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حمكمة األمم املتحدة للمنازعات مدونة قواعد السلوك لقضاة 
 لالستئناف  ألمم املتحدةاوحمكمة 

 الديباجة
ميثاق األمم املتحدة يؤكد، يف مجلة أمور، تصـميم الدول األعضـاء على   حيث إن 

هتيئة أوضــــــــــاع ميكن يف ظلها صــــــــــون العدالة من أجل حتقيق التعاون الدويل يف جمال تعزيز 
 احرتام حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية دون أي متييز والتشجيع على ذلك، 

ف كقاعدة أسـاسـية ابملبدأ القائل  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان يعرت   نحيث إ و  
إن لكل شـــــــــــخص احلق، ابملســـــــــــاواة التامة مع غريه، يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة  

 مستقلة وحمايدة للبت يف احلقوق وااللتزامات، 

صـكوك حقوق اإلنسـان  جمموعة من    تجسـد يفوي  ه معرتف ب   هذا احلق  نوحيث إ  
 ابحلقوق املدنية والسياسية،   الدولية اهلامة، ومنها العهد الدويل اخلاص 

إن  الفقرة    وحيـــث  ــة قررت، يف  ــامــ العــ ــة  ــا    4اجلمعيــ املؤرخ   261/ 61من قرارهــ
لشفافية  ابإلقامة العدل يتسم  مركزي  ال مستقالأن تنشئ نظاما  ،  2007نيسان/أبريل   4
ومبادئ سـيادة    يف هذا اجملاللقانون الدويل  ا قواعد  ل توفر له موارد كافية وفقاهنية و يدار مبو 

ومســــــــــاءلة  والتزاماهتم  لضــــــــــمان احرتام حقوق املوظفني    القانونية ومراعاة األصــــــــــول  القانون  
 ، املديرين واملوظفني على حد سواء

التسوية العادلة لشكاوى املوظفني ستسهم يف كفاءة أداء العمل الذي    وحيث إن 
 تضطلع به األمم املتحدة ويعزز نزاهة املنظمة،  

حملكمــة    املعنويـة اجلمهور يف نظـام العـدل الـداخلي ويف الســـــــــــــــلطـة  ثقـة    وحيـث إن 
األمم املتحدة للمنازعات وحمكمة األمم املتحدة لالســتئناف ويف نزاهتهما هلا أمهية قصــوى  

 ابلنسبة لبيئة العمل يف األمم املتحدة، 

املنصــــــــــب    ، مجاعية و القضــــــــــاة، بصــــــــــورة فردية   حيرتممن الضــــــــــروري أن    وحيث إن 
وأن يســــعوا جاهدين لتعزيز   منصــــبا ائتمنهم عليه اجلمهور، ابعتباره  عتزوا به وأن ي القضــــائي  

 العدل الداخلي،   وإدامة الثقة يف نظام

هتدف إىل كفالة اســتقالل  القضــاء  بشــأن اســتقالل    بادئ األســاســية امل  نوحيث إ  
 الداخلي،  وميكن أن يهتدي هبا نظام إقامة العدل القضائية وتعزيزها اهليئات 

ملبادئ التالية  قضــــــاة حمكمة األمم املتحدة  وضــــــع معايري لســــــلوك  ل تعتمد القيم وا
للمنازعــــــات وحمكمـــــــــة األمـــــــــم املتحـــــــــدة لالستئنـــــــــاف يسرتشد هبا هـــــــــؤالء القضاة، وأيضا  
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ــــــدة املوظفيــــــــن واإلدارة فــــــــي األمم املتحدة فــــــــي حتسيــــــــن فهمهم ودعمهم ملا تقوم به   ملساعــ
ــــــل داخل   ــــــاف من عمــ ــــ ــــــة األمم املتحدة للمنازعات وحمكمة األمم املتحــــدة لالستئنــ ــــ حمكمــ

 املتحدة:  األمم
 

 االستقاللية - 1
ــتقاللية ونزاهة نظام العدل الداخلي يف األمم   (أ)   ــاة أن يدعموا اسـ على القضـ

أي مؤثرات دخيلة أو إغراءات  املتحدة وأن ميارســــــوا مهامهم بصــــــورة مســــــتقلة، مبنأى عن  
 طرف أو جهة؛ ضغوط أو هتديدات من أي   أو
ــاة أن   (ب)   ــية للمحكمتني، على القضـــــ ــســـــ ــتقاللية املؤســـــ من أجل محاية االســـــ

ــة أو  يتخذوا مجيع   ــســـــــ اخلطوات املعقولة اليت تكفل عدم تدخل أي فرد أو طرف أو مؤســـــــ
 دولة، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف عمل احملكمتني؛ 

 
 احلياد - 2
على القضــــاة أن يتصــــرفوا دون خوف أو حماابة أو حتيز يف مجيع املســــائل   (أ)  

 اليت يفصلون فيها؛ 

ــلوكهم يف مج (ب)   ــاة أن يكفلوا أن حيافظ ســــــ يع األوقات على ثقة  على القضــــــ
 اجلميع يف حياد احملكمتني؛  

 يف احلاالت التالية:  ما  على القضاة التنحي عن النظر يف قضية  (ج)  

 إذا كان هناك تضارب يف املصاحل؛  ‘ 1’  
يدعو بشــــــــكل معقول إىل أن يعتقد أي شــــــــخص على   ما  إذا كان هناك ‘ 2’  

 علم اتم ابملوضوع أن هناك تضاراب يف املصاحل؛ 

ابلوقائع االســـــتداللية املتنازع عليها فيما  إذا كان لديهم معرفة شـــــخصـــــية   ‘ 3’  
 يتعلق ابإلجراءات القضائية؛  

على القضــــــــاة عدم التنحي ألســــــــباب غري موضــــــــوعية. وعليهم أن يعطوا   (د)  
 مربرات عند تقدمي طلب للتنحي؛ 

على القضــــــــــاة أن يكشــــــــــفوا جلميع األطراف يف وقت مناســــــــــب عن أي   (هـ)  
ن أن تعترب مدعاة على حنو معقول لتقدمي طلب للتنحي عن النظر يف مســــــألة  مســــــألة ميك

 بعينها؛ 
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ــرهتم   (و)   ــية يكون أحد أفراد أســـــ ــاركوا يف البت يف قضـــــ ــاة أال يشـــــ على القضـــــ
ألحد أفراد أسـرهتم مصـلحة كبرية من وراء   يكونخصـما فيها أو ممثال ألحد خصـومها، أو  

 نتيجتها؛ 

كان ينبغي هلم التنحي عن النظر يف مســألة ما،    إذا  ما  لكي يقرر القضــاة (ز)  
ــية واملالية االئتمانية، وأن يبذلوا جهدا   عليهم أن يكونوا على علم مبصـــــــــــاحلهم الشـــــــــــخصـــــــــ

 معقوال بقدر اإلمكان لكي يكونوا على علم ابملصاحل املالية ألفراد أسرهم األقربني؛ 

و غري  على القضــــــــــاة أال يناقشــــــــــوا أو يقبلوا، بشــــــــــكل مباشــــــــــر أ ‘ 1’  (ح)  
ــر، احلصــــــــــــول على أي أجر أو دخل أو تعويض أو هدية أو مصــــــــــــلحة أو امتياز،   مباشــــــــــ

ــيلة   ــائي، أو ميكن أن يعترب بشـــكل معقول مبثابة مكافأة أو وسـ يتعارض مع املنصـــب القضـ
 من احملتمل أن تؤثر عليهم من أجل حماابة طرف بعينه؛ 

تســــــفر   ال  ئز أو مزا�جيوز للقضــــــاة أن يتلقوا هدا� رمزية أو أومسة أو جوا  ‘ 2’  
ــارض أو تعـ ــدوث  ــه يف  ال  عن حـ ــار إليـ ــاع املشـــــــــــــــ تعطي على حنو معقول االنطبـ

 ‘ أعاله؛ 1الفرعية (ح) ’  الفقرة
على القضـــــاة أال يشـــــرتكوا يف صـــــفقات أو أنشـــــطة مالية أو ســـــياســـــية أو   (ط)  

  تتماشــــــــــى مع االســــــــــتقاللية والنزاهة اللتني  ال  جتارية، مبا يف ذلك أنشــــــــــطة مجع التربعات، 
يقتضــــــــــيهما مركزهم كقضــــــــــاة وتنال منهما، أو ميكن أن تعترب على حنو معقول اســــــــــتغالال  

ــاة، أو ـــ ــي للقضـ ـــ ــال من األ ال  للمنصب القضائـ ـــ ــق أبي حـ ـــ حوال مع املنصب القضائي  تتسـ
 املتحدة؛  يف األمم

 
 النـزاهة - 3
ة  مبكارم األخالق، وأن يتصـــرفوا بنبل بصـــفة دائم  أن يتحلوا   على القضـــاة (أ)  

ــا يف   عليهــ ــادئ املنصـــــــــــــــوص  للقيم واملبــ ــا  ــامهم ووفقــ مبهــ ــاء اضـــــــــــــــطالعهم  أثنــ وليس فقط 
 املدونة؛  هذه

  على القضـــــــــــــــاة أن ميتثلوا يف مجيع األوقـات، مبـا يف ذلـك يف الفرتات اليت  (ب)  
 يؤدون فيها عمال رمسيا، لقوانني البلد الذي يقيمون أو يعملون فيه أو يزورونه؛  ال

ــاة أن  (ج)   يبلغوا القاضـــــــــــي الذي يرأس احملكمة اليت يعملون فيها  على القضـــــــــ
 مرض أو حالة أخرى يعانون منها ومن شأ�ا أن تنال من أدائهم لواجباهتم؛  أبي
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 اللياقة - 4
على القضــــــــاة التقيد يف ســــــــلوكهم أبرفع املعايري اليت يقتضــــــــيها منصــــــــبهم   (أ)  

 إقامة العدل يف األمم املتحدة؛ القضائي وتعزيز تلك املعايري تعزيزا للثقة يف نزاهة  

على القضــــــــاة أال يعلقوا علنا، إال إذا كان ذلك يف ســــــــياق أتديتهم ملهام   (ب)  
على الوقائع املوضـــوعية ألي قضـــية قيد نظر احملكمتني، أو يدلوا أبي    منصـــبهم القضـــائي، 

جراءات  تعليق يتوقع على حنو معقول أن يؤثر يف نتيجة الدعوى أو يضـر ابلعدالة البينة لإل
 القانونية؛ 

على القضــــــــاة االلتزام بواجبهم املهين الذي يقتضــــــــي احرتام الســــــــرية فيما   (ج)  
ــري  ــائية وابملعلومات الســــ ــلوا عليها  يتصــــــل مبداوالهتم مع زمالئهم يف اهليئة القضــــ ة اليت حصــــ

 لواجباهتم؛  أثناء أدائهم
عتقـد  يتمتع القضـــــــــــــــاة، شـــــــــــــــأ�م شـــــــــــــــأن بقيـة املواطنني، حبريـة التعبري وامل (د)  

واالنضــــــــمام إىل اجلمعيات والتجمع، لكن عليهم ممارســــــــة هذه احلر�ت مع إيالء االعتبار  
 الواجب للقيم واملبادئ املنصوص عليها يف هذه املدونة؛  

على القضـاة أال يسـتغلوا منصـبهم القضـائي أو يسـمحوا ألحد ابسـتغالله   (هـ)  
و أي شـــــخص آخر، وعليهم أال  لتحقيق املصـــــاحل اخلاصـــــة للقاضـــــي أو أحد أفراد أســـــرته أ
 يعطوا انطباعا أبنه من املمكن ألي شخص التأثري عليهم؛ 

ــاة أن يتجنبوا على الق (و)   ــية مع    م، يف عالقاهتضــــــ فرادى املوظفني  الشــــــــخصــــــ
بصـــــــــــــــورة  الـذين يكونون من األطراف املتقـاضـــــــــــــــيـة واملمثلني القـانونيني وغريهم ممن ميثلون  

مواقف قد تؤدي على حنو معقول إىل  أي  ،  ون رائســــتهاة اليت يتولكماحمل  أمام هيئة منتظمة  
 ؛ حماابة أو حتيزشبهات بوجود  إاثرة  

ــاة الذين يعملون على أســـــاس التفرغ يف حمكمة األمم املتحدة   (ز)   على القضـــ
للمنازعات أال ميارســـوا مهنة احملاماة، ولكن جيوز هلم أن يقدموا مشـــورة غري رمسية إىل أفراد  

 نظمات اخلريية وما شابه، بال أجر؛ أسرهتم وأصدقائهم وامل
يف وســـــــــــــعهم لتعزيز روح الزمالة يف   ما  على القضـــــــــــــاة أن يبذلوا أقصـــــــــــــى (ح)  

احملكمتني. وعليهــــــم أن يتصرفــــــوا عند قيامهم بذلــــــك بكياســــــة وأن حيرتموا كرامــــــة اآلخرين،  
 مبن فيهم موظفو احملكمتني؛ 

 ؛ إليها وا رابطات للقضاة أو ينضم  وا أن يشكل   اةجيوز للقض (ط)  



للغات  ھذا النص غیر رسمي ویستند إلى قرارات صادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة. فقط قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة با
 .الرسمیة ھي التي تعكس القانون

 

له  ، جيوز  وبفعالية  القضـــــائية على حنو ســـــليم  القاضـــــي لواجباته رهنا أبداء  (ي)  
يف األمم    تنتقص من هيبة املنصـــــــب القضـــــــائي ال  مشـــــــروعة طاملا أ�ا  أنشـــــــطة  أيممارســـــــة  

 املتحدة من وجهة نظر أفراد اجملتمع املشهود هلم ابحلصافة؛ 
 

 الشفافية - 5
العدالة، أي أن يتم حتقيق العدالة معاينة، وأن  علنية  قضـــــاة أن حيرتموا مبدأ  على ال 

يتخذوا خطوات معقولة تكفل احرتام هذا املبدأ يف الطريقة اليت جيري هبا النظر يف القضا�  
 احملكمتني؛  أمام

 
 العدالة يف تسيري اإلجراءات - 6
صــــــــل إىل احلقائق  على القضــــــــاة أن يفصــــــــلوا يف املنازعات عن طريق التو  (أ)  

 يلي:  ما  وتطبيق القوانني املناسبة يف إطار إجراءات عادلة. وتشمل هذه املهمة 

 احرتام نص وروح قاعدة االستماع للجانب اآلخر؛  ‘ 1’  

 التـزام احلياد على حنو جلي؛  ‘ 2’  
 نشر األسباب وراء اختاذ أي قرار؛  ‘ 3’  

ــرية أ (ب)   ــرفوا بطريقة فيها عنصـــــــ ــاة أال يتصـــــــ و حتامل على اجلنس  على القضـــــــ
اآلخر أو متييز من نوع آخر. وعليهم أن يــدعموا وحيرتموا املبــادئ املنصـــــــــــــــوص عليهــا يف  
ميثــاق األمم املتحــدة واإلعالن العــاملي حلقوق اإلنســــــــــــــــان والعهــد الــدويل اخلــاص ابحلقوق  

أو  املدنية والســياســية. وعليهم أال يقوموا ابلتمييز جورا، ابلكلمة أو الســلوك، ضــد أي فرد 
 جمموعة من األفراد، أو يستغلوا نفوذهم والسلطة املخولة هلم؛ 

على القضــــاة أال يســــمحوا ملوظفي احملكمتني أو املمثلني القانونيني الذين   (ج)  
ميثلون أمام احملكمتني أو غريهم ممن خيضـــــــعون لتوجيهاهتم أو ســـــــيطرهتم ابلتصـــــــرف بطريقة  

 متييز من نوع آخر؛ فيها عنصرية أو حتامل على اجلنس اآلخر أو 
على القضاة أن حيموا الشهود واألطراف املتقاضية من التعرض للمضايقة   (د)  

 التخويف أثناء إجراءات احملاكمة؛   أو
عند تســـــيري الدعاوى القضـــــائية، على القضـــــاة أن يتصـــــرفوا بكياســـــة مع   (هـ)  

مالئهم يف اهليئة املمثلني القانونيني واألطراف املتقاضــــــــــــية والشــــــــــــهود وموظفي احملكمتني وز 
 القضائية واجلمهور، وأن يطالبوهم ابلتصرف بكياسة؛ 

 



للغات  ھذا النص غیر رسمي ویستند إلى قرارات صادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة. فقط قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة با
 .الرسمیة ھي التي تعكس القانون

 

 الكفاءة وبذل العناية  - 7
على القضــاة أن يؤدوا بعناية مجيع الواجبات القضــائية املســندة إليهم، مبا   (أ)  

فيها املهام املتصــــلة ابملنصــــب القضــــائي أو بتســــيري شــــؤون احملكمتني، وأن ينجزوا األعمال  
 على وجه السرعة بطريقة فعالة تتسم ابلكفاءة املهنية؛ القضائية  

أو قراراهتم يف القضــــــا� اليت ينظرون    على القضــــــاة أن يصــــــدروا أحكامهم (ب)  
ــاه ثالثة أشــــهر من انتهاء  فيها على وجه الســــرعة. وينبغي إصــــدار األحكام يف موعد أقصــ

انتهاء اجللسة اليت جرى البت فيها  االستماع للدعوى أو إقفال ابب املرافعة، أو من اتريخ 
مل تكن هناك ظروف   ما  يف املسـألة عندما يتعلق األمر مبحكمة األمم املتحدة لالسـتئناف، 

 استثنائية؛ 

على القضـــــــــــــــــاة أن يتعـــاونوا يف أي حتقيق رمسي جيرى بشـــــــــــــــــأن أدائهم   (ج)  
 منصبهم؛  ملهام

ل فعال  على القضــــــــاة أن يتجنبوا أي ســــــــلوك يضــــــــر إبقامة العدل بشــــــــك (د)  
 وعلى وجه السرعة أو بعمل احملكمة؛ 

عند االضـــطالع إبقامة العدل، على القضـــاة أن حيضـــروا جلســـات دوائر   (هـ)  
احملكمة يف أوقات عملهم العادية، على النحو الذي يقرره أعضــــــــاء احملكمة، وأن حيضــــــــروا  

يكن    مل  ما  جلســــــــــات االســــــــــتماع واملداوالت اليت تعقدها احملكمة يف الســــــــــاعات احملددة، 
لديهم سـبب مقبول يبيح عدم القيام بذلك. وعلى القضـاة أن يبلغوا مسـبقا القاضـي الذي  

كانوا ســــــــــــيتغيبون ملدة جتاوز ثالثة   ما  كانوا مضــــــــــــطرين للتغيب. وإذا  ما  يرأس احملكمة إذا 
 أ�م، فعليهم احلصول على موافقة من القاضي الذي يرأس حمكمتهم؛  

ت املعقولة فيما يتعلق ابملســـــائل اإلدارية اليت  على القضـــــاة أن يلبوا الطلبا (و)  
 ترد من القاضي الذي يرأس احملكمة اليت يكونون أعضاء فيها وأن يذعنوا هلا؛ 

على القضاة أن يتخذوا اخلطوات املعقولة للمحافظة على املستوى الالزم   (ز)  
ــان  ــذا الصـــــــــــــــــدد يف القـ ــابعوا التطورات اليت تطرأ يف هـ ــة، وأن يتـ ــاءة املهنيـ ون اإلداري  للكفـ

 والوظيفي الدويل واملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

الواجبــــــات   (ح)   على  األولويــــــة  للقضــــــــــــــــــــاة  القضــــــــــــــــــــائيــــــة  للواجبــــــات  تكون 
 األخرى.  واألنشطة 

 


