مداخلة السيد رئيس املجلس الوطني لحقوق إلانسان في أشغال الندوة الجهوية الثامنة حول موضوع
"استقالل السلطة القضائية"
ً 12-11ناًز ( 2013أكادًز)
عناصز ثقدًمية
ًمثل الخالصم بحن اظخلالٌ العلؿت اللػاةُت و اظخلالٌ سحاٌ و وعاء اللػاء ئحذي زىابذ البرادًجم  paradigmeالزي ًخم بىاظؿخه جحلُل و دساظت
العلؿت اللػاةُت ظىاء مً صاوٍت كاهىهُت مإظعاجُت أو مً صاوٍت ظىظُىلىحُت هجعم منهي أو مً صاوٍت جذبحرًت  managérialeهمشفم للهذالت.
هما أهذث نذد مً الذساظاث الهلمُت الحذًثت فشغُت الترابـ إلاًجابي بحن اظخلالٌ العلؿت اللػاةُت و اظخلالٌ اللػاة مً حهت و بحن حطىٌ
جؿىساث أظاظُت في نذد مً املجاالث هميافحت الفعاد  ،1و شفافُت و حشاسهُت معلعل اجخار اللشاس املخهلم بالعُاظاث الهمىمُت
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و هزا الىمى

الاكخطادي 3و أبشصث نذد مً الذساظاث أن زلت املخلاغحن في العلؿت اللػاةُت و في مشفم الهذالت ً ،خىكف ئلى حذ هبحر نلى الخلشٍب بحن املعخىي
اللاهىوي الظخلالٌ العلؿت اللػاةُت  indépendance de jureو بحن اظخلاللها الفهلي  indépendance de facto 4و هى ما ًؿشح نلى املعخىٍحن
املهُاسي و الهملي ئشيالُت اظخلالٌ اللػاة و الذوس ألاظاس ي ملجالغ العلؿت اللػاةُت في غمانها

 ، 5و غشوسة امللاسبت الشمىلُت و املترابؿت

الظخلالٌ العلؿت اللػاةُت و اظخلالٌ اللػاة.6
قزاءة ثزكيبية للضمانات الدستورية املتعلقة بتحصين القضاة من سلط التأثز املختلفة
ئن الاسجباؽ بحن اظخلاللُت العلؿت اللػاةُت و اظخلالٌ اللػاة هى مهؿى دظخىسي ًمىً البرهىت نلُه باظخهماٌ مذاخل الخأوٍل الذظخىسي الخالُت
 ،نلما أن ألامش ًخهلم بمذاخل جأوٍلُت مخياملت :
املذخل الحشفي  : littéraleحُث ًىفي في هزا الطذد الخزهحر بالطُاغت الىاضحت غحر اللابلت لاللخباط للػماهاث املخهللت باملعاس املنهي لللػاة في
الفطل  108مً الذظخىس  ،في نالكت بملخػُاث الفطلحن  109و  110و هي ولها فطىٌ مإؾشة بالخىطُظ الذظخىسي نلى مبذأ اظخلالٌ العلؿت
اللػاةُت في الفطل  107مً الذظخىس .حُث ئنها ظلؿت دظخىسٍت بزاتها.
املذخل الغاتي  : téléologiqueحُث ًمىً نلى ظبُل املثاٌ البرهىت نلى أن جحلُم الغاًت مً الخىطُظ الذظخىسي نلى حلىق املخلاغحن و كىانذ
ظحر الهذالت (و التي حشيل مىغىم الفطىٌ  117ئلى  128مً الذظخىس) و هزا الػماهاث املىطىص نليها في الفطل  23مً الذظخىسٌ ،عخلضم أحشأة
خاضت نبر اللاهىهحن الخىكُمحن للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت و الىكام ألاظاس ي لللػاة -للػماهاث املخهللت باظخلالٌ اللػاة .هما أن جأوٍالغاةُا ملبذأ اظخلالٌ العلؿت اللػاةُت املىطىص نلُه في الفطل  107مً الذظخىس ،و ملبذأ فطل العلـ و جىاصنها و حهاونها املىطىص نلُه في
الفطل ألاوٌ مً الذظخىس ً ،مىً أن ًيىن مىحها للشاءة ؾبُهت "العلؿت التي ًدبو لها كػاة الىُابت الهامت" و املشاس ئليها في

الفلشة ألاخحرة مً

الفطل  116مً الذظخىس.

- Camaj, Lindita : The Media's Role in Fighting Corruption: Media Effects on Governmental
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Accountability; International Journal of press-politics; Volume: 18 Issue: 1 Pages: 21-42 Published:
January 2013.
2
& - Giuseppe Sorge, Marco : The Role of the Judiciary in the Public Decision-Making Process; Economics
politics Volume: 24 Issue: 1 Pages: 1-23 Published: Mar 2012
3
- Voigt, Stefan : The economic effects of judicial accountability: cross-country evidence; European journal
of law and economics Volume: 25 Issue: 2 Pages: 95-123 Published: April 2008
4
- Buhlmann, M (Buehlmann, Marc) ; Kunz, R (Kunz, Ruth) : Confidence in the Judiciary: Comparing the
Independence and Legitimacy of Judicial Systems West european politics Volume: 34 Issue: 2 Pages: 317345 Published: 2011
5
; - Garoupa, Nuno; Ginsburg, Tom : Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence
American journal of comparative law Volume: 57 Issue: 1 Pages: 103-134 Published: Winter 2009
6
;- Jackson, Vicki C. : Packages of judicial independence: The selection and tenure of Article III judges
George Law Journal Volume: 95 Issue: 4 Pages: 965-1039 Published: April 2007
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املذخل اليعلي  : systémiqueئن مععى جأوٍلي ًأخز بهحن الانخباس املتن الذظخىسي في ولُخه كذ ًدُح كشاءة املهمت الذظخىسٍت لللاض ي املحذدة في
الفطل  117مً الذظخىس نلى غىء املبذأ الذظخىسي املخمثل في سبـ املعإولُت باملحاظبت و املىطىص نلُه في الفطل ألاوٌ مً الذظخىس و هزا نلى
غىء امللخػُاث الهامت للفطل  36مً الذظخىس و التي ججذ جشحمتها باليعبت للجعم املنهي اللػاتي في ملخػُاث الفطل  109مً الذظخىس.
املذخل اللُمي ً : axiologiqueمىً الخأوٍل اللُمي مً جحذًذ أولي لهىاضش ألاخالكُاث املهىُت لللػاة ظىاء منها راث الؿابو املهُاسي أو التي ًمىً
جػمُنها في مذوهت أخالكُاث  ،و ًمىً جحذًذ ألاظاط الذظخىسي لزلً مً خالٌ كشاءة كُمُت مللخػُاث الفطىٌ
الذظخىس و التي جشجبـ بمجاٌ اخخطاص املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت املىطىص نلُه في الفطل

 36و  37و  155و  158مً

 113مً الذظخىس ،نلما أهه ًمىً لللاهىن

الخىكُمي للىكام ألاظاس ي لللػاة أن ًىظ نلى هىاة ضلبت مً الالتزاماث املخهللت باألخالكُاث املهىُت .و هىزا فان ألاخالق الذظخىسٍت

la morale

ً constitutionnelle7مىً أن حشيل مىحها جأوٍلُا  vecteur interprétatifللبىاء مىكىمت مهُاسٍت و أخالكُت مهىُت لحماًت اللػاة مً ظلـ الخأزحر
املخخلفت
مقترحات بشأن حماًة القضاة من سلط التأثير املختلفة
مً خالٌ هزه املذاخل الخأوٍلُت أنالهً ،مىً جحذًذ الخىحهاث ألاظاظُت للحماًت اللاهىهُت لللػاة مً ظلـ الخأزحر املخخلفت باالسجياص نلى كشاءة
مخياملت للملخػُاث الذظخىسٍت التي جمىً مً جأظِغ مىكىمت مهُاسٍت و أخالكُت مهىُت لحماًت اللػاة مً ظلـ الخأزحر املزوىسة.
ففُما ًخهلم بالحماًت مً الخأزحر املحخمل للعلؿت الخىفُزًت نلى اللاض ي ً ،بذو أن ئحذي الىلاؽ راث ألاولىٍت جخمثل في ألاحشأة اللاهىهُت و
8

املإظعاجُت للمبذأ الذظخىسي فطل العلؿخحن الخىفُزًت و اللػاةُت و رلً نبر حهذًل الفطل  56مً الىكام ألاظاس ي لشحاٌ اللػاء الحالي بما
ًػمً نذم وغو كػاة الىُابت جحذ ظلؿت وصٍش الهذٌ  ،و هى ما ًمىً اللُام به بمىاظبت وغو اللاهىوي الخىكُمي بمثابت الىكام ألاظاس ي لللػاة.
هما ًخهحن نلى اللاهىن الخىكُمي املزوىس أن ًىظ نلى املىكو املشهضي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت في جذبحر املعاس املهني لللػاة و هى ما ًخؿلب
مً هاحُت  ،هلل حمُو الطالحُاث املخهللت بخذبحر املعاس املنهي لللػاة التي ًخىلها الىكام ألاظاس ي الحالي لىصٍش الهذٌ ئلى املجلغ ألانلى للعلؿت
اللػاةُت.
هما أن ئحذي الىلاؽ راث ألاولىٍت في مجاٌ الػماهاث املإظعاجُت لحماًت اللاض ي مً الخأزحر املحخمل للعلؿت الخىفُزًت جخمثل في ئنادة جحذًذ دوس
وصاسة الهذٌ في مجاٌ العُاظت الجىاةُت  ،الزي ٌشيل مىغىم الفطل  51مً كاهىن املعؿشة الجىاةُت  9و رلً بشيل ًػمً مً حهت أولى الحفاف
نلى ضالحُاث وصاسة الهذٌ بىضفها امليىن الحيىمي العاهش نلى جىفُز العُاظت الجىاةُت و التي جيىن حضءا مً العُاظاث الهمىمُت املخهللت
بالهذالت ،و جػمً مً حهت زاهُت جلىٍت الذوس املشهضي للىهُل الهام للملً لذي محىمت الىلؼ همحاوس وحُذ و هذي لىصٍش الهذٌ فُما ًخهلم بىلل و
أحشأة الخىحيهاث املخهللت بالعُاظت الجىاةُت ،و حهُذ مً حهت زالثت جحذًذ الػىابـ املىهجُت ألاظاظُت لطُاغت املزهشاث الخىحيهُت املخهللت
7

- Franck Laffaille : La question prioritaire de constitutionnalité en France (à la lumière de quelques
; comparaisons tirées du droit italien) ; in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ; pp1-52
juillet 2010
8
 ًىظ الفطل  56مً الىكام ألاظاس ي لشحاٌ اللػاء الحالي نلى ما ًلي :"ًىغو كػاة الىُابت الهامت جحذ ظلؿت وصٍش الهذٌ ومشاكبت وحعُحر سؤظائهم ألانلحنً .خم هللهم بكهحر باكتراح مً وصٍش الهذٌ بهذ اظدشـاسة املجلغ ألانلى لللػاء"
قهحر ششٍف بمثابت كاهىن سكم  1.74.467بخاسٍخ  26شىاٌ  11( 1394هىهبر ً)1974يىن الىكام ألاظاس ي لشحاٌ اللػاء هما وكو حغُحره و جخمُمه
9

ً -ىظ الفطل  51مً كاهىن املعؿشة الجىاةُت نلى ما ًلي :

ٌششف وصٍش الهذٌ نلى جىفُز العُاظت الجىاةُت ،وٍبلغها ئلى الىهالء الهامحن للملً الزًً ٌعهشون نلى جؿبُلها.
وله أن ًبلغ ئلى الىهُل الهام للملً ما ًطل ئلى نلمه مً مخالفاث لللاهىن الجىاتي ،وأن ًأمشه هخابت بمخابهت مشجىبيها أو ًيلف مً ًلىم بزلً،أو أن ًشفو ئلى املحىمت
املخخطت ما ًشاه الىصٍش مالةما مً ملخمعاث هخابُت.
اللاهىن سكم  22.01املخهلم باملعؿشة الجىاةُت هما وكو حهذًله و جحُِىه
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بخحذًذ العُاظت الجىاةُت خاضت فُما ًخهلم بالؿابو غحر الصخص ي و الهام لهزه الخىحيهاث  .و ًبذو أن مً املمىً الاظترشاد في هزا املجاٌ بمزهشة
وصٍشة الهذٌ الفشوعُت املخهللت بالعُاظت الجىاةُت و الطادسة بخاسٍخ  19شدىبر . 10 2012
و فُما ًخهلم بحماًت الخأزحر املحخمل ألنػاء غشفتي البرملان نلى اللاض ي ً ،بذو أهه ًمىً الخفىحر في اججاهحن أظاظُحن :جػمحن مذوهاث العلىن
البرملاوي 11و اللػاتي

12

ملخػُاث جمىو جذخل أنػاء مجلغ الىىاب و أنػاء مجلغ املعدشاسًٍ في اللػاًا الشاةجت أمام املحاهم و في الهمل

اللػاتي ،و هزا جحعِغ أنػاء البرملان بأهمُت ملخػُاث الفلشة الثالثت مً الفطل  67مً الذظخىس و املىشظت أًػا في اللاهىن الخىكُمي للجان
جلط ي الحلاةم و التي جىظ نلى نذم حىاص جيىًٍ لجان لخلص ي الحلاةم في وكاتو جيىن مىغىم مخابهاث كػاةُت ،مادامذ هزه املخابهاث حاسٍت  ،و
جيخهي مهمت ول لجىت لخلص ي الحلاةم ظبم جيىٍنها ،فىس فخح جحلُم كػاتي في الىكاتو التي اكخػذ حشىُلها .و ججذس إلاشاسة ئلى أن هزا املبذأ ٌهخبر
أًػا مً ؾشف الاجحاد البرملاوي الذولي هأحذ املبادب ألاظاظُت التي جحذد مجاٌ الشكابت البرملاهُت دون الخذخل في نمل العلؿت اللػاةُت أو الخأزحر
نليها.13
أما فُما ًخظ الحماًت املإظعاجُت لللاض ي مً ظلؿت جأزحر املاٌ  ،فُمىً الخزهحر بالخىحيهاث املهُاسٍت الىاسدة في الفلشة  1مً املادة  11مً اجفاكُت
ألامم املخحذة مليافحت الفعاد و املخػمىت للخذابحر املخهللت بالجهاص اللػاتي و أحهضة الىُابت الهامت و التي جىظ نلى أهه "هكشا ألهمُت اظخلاللُت
اللػاء و ماله مً دوس حاظم في ميافحت الفعاد ،جخخز ول دولت ؾشف  ،وفلا للمبادب ألاظاظُت لىكامها اللاهىوي و دون معاط باظخلاللُت اللػاء
 ،جذابحر لخذنُم الجزاهت و دسء فشص الفعاد بحن أنػاء الجهاص اللػاتي  ،و ًجىص أن جمثل جلً الخذابحر كىانذ بشأن ظلىن أنػاء الجهاص اللػاتي"
بامللابل فان حماًت اللػاة مً ظلؿت إلانالم جؿشح ئشيالُت مضدوحت  ،غمان حم املىاؾىحن و املىاؾىاث في الىلىج ئلى املهلىمت اللػاةُت الزي
ًمىً جأظِعه دظخىسٍا نلى الفطلحن  27و نلى امللخػُاث الذظخىسٍت املإظعت للىلىج ئلى الهذالت (و املحذدة في حلىق املخلاغحن و كىانذ ظحر
الهذالت مىغىم الفطىٌ  117ئلى  128مً الذظخىس) مً حهت أولى و غشوسة حماًت اللػاة مً جأزحر ظلؿت إلانالم مً حهت زاهُت  .و هىا ًمىً
الاظترشاد بمبادب  14الخىضُت سكم  13 / 2003للجىت الىصاسٍت ملجلغ أوسبا حىٌ مىغىم بث املهلىماث مً ؾشف وظاةل إلانالم في نالكت باملعاؾش
10

- Circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la garde des sceaux ; JORF n°0243 du 18
octobre 2012 page 16225
11
 في مجال مدونات السلوك البرلماني المقارن انظر : دلُل مذوهت العلىن البرملاوي (  )House Ethics manualالطادس نً مجلغ الىىاب ألامشٍيي (الغشفت ألاولى لليىوغشَغ) في ظىت 2008
 أنماٌ لجىت كىانذ الحُاة الهامت الهاملت في ئؾاس كاهىن اللىانذ البرملاهُت  Parliamentary standards actالطادس نً مجلغ الهمىم البرًؿاوي في
ظىت 2009
 أنماٌ املجلغ الخذاولي حىٌ ألاخالكُاث العُاظُت الزي جأظغ في غشفتي البرملان الُاباوي مىز 1985


مششوم مذوهت ظلىن أنػاء البرملان ألاوسبي



جلشٍش اللجىت الفشوعُت لخجذًذ و أخالكُاث الحُاة الهامت  Commission de rénovation et de déontologie de la vie publiqueو الطادس في 2012

 مذوهت العلىن امللحلت بالىكام الذاخلي للغشفت ألاولى  Bundestagللبرملان الاجحادي ألاملاوي
12
في مجاٌ مذوهاث العلىن اللػاتي  ،اهكش :مبادب بىغالىس املىكمت للعلىن اللػاتي  ،و التي جم انخمادها مً ؾشف املجمىنت اللػاةُت حىٌ جلىٍت هضاهت اللػاء بخاسٍخ  26هىهبر 2002
13
- Hironori Yamamoto : les outils du contrôle parlementaire ; Union interparlementaire ; 2007

- Conseil de l’Europe (comité des ministres) : Recommandation Rec(2003)13 , du Comité des Ministres aux
Etats membres sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales (adoptée par
)le Comité des Ministres le 10 juillet 2003, lors de la 848e réunion des Délégués des Ministres
14

Principe 1 - Information du public par les médias
Principe 2 - Présomption d'innocence
Principe 3 - Véracité de l'information
Principe 4 - Accès à l'information
Principe 5 - Moyens de fournir des informations aux médias
Principe 6 - Information régulière pendant les procédures pénales
Principe 7 - Interdiction de l'exploitation de l'information
Principe 8 - Protection de la vie privée dans le contexte de procédures pénales en cours
3
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الجىاةُت و التي جمذ املطادكت نليها بخاسٍخ ً 10ىلُىص  ، 2003حُث جشس ي املبادب الثماهُت نششة للخىضُت الخىاصن الػشوسٍت بحن نىطشي إلاشيالُت
املشاس ئليها .هما ًمىً الاظترشاد بالخجشبت البلجُىُت التي ًخػمً هكامها اللػاتي كاغُا ميلفا بالهالكت مو الصحافت (  )le juge presseو الزي جم
الخىطُظ نلى مهمخه في اللاهىن البلجُيي ٌ  12ماسط  1998املخهلم بخحعحن املعؿشة الجىاةُت  ،هما حذدث مهمخه بشيل جفطُلي في دوسٍت بخاسٍخ
 30أبشٍل .1999
املداخل البنيوية لتحصين القضاة من سلط التأثير املختلفة من خالل الزاي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق إلانسان بشان القانون
التنظيمي للمجلس ألاعلى للسلطة القضائية
ججذس إلاشاسة ئلى أن املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان كذ حذد في سأًه الاظدشاسي املخهلم باللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت نذدا
مً املذاخل التي جػمً جحطحن اللػاة مً ظلـ الخأزحر املخخلفت ،و هي مذاخل ًمىً جلذًمها هما ًلي :
جذبحر جىاصم املطالح
ن
ق
املزوىس
بالخطشٍح بيل جىاصم
اكترح املجلغ الىؾني لحلى إلاوعان ،أن ًلضم اللاهى الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت أنػاء املجلغ
للمطالح مً شأهه أن ًإزش نلى كشاساث املجلغ املزوىس .و في حالت جىشَغ هزا املبذأً ،مىً جحذًذ هُفُاث الخطشٍح بدىاصم املطالح في الىكام
الذاخلي للمجلغ .وغمً هفغ املىؿمً ،مىً لللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت أن ًمىو نلى ألانػاء اظخهماٌ ضفاتهم هأنػاء
بهزا املجلغ ألغشاع راث ؾابو شخص ي ،هُفما واهذ.
مشهضٍت دوس املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت في جذبحر املعاس املنهي لللػاة
حُث اكترح املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان أن ٌعهش املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت نلى جؿبُم الػماهاث املمىىحت لللػاة ،خاضت فُما ًخهلم
باظخلاللهم و حهُُنهم و جشكُتهم و جلانذهم و جأدًبهم.
و لهزه الغاًت ًلىم املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت ب:




حهُحن اللػاة 15وجذبحر معاسهم املنهي (الخهُحن ،التركُت،الىغهُاث الىكامُت ،الىلل ،الاهخذاب ،الاهلؿام نً الهمل)؛
16

ٌعاهم ئلى حاهب وصاسة الهذٌ في جذبحر حهُحن و جذسٍب امللحلحن اللػاةُحن ؛
ٌعهش نلى جؿبُم امللخػُاث املخهللت بحلىق وواحباث اللػاة؛

ً بذ في املجاٌ الخأدًبي الخاص باللػاة (نلما أن اللشاساث الخأدًبُت ًمىً أن جيىن مىغىم ؾهً بالشؿـ في اظخهماٌ العلؿت أمام
أنلى هُأة كػاةُت ئداسٍت باململىت).
ئنادة جحذًذ و هُيلت وقاةف املشاكبت و الافخحاص و الخفخِش و جىصَو الاخخطاضاث املخهللت بها
ًمىً للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت أن ًيلف أحذ أنػاةه أو أهثر بمهمت اظخؿالنُت لذي محىمت الىلؼ ،محاهم الاظخئىاف ،أو لذي محاهم
أوٌ دسحت و هزا لذي املههذ الهالي لللػاء.
هما ًلترح املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان أن ًخىٌ للشةِغ املىخذب للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت اخخطاص حهُحن اللػاة همفدشحن بىاء نلى
اكتراح لجىت خاضت داخل املجلغ هفعه ،جيشأ لهزا الغشع ,نلى أن ًخىفش اللػاة املهىُىن همفدشحن نلى ظلؿـت نامت للخحشي والخحلم واملشاكبت
وٍمىنهم نلى الخطىص اظخذناء اللػاة املهىُحن باألمش والاظخمام ئليهم وإلاؾالم نلى حمُو الىزاةم املفُذة.

Principe 9 - Droit de rectification ou droit de réponse
Principe 10 - Prévention d'une influence préjudiciable
Principe 11 - Publicité préjudiciable avant le procès
Principe 12 - Admission des journalistes
Principe 13 - Accès des journalistes aux salles d'audience
Principe 14 - Reportages en direct et enregistrements dans les salles d'audience
Principe 15 - Soutien aux reportages réalisés par les médias
Principe 16 - Protection des témoins
Principe 17 - Reportages réalisés par les médias sur l'exécution des peines
Principe 18 - Reportages réalisés par les médias à la suite de l'exécution des peines
 -15باليعبت لخهُحن اللػاة ًخهحن مشاناة ملخػُاث الفطل  57مً الذظخىس
16
 ٌهخبر املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان هزه الطُغت املخمثلت في إلاششاف املشترن نلى جذبحر حهُحن و جذسٍب امللحلحن اللػاةُحن راث ؾابو اهخلالي (خالٌ مذةالىالًت ألاولى للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت) و رلً كبل هلل هزا الاخخطاص بشيل هلي ئلى املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت.
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و في هفغ العُاق ًلترح املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان جىصَو ا حذًذا ملهمت الخفخِش ،حُث ًلترح جخىٍل اخخطاص جفخِش املحاهم ئلى املجلغ
ألانلى للعلؿت اللػاةُت ،حُث جلىم املفدشُت الهامت ،جحذ اٌظلؿت املباششة للشةِغ املىخذب للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت ،بالخفخِش املعخمش
للمحاهم .أما جفخِش املطالح الخابهت لىصاسة الهذٌ فُلترح أن ًبلى مً اخخطاص وصاسة الهذٌ .17
و بالىكش ئلى أن امللترحاث املشاس ئليها أناله ،جىذسج في ئؾاس مىؿم ٌعتهذف جلىٍت الػماهاث الىكامُت املمىىحت لللػاة ،و هى ششؽ أظاس ي لخأمحن
اظخلاللهم الفهلي ،فان املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان ًلترح الحفاف نلى الىكام الحالي للخطشٍح باملمخلياث الزي ًىظ نلُه اللاهىن  53.06الزي
ًيسخ و ٌهىع الفطل  16مً الكهحر الششٍف بمثابت كاهىن سكم  1.74.467بخاسٍخ  26شىاٌ  11( 1394هىهبر  )1974امليىن للىكام ألاظاس ي لشحاٌ
 115مً الذظخىس .فان املجلغ الىؾني لحلىق
اللػاء .غحر أهه ،مً أحل انخباس الخألُف الجذًذ للمجلغ ألانلى و املىطىص نلُه في الفطل
إلاوعان ًلترح حهذًل ملخػُاث الفطل  16العالف الزهش مً أحل ئظىاد سةاظت اللجىت امليلفت بالفحظ املىخكم لخؿىس الخطشٍحاث باملمخلياث و
املذاخُل ئلى الشةِغ املىخذب للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت.
و أخحرا فان املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعانٌ ،هخبر أهه مً الػشوسي أن ًىشط في اللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت  ،و في ئؾاس
هزا امليىن مً الىقاةف ،الػماهت الجذًذة الىاسدة في الفطل  109مً الذظخىس ،مً أحل جمىحن اللاض ي ،ولما انخبر أن اظخلالله مهذد أن ًحُل
ألامش نلى املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت .و ًمىً لللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت أن ًىظ نلى ملخط ى ًمىح للشةِغ املىخذب
ئمياهُت أن ًأمش املفدشُت الهامت بمباششة الخحشٍاث الالصمت .و ًلترح في هفغ العُاق أن ًىظ الىكام الذاخلي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت نلى
هُفُاث هزه إلاحالت.
ق
و هىزا ٌهخبر املجلغ الىؾني لحلى إلاوعان  ،أن الهىذظت الجذًذة لخىصَو اخخطاضاث الخفخِش و املشاكبت ًمىً أن حعاهم بشيل فهاٌ في حماًت
اللػاة مً الشياًاث الىُذًت املخخلفت.
ئنادة جحذًذ مهاًحر جذبحر املعاس املنهي لللػاة
ًلترح املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان أن ًىشط اللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت مبذأ جلُُم أداء اللػاة مو الخىطُظ نلى أن
الخلُُم ال ًجب أن ًإدي بأي شيل ئلى املغ باظذقالٌ و ججشد اللاض ي املهني.
و هكشا الهخمام املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان باكتراح غماهاث مخِىت غذ أي شيل مً املغ باظخلالٌ اللػاة ،خالٌ الهملُت الخلُُمُت ،فاهه
ًلترح أن ًىطب الخلُُم باألظاط نلى مهاًحر كابلت للخىمُم و اللُاط املىغىعي .و ًمثل هزا الخُاس ئًجابُت مضدوحت ،فهى مً حهت ًحافل نلى
اظخلالٌ اللػاة ،في هفغ الىكذ الزي ٌعهل فُه بىاء مإششاث كابلت لللُاط ،و هى ششؽ منهجي غشوسي لخحعحن حىدة الخذماث امللذمت
للمخلاغحن.
و هىزا ًمىً جىشَغ نذد مً مهاًحر الخلُُم ،همبادب في اللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت ،نلى أن ًخم جفطُلها في اللاهىن
الخىكُمي املحذد الىكام ألاظاس ي لللػاة .و هىزا ًمىً للخلُُم أن ًخمحىس أظاظا حىٌ مجمىنت مً اللذساث ألاظاظُت املشجبؿت بمماسظت مهمت
اللػاة.
كذسة جذبحر جُاساث خشوج اللػاًا املحيىمت ملابل جُاس اللػاًا املسجلت و الشاةجت
.i
17

 ٌعخلضم هزا امللترح اللُام بثالر نملُاث :)a

)b
)c

حهذًل املادة  12مً املشظىم سكم  2.98.385ضادس في  28مً ضفش ً 23( 1419ىهُى  )1998بخحذًذ اخخطاضاث وجىكُم وصاسة الهذٌ التي جىظ نلى ما
ًلي  " :جلىم املفدشُت الهامت ؛ جحذ العلؿت املباششة للىصٍش ؛ بالخفخِش املعخمش للمحاهم وفلا للششوؽ املىطىص نليها في الكهحر الششٍف سكم
 1.74.338الطادس في  24حمادي ألاخحرة ً 15( 1374ىلُى  )1974بشأن الخىكُم اللػاتي للمملىت؛ وهزا جفخِش املطالح الخابهت لىصاسة الهذٌ؛ هما وكو
حغُحره وجخمُمه".
أن جىلل ئلى املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت ،الاخخطاضاث املىطىص نليها في اللعم الثاوي و املخهلم ب"جفخِش املحاهم" مً الكهحر الششٍف بمثابت
كاهىن كاهىن سكم  338-74-1بخاسٍخ  24حمادي الثاهُت ً 15( 1394ىلُىص  )1974هما وكو حغُحره و جخمُمه ،و املخهلم بالخىكُم اللػاتي للمملىت.
ئنادة جشهُب مهام املفدشُت الهامت لىصاسة الهذٌ و الحشٍاث حىٌ املحاوس –املجاالث الخالُت :


جفخِش املذًشٍاث و ألاكعام و املطالح الخابهت لىصاسة الهذٌ
الخفخِش املخهلم بجىاهب الخذبحر إلاداسي و املالي للمحاهم (بما في رلً مطالح هخابت الػبـ)



جفخِش مىقفي املحاهم



و فُما ًخهلم بالىلؿت (  ، )cفان املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان ًلترح الاظخلهام مً ملخػُاث املشظىم الفشوس ي سكم  1668-2010بخاسٍخ  29دحىبر  2010املخهلم
باخخطاضاث و جىكُم مهام املفدش الهام للمطالح اللػاةُت.
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كذسة ئضذاس ألاحيام في أحل مهلىٌ
.ii
كذسة الخىكُم
.iii
مهشفت اللاهىن في حاهبُه املىغىعي و املعؿشي
.iv
املهالجت املىطفت و املدعاوٍت لللػاًا
.v
الخىاضل
.vi
جذبحر الجلعت
.vii
جذبحر وظاةل إلازباث
.viii
اجخار اللشاس
.ix
18
ن
جذبحر الباقي بذو حىم
.x
19
حىدة حهلُل ألاحيام
.xi
و هزه املهاًحر ًمىً أن جشبـ بمهُاس ألاكذمُت الزي ًحخفل بأهمُخه.
و ًمىً لبهؼ ملخػُاث الفطل  23مً الىكام ألاظاس ي لللػاة أن جىلل ئلى اللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُتً .خهلم ألامش
بشيل خاص بمبذأ جشكُت اللػاة دسحت وسجبت .وجخم بطفت معخمشة مً دسحت ئلى أخشي ومً سجبت ئلى أخشي .و ًىذسج غمً هفغ املىؿم مبذأ نذم
ئمياهُت جشكُت أي كاع ئلى الذسحت ألانلى غمً حذود املىاضب الشاغشة ئن لم ًىً مسجال بالةحت ألاهلُت .و هزا مبذأ أن ٌهخبر نىذ وغو لىاةح
ألاهلُت الشهاداث الجامهُت التي ًخىفـش نليها املهىُىن باألمش مو هفاءتهم واظخهذادهم ملضاولت املهام املىاصٍت للـذسحت الهلُا.
و ًلترح املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان ،في هفغ العُاق ،ئوشاء لجىت للترقي في ئؾاس املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت جخألف حطشا مً اللػاة
ألانػاء في املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت.20
و لخلىٍت الػماهاث الىكامُت لللػاةً ،لترح أن جمىح لللاض ي الزي ٌهخبر أن جلُُم وشاؾه لم ًىً مىطفا ئمياهُت ئحالت ؾلب نلى لج نة التركُت .و
بهذ أن جلىم اللجىت باالظخمام ئلى مالحكاث اللاض ي ملذم الؿلب و هزا العلؿت التي كامذ بالخلُُم ،جطذس لجً الخلُُم سأًا مهلال ًىغو في ملف
املهني باألمش  .و في هفغ إلاؾاس ًلترح أن جمىح لللػاة ئمياهُت الخلُُم الزاحي ألدائهم في ئؾاس مععى مخيامل للخلُُم.
أما فُما ًخهلم كػاة الىُابت الهامت ،فُلترح املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان أن ًىشط اللاهىن الخىكُمي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت مبذأ
مشاناة املجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُت ،في اللػاًا التي تهم كػاة الىُابت الهامت ،جلاسٍش الخلُُم امللذمت مً كبل العلؿت التي ًدبهىن لها.
ثذكير باملزجعيات الدولية املعيارية أو التصزيحية كإحدى أسس إعادة بناء إلاطار القانوني املتعلق بحماًة القضاة من سلط التأثير املختلفة
و في ألاخحر ًزهش املجلغ الىؾني لحلىق إلاوعان بأهمُت اظخحػاس املشحهُاث الذولُت املهُاسٍت أو الخطشٍحُت الخالُت في دنم و جلىٍت إلاؾاس اللاهىوي
الىؾني الهادف لخحطحن اللػاة مً ظلـ الخأزحر املخخلفت  ،و ًخهلم ألامش نلى الخطىص باملشحهُاث الخالُت :


املادة  14مً الههذ الذولي الخاص بالحلىق املذهُت و العُاظُت ،هما جم الخهلُم نليها مً ؾشف لجىت حلىق إلاوعان في مالحكتها الهامت
21

22

سكم  32و خاضت الفلشجحن  19و  20مً الخهلُم املزوىس ؛ املبادب ألاظاظُت بشأن اظخلالٌ العلؿت اللػاةُت ،هما ضادكذ نليها
 -18املهاًحر مً  4ئلى  10حعخهمل في ئؾاس مىكىمت جلُُم املحاهم إلاداسٍت لالظخئىاف في أظترالُا
 -19اهكش نلى ظبُل املثاٌ:
باظياٌ مبىوغى (جحذ ئششاف) " :حىدة كشاساث املحاهم" ،ميشىساث مجلغ أوسبا.2011 ،
20
 ًلترح أن ًخم الخىطُظ نلى هزا امللخط ى في الىكام الذاخلي للمجلغ ألانلى للعلؿت اللػاةُتأما بخطىص جألُف لجان جشقي اللػاة في الدششَهاث امللاسهت  ،فُمىً الىكش ئلى جألُف لجان جشقي اللػاة في فشوعا :
الجشٍذة الشظمُت للجمهىسٍت الفشوعُت سكم  0245بخاسٍخ  21أهخىبش 2010
21

 -جم انخماد املالحكت الهامت سكم  32في الذوسة الدعهحن للجىت حلىق إلاوعان ( ً 27-9ىلبىص  CCPR/C/GC/32 )2007بخاسٍخ  23غشذ .2007

22

 الفلشة  : 19ئن غمان هفاءة ،اظخلاللُت و حُاد املحىمت باملهنى املىطىص نلُه في الفلشة  1مً املادة  ،14هى حم مؿلم ال ًلبل أي اظخثىاء .هما أن غمانالاظخلاللُت ًخهلم أظاظا بمعؿشة حهُحن اللػاة و املإهالث املؿلىبت منهم ،و نذم كابلُتهم للهضٌ ئلى غاًت بلىغهم العً اللاهىوي للخلانذ أو اهتهاء مذة اهخذابهم
نىذ الاكخػاء .باإلغافت ئلى الششوؽ املخهللت بالتركُت و الىلل و حهلُم و ئنهاء املهام و هزا الاظخلاللُت الفهلُت لللػاء نً أي جذخل ظُاس ي مً العلؿخحن
الخىفُزًت أو الدششَهُت .هما ًيبغي نلى الذوٌ أن جخخز جذابحر جػمً بشيل ضشٍح اظخلالٌ العلؿت اللػاةُت و حماًت اللػاة مً أي شيل مً أشياٌ الخذخل
العُاس ي في كشاساتهم و رلً بىؼ الذظخىس و نبر وغو كىاهحن جحذد معاؾش واضحت و مهاًحر مىغىنُت فُما ًخهلم بخهُحن و حهىٍؼ و مذة اهخذاب و جشقي و حهلُم
مهام و نضٌ اللػاة و هزا إلاحشاءاث الخأدًبُت التي ًمىً أن جؿبم نليهم.
و ئن وغهُت ال جخمحز بالفطل الىاضح بحن مهام ووقاةف العلؿخحن اللػاةُت و الخىفُزًت و أن حعمح لهزه ألاخحرة بمشاكبت أو جىحُه العلؿت اللػاةُت ،هي وغهُت
مخهاسغت مو مبذأ املحىمت املعخللت .و مً الػشوسي حماًت اللػاة مً حهاسع املطالح و مً أنماٌ التهذًذ أو الترهُب.
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الجمهُت الهامت لألمم املخحذة في كشاسيها  32/40بخاسٍخ  29هىهبر  1985و  146/40بخاسٍخ  13دحىبر  1985و الظُما مً الىلؿت الثامىت ئلى
الىلؿت الهششًٍ؛




املبادب الخىحيهُت بشأن دوس أنػاء الىُابت الهامت ،هما انخمذها مإجمش ألامم املخحذة الثامً ملىو الجشٍمت ومهاملت املجشمحن املهلىد في
هافاها (وىبا) مً  27غشذ ئلى  7ظبخمبر  1990و الظُما الىلـ  6،7،8،9،13،21و  22منها؛
مبادب بىغالىس املىكمت للعلىن اللػاتي  ،و التي جم انخمادها مً ؾشف املجمىنت اللػاةُت حىٌ جلىٍت هضاهت اللػاء بخاسٍخ  26هىهبر
2002؛
املُثاق ألاوسبي حىٌ هكام اللػاة و التي ضادق نليها مجلغ أوسبا بخاسٍخ ً 10ىلُىص .1998

و مً أحل الحفاف نلى اظخلاللُت اللػاة ،فان هكامهم ألاظاس ي بما في رلً مذة اهخذابهم  ،و اظخلاللهم و أمنهم و حهىٍػاتهم املالءمت ,و ششوؽ أدائهم ملهامهم و
مهاشاتهم و ظً جلانذهم ًجب أن ًػمً باللاهىن.
الفلشة  : 20ال ًمىً نضٌ اللػاة ئال لذواعي حعُمت ،والخؿأ و نذم الىفاءة ،ؾبلا ملعاؾش نادلت جػمً املىغىنُت و نذم الخححز ،و أن جيىن هزه املعاؾش
محذدة في الذظخىس أو اللاهىن .و ئن نضٌ كاع مً ؾشف العلؿت الخىفُزًت ،بعبب اهتهاء املهمت التي اهخذب مً أحلها ،دون أن ًخم ئخباسه بالذواعي الذكُلت لهزه
اللشاس و دون أن ًيىن له حم الؿهً فُه ،لُخهاسع مو مبذأ اظخلالٌ العلؿت اللػاةُت .و ًىؿبم هفغ الش يء نىذما جلىم العلؿت الخىفُزًت مثال بهضٌ اللػاة
املحخمل جىسؾهم في الفعاد دون احترام أًت معؿشة كاهىهُت.
لجىت حلىق إلاوعان ،الذوسة الدعهىن ،حىُفً 27-9 ،ىلُىص  ،2007املالحكت الهامت سكم ( 32حىٌ املادة  14الحم في املعاواة أما املحاهم و الحم في محاهمت
نادلت) 23 ، CCPR/C/GC/32 ،غشذ ( 2007ص)7
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