المحرراكم العسررمرية أو 

 

 

 
القانونية اأسيويةي أنمر مثل  بيان بمي  بشأن مباد  استقل  السلاة القاائية في الم اقة  70

 .32الفقرة 
 .22ي الفقرة 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  71
و مهّمة المقرر الخاا ىلا روسياي  24ي الفقرة 1112مهّمة المقرر الخاا ىلا كازاوستاني  72

ومهمة المقرر الخاا  32ي الفقرة 1114مار  / آذار 13ي A/HRC/11/41/Add.2ي 1114
ي 1112ديسمبر / كانون افو  31ي ,E/CN.4/2006/52/Add.3ي 1112ىلا كيرغيستاني 

 .62الفقرة 
 .22ي الفقرة 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  73
ي مراجعة القانون في الديمقراطيات الجديدة العدالة المُعسمرةريتيري . كايل وأندرو ل. بريش ل 74

 .322ي (1123)والمجتمع 
 .11ال ادر ن  لج ة االمم المتحدة لحقوق اإلنساني الفقرة  31التعليا العام رقم  75
. 1112مايو / اللج ة االفريقية المع ية بحقوق اإلنسان وافكخااي القرار ال ادر في أيار 76

 .22 ي الفقرة(نيجيريا) 121/41برقية 

إلنسران هرذا وجتب ّا لج ة البلدان افمريمية لحقوق ا 77. كمل جذر 

الرأ  يي  جعتبر أنّم ال ي ب ي نلا اإلطلق محاكمة المدنيي  فري 

جهتهررا ج ّكررد محممرة البلرردان افمريميررة  ومر  78.المحراكم العسررمرية

المبردأ افساسري السرتقل  القارا  يممر  "لحقوق اإلنسان نلا أّن 

فرري ىناررا  كررّل كررخّ الحررّا بعرررت قارريتم أمررام محرراكم ندليررة 

 79".ل جرا ات المحّددة مسبق ا في القانونووفق ا 

 

وسررعي ا ىلررا معالجررة المقررالا ال اجمررة نرر  وجررود المحرراكم الخا ررة 

والعسرررمريةي أو رررا المقررررر الخررراا بانتمررراد مسررروّدة المبررراد  

الخا ة بالمحراكم العسرمرية التري أنرّدها المقررر الخراا ورفعهرا 

 80.نسرررانىلررا اللج رررة الفرنيررة المع يرررة بتعزيرررز ويمايررة يقررروق اإل

مومررروع  رررراية نررر  وجتلفرررا مسررروّدة المبررراد  هرررذه اإلجابرررة 

ررا نرر  ذلرر  نلررا كيفيررة  كرررنية المحرراكم العسررمرية وجرّكررز نوم 

مررمان امتثرررا  هررذه المحررراكم للقررانون الررردولي الخرراا باسرررتقل  

ّّ مسرروّدة المبرراد  نلررا وجرروب أاّل جحرراكم  81.القاررا  ولمرر  جرر 

ية أن رممان المحاكم العسمالمحاكم العسمرية المدنيي  ونلا أنّم بإ

جحرراكم المرروظفي  العسررمريي  ويسررا فرري يررا  ارجمررابهم النتهرراك 

نسرررمر  وأنّرررم ي ب ررري جفاررريل المحررراكم العدليرررة نلرررا المحررراكم 

  82.العسمرية م  يي  ال لييات في بع  المرو  المحّددة

أ  يمم يم ع  2422وفي يي  ال يتاّم  الدستور الم ر  للعام 

ي بحسا الدستور الم ر  العسمريةي المحاكم محاكمة المدنيي  ف

ي ال يُسمح بمحاكمة المدنيي  في المحاكم العسرمرية ىاّل 1121للعام 

ولمررّ  (. 241المرادة )فري يرا  أمررّرت أفعرالهم الجهراز العسررمر  

را أمرام ىممانيرة  ا ويسا بل جررك المجرا  متاي  هذا الحمم لي  مبهم 

الدسررتور  مشررروعأّمررا . محاكمررة المرردنيي  فرري المحرراكم العسررمرية

ّّ  1123 جوان/يونيو/ يزيرانال ادر في التونسي  نلرا مرا في 

 (:212 الف ل)يلي 

 

ويم ررع ىيررداث محرراكم . جحرردث أ رر ا  المحرراكم بقررانون

استث ائية أو سرّ  ىجررا ات اسرتث ائية مر  كرأنها المسرا  

 .بمباد  المحاكمة العادلة

 

المحرررراكم العسررررمرية محرررراكم متخ  ررررة فرررري الجرررررائم 

العسررررمرية ويارررربع القررررانون اوت ا ررررها وجركيبتهررررا 

وج ميمها واإلجرا ات المتبعرة أمامهرا وال مرام افساسري 

 .لقااجها

 

ويسررمح القررانون القررائم فرري جررون  بمحاكمررة المرردنيي  فرري المحرراكم 

/ الدستور ال ادرة في يزيران مشروعالعسمرية وال ج يّر أيمام 

هذا الموق  وكما هي الحا  في م ري جحافظ  1123 جوان/يونيو

 

 

 
فبراير / كباط 24ي E/CN.4/1998/39/Add.1ي 2441مهّمة المقرر الخاا في البيروي  77

 .21ي الفقرة 2441
ي التو ية VIIي الف ل 2442التقرير الس و  ال ادر ن  اللج ة افمريمية لحقوق اإلنساني  78
 .2ي الفقرة 2
نساني الحمم ال ادر في ي المحممة افمريمية لحقوق اإلكاستيلو بيتروز  وآورون مّد بيرو 79
 .214ي الفقرة 21ي السلسلة ل رقم 2444مايو / أيار 31

ي 1112التقرير ال ادر ن  المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  80
A/HRC/4/25 ي مسوّدة المباد  التي جابع ىدارة 14ي الفقرة 1112ي اير / كانون الثاني 21ي

العدالة في المحاكم العسمريةي جقرير مرفوع ىلا المقرر الخاا في اللج ة الفرنية المع ية بتعزيز 
 .1116ي اير / كانون الثاني 23ي E/CN.4/2006/58ويماية يقوق اإلنساني 

 .22ي الفقرة 1116ىدارة العدالة في المحاكم العسمريةي  مسوّدة المباد  التي جابع 81
ي 4و 1و 2ي المباد  1116مسوّدة المباد  التي جابع ىدارة العدالة في المحاكم العسمريةي  82

 .32-14و 12-11الفقرات 



12 

 

هررذه افيمررام نلررا الومررع الررراه  ييرر  مرر  المممرر  محاكمررة 

 ".الجرائم العسمرية"المدنيي  في المحاكم العسمرية بتهمة 

 

 

 القضاء الستقالل الداعمة المؤسسا  شبكة 1.1

 

 سلاات االدنا   2.3.3

انتمراد جردابير محليرة ىّن القانون الدولي وامح بشرأن الحاجرة ىلرا 

وجسرعا مبراد  افمرم . م  أجل ممان ندم انحياز سرلاة االدنرا 

المتحردة التوجيهيررة بشرأن دور أناررا  ال يابررة العامرة ىلررا مسرراندة 

الرردو  نلررا مررمان فعاليررة ونرردم انحيرراز وىن ررا  ال يابررة العامررة 

وي ب ررري أورررذ هرررذه المبررراد  فررري نررري  االنتبرررار ونمسرررها فررري 

 83.سات الوط يةالتشريعات والممار

 

 ّّ وججرردر اإلكررارة فرري هررذا السررياق ىلررا أّن القررانون الرردولي ال يرر 

نلرررا مررررورة اسرررتقللية سرررلاات االدنرررا  بمرررا أّن الم سسرررات 

المس ولة ن  االدنا  جخاع في ندد كبير مر  الحراالت لسريارة 

ا م هررا ويعتمررد نرردد . السررلاة الت فيذيررة أو القاررائية أو جّشررمل جررز  

را مختلا را للدنرا ي أو كبير مر  أنممرة ا لقرانون المردني اليروم نمام 

الج ائيررة الترري جمتررّد نلرررا  فرري االجررررا ات" مرررن"نمررام جحقيررا 

ال يابررة " القامرري المرردني"فرري المريلررة افولرراي يقررود .  مررريلتي 

. العامرة ورل  نمليررة التحقيرا فري الجرررائم المحتملرة وجمرع افدلّررة

المترروفرةي يقررّرر قامرري وفرري نهايررة التحقيررا وب ررا   نلررا افدلّررة 

أّمررا . جهررم ج ائيررة فرري كررمل رسررميّ  جوجيررماالدنررا  مررا ىذا سرريتّم 

فرري يررا  قرررر قامرري . المريلررة التاليررة فتشررمل المحاكمررة الج ائيررة

االدنررا  ىقامررة دنررو ي يررتّم جعيرري  قررات جديررد لترررأ  المحاكمررة 

جخا رمي بري  ال يابرة العامرة  ىطرارالج ائية التري جبردأ أنمالهرا فري 

 .ومحامي الدفاع الذي  يمثلون أمام قات محايد

 

وفرري أنممررة القررانون المرردنيي يُعتبررر نرردم انحيرراز قارراة االدنررا  

ا فري جوجيرم االدنرا ات الج ائيرة ا مهّمرا فنهرم يلعبرون دور  . ن  ر 

ي مرا مر  سربا يم رع نردم  وطالما أّن ندم انحيراز القاراة مارمونا

ن  السلاة القارائية " ةمستقلّ "انحياز أجهزة االدنا  وىن لم جم  

وم  الاررور  . امريمي االنقلوالقانون كما هي الحا  في أنممة 

أن يبقا القااة في أنممرة القرانون المردني مسرتقلّي  ييرا  السرلاة 

الت فيذية وأن يمونوا محّ  ي  مّد التلنا ال يرر السرليم أو جرأثير 

أنارا  ىلا جانا ذل ي ي ب ي أن يمرون . أناا  السلاة الت فيذية

ال يابة العامة الذي  يرافعون في القاايا أمام القامي الذ  يتررأ  

وبالتراليي جشرّدد المبراد  التوجيهيرة بشرأن . المحاكمة غيرم حرازي 

دور أناا  ال يابة العامة نلا مررورة أن يمرون أنارا  ال يابرة 

ا ما بري  سرلاة  العامة غير م حازي  ونادلي  وجحّدد رابا ا وامح 

 يررر الم حررازة والحررا فرري محاكمررة نادلررة أمررام محممررة االدنررا  ال

 .مستقلة

  

ىّن هررذا الاررابع التحقيقرري الررذ  جتمتّررع بررم أنممررة القررانون المرردني 

ل جررررا ات الج ائيرررة فررري بلررردان " التخا رررمية"يعررراك  الابيعرررة

ييررر  يلعرررا القاررراة دور الحّمرررام بررري   امريمررري االنقلررروالقرررانون  

 

 

 
والتي انتمدها م جمر افمم المتحدة الثام  المباد  التوجيهية بشأن دور أناا  ال يابة العامة   83

سبتمبر / أيلو  2أغسا  ويتا / آب 12الجريمة ومعاملة المجرمي ي في هفاناي كوباي  م   لم ع
2441. 

الدفاع ويي  ال يقوم القاراة فري المحامي  الذي  يمثلون االدنا  و

أّ  مريلة م  المرايل بتوجيم التحقيرا الج رائي أو المشراركة فري 

وم  الشائع في أنممرة القرانون العرام أن جمرون . قرار رفع الدنو 

ا ن  السرلاة  وبالترالي  الت فيذيرةسلاة اإلدنا  م سسة  مستقلّة جمام 

. السلاة الت فيذيةجمون هذه الم سسة أقّل نرمةُ لتلنا أو جأثير 

ومرر  المممرر  ىدرال أجهررزة االدنررا  فرري السررلاة الت فيذيررة ولمرر  

ي ب رري فرري هررذه الحررا  جح رري  هررذه افجهررزة مرر  جررأثير أناررا  

السلاة الت فيذية نليها ونليها أن جقروم بأنمالهرا مر  دون االنحيراز 

  .ىلا السلاة الت فيذية

 

ّّ وفررري هرررذا اإلطررراري  الدسرررتور  مشرررروعمررر   221 الف رررل يررر 

" نلررا أن  ي1123 جرروان/يونيررو/ التونسرري ال ررادر فرري يزيررران

يمررار  "نلررا أنررم و" ال يابررة العموميررة جررز  مرر  القاررا  العرردلي

قااة ال يابة العمومية مهرامهم فري ىطرار السياسرة الجزائيرة للدولرة 

ولمّ  اإلجرا ات القائمرة ." طبا اإلجرا ات التي ياباها القانون

فري جرون  جسرمح للسرلاة الت فيذيرة بممارسرة  التي يحرّددها القرانون

ويمرّل السر ا  . العامةدرجة معيّ ة م  السيارة نلا قااة ال يابة 

ا بشأن ما ىذا كران  ّّ ير 221 الف رلماروي  نلرا مهرام ادنائيرة  

جتمتّع بما يمفي م  االسرتقل  نر  أّ  جردّول مر  السرلاة الت فيذيرة 

 انملهررىلررا الجهرراز القاررائي مرر  أجررل مررمان  امررّمهمرر  وررل  

 .المستقّل ن  السلاة الت فيذية

 

فررري مرررا يتعلّرررا بتعيررري  أنارررا  ال يابرررة العامرررةي بحسرررا المبررراد  

التوجيهية يجا أن جتاّم  معايير االوتيرار م رع التعيي رات القائمرة 

نلا االنحيراز أو افيمرام المسربقة ورفر  أ  جمييرز نلرا أسرا  

وجردنو المبراد   84.ج   والدي  والرأ  السياسريالعرق واللون وال

التوجيهيررة ىلررا يمايررة نمليررات ومهررام أناررا  ال يابررة العامررة مرر  

 :التدّولت السياسية

 

جمفرررل الررردو  جممررري  أنارررا  ال يابرررة العامرررة مررر  أدا  

وظررائفهم المه يررة دون جرهيررا أو جعويررا أو ماررايقة أو 

للمسر ولية جدول غير الئاي ودون التعرتي بل مبرري 

 85.المدنية أو الج ائية أو غير ذل  م  المس وليات

 

وأسرروة  بالقارراةي نلررا أناررا  ال يابررة العامررة أن يتمتّعرروا باررمان 

التوظي  وأن يح لوا نلا افجر الملئم والترقيرة وأن يرتّم نقلهرم 

ب ا   نلا نوامل مومونية وبما يتماكرا مرع اإلجررا ات العادلرة 

 86.وال ير الم حازة

 

 القاائي المجل   1.3.3

جترألّ  مر   مه يرة وىّن المجل  القاائي نبرارة نر  هيةرة مسرتقلة 

أناا  الجهراز القارائي والفرروع التشرريعية والت فيذيرة للحمومرة 

باإلمافة ىلا أناا  المهر  القانونيرة والمجتمرع المردني المروكلي  

دا  مهرررام محرررّددة ذات  رررلة بترررألي  الجهررراز القارررائي ومهرررام ف

مل جسرمية أو شروجختل  المهام المرذكورة لم ّهرا غالب را مرا ج. القاا 

جعيي  القااة واجخاذ قرارات بشرأن االجررا ات التأديبيرة و رر  

المتعلّقررة بالمهررام الداوليررة فرري  يررةاإلداروجرقيررة القارراة والشرر ون 

 

 

 
 (.أ) 1المباد  التوجيهية بشأن دور أناا  ال يابة العامة  ي الفقرة  84
 .2الفقرة  المرجع نفسمي 85
 .2-6الفقرجي   المرجع نفسمي 86
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وقد يمي جأسي  هذا ال وع م  الهيةرات بتأييرد مجمونرة . المحاكم

المرن بما فيها المواثيرا التري أ ردرها مجلر  م  مواثيا القانون 

جميعهررا  والترري جشررّدد 89وبيرران بمرري  88واالجحرراد االفريقرري  87أوروبررا

نلا الحاجة ىلا االستقل  داول هذا ال وع م  الهيةات ىلا جانرا 

مرورة التمثيلي ويتا جمثيل افغلبيةي م  جانا أناا  الجهراز 

في المائة  61در يوالي وقد با. القاائي المشاركي  في هذه الهيةة

 90.م  البلدان ىلا جأسي  مجال  قاائية

 

ال رادر نر   1114وفي هذا السياقي يقرّدم التقريرر السر و  للعرام 

ا مفيّدا للمباد  التري ي ب ري أورذها فري نري   المقرر الخاا ملخ  

وم  الممم  جلخريّ هرذه  91.االنتبار ن د جألي  المجل  القاائي

 :المباد  كالتالي

 

 أن جارررّم جركيبرررة المجلررر  القارررائي مشررررني   ي ب ررري

ومحامي  وأكاديميي  وأناا  م  المجتمع المدني ولم  

 القااةي م المجل  جمون أغلبية أناا  يجا أن 

 ي ب ي الحّد قدر اإلممان م  جمثيل الممثلي  السياسيي ي 

   فري غايرة افهميّرة ن رد اوتيرار  ئيالقاراالجهاز ىّن رأ

  يالقاائيأناا  المجل  

  الترري يممرر  أن جشررمل  – ررلييات المجلرر  القاررائي

أو  -ىجررررا  المقرررابلت للم ا رررا القارررائية الشررراغرة 

 – هلتقرررديرالمباكررررة   أو جعيررري  القاررراة وفق رررا  التسرررمية

 .بحذر في القانون هاي ب ي أن يتّم مبا

 

ي نلررا المجلرر  أن يرردير 2422بحسررا الدسررتور الم ررر  للعررام 

وكرران ي ب رري أن يتررأل  (. 223المررادة )كرر ون القاررا  المشررتركة 

المجل  م  رؤسا  مختل  المحاكم ولم  ي ب ي أن يترأسم رئي  

ّّ نلرا  1121أّما الدستور الم ر  للعام . الجمهورية فهو ال ير 

القرانون  "ي بل نلا أّن أو مجل  قاائ مه ية مستقلةجأسي  هيةة 

يبرررري  الجهررررات والهيةررررات القاررررائية أو غيرهررررا التررررا جركررررحهم 

" ي وطريقررة جعييرر همي والشررروط الواجررا جوافرهررا فرريهم]القارراة[

وال جلبّي هذه افيمرام المتالبرات افساسرية الرواردة (. 226المادة )

فمع . ال ادر ن  المقررالخاا  1114في التقرير الس و  للعام 

ي  الجمهوريررة فرري كرسرري رئاسررة الهيةررة ومررع جحديررد وجررود رئرر

القانون العاد  لتفا يل ومتالبات التعيري  القارائيي يبررز وارر 

سريارة الرررئي  نلررا التعيي ررات القارائية باإلمررافة ىلررا سرريارجم 

نلا نمل القاا  ما يعيا بالترالي اسرتقل  القارا  ونردم انحيراز 

 .القااة

 

/ ال ررررادر فرررري يزيرررررانالدسررررتور التونسرررري  مشررررروعبموجررررا 

ي يتّم جأسي  المجل  افنلرا للقارا  وجقسريمم 1123 جوان/يونيو

ىلررا أربررع مجررال  م ف ررلة جمثّررل مجلرر  القاررا  العرردلي ومجلرر  

القاررا  المررالي ومجلرر  القاررا  اإلدار  فرري يرري  يمثّررل القسررم 

 الف رررل( )هيةرررة المجرررال  القارررائية)"الرابرررع المجلررر  المررر مّم  
 

 

 
بشأن ال ادرة ن  لج ة وزرا  الدو  افناا  في مجل  أوروبا  R (42 )21التو ية رقم 87

 (.ط( )ل( )1) Iاستقل  وكفا ة ودور القااةي الفقرة 
المباد  والمباد  التوجيهية الخا ة باالجحاد اإلفريقي بشأن الحا في محاكمة نادلة ومساندة  88

 (.ح( )2)قانونية في أفريقياي المبدأ أ 
 .22بشأن مباد  استقل  السلاة القاائية في الم اقة القانونية اأسيويةي الفقرة بيان بمي   89
معهد الواليات المتحدة للسلمي كانون  التعيي ات القاائية واستقل  القاا يجوم جي سبورغي  90

: متوفر نلا كبمة اإلنترنش نلا الع وان) 1114ي اير / الثاني
http://www.constitutionmaking.org/files/judicial_appointments.pdf 

 .31-11ي الفقرات 1114جقرير المقرر الخاا المع ي باستقل  القااة والمحامي ي  91

كرررّل مررر  المجرررال  افربعرررة مررر  قاررراة  وجترررألّ  ناررروية(. 214

المحرراكم الترري يمثّلهررا كررّل مجلرر  فرري يرري  ي ب رري نلررا المجلرر  

ياررم  يسرر  سررير القاررا  وايترررام "افنلررا للقاررا  كمررّل أن 

ويررتّم انتخرراب رئرري  المجلرر  افنلررا (. 222 الف ررل" )اسررتقللم

للقاا  م  جانا أناا  المجل  وم  بري  أنارائم مر  القاراة 

وقد يبدو هذا ال موذل يتماكا مع التو يات (. 214) افنلا رجبة

ال ررادر نرر  المقرررر  1114الررواردة فرري التقريررر السرر و  للعررام 

 .الخاا

 

 الخالصة. 4
 

مرر  غيررر المممرر  التقليررل مرر  كررأن أهميررة اسررتقل  القاررا  فرري 

فالمحاكم جسعا ىلا يماية يقوق اإلنسران . الديمقراطية الدستورية

وىلا ممان سيادة القانون وهي جقوم بالتالي بامان  ون مباد  

وسررعي ا ىلرررا جحقيررا هرررذا الهررد ي ال برررّد . الديمقراطيررة الدسرررتورية

وفري هرذا اإلطراري . استقل  القارا  للمحاكم أن جعمل وفق ا لمباد 

يتاررّم  القررانون الرردولي التعريرر  العملرري السررتقل  القاررا  الررذ  

نلرا : ومسة ن ا ر م  كأن كرّل نمرام قرانوني أن يوفّرهرا يشمل

جتعامرل مرع القارايا فري كرمل ( ب)ومحايردة جمون ( أ)المحاكم أن 

ّلة سياسري ا أن جمون مسرتق( د)و أاّل ُجمهر ىجحاف ا(  ل)و غير متحيّز
 .أن جعمل م  دون وو  (ه)و
 

" الثابرشالقرانون "م  جهة أور ي يتاّم  القرانون الردولي قوانرد 

القرانون "الُملزمة باستقل  القاا  والمباد  التوجيهيرة الخا رة برـ

ويسمح القرانون الردولي بتابيرا . الخاا باستقل  القاا " المرن

مت ّونرررة فررري مختلررر  هرررذه القوانرررد والمبررراد  التوجيهيرررة باررررق 

السرررياقات القانونيرررة والدسرررتورية المحليرررة وال يررردنو ىلرررا جأسررري  

نمرراذل محررّددة للقاررا  أو ومررع آليررات وىجرررا ات محررددة لارربع 

ويتالّرا التردقيا فري مرد  جوافرا قوانرد . سلوك الجهراز القارائي

آليات نمل القاا  في بلد معيّ  مع القانون الدولي جحلريل  مف رل  

 .لقواند واأليات ذات ال لة نلا مو  القانون الدوليومعّمق ا ل
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 الم ممة الدولية للتقرير ن  الديمقراطية يو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز نمليات االنتقاالت الدُّستوريَّة   يو 

 في كلّيَّة الحقوق في جامعة نيويورك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز نمليات االنتقاالت الدُّستوريَّة  في كلّيَّة الحقوق في  يقوم

مساندة نملية لجامعة نيويورك بانتال وجعبةة المعرفة اللزمة 

معرفة وجستحدث االنتقاالت الدُّستوريَّة  جل  ال.الب ا  الدستور 

جحقيا فا م  ول  جحديد القاايا الهامة ذات افهمية الق و  

يي  يعوق ندم جواجد أبحاث ي نجاح االنتقاالت الدُّستوريَّة

ي فانلية المساندة التق ية لعملية الب ا  الدستور  ومواكبةم اسبة 

مما ي د  ويقود كبمات الخبرا  الدولية الا ىستمما  مشاريع 

  كيمها ىمداد الممارسي  بخيارات بح  مومونية جمون م

ستوريَّة . السياسات المرجمزة نلا افدلة وجقوم االنتقاالت الدُّ

بتعبةة جل  المعرفة م  ول  برنام  نلجا مبتمر ي بح بمثابة 

يدنم بحوث المستشاري  الدستوريي  فا " يممتا مساندة ولف"

يثي  هذا المجا  وي شر نلا افرت وبرا  هيةة التدري  والبا

ونتولا جلبية ايتياجات . الميدانيي  لتحقيا الدنم نلا افرت

البعثات الميدانية الحالية للبح  الشامل معززي  بشمل كبير 

 . جل  السياسات يوممثل  جأثيرهم وفانلية دورهم كمستشار

http://www.constitutionaltransitions.org 

السويسررية  االفدراليرةاإلدارة جم ىنداد هذه ال شرة  بمساندة م  

والسرررررفارة  وزارة الخارجيرررررة افلمانيرررررة للشررررر ون الخارجيرررررةي

وجتحمررل الم ممررة الدوليررة للتقريررر نرر  .البرياانيررة فرري طرررابل 

كمرررررا أّن هرررررذه . الديمقراطيرررررةي ويررررردها مسررررر ولية المحتويرررررات

 .الجهات المانحةالمحتويات ال جعم  بالارورة وجهات نمر 

ىن الم ممة الدولية للتقرير ن  الديمقراطية هي م ممة غير 

. يزبية ومستقلة وغير هادفة للربح ومسجلة في برلي ي ألمانيا

جعزز هذه الم ممة المشاركة السياسية للمواط ي ي ومسا لة 

م سسات الدولة وجاوير الم سسات الديمقراطية في جميع أنحا  

بل محلية لتعزيز الحا وجساند الم ممة نلا ىيجاد س. العالم

لمشاركة في الحياة السياسية لبلدهمي نلا للمواط ي  في ا الموني

ال حو الم  وا نليم في اإلنلن العالمي لحقوق اإلنسان 

 .والعهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية
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