
العامة ذات الصلة هذا النص غري رمسي ويستند إىل قرارات صادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة. فقط قرارات اجلمعية  
 .ابللغات الرمسية هي اليت تعكس القانون

 
آلية معاجلة الشكاوى املتعلقة ابدعاءات سوء سلوك قضاة حمكمة  

األمم املتحدة للمنازعات وحمكمة األمم املتحدة لالستئناف أو عدم 
 الرمسية أهليتهم ألداء واجباهتم 

 
ــاة أو عدم أهليته خطيا   - ١ ــلوك قاض من القضـــــــ تُرفع االدعاءات املتعلقة بســـــــــوء ســـــــ

وبشــــــــــــكل مباشــــــــــــر إىل رئيس احملكمة املعنية. ويف حال تقدمي شــــــــــــكوى يف حق رئيٍس يف  
 م للشكوى“).  اخلدمة، توجه الشكوى إىل كبري القضاة بعد الرئيس (”القاضي املستلِ 

 م الشكوى. ويتلقى املشتكي إقرارا خطيا يؤكد استال - ٢
يوما من اتريخ وقوع ســـــــــــوء   60وال تُقبل الشـــــــــــكوى إال إذا وردت يف غضـــــــــــون   - ٣

 أد�ه.  4هو منصوص عليه يف الفقرة  ما  السلوك أو فقدان األهلية املزعوم، ابستثناء
وال جيوز تقدمي شــــــكوى حبق أحد قضــــــاة أي من احملكمتني تتعلق بســــــوء ســــــلوك  - ٤
ة املمتـــدة من اتريخ موافقـــة اجلمعيـــة العـــامـــة على آليـــة  فقـــدان أهليـــة مزعوم خالل الفرت  أو

كانون    24املؤرخ    241/ 67معاجلة أي ســـــــــوء ســـــــــلوك قد يبدر من القضـــــــــاة، يف قرارها  
، إىل اتريخ املوافقــة على هــذه اآلليــة، إال مبوجــب تــدبري انتقــايل  2012  ديســـــــــــــــمرب/ األول

 فقة. يوما من اتريخ تلك املوا  60وشريطة أن تقدم الشكوى يف غضون  

وتتمثل أنواع السـلوك اليت تسـتدعي فرض عقوبة على قاض من القضـاة يف انتهاك  - ٥
ــاة حمكمة األمم املتحدة للمنازعات وحمكمة   ــلوك قضـــــــــ املعايري احملددة يف مدونة قواعد ســـــــــ

كانون    9املؤرخ    106/ 66األمم املتحدة لالســــــــتئناف اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها  
. وتشـــــــــــمل حاالت عدم األهلية اليت تســـــــــــتدعي عزل قاض عن  2011األول/ديســـــــــــمرب  

حمكمة املنازعات أو حمكمة االســتئناف اإلصــابة حبالة مرضــية بدنية أو عقلية متنع القاضــي  
 من أداء مهامه القضائية وال ميكن إجياد حل معقول هلا. 

لقضــائية  تُعد األحكام ا  ال  ووفقا ملبادئ اســتقالل إقامة العدل واســتقالل القضــاء،  - ٦
من املســائل املتعلقة ابلســلوك، وال تكون موضــوع شــكوى يف إطار هذه اآللية. أما مســألة  

ــة   ما  أي حتديد مدى أهلية قاضٍ  - التنحي لإلشــــــراف على قضــــــية أو املشــــــاركة يف جلســــ
 . فالشكوى ليست طعناً. )1(فال ميكن تناوهلا يف إطار آلية تقدمي الشكاوى - استماع

 
من النظام األســــاســــي حملكمة   9-3من النظام األســــاســــي حملكمة املنازعات واملادة    9-4تغطي املادة   )1(

 االستئناف مسألة تنحي القضاة.
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تزال قيـد النظر إىل   ال  يُنظر يف الشـــــــــــــــكـاوى املتعلقـة بقضـــــــــــــــيـة  ال  عـامـة، وكقـاعـدة   - ٧

 البت يف القضية.  حني
  وينبغي أن تتضــــمن الشــــكاوى املتعلقة بســــوء ســــلوك أحد القضــــاة أو عدم أهليته - ٨
 يلي:  ما

 اسم املشتكي وعنوانه؛  (أ)  
 اتريخ ومكان وقوع سوء السلوك املزعوم؛  (ب)  

 ت الشكوى حبقه؛ اسم القاضي الذي ُقدم (ج)  
ل لســـــــوء الســـــــلوك أو فقدان األهلية املزعوم، مبا يف ذلك   (د)   وصـــــــف مفصـــــــَّ

 وقوعه؛  اتريخ

أي معلومات أخرى ذات صـــــلة، مبا يف ذلك أمساء الشـــــهود على الواقعة   (هـ)  
موضـــــــــوع الشـــــــــكوى واملعلومات اليت تتيح االتصـــــــــال هبم، إن وجدت، واألدلة املســـــــــتندية  

 توافرت؛   إن

 املشتكي واتريخ تقدمي الشكوى.   توقيع (و)  

 وجيوز أن يتوىل متثيل املشتكي، على نفقته اخلاصة، شخص آخر.   - ٩
ــتلِ  - ١٠ م للشـــــكوى النظر فيها  وعند اســـــتالم الشـــــكوى، يعيد الرئيس أو القاضـــــي املســـ

 بغرض حتديد التدابري الالزمة، إن وجدت.  
ليس من املناســــــب اختاذ أي  م للشــــــكوى أنه  وإذا قرر الرئيس أو القاضــــــي املســــــتلِ  - ١١

ــبعة أ�م، مع تقدمي   إجراء آخر، فعليه أن خيطر املشـــــــــــتكي بذلك خطيا، يف غضـــــــــــون ســـــــــ
 األسباب اليت استند إليها القرار، وإرسال نسخة إىل القاضي الذي قدمت الشكوى ضده  

 (”القاضي املعين“). 
اختاذ إجراء آخر،  يربر   ما  م للشــكوى أن هناكوإذا قرر الرئيس أو القاضــي املســتلِ  - ١٢

فعليه أن يزوَد القاضــي املعين بنســخة من الشــكوى مرفقة أبية واثئق داعمة له، ويدعَوه إىل  
م للشكوى  مل مينحه الرئيس أو القاضي املستلِ  ما  تقدمي تعليقاته خطيا يف غضون أسبوعني، 

 مهلة إضافية للقيام بذلك. 

ــوية الشــــــكوى على حنو غري رمسي ومبا - ١٣ يرضــــــي الطرفني يف أي وقت    وإذا متت تســــ
ــتلِ  ــي املســ ــتكي الرئيس من األوقات أثناء نظر الرئيس أو القاضــ م للشــــكوى فيها، يبلِّغ املشــ

 م للشكوى بذلك ويغَلق ملف الشكوى. القاضي املستلِ  أو
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ــتعراض أويل، أن   - ١٤ ــتلم للشـــكوى، عقب إجراء اسـ وإذا رأى الرئيس أو القاضـــي املسـ

 من املناسب إجراء املزيد من التحقيقات، يبلَّغ املشتكي بذلك.  
ــبااب كافية إلجراء حتقيق    للشـــكوى ملِ ت وإذا رأى الرئيس أو القاضـــي املســـ  - ١٥ أن مثة أسـ

رمسي، فعليه أن يُنشــــــــــــــئ فريقا من اخلرباء اخلارجيني ليحقق يف االدعاءات وأن يقدم تقريرا  
. وينبغي أن يتألف فريق  املسـتِلم للشـكوىعن اسـتنتاجاته وتوصـياته إىل الرئيس أو القاضـي  

غريهم من احلقوقيني البارزين.  اخلرباء من ثالثة أعضـاء من القضـاة احلاليني أو السـابقني أو  
م للشكوى أن �خذ يف االعتبار  وعند تعيني أعضاء الفريق، على الرئيس أو القاضي املستلِ 

 التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. 
ــتلِ  - ١٦ ــي املســ ــات فريق اخلرباء. وتكفل  وحيدد الرئيس أو القاضــ ــاصــ م للشــــكوى اختصــ

عين كافة الضــــما�ت الالزمة إلجراء حماكمة وفق  هذه االختصــــاصــــات أن ُمينح القاضــــي امل
 القانونية.   األصول

 وجيوز أن يتوىل متثيل القاضي املعين، على نفقته اخلاصة، شخص آخر.  - ١٧

ــتلِ  - ١٨ ــي املســــــــــ م  وينجز فريق اخلرباء حتقيقاته ويرفع تقريرا خطيا إىل الرئيس أو القاضــــــــــ
 شكوى إىل الفريق. للشكوى يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ إحالة ال

ويتوىل مجيع قضـــــاة احملكمة املختصـــــة، ابســـــتثناء القاضـــــي املعين، اســـــتعراض تقرير  - ١٩
 الفريق، مث يقدمون توصية ابختاذ أحد اإلجراءات التالية: 

تستند إىل أسس قوية، يغلق ملف   ال  إذا رأى أغلبية القضاة أن الشكوى (أ)  
 للشكوى القاضي املعين واملشتكي خطيا؛  الشكوى، وخيِطر الرئيس أو القاضي املستلم

إذا رأى أغلبية القضـــاة أن الشـــكوى تســـتند إىل أســـس قوية غري أن عزل   (ب)  
يربره، يتخذ الرئيس أو القاضـــــي املســـــتلم للشـــــكوى اإلجراءات   ما  القاضـــــي املعين ليس له 

 التصحيحية على النحو الذي يراه مناسبا؛  

ــاة على أن الشــــكوى   (ج)   ــألة  إذا أمجع القضــ ــتند إىل أســــس قوية وأن املســ تســ
يربره، فعليهم إخطــار الرئيس أو  مــا  على درجــة من اخلطورة حبيــث يكون لعزل القــاضـــــــــــــــي

م  م للشـــكوى يف احملكمة بذلك. وينبغي أن حييل الرئيس أو القاضـــي املســـتلِ القاضـــي املســـتلِ 
زل القاضـي  للشكوى املسألة إىل اجلمعية العامة، بواسطة جملس العدل الداخلي، ليطلب ع

م للشـكوى إخطار القاضـي املعين هبذه التوصـية يف املعين. ويتوىل الرئيس أو القاضـي املسـتلِ 
 ممكن؛  أقرب وقت 
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إذا رأت أغلبية القضـــاة أن الشـــكوى تســـتند إىل أســـس قوية وأن املســـألة   (د)  

ضي  يربره، يتخذ الرئيس أو القا ما تبلغ درجة من اخلطورة حبيث يكون لعزل القاضي املعين
م للشــــكوى اإلجراءات التصــــحيحية على النحو الذي يراه مناســــبا. وتتاح للقاضــــي  املســــتلِ 

 املعين فرصة لتقدمي بيا�ت خطية �ائية فيما يتعلق ابجلزاءات املقرتحة؛ 
يتم إخطـــــار   (هـ)   الفقرة،  هـــــذه  الوارد ذكرهـــــا يف  العمليـــــة  االنتهـــــاء من  عنـــــد 

 إليه البت يف الشكوى.   آل  املشتكي مبا

وتُراعى الســـــــــرية يف عملية اســـــــــتعراض الشـــــــــكوى حىت البت فيها �ائيا. وإذا كان   - ٢٠
(أ)، يبقى اســـــــــــم   19أو  13أو  11القرار النهائي هو القرار املنصـــــــــــوص عليه يف الفقرة  

 القاضي املعين سر� بعد انتهاء هذه العملية. 

العدل  ويقدم رئيســــــــــــــا حمكمة املنازعات وحمكمة االســــــــــــــتئناف، بواســــــــــــــطة جملس   - ٢١
 الداخلي، تقريرا سنو� إىل اجلمعية العامة عن البت يف الشكاوى.  

 وتدخل هذه اآللية حيز النفاذ بعد موافقة اجلمعية العامة عليها.  - ٢٢

 


