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لمعايیيیرر االددووليیةل هھتوونسس: يیجبب تعدديیلل مشررووعع االقانوونن االمتعلقق بالمجلسس ااألعلى للقضاء لضمانن اامتثال  
 

أأعضاء مجلسس نوواابب االشعبب إإلى تعدديیلل مشررووعع في ووررقة مووقفف نشررتهھا االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن االيیوومم٬، ددعتت االلجنة 
ستقاللل االقضاء.الاالكاملل للمعايیيیرر االددووليیة  هھاالقانوونن االمتعلقق بالمجلسس ااألعلى للقضاء ووذذلكك بهھددفف ضمانن اامتثال  

 
إإنن مشررووعع االقانوونن منن شأنهھ تعززيیزز ااستقاللل االقضاء٬، ال سيیما منن خاللل إإنهھاء سيیططررةة االسلططة االتنفيیذذيیة على االمجلسس ااألعلى 

ووأأنن يیكوونن االمجلسس ااألعلى أأغلبيیة االمجلسس منن قضاةة منتخبيینن منن نظظرراائهھمم٬،  شكللت أأنن ء٬، ووذذلكك عنن ططرريیقق ضماننللقضا
االمهھني للقضاةة.  االمسارر بتددبيیرر للقضاء هھھھوو االجهھة االووحيیددةة االمختصة  

 
 جوواانبهھ االمعايیيیرر االددووليیة في بعضضمع  يیتوواافققااللجنة االددووليیة للحقووقيیيینن قلقة منن أأنن مشررووعع االقانوونن ال  ٬، فإننوومع ذذلكك

 ووتمثيیللعلى تدداابيیرر محددددةة ووملمووسة لضمانن مشارركة يینصص على ووجهھ االخصووصص٬، فإنن مشررووعع االقانوونن ال ووااألساسيیة. 
االتشاوورر مع  كما ال يیكفلل مشررووعع االقانوونن ككلل٬، االقضاءفي وولقضاء  ل ااألعلىمجلسس االكاملل وومتساوويي  في بشكلل االمررأأةة 

لكلل االموواارردد االماليیة االكافيیة ووإإتاحة تخصيیصص كذذلكك وواالقضاء٬، إإعدداادد ووتنفيیذذ ميیززاانيیة  في تهھشارركاالمجلسس ااألعلى للقضاء ووم
.ةعام منن االمجلسس ااألعلى للقضاء وواالقضاء  

 
: "على مجلسس نوواابب انهھب مدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا في االلجنة االددووليیة للحقووقيیيیننووصررحح سعيیدد بنعرربيیة٬، 

 االجنسيیننلكال  ثالمووم اووتعدددديی بشكلل فعلي٬، ستقالم االمجلسس ااألعلى للقضاء يیكوونن ليیضمنن ااننتعدديیلل مشررووعع االقانوونن  االشعبب
االمجلسس ميیززاانيیة في إإعدداادد ووتنفيیذذ ميیززاانيیة االقضاء ككلل٬، ووليیسس فقطط  تمم تووسيیع صالحيیاتهھ لتشملل مشارركتهھووأأنن يی بشكلل عاددلل٬،

ااألعلى للقضاء."  
 

لمسارر ل تددبيیرر االمجلسسووعع االقانوونن على ضماناتت معززززةة لمشرريینصص بيینما  هھمنن أأناايیضا إإنن االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن قلقة 
النظظامم االتأدديیبي٬، ال ب متعلقة٬، ووجوواانبب معيینة وونقلهھمم ٬،االمهھني للقضاةة٬، إإال أأنن االنصووصص االمتعلقة باألمنن االووظظيیفي للقضاةة

تتماشى تماما مع االمعايیيیرر االددووليیة.  
 

االقضاةة عررضة لإليیقافف أأوو للعززلل إإال لددووااعي عددمم ضمانن أأال يیكوونن ووختمم بنعرربيیة: "يیجبب تعدديیلل مشررووعع االقانوونن بهھددفف 
في جميیع  ٬،ضمانن االحصوولل على موواافقة االقاضي٬، وواالقددررةة أأوو ددووااعي االسلووكك االتي تجعلهھمم غيیرر الئقيینن ألددااء مهھامهھمم

عاددلة وومحددددةة ووفقا لمعايیيیرر  االقضاةة أأخررىى٬، ووأأنن تكوونن ااإلجررااءااتت االتأدديیبيیة ضدد محكمة أأوو دداائررةةفي حالل نقلهھ إإلى  ٬،االظظررووفف
."االمعموولل بهھا سلووكك االقضائيلاا  

 
  :لالستعالمم

تيیوو بووتررووشش٬، االمستشارر االقانووني في بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا في االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن٬،   
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