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  جملس حقوق اإلنسان
  ونالدورة العشر

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق

  *برييال كنولاتقرير املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، غ    
  موجز    

باملـدعني  فيما يتعلـق     على املعايري الدولية واإلقليمية الراهنة       الضوء التقرير   يسلط  
ـ تقدمي عرض موجز لألنشطة اليت اضطلعت هبا        ما مت    بعد ةالعامالنيابة  العامني ودوائر    ررة املق

بعـد   املقررة اخلاصة    وتتناول. ٢٠١١ خالل سنة    اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني    
النيابـة  دور املدعني العامني ومسؤولياهتم والنظم الشديدة التنوع املوجودة ضمن دوائر       ذلك  
وتبحث العالقة بني املدعني العامني وغريهـم مـن األعـضاء           .  على الصعيد العاملي   العامة
 يف إطار نظام العدالة اجلنائية مثل الشرطة والعاملني يف سلك القـضاء             ممن يعملون  لنيالفاع

  .على اتصال بنظام العدالةهم واحملامني وسائر األفراد الذين 
 عدد من الضمانات اخلاصة باملدعني العـامني وعلـى          علىبعد ذلك   كز التقرير   روي  

. مساءلة املدعني العـامني   ا أنه يتناول قضية     كم. عناصر خمتلفة قد تؤثر يف استقالهلم وحيادهم      
املدعني العامني  مساءلة  اخلط الرفيع الفاصل بني ضمان      يف   املقررة اخلاصة تنظر  بصفة خاصة،   و

. دون خوف أو ضغط أو هتديد أو حماباة       ومستقل  لدى أدائهم ملهامهم وضرورة عملهم بشكل       
  حفاظاً على سيادة القانون ومحايةً     -عامني  الطريقة اليت ينبغي هبا للمدعني ال     وتشدد أيضاً على    

والرتاهة، والنظـر إىل اختاذهـا      باملوضوعية واالستقالل    اختاذ قرارات تتسم     -حلقوق اإلنسان   
على أمهية إنشاء نيابة عامة تتسم باملهارة والكفـاءة وذلـك           وتؤكد أيضاً   هذا األساس،    على
  .دمي سلسلة من االستنتاجات والتوصياتم التقرير بتقتوُيخَت. بناء قدرات مالئمةطريق  عن

  
__________ 

 .ا التقريرتأخر تقدمي هذ  *  
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ٣  ١٨-٤  ..............................٢٠١١األنشطة اليت مت االضطالع هبا خالل عام   - ثانياً  

  ٣  ٧-٥  ......................الزيارات القطرية واملراسالت مع الدول األعضاء  - ألف       
  ٤  ١٨-٨  ......................................................أنشطة أخرى  -  باء       
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  ١٠  ٥٤-٣٥  ..........................................................القضائية
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  ١٦  ٨١-٥٨  ........................الضمانات اليت تكفل استقالل املدعني العامني ونزاهتهم  - سادساً  

  ٢١  ٨٧-٨٢  ......................................................مساءلة املدعني العامني  - سابعاً  
  ٢٢  ٩٢-٨٨  ...............................................................اتبناء القدر  - ثامناً  
  ٢٣  ٩٧-٩٣  ...............................................................االستنتاجات  - تاسعاً  
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  مقدمة  -أوالً  
أن تبحـث مـدى     " من املقررة اخلاصة     ١٥/٣ يف قراره    جملس حقوق اإلنسان  طلب    -١

احلاجة إىل عوامل فردية ومؤسسية إضافية، وتوضيح هذه العوامل عند االقتـضاء، وذلـك              
ية ونزاهة أعضاء النيابة العامة ودوائرها وقدرهتم على أداء مهـامهم           لضمان وتعزيز موضوع  

  ).٤الفقرة " (وفقاً لذلك يف جمايل محاية حقوق اإلنسان وتعزيز نزاهة إقامة العدل
العوامل الرئيسية اليت ميكن أن تؤثر يف       قد تناول بالفعل    املكلف السابق بالوالية    وكان    -٢

احية املؤسسية والعناصر املؤثرة يف وضـع القـضاة الفـردي           استقالل السلطة القضائية من الن    
  كفالة استقالل احملامني واملهنـة القانونيـة       الرامية إىل لضمانات  وا) A/HRC/11/41الوثيقة  (
ومع ذلك، مل تتضمن التقارير السابقة إال إشارة عرضـية إىل العناصـر             ). A/64/181الوثيقة  (

وتعتزم املقررة اخلاصة تبعاً لطلب جملس حقوق       . )١(نزاهتهموالعامني  املؤثرة يف استقالل املدعني     
بشكل  ةالعامالنيابة  دوائر  عمل  اإلنسان سد هذه الفجوة وإبراز الضمانات الالزمة لكفالة سري          

 املدعني  مساءلةبني ضمان   الفاصل   اخلط الرفيع    أيضاًتتناول  و. وموضوعي ونزيه مستقل وذايت   
دون خوف أو ضغط أو هتديد أو       ومستقل  ورة عملهم بشكل    لدى أدائهم ملهامهم وضر   العامني  
 حفاظاً على سيادة القـانون  -الطريقة اليت ينبغي هبا للمدعني العامني   وتشدد أيضاً على    . حماباة

والرتاهـة والنظـر إىل      باملوضوعية واالستقالل  اختاذ قرارات تتسم     -ومحايةً حلقوق اإلنسان    
  .اختاذها على هذا األساس

يف كـانون   اجلهات املعنيـة األخـرى      استبيان إىل مجيع الدول األعضاء و     وأرسل    -٣
 بغية مجع املعلومات من طائفة كبرية من النظم القانونية عن خمتلف املسائل         ٢٠١٢يناير  /الثاين

وتشكر املقررة اخلاصة . رداًورد واحد وثالثون  و ة العام النيابةاملتصلة باملدعني العامني ودوائر     
  .على اإلجابات املوضوعية عن أسئلة االستبيانغريها من اجلهات املعنية  والدول األعضاء

  ٢٠١١عام خالل اليت مت االضطالع هبا نشطة األ  -ثانياً  
  .١٧/٢عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان بأنشطتها املقررة اخلاصة تضطلع   -٤

  راسالت مع الدول األعضاءاملقطرية والزيارات ال  -ألف  
الوثيقة  (٢٠١١مايو  / أيار ١٦ إىل   ٩ زيارات رمسية إىل بلغاريا من        اخلاصة املقررةأجرت    -٥

A/HRC/20/19/Add.2(    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٧ ورومانيا من)   الوثيقةA/HRC/20/19/Add.1( 

__________ 

، A/HRC/11/41 والوثيقـة    ٢٤، الفقـرة    A/HRC/4/25 والوثيقـة    ٤١، الفقرة   A/HRC/8/4انظر الوثيقة    )١(
 .١٠٤ الفقرة
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بـدعوة  ) A/HRC/20/19/Add.3الوثيقـة    (٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ إىل   ١٠وتركيا من   
  .احلكومات املعنية من
 االحتاد الروسـي  أرسلت املقررة اخلاصة طلبات إجراء زيارة رمسية إىل حكومات          و  -٦
 وملـديف ونيبـال    وماليزيـا )  البوليفارية -مجهورية  ( وفرتويال والصني   وتوغو األرجنتنيو

 جورجياواالحتاد الروسي وباكستان    وتشكر حكومات   . والواليات املتحدة األمريكية   واهلند
  .ى دعوهتا إىل إجراء زيارة رمسية عل بيساو وملديف-وغينيا 

 بشأن حـدوث    تتضمن ادعاءات  رسالة   ١٠٠ووجهت املقررة اخلاصة ما جمموعه        -٧
 دولة عضواً وإىل جهتني فاعلتني أخريني       ٦٩ يف سياق واليتها إىل      انتهاكات حلقوق اإلنسان  

ومن ضـمن الرسـائل     . ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥ إىل   ٢٠١١مارس  / آذار ١٦يف الفترة من    
 عبـارة   ٣٣ رسالة عبارة عن نداءات عاجلة وبقية الرسائل البالغ عددها           ٦٧وجهة كانت   امل

املتعلقة بالرسائل  وترد التفاصيل عن الرسائل وردود احلكومات يف التقارير         . رسائل ادعاء عن  
  .)٢(خاصةالصادرة عن املكلفني بإجراءات 

  أنشطة أخرى  -باء  
دور مقـرر األمـم     " كلمة عن    ٢٠١١يل  أبر/ نيسان ١٥ألقت املقررة اخلاصة يف       -٨

 يف النهوض باملبادئ األساسية املتعلقة بـدور        باستقالل القضاة واحملامني  املتحدة اخلاص املعين    
لالحتفـال  يف مدينـة أمـستردام      خالل حلقة دراسية عقدت     " احملامني والسعي إىل ضماهنا   

  ".صرة احملامنياحملامون لن"بالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلنشاء منظمة 
عـن  يف اجتماع للخرباء     ٢٠١١مايو  /أيار ٢٧ و ٢٦شاركت املقررة اخلاصة يف     و  -٩

 حلقوق اإلنسان السامية   مفوضية األمم املتحدة     عقدتهنوع اجلنس ومحاية الضحايا والشهود      
  . ببيان اخلاصة خاللهأدلت املقررةويف جنيف 

 السابعة عشرة   تهدوريف  ق اإلنسان   ريرها إىل جملس حقو   اقدمت املقررة اخلاصة تق   و  -١٠
عـن   حـدث مـواز    يفمـايو /أيـار  ٣١يف  وشاركت ٢٠١١مايو / أيار٣٠يف املعقودة  

كما شـاركت يف    . نظمته جلنة احلقوقيني الدولية   "  األزمات فتراتالقضاة واحملامني يف     دور"
 إىل املكـسيك  عـن بعثتـها     التقرير   بشأن   حدث مواز  يف   ٢٠١١ ويوني/حزيراناألول من   

حقوق اإلنسان  للدفاع عن   اللجنة املكسيكية   كل من   نظمه  ) ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول (
جبنيف ملنظمة الدولية لكتائب السالم    امكتب  وواملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     والنهوض هبا   
  .ومجعية القانون

__________ 

 .A/HRC/20/30 وA/HRC/19/44 وCorr.1 وA/HRC/18/51انظر الوثائق  )٢(
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زيز عت عن  دولياًحضرت املقررة اخلاصة مؤمتراً،  ٢٠١١ ويوني/حزيران ١٧ و ١٦يف  و  -١١
 رابطات القضاة الوطنية والتطبيق احمللي التفاقية محاية حقوق اإلنـسان واحلريـات             اتقدر

 اسـتقالل   يواجههاالتحديات اليت   "استضافت حلقة مناقشة عن     عقد يف كييف و   األساسية  
  ."القضاء والقضاة

مناقـشة  يف حلقات    ٢٠١١ ويوني/حزيران ٢٤ و ٢٣يف  وشاركت املقررة اخلاصة      -١٢
 ستقبل القانون الذي نظمه معهد الهـاي لتـدويل        املعين مب  املؤمتر الرابع    خمتلفة خالل  تفاعلية

  . مدينة الهايالقانون يف
 يف االجتماع السنوي    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٤وشاركت املقررة اخلاصة من       -١٣

  .تركيابلرابطة القضاة الدولية الذي عقد يف اسطنبول 
 املـؤمتر الـسنوي     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤و ٣وحضرت املقررة اخلاصة يف       -١٤

  .اإلمارات العربية املتحدةلية الذي عقد يف ديب بلرابطة احملامني الدو
وإعداداً هلذا التقرير، نظمت املقررة اخلاصة اجتماعاً للخرباء عن دور املدعني العامني            -١٥

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٧ يف جنيف يوم ،يف دعم سيادة القانون
القـانون العـام    " يف االجتماع عن     ، شاركت ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣١ ويف  -١٦

  .الذي عقد يف برازيليا" الوطينالقضاء للدفاع عن جملس 
 املؤمتر التاسـع    ٢٠١٢مارس  / آذار ٤ إىل   ١وحضرت املقررة اخلاصة يف الفترة من         -١٧

والتنمية الـذي عقـد يف فيالمـورا يف         ة  واطن وامل ةلاللمدعني العامني الربتغاليني املتعلق بالعد    
  .الربتغال

 يف االحتفال باليوم الدويل للمرأة الذي نظمتـه         ، شاركت ٢٠١٢مارس  / آذار ٨يف  و  -١٨
وحصلت يف تلك املناسبة على ميداليـة سـيدة         . والية تاباسكو املكسيكية وسلطتها القضائية    

النساء املكسيكيات وأهنا سـتقدم     وأعلنت أن امليدالية هي ملك مجيع       .  تكرمياً هلا  ٢٠١٢ عام
  . امرأة٧٠٠ شخص من ضمنهم ١ ٢٠٠وحضر االحتفال حوايل . جملس حقوق اإلنسان إىل

  املعايري الدولية اخلاصة باملدعني العامني  -ثالثاً  
نظم العدالة اجلنائية يف مجيع أحناء العامل واختالف        شدة تنوع   تالحظ املقررة اخلاصة      -١٩

مما عّسر بدرجة أكرب وضع معـايري دوليـة         النيابة العامة   عامني ودوائر   وضع املدعني ال  دور و 
  . للمدعني العامنيمشتركة
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املشار إليها فيما بعد بعبـارة       ()٣(واملبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة        -٢٠
 الـذي يهـدف      على الصعيد الـدويل    هي الصك الرئيسي  ) مبادئ األمم املتحدة التوجيهية   

ال تشكل صكاً   هذه املبادئ التوجيهية    مع أن   و. أعضاء النيابة العامة  يد إىل تنظيم مهنة     بالتحد
مساعدة الدول األعضاء يف مهامها املتمثلـة يف ضـمان          "فإن اهلدف من وضعها هو      ملزماً  

يف القانون احمللي   " وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدهلم يف اإلجراءات اجلنائية         
 مبدأ توجيهياً ينطبق على مؤهالت أعضاء       ٢٤ويتضمن هذا الصك    ). الديباجة(ارسات  واملم

وينبغي أن يلفت انتباه أعـضاء النيابـة العامـة    . النيابة العامة ووضعهم ودورهم ووظائفهم    
والسلطة القضائية واملهنة القانونية وأعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية وعامة اجلمهور إىل           

  .ئ التوجيهيةهذه املباد
وتكمل معايري املسؤولية املهنية ألعضاء النيابة العامة وبيـان واجبـاهتم وحقـوقهم               -٢١

 ١٩٩٩أبريـل  / نيـسان ٢٣ اليت اعتمدهتا الرابطة الدولية للمـدعني العـامني يف         )٤(األساسية
وتضم . وجيهيةمبادئ األمم املتحدة الت   ) عايري املسؤولية املهنية للرابطة   مبإليها فيما بعد     واملشار(

 واليـة  ٩٦ منظمة عضواً من أكثـر مـن   ١٤٥الرابطة الدولية للمدعني العامني ما يربو على       
وقد اعتمدت جلنـة    . )٥( عضو ١ ٠٠٠قضائية خمتلفة ويزيد جمموع األفراد األعضاء فيها على         

 ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٨ املؤرخ   ١٧/٢األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها         
  .معايري املسؤولية املهنية للرابطة

وهناك عدد قليل من الصكوك الدولية األخرى اليت تتضمن أحكاماً تنطبـق علـى                ٢٢
 من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    ١١ املادة   يتقضوعلى سبيل املثال،    . املدعني العامني 

 فرص الفساد بني أعضاء      الدول األعضاء أن تتخذ تدابري لتدعيم النـزاهة ودرء        من )٦(الفساد
يشكل فيها ذلك اجلهاز   الاجلهاز القضائي وداخل جهاز النيابة العامة يف الدول األطراف اليت

  .جزءاً من اجلهاز القضائي
وإضافة إىل ذلك، اعتمد عدد من الصكوك على الصعيد اإلقليمي وال سيما برعاية               -٢٣

ضع املدعني العامني ودورهـم وبـشأن        لتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن و      ،جملس أوروبا 
وتشمل هذه الصكوك توصـية جملـس أوروبـا         . الضمانات الالزمة ألداء وظيفتهم املهمة    

 ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦ املؤرخة   ، يف نظام العدالة اجلنائية    ة العام النيابةدور   بشأن
ن أخالقيات املدعني    بشأ ٢٠٠٥واملبادئ التوجيهية األوروبية لعام     ) Rec (2000) 19الوثيقة  (

__________ 

املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثـامن ملنـع اجلرميـة                   )٣(
 .١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل / آب٢٧با، اجملرمني، هافانا، كو ومعاملة

الرابطة الدولية للمدعني العامني، معايري املسؤولية املهنية ألعضاء النيابة العامة وبيان واجبـاهتم وحقـوقهم                )٤(
 .١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣األساسية، 

 : انظر املوقع اإللكتروين للرابطة الدولية للمدعني العامني على العنوان التايل )٥(
http://www.iap-association.org/default.aspx. 

 .، املرفق)٢٠٠٣(٥٨/٤قرار اجلمعية العامة  )٦(
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وإعالن بـوردو   ) CPGE(2005)05الوثيقة  ) (مبادئ بودابست التوجيهية  (العامني وسلوكهم   
 بشأن القضاة واملدعني العامني يف اجملتمع الـدميقراطي الـصادر عـن اجمللـس     ٢٠٠٩لعام  

 الوثيقـة (االستشاري للقضاة األوروبيني واجمللس االستشاري للمدعني العامني األوروبـيني          
CM(2009)192.(  

  ةالعامالنيابة املدعني العامني ودوائر نزاهة ستقالل وا  -رابعاً  
هناك معايري دولية تنطبق على املدعني العامني على الصعيدين الدويل واإلقليمي كمـا               -٢٤

 إال أن هذه املعايري تستهدف عدة نظم قانونية خيتلف فيها وضـع املـدعني               .سبق ذكره أعاله  
. بالتايل على نطاق واسع لتشمل واليات قـضائية خمتلفـة          صياغتها   يوجتر ،العامني ودورهم 

" موضوعية ونزاهـة "لتعزيز إعداد حمددات طلب جملس حقوق اإلنسان من املقررة اخلاصة      وقد
قد أوصـى   املقرر اخلاص السابق    كان  و". استقالهلم"أعضاء النيابة العامة ودوائرها دون ذكر       

 "لاسـتقال "وتعزيـز   ؤسسية لكفالة   املفردية و المحددات  ل ل وفاةستجتري الوالية دراسة م    بأن
وعالوة على ذلك،   ). ١٠٤، الفقرة   A/HRC/11/41الوثيقة  (ضمن فئات أخرى    املدعني العامني   

من االضطالع بدورهم علـى  على ضرورة متكني املدعني العامني  أكدت املقررة اخلاصة احلالية     
  .)٧(هامهممل ئهمأدام وشفافيتهم يف إطار وحيادهم وموضوعيته هلمستقالحنو يضمن ا

وزراء " أو   )٨("أساسيني إلقامـة العـدل    كممثلني   "نيونظراً إىل دور املدعني العام      -٢٥
املقررة اخلاصة تكريس تقرير مواضيعي للمدعني العـامني        فمن األمهية مبكان يف رأي      ،  "عدل

د التحديات اليت قد يقانونية احمللية وحتد  ل النماذج املطبقة يف النظم ال     يتحلالنيابة العامة ل  ودوائر  
عملهم بـشكل   تعزيز سري   ل  ُبُساستكشاف  هامهم و مل لدى أدائهم يواجهها املدعون العامون    

  .مستقل ونزيه
حبث استقالل هيكل دوائر    ونزاهتهم  تقييم استقالل املدعني العامني     من املهم لدى    و  -٢٦

احلريـة  فعـدم التمتـع ب    .  استقالهلا الـوظيفي   أوونزاهة عملياهتا    يةواستقاللالنيابة العامة   
أن ينال من  وةالعامهيئة النيابة مصداقية من شأنه أن يقضي تدرجيياً على واالستقالل الوظيفي 

ويف هـذا  ). ٨٧ و١٦، الفقرتـان  A/HRC/17/30/Add.3الوثيقة (ثقة اجلمهور بنظام العدالة    
اجب الدول أن متكن املدعني العـامني       السياق، تشدد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية على و       

  ).٤الفقرة (بشكل غري مالئم من أداء مهامهم دون التدخل يف شؤوهنم 

__________ 

 .١٨، الفقرة A/65/274انظر على سبيل املثال الوثيقة  )٧(
 .٣، الفقرة ) أعاله٣انظر احلاشية (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  )٨(
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 اأكثر استقالالً مـن حيـث عالقتـه       نيابة عامة   نموذج  تزايد االجتاه حنو األخذ ب    و  -٢٧
لطة  للسةالعامالنيابة خضوع دائرة على أن   . )٩(السلطة التنفيذية بالذات   و ،بالسلطات األخرى 

مبعـىن أن   أمر واقع يف بعض البلدان،      مسألة  منه  أكثر  مبدأ  يف مسألة   غالباً ما يكون    التنفيذية  
السلطة التنفيذية تتجنب التدخل يف القضايا الفردية أو القرارات التنفيذية حىت وإن كان حيق              

ت ملنـع حـاال   أن املشكلة األساسية تظل قائمة ما دامت الضمانات الرمسية          على   .هلا ذلك 
ويف نظر اجلمهور، قد يكون الضرر الناتج عن حق االعتـراض           . غري متوفرة االعتراض هذه   

  .هذا مبثل ضرر حق التدخل
يف جمال الـسياسة    يف هذا السياق وضع مبادئ توجيهية واضحة وكافية         من املهم   و  -٢٨

كـل  وسلطة  وسائل العمل   ومدونات لقواعد السلوك واألخالق حبيث حتدَّد بوضوح        العامة  
اجلهات الفاعلة املعنية من أجل الكشف عن أي حالة انتهاك أو سـوء اسـتعمال               جهة من   

  .للسلطة حيتمل ظهورها واالعتراض عليها وتداركها

  وضع املدعني العامني ودورهم  -خامساً  

  النيابة العامةتنوع هياكل دوائر   -ألف  
النيابـة  أن تكون دائرة     ميكن   أوالً،. بطرق شديدة التنوع   النيابة العامة تنظم بنية دوائر      -٢٩

وميكن تنظيمها كإدارة عادية للخدمة املدنية ختـضع   . يتجزأ من السلطة التنفيذية     ال جزءاًالعامة  
خارج إطار   هينفذ أعمال لسلطة وزير العدل أو نائب عام قد يضطلع أيضاً باملسؤولية الوزارية و           

تبطة بالتعيني واملهنة واإلجراءات التأديبية     وميكن أن تنظم وزارة العدل املسائل املر      . وزارة العدل 
  .أو جهاز مماثل على هذه املسائل أو يقدم مشورته بشأهناالنيابة العامة أو أن يوافق جملس /و

__________ 

، التقرير عـن املعـايري      )البندقيةجلنة  (ظر جملس أوروبا، املفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون          ان )٩(
، ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ٣ النيابة العامة،    -اجلزء الثاين : األوروبية املتصلة باستقالل النظام القضائي    

البندقية على املستوى الوطين     سجلتها جلنة    وقد جتلت الرتعة اليت   . ٢٦، الفقرة   CDL-AD(2010)040الوثيقة  
وتذكر جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف           . خمتلف اهليئات الدولية  داوالت  مأيضاً يف ممارسات أو     

مايـة  أساسـية حل  شروط  هي   وحيادهم واستقالليتهمزاهة أعضاء النيابة العامة     ن"أن   كذلك   ١٧/٢ قرارها
ورأت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان       ). الديباجة، الفقرة الرابعة   ("محاية فعالة ... حقوق اإلنسان   

أن يكون هيئة مستقلة عن فرع السلطة التنفيذية وأن مينح ضمان عدم جواز             جيب  مكتب املدعي العام    "أن  
قالله يتمتع حبريته واست  "وأن  " العزل والضمانات الدستورية األخرى املمنوحة ألعضاء فرع السلطة القضائية        

جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، التقرير عن وضع حقوق اإلنـسان يف            ". (عن سائر فروع احلكومة   
وينص نظـام رومـا   ). ٣٨١ و٣٧٢، الفصل اخلامس، الفقرتان OEA/Ser L/V/II.100املكسيك، الوثيقة 
، ٤٢املادة  ." (احملكمةيعمل مكتب املدعي العام بشكل مستقل بوصفه هيئة منفصلة عن           "األساسي على أن    

وال يشارك املدعي العام أو نائب املدعي العام يف أي مسألة قد تضع حياد أي منهما موضـع                  ). "١الفقرة  
 ).٥الفقرة " (تؤثر يف الثقة باستقالله"أو قد ) ٧الفقرة " (الشك بشكل معقول ألي سبب من األسباب
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عالقـات   مع ذلك    تربطهاكمؤسسة مستقلة   النيابة العامة   ، ميكن تنظيم دائرة     ثانياًو  -٣٠
أو جهاز مـستقل  النيابة العامة لس وز جمل لة، جي ويف هذه احلا  .  التنفيذية بالسلطةوثيقة نوعاً ما    

حيتفظ وزير العدل أو جهاز آخـر تـابع         غالباً ما   و. املدعني العامني رقابة  مهن  تنظيم  مماثل  
يف مسائل التعيني   البت  تعيني املدعني العامني وميكنه     على  معينة  رقابة  للسلطة التنفيذية بدرجة    

ويف ظل هذا اهليكل، قد يبقى وزير       . نيابة العامة البصورة مستقلة أو بناء على مشورة جملس        
ويف واليات قضائية أخـرى، يعـىن       . العدل أيضاً مكلفاً بالشؤون التنظيمية وإدارة امليزانية      

وإن ظلت   ، جبميع الشؤون السياسية والتشغيلية واإلدارية     النيابة العامة الرئيس التنفيذي لدائرة    
الوزير املسؤول مما حيتمل أن يـؤثر يف اسـتقالل          بعض أوجه مراقبة امليزانية من اختصاص       

يوجد أي اتساق   الوينبغي اإلشارة أيضاً إىل احتمال أن تكون التسميات مضللة ألنه. الدائرة
  .بني الواليات القضائية

 عليه  احلالعليه  ما  هو  و ،جزءاً من اجلهاز القضائي   النيابة العامة   ، تشكل دائرة    ثالثاًو  -٣١
ويف ظل هذا اهليكل، يتوىل عادة جملـس        .  البلدان اليت تطبق القانون املدين     أساساً يف عدد من   

وقد .  على حد سواء   املدعني العامني والقضاة  قضاء أعلى أو جهاز مستقل مماثل تنظيم مهن         
تتاح للقضاة واملدعني العامني الفرصة لالنتقال من مهنة إىل أخرى وهذا أمر حيد القانون منه               

  .يف بعض احلاالت
ـ   النيابة العامة   وأخرياً، ميكن أن تكون دائرة        -٣٢  ةمستقلة متاماً عن فرعي السلطة التنفيذي

  .ةوالقضائي
بطرق خمتلفة  النيابة العامة   إضفاء الصبغة املؤسسية على دوائر      يقتصر األمر على    وال    -٣٣

 ، يكون كـل   النيابة العامة فضمن دوائر   .  أيضاً فحسب بل ميكن أن خيتلف هيكلها الداخلي      
. هيكـل هرمـي   على أساس   مدع عام مستقالً عن غريه ضمن هيكل أفقي أو تنظم الدوائر            

ويتمتع املدعون العامون عموماً حبرية أكرب يف إطار هيكل أفقي يف حني أنه من األيـسر يف                 
إطار هيكل هرمي تنسيق تطبيق القانون وتفسريه فضالً عن تنسيق هنج مشترك مع سياسـة               

 إىل وجود هدف يبتغى حتقيقه باسم االتساق أال وهو ضـمان اتبـاع              العدالة اجلنائية نظراً  
احتمال إساءة استعمال السلطة يزداد     أن   وال شك . ممارسات وإجراءات وسياسات مشتركة   

يف إطار هيكل يعتمد بدرجة أكرب على التنظيم اهلرمي وجيب بالتايل وضـع نظـام مالئـم                 
وميكن حتقيق ذلك بفـضل عمليـات       . الللضوابط واملوازين كضمان للتصدي هلذا االحتم     

غري حمترفـة أو رابطـات أو       أفرقة  تدقيق أو مراقبة داخلية أو خارجية عرب هيئات تفتيش أو           
 املدعني العامني يف دوائـر      استقاللوحفاظاً على   . نقابات للمدعني العامني على سبيل املثال     

احلصول على موافقة على شترط منهم ينبغي أن ي  الاملعتمدة على التنظيم اهلرمي،النيابة العامة 
ووفقاً ملا ذكره املقرر اخلاص السابق، ينبغـي أن يؤخـذ يف            . أعماهلم يف إطار أداء مهامهم    

االعتبار لدى حبث انتخاب رؤساء احملاكم من جانب القضاة الـزمالء احتمـال أن خيتـار                
 الـداخلي  لتنظيم اهلرمياحىت ال يتعارض النيابة العامة املدعون العامون أنفسهم رئيس دائرة      

  ).٤٩، الفقرة A/HRC/11/41الوثيقة  (املدعني العامنياستقالل مع 
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إلزامية عندما يطبـق املـدعون      املالحقة  ويف بعض البلدان والنظم القانونية، تكون         -٣٤
اعتبار مبـدأ الـشرعية مبثابـة       إىل حد ما    وميكن  ). notitia criminis(العامون مبدأ الشرعية    

ومن جانـب آخـر،     . املالحقةتربير عدم   لتناقص فرص   سيما يف القضايا البارزة      ال   ة،ضمان
ليقرروا بـدء   ) الفرصةمبدأ  (إىل حد ما    مبدأ السلطة التقديرية    للمدعني العامني تطبيق    ميكن  

ضمان سبل انتصاف بديلة غري قائمة على اإلدانة وجيّنب أيضاً    يتيح  أو عدم بدئها مما     املالحقة  
ويف الوقت ذاته، ميثل التفاوض لتخفيف العقوبة اجتاهاً متنامياً كتـدبري           . اياتراكم القض شدة  

ويف هذا الـصدد،    . لتصدي لتراكم القضايا  اللجوء إليه مع ذلك بإفراط ل     ينبغي  وال  للمالءمة  
يف الصادرة  أن توفر القوانني أو القواعد أو اللوائح        "تنص مبادئ األمم املتحدة التوجيهية على       

ات الرامية إىل   التوجيهلدى أدائهم لوظائفهم    فيها املدعون العامون سلطة تقديرية      بلدان خيول   
مبا يف ذلـك    عملية املالحقة،   اتساق النهج املعتمد الختاذ القرارات يف إطار        تعزيز اإلنصاف و  

  ).١٧الفقرة " (أو التنازل عنهااملالحقة بدء 

 الفاعلـة القـضائية وغـري    مهام املدعني العامني ودورهم فيما يتصل باجلهات    -باء  
  القضائية

يضطلع املدعون العامون بدور رئيسي يف محاية اجملتمع من ثقافة اإلفالت من العقاب               -٣٥
وعمالً مببادئ األمم املتحدة التوجيهية، حيترم املـدعون        . وهم مبثابة حراس للسلطة القضائية    

 احملاكمة وفق األصـول  العامون ويصونون كرامة اإلنسان وحقوقه مسامهني بذلك يف ضمان    
وتتمثل مهام املـدعني العـامني      ). ١٢الفقرة  (القانونية وسالسة تطبيق نظام العدالة اجلنائية       

املالحقـة القـضائية وإجرائهـا      األساسية يف أداء دور نشط يف اإلجراءات اجلنائية وبـدء           
ـ  االستئناف أو توجيه دعاوى االستئناف فيم     "وميكنهم أيضاً   ). ١١ الفقرة( صل جبميـع   ا يت

وتشري مبادئ  . كل نظام قانوين  األخرى على   هام  وتتوقف امل . )١٠("بعضهاقرارات احملاكم أو    
األمم املتحدة التوجيهية إىل مهام التحقيق يف اجلرائم واإلشراف على شرعية التحقيقات وعلى  

  ).١١الفقرة (بوصفهم ممثلني للصاحل العام وممارسة مهام أخرى تنفيذ قرارات احملاكم 
يف العالقة بني املدعني العامني واجلهـات الفاعلـة         النيابة العامة   ويؤثر هيكل دوائر      -٣٦

األخرى يف إطار نظام العدالة وال سيما القضاة والشرطة واألفراد مبن فيهم الضحايا والشهود              
وبصرف النظر عن طريقة تفسري هذه العالقات، توصي مبادئ األمـم املتحـدة             . واخلصوم

 جاهدين إىل التعاون مع الشرطة واحملاكم وأصحاب املهن         بالسعيدعني العامني   التوجيهية امل 
طبقـاً للقـانون وبـروح التعـاون        ) ٢٠ الفقرة(القانونية واملؤسسات احلكومية األخرى     

  .، وذلك يف سبيل تعزيز كفاءة املدعني العامني)١١(املتبادل
__________ 

 تـشرين   ٦يف نظـام العدالـة اجلنائيـة،        بة العامـة    النياجملس أوروبا، جلنة الوزراء، التوصية بشأن دور         )١٠(
 .٢، الفقرة ٢٠٠٠ لعام ١٩التوصية رقم ، ٢٠٠٠أكتوبر /األول

 .، الفقرة الثانية٥، املادة ) أعاله٤انظر احلاشية (الرابطة الدولية للمدعني العامني، معايري املسؤولية املهنية  )١١(
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  بالقضاةوصلته دور املدعني العامني     
مم املتحدة التوجيهية بأن ُيفصل مكتب املدعي العام فصالً تاماً عن           توصي مبادئ األ    -٣٧

مع ذلـك    تتكامل    إال أهنا  وختتلف أدوار القضاة واملدعني العامني    ). ١٠الفقرة  (مهام القضاة   
  .بشكل منصف ونزيه وفعالويعترب أداؤهم السليم ضرورياً لضمان إقامة العدل 

لسلطة القضائية، ختـضع    جزءاً من ا  النيابة العامة    ويف البلدان اليت تشكل فيها دائرة       -٣٨
علـى أو جهـاز   األقضاء الجملس لنفس اجلهاز، أال وهو عادة واملدعني العامني    مهن القضاة 

فرصة االت للمدعني العامني والقضاة     ووفقاً ملا ورد ذكره سابقاً، قد تتاح يف هذه احل         . مماثل
  .ودة علماً بأهنا حمدالنتقال من مهنة إىل أخرىا

قـد تكـون   النتقال من مهنة إىل أخـرى  افرصة لقضاة ويعترب بعض املدعني العامني وا    -٣٩
 إال أن املقررة اخلاصة تـرى أن        .دوارهمألمن توسيع آفاقهم ونطاق فهمهم      ألهنا متكنهم    مفيدة

م ذا ما يتبني على األقل، خاصة وأهن      كههذا األمر قد يؤثر على األرجح يف استقالهلم وحيادهم أو           
وقد يتيح تبـادل    . بكفاءات رفيعة املستوى  يؤدون مهام وأدواراً خمتلفة وأنه يتعني متتعهم مع ذلك          

ويف عدة بلدان، تكون مهـن      . األدوار الفرصة لكي يصبح الشخص ذاته قاضياً يف قضيته اخلاصة         
  .ةإال عن طريق مسابقالنتقال من دور إىل آخر وال جيوز امنفصلة واملدعني العامني  القضاة
وبصرف النظر عن النظام املطبق، ال ينبغي اخللط بني دور املـدعني العـامني ودور           -٤٠

ومن املهم أيضاً أن يرى عامة اجلمهور أن املدعني العامني والقضاة يضطلعون بأدوار             . القضاة
ومهام خمتلفة ألن احترام كل مؤسسة حكومية جملال اختصاص غريها هو أفضل سبيل لضمان           

 وهذا أمر أساسي لدعم ثقة اجلمهور مببـدأ         .)١٢( بالتطبيق السليم لسيادة القانون    ثقة اجلمهور 
  . بإنصافتكافؤ وسائل الدفاع وإجراءات إقامة العدل

  بالشرطةوصلته دور املدعني العامني     
. اجلنائيةاملالحقات  تعترب العالقة بني الشرطة واملدعني العامني أساسية لضمان سالسة            -٤١

بني دائرة الشرطة اليت جتـري عمليـات        املختلفة  الفئات  داخل إطار   قسيم عام   تإجراء  وميكن  
  .ةالعامالنيابة  ودائرة الشرطة اليت ختضع لدائرة ةالعامالنيابة التحقيق بصورة مستقلة عن دائرة 

إعطاء تعليمات  ويف الدول اليت لديها قوات شرطة مستقلة، ال حيق للمدعني العامني              -٤٢
رت للمدعني العامني إمكانية القيام، بعد تلقي ملف القضية، بطلب اختـاذ            وإن تواف لشرطة  ل

، ميكن  ةالعامالنيابة   ويف حال خضوع الشرطة لدائرة       .تدابري حتقيق إضافية ألغراض املالحقة    
. وتقييم شرعية ممارسـات التحقيـق     للنيابة العامة إعطاء تعليمات للشرطة بإجراء حتقيقات        

ما يتطلـب   وهو   ،الضطالع بأنفسهم بعمليات التحقيق   اضاً سلطة    أي ولدى املدعني العامني  
  .التدريب الكتساب املهارات يف جمايل التحقيق والطب الشرعي

__________ 

 .٨٦، الفقرة A/HRC/20/19/Add.3انظر الوثيقة  )١٢(
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إىل ختـصيص   لدرجة تعني معهـا     شرطة  أمن ال أمهية قوات   تزايدت  ويف عدة دول،      -٤٣
م دوائـر   تـدعي مع ضرورة الترحيب عموماً ب    و. املزيد من املوارد والسلطات لدوائر الشرطة     

دوائر يف بعض احلاالت سلطة      الشرطة   ةسلطهو جتاوز   املقررة اخلاصة   ما ختشاه   ن  فإ ،الشرطة
ويف هذا املضمار، تشدد املقررة اخلاصة على وجوب اختـاذ تـدابري فعالـة              . ةالعامالنيابة  
  ضماناً لتعاون املـدعني    ةالعامالنيابة  سيما عندما تكون دائرة الشرطة مستقلة عن دائرة          وال

 هبدف حتقيق أفضل النتائج وأنصفها وخصوصاً لـصاحل         )١٣(العامني والشرطة على حنو مالئم    
نزيهـاً    يكون حكـم املـدعني العـامني      على ضرورة أن    الضوء  تسلط  كما أهنا   . الضحايا

  .الشرطة أو احملققونأفراد ملفات القضايا اليت يعدها يف  وموضوعياً

  باحملامنيوصلته دور املدعني العامني     
ينبغي توفري احلق يف املساعدة القانونية يف كل مراحل اإلجراءات القـضائية مبـا يف               -٤٤

وينبغي إتاحة ما يكفي من الفرص والوقت والتسهيالت جلميـع          . ذلك مرحلة قبل احملاكمة   
 )١٤(األشخاص املعتقلني أو احملتجزين أو املسجونني ملقابلة حمام واالتصال به والتشاور معـه            

 وجيب على املدعني العـامني أن       .)١٥(و اعتراض أو رقابة وبضمان السرية التامة      دون تأخري أ  
 وتشدد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية على       .)١٦(يبذلوا قصارى جهودهم لصون هذه احلقوق     

  .)١٧( العامأمهية التعاون بني املدعني العامني وأصحاب املهن القانونية وحمامي الدفاع

مهية خاصة يف القضايا اليت يضطلع املدعون العامون يف إطارها وتكتسي هذه العالقة أ  -٤٥
ملدعني العامني املشاركني يف عملية حتقيق منذ البداية        فعلى ا . بدور أكرب يف إجراءات التحقيق    

 ،وينبغي للمدعني العامني على الدوام خالل التحقيـق       . االحترام التام حلقوق الدفاع   ضمان  
وحيمي هذا املبدأ سرية مجيع االتصاالت      . مبدأ امتياز املهنة  رام  احت ،سيما لدى مجع األدلة    وال

بني احملامي وموكله ويقضي بعدم استخدام هذه االتصاالت كأدلة وبعقد كل املشاورات بني             
  .)١٨( على انفرادهاملتهم وحمامي

__________ 

  .٢٢ و٢١، الفقرتان ) أعاله١٠انظر احلاشية ) (٢٠٠٠لعام  (١٩وروبا، التوصية رقم جملس أ )١٣(
  .أو حمامو الدفاع العام وليسوا املدعني العامني/هم احملامون اخلاصون و" احملامون" )١٤(
املـة  انظر املبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرميـة ومع                )١٥(

 .٨، الفقرة ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل / آب٢٧اجملرمني، هافانا، كوبا، من 
شددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أنه من البديهي توفري املساعدة القانونيـة الفعالـة يف كـل مراحـل                     ) ١٦(

ـ             ، ٧٣١/١٩٩٦ات رقـم  اإلجراءات القانونية، وال سيما يف القضايا املنطوية على حكم باإلعدام، انظـر البالغ
 .براون ضد جامايكا، ٧٧٥/١٩٩٧، ورقم ألييف ضد أوكرانيا، ٧٨١/١٩٩٧، ورقم روبنسون ضد جامايكا

 .٢٠، الفقرة ) أعاله٣انظر احلاشية (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  )١٧(
  .٢٢ و٨انظر على سبيل املثال املبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني، الفقرتان  )١٨(
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ومن الضمانات املهمة األخرى اليت تكفل احملاكمة العادلة مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع              -٤٦
  .)١٩(راءات بني االدعاء العام والدفاعاملساواة يف اإلجبذي يقتضي ال

  باألفرادوصلته دور املدعني العامني     
 حقـوق الـضحايا واملتـهمني       يضطلع املدعون العامون أيضاً بدور مهم يف محاية         -٤٧

أي مـن  التهمـة   خلـو   التحقيـق   من  بني  تعندما ي املالحقة  عليهم ضمان وقف    و والشهود
" أساليب غري مـشروعة   باحملصلة  "الوة على ذلك، ال بد هلم من التنبه لألدلة           وع .)٢٠(أساس

  .)٢١( أمام القضاء"املسؤولنيمثول مجيع اخلطوات الالزمة لضمان وهو ما يتحتم عليهم اختاذ "
وبالنسبة إىل الضحايا والشهود، يأخذ املـدعون العـامون مـصاحلهم يف احلـسبان          -٤٨

وتنص مبادئ األمم املتحدة    . ضاء حلماية أمنهم وحياهتم اخلاصة    ويتخذون اإلجراءات عند االقت   
التوجيهية على عدة واجبات تترتب على املدعني العامني إزاء الضحايا وتشمل ضمان إطالعهم             

جـرام والتعـسف يف      العدل األساسية املتعلقة بـضحايا اإل      مبادئإلعالن  على حقوقهم وفقاً    
 العامني مراعاة وضع الضحايا وآراءهـم ومـواطن          كما ينبغي للمدعني   .)٢٢(استعمال السلطة 

  .تضررت مصاحلهم الشخصية، إذا كان لذلك صلة مبا سيتخذونه من قرارمىت قلقهم 
وفيما يتعلق بالشخص املشتبه فيه أو املتهم، ينبغي للمدعني العامني أن يكفلوا قـدر                -٤٩

 يف احلسبان بـصرف     اإلمكان اطالع املتهمني على حقوقهم وأخذ كل الظروف ذات الصلة         
وفضالً عن ذلك، جيب على املدعني العامني . النظر عن كوهنا لصاحل املشتبه فيه أو لغري صاحله

 مبـا يف  ، واالحترام التام حلقه يف الدفاع عن نفسه   )٢٣(أن يضمنوا حق املتهم يف حماكمة عادلة      
ل على ما يكفيه من     ذلك حق املتهم يف االطالع على التهم املوجهة إليه بلغة يفهمها واحلصو           

  .هالوقت والتسهيالت إلعداد دفاع
وإضافة إىل ذلك، يأخذ املدعون العامون يف احلسبان وضع املشتبه فيه والضحية مـع                -٥٠

 وعلى الرغم من ذلك، جيب التمييز بني الـصاحل العـام            .)٢٤( يف الوقت ذاته   محاية الصاحل العام  
ي اعتبار أن أداء املهام املتصلة بالصاحل العام مثـل          ومصاحل الدولة لتجنب اللبس مبعىن أنه ال ينبغ       

املالحقة اجلنائية هو االضطالع بدور محاية مصلحة احلكومة أو حزب سياسي أو أي مؤسسة              
__________ 

؛ واالتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق    )ب(٣-١٤د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة        انظر العه  )١٩(
  ).ب(٣-٦؛ واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة )ج(٢-٨ اإلنسان، املادة

  .١٤مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرة  )٢٠(
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٥يف املادة   وقد جرى التشديد أيضاً على ذلك       . ١٦املرجع نفسه، الفقرة     )٢١(

تضمن كل دولة   : "وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت تنص على اآليت              
 ".طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب، كدليل يف أية إجراءات

 ).د(١٣جيهية، الفقرة مبادئ األمم املتحدة التو )٢٢(
  .، الفقرة السادسة١، املادة ) أعاله٤انظر احلاشية (الرابطة الدولية للمدعني العامني، معايري املسؤولية املهنية  )٢٣(
 ).ب(١٣مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرة  )٢٤(
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ينبغي للمدعني العامني أيضاً التأثر مبصاحل شخـصية          ومن هذا املنطلق، ال    .)٢٥(حكومية أخرى 
ومن واجبـات املـدعني العـامني       . )٢٦(هورمصاحل أخرى وبضغوط وسائل اإلعالم أو اجلم       أو

  .)٢٧(األخرى إزاء اجلمهور إيالء العناية الواجبة ملالحقة اجلرائم اليت يرتكبها املوظفون العموميون

  للمالحقة القضائيةباألحداث واخليارات البديلة وصلته دور املدعني العامني     
ى أن يـسعى املـدعون      تنص مبادئ األمم املتحدة التوجيهية خبصوص األحداث عل         -٥١

ويف . األحداث إال يف حدود الـضرورة القـصوى       مالحقة  العامون إىل عدم اختاذ إجراءات      
حدث، ينظـر   مالحقة  البلدان اليت خيول فيها املدعون العامون السلطة التقديرية الختاذ قرار           

 مبوجب القـوانني  للمالحقة  املدعون العامون بوجه خاص فيما هو متاح من خيارات بديلة           
 عنايـة خاصـة   عليهم لدى القيام بذلك إيالء و. واإلجراءات املعنية املتصلة بقضاء األحداث    

  .)٢٨(خلفتهلطبيعة اجلرمية وجسامتها ومحاية اجملتمع وشخصية احلدث و
 بـل   ،على األحداث فحسب  تسري   عند االقتضاء ال  فرص تطبيق إجراءات بديلة     و  -٥٢

البديل يف مـصلحة العدالـة      اإلجراء  يت يكون فيها    يف كل القضايا ال   النظر فيها أيضاً    ميكن  
وبناء على ذلك، توصي مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بأن يـويل املـدعون              . اجلمهور أو

ـ أو وقف اإلجراءات القضائية بشروط أو       املالحقة  العامون العناية الواجبة للتنازل عن       دون ب
القيام بـذلك   ينبغي  و) ١٨ الفقرة(لرمسي  حتويل القضايا اجلنائية عن نظام العدالة ا       ط أو وشر

  . احتراماً كامالًباحترام حقوق املشتبه فيه والضحية

  تمييزيةالمارسات غري ملادور املدعني العامني يف ضمان     
ينبغي أن جتسد معايري اختيار املدعني العامني ضمانات التصدي حلـاالت التعـيني               -٥٣

ون التمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلـنس    داآلراء املسبقة   القائمة على التحيز أو     
أو امليل اجلنسي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصـل القـومي                  

 ومـن   .)٢٩(االجتماعي أو العرقي أو امللكية أو املولد أو املركز االقتصادي أو مركز آخر             أو
وينبغي . ةالعامالنيابة  موعات األقليات يف دوائر     املهم يف هذا الصدد ضمان التمثيل الكايف جمل       

  .أيضاً أن تتاح هلذه اجملموعات فرص متكافئة للجوء إىل العدالة
مـرتكيب  مالحقـة   وينبغي للدول أيضاً أن تكفل مراعاة املنظور اجلنسي يف آليات             -٥٤

نـساين  اجلأو العنـف  /أعمال العنف وال سيما يف القضايا اليت تنطوي على العنف اجلنسي و    
__________ 

، ) أعـاله ٩حلاشـية  انظر ا  (CDL-AD(2010)040انظر جلنة البندقية، التقرير عن املعايري األوروبية، الوثيقة          )٢٥(
  .٥٦، الفقرة A/HRC/20/33/Add.6؛ والوثيقة ٧١الفقرة 

 .، الفقرة الثانية٣الرابطة الدولية للمدعني العامني، معايري املسؤولية املهنية، املادة  )٢٦(
  .١٥مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرة  )٢٧(
 .١٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢٨(
 ).أ(٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢٩(
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فضالً عن إتاحة هذه اآلليات وضمان فعاليتها ومراعاهتا لالحتياجـات اخلاصـة للفئـات              
ويضطلع املدعون العامون بدور أساسي يف ضمان املساواة التامة فيمـا يتـصل             . املستضعفة

من خالل معاقبة اجملـرمني     مبا يف ذلك     ،ر أعمال العنف  ابفرص اللجوء إىل العدالة ومنع تكر     
للقضايا مـع     تناول املدعني العامني  وتشدد املقررة اخلاصة على أمهية      . ى جرائمهم الفعلية عل 

االعتراف مبساواة املـرأة    يقلل  عدم املعاقبة الفعلية على اجلرائم      ف. )٣٠(ايناملنظور اجلنس مراعاة  
  .)٣١( على انعدام تلك املساواةاًمؤسسي اًيضفى طابعيف احلقوق بل و والرجل

  امني العاملني يف احملاكم العسكريةدور املدعني الع  -جيم  
يف احملـاكم   وسري عملهم   جيب على الدول أن تضمن امتثال سلوك املدعني العامني            -٥٥

سـيادة  نزيه ودعم   بشكل مستقل و  عليهم العمل   ويتعني  . العسكرية للقواعد واملعايري الدولية   
  . احملاكم املدنيةالقانون على غرار ما يفعله املدعون العامون الذين يؤدون مهامهم يف

وتود املقررة اخلاصة أن تكرر القول وفقاً ملا ورد ذكره يف عـدد مـن الـصكوك                   -٥٦
 مبا يف ذلك إىل املـدعني       ، إن اللجوء إىل القضاء العسكري     ،والتقارير خبصوص هذه املسألة   

تكبـة يف   املراجلرائم   ينبغي أن يكون أمراً استثنائياً ومقصوراً عموماً على          ،العامني العسكريني 
 وهذا يعين أنه    .)٣٢(املالك العسكريني  العسكرية اليت يرتكبها     ، وحتديداً اجلرائم  سياق عسكري 

 حقوق اإلنـسان    حد انتهاك املرتكبة  مىت بلغت اجلرمية    جيب إحالة القضية إىل القضاء املدين       
  .)٣٣(مدينمىت تعلقت املسألة بشخص  أو
املدعني العامني العاملني يف احملاكم     نزاهة  ووقد تنشأ أيضاً مواطن قلق بشأن استقالل          -٥٧

ففي بعض البلدان، خيـضع     .  يف حد ذاهتا    العسكرية ةالعامالنيابة  دائرة  هيكل  العسكرية وعن   
 العسكري لـوزارة الـدفاع وميكـن أن يوجـد مقـره يف القواعـد            ةالعامالنيابة  مكتب  

لعـامون العـاملون يف     يثري شكوكاً مجة بشأن ما إذا كان املـدعون ا         وهذا   .)٣٤(العسكرية
__________ 

  .A/66/289 وA/HRC/17/30ني انظر الوثيقت )٣٠(
  .٣٣ و٣٢، الفقرتان A/HRC/17/30الوثيقة  )٣١(
على سبيل املثال املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية اليت اعتمدها مؤمتر األمـم املتحـدة                 )٣٢(

، ١٩٨٥سـبتمرب  / أيلـول ٦أغـسطس إىل  / آب ٢٦السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو، إيطاليا،        
؛ واجملموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اختاذ إجراءات              ٥ الفقرة

اللجنـة  و ،؛ واالحتاد األفريقي  ٢٩، املبدأ   )E/CN.4/2005/102/Add.1الوثيقة  (ملكافحة اإلفالت من العقاب     
لقة باحلق يف حماكمة عادلـة ويف احلـصول        املبادئ والتوجيهات املتع  و ،األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب   

 .٨٩ و٤٢، الفقرتان A/HRC/17/30/Add.3على املساعدة القانونية يف أفريقيا، الفرع الم؛ والوثيقة 
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٣؛ وقرار اجلمعيـة العامـة       ٢٩، املبدأ   E/CN.4/2005/102/Add.1الوثيقة   )٣٣(

؛ واتفاقيـة   ١٦مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة       ، اإلعالن املتعلق حبماية     ١٩٩٢ديسمرب  /األول
  .٢٦، الفقرة A/61/384البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص، املادة التاسعة؛ والوثيقة 

 ٢٦، التقرير الثالث عن وضـع حقـوق اإلنـسان يف كولومبيـا،              جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     )٣٤(
  .١٠٩ إىل ١٠٧، الفصل اخلامس، الفقرات من OEA/Ser L/V/II 102وثيقة ، ال١٩٩٩فرباير /شباط
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لعامون العاملون يف السياقات العـسكرية      يثري شكوكاً مجة بشأن ما إذا كان املدعون ا        وهذا  
وحسبما هو موضح يف التقارير املعدة يف إطار . قادرين على العمل بشكل موضوعي وحيادي

لضغوط قوية من القيـادات     الوالية، قد تتعرض احملاكم العسكرية، مبا يشمل املدعني العامني،          
وعلى الـرغم مـن     . )٣٥(العقاب مما حيتمل أن يؤدي إىل إفالت مرتكيب اجلرائم من           العسكرية

ذلك، ينبغي للدول وفقاً ملا تنص عليه مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة أن تتـيح للمـدعني                 
إمكانية أداء مهامهم املهنية دون ختويف أو إعاقة أو مضايقة أو التدخل غري املالئـم يف                 العامني

). ٤الفقـرة   (و مسؤولية أخـرى     شؤوهنم أو التعرض غري املربر للمسؤولية املدنية أو اجلنائية أ         
وتؤكد املقررة اخلاصة أيضاً أنه ينبغي للمدعني العامني العسكريني أن يتلقوا التـدريب نفـسه               

  .املتاح لنظرائهم املدنيني، مبا يف ذلك جمال قانون حقوق اإلنسان

  نزاهتهم اليت تكفل استقالل املدعني العامني واتالضمان  -سادساً  
.  ونزيـه   قدرة املدعني العامني على أداء مهامهم بشكل مستقل        تؤثر عدة عناصر يف     -٥٨
 يف حـني أن     تنظيم احلياة املهنية،   و ةالعامالنيابة   نظام   ةبطريقة هيكل صلة  بعض التحديات   ول

وقد صادفت املقررة اخلاصة مراراً يف إطار أداء واليتها         . بعضها اآلخر يرتبط بعوامل خارجية    
 وانعـدام   ،)مثل املوارد البشرية واملالية واللوجستية    (وارد الكافية   عدم توفر امل  : األمثلة التالية 

تـدين  مثـل   ( وظروف اخلدمة السيئة     ؛احلرية واالستقالل بسبب ضغوط داخلية أو خارجية      
 والـشواغل  ،)األجور وعدم توفر البنية التحتية واملعدات التقنية الالزمة إلجراء حتقيق فعـال  

  . وأفراد أسرهماملتعلقة بأمن املدعني العامني

  التعيني والترقية    
تقضي مبادئ األمم املتحدة التوجيهية باختيار املدعني العامني بنـاء علـى معـايري           -٥٩

موضوعية ومتتعهم بالكفاءة والرتاهة وحصوهلم على التدريب املالئم وحتلـيهم بـاملؤهالت            
وتشدد معايري املسؤولية املهنية للرابطة الدولية للمدعني العـامني علـى           ). ١الفقرة  (املناسبة  

إىل إجراءات عادلـة وغـري متحيـزة الختـاذ          ) والترقية(ناد قرارات التوظيف    ضرورة است 
 وعالوة على ذلك،    .)٣٧( وتندرج هذه املعايري أيضاً يف عدد من املعايري اإلقليمية         .)٣٦(القرارات

__________ 

 ). ه(٢١، الفقرة A/62/207؛ والوثيقة ٣٧، الفقرة A/61/384انظر الوثيقة  )٣٥(
 .٦، املادة ) أعاله٤انظر احلاشية (الرابطة الدولية للمدعني العامني، معايري املسؤولية املهنية  )٣٦(
سان والشعوب، املبادئ والتوجيهات املتعلقة بـاحلق يف حماكمـة عادلـة            انظر اللجنة األفريقية حلقوق اإلن     )٣٧(

 ١٩؛ وجملس أوروبا التوصية رقـم       )ج(احلصول على املساعدة القانونية يف أفريقيا، الفرع واو، الفقرة           ويف
  ).ب(٥، الفقرة )٢٠٠٠ لعام(
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ينبغي أن جتسد معايري اختيار املدعني العامني ضمانات التصدي حلاالت التعيني القائمة على             
  .)٣٨(وتستبعد أي شكل من أشكال التمييز املسبقة اآلراءالتحيز أو 

النيابـة  وتعتمد إجراءات التعيني إىل حد ما على إضفاء الطابع املؤسسي على دائرة               -٦٠
ويف عدد من البلدان، تتاح الفرصة لشغل وظيفة املدعي العام عـرب مـسابقة عامـة            . ةالعام
أو الـسلطة   /لطة التنفيذيـة و   ويف بلدان أخرى، يشارك فرع الـس      . عملية اختيار أخرى   أو

 متتع املرشح خبربة عمليـة كمحـام      يشترط  ويف بعض احلاالت،    . التشريعية يف عملية التعيني   
  .ليصبح مدعياً عاماً

النيابـة   يف البلدان اليت تكون فيها دائـرة  نيالعاماملدعني واجلهاز املعين بتنظيم مهنة      -٦١
هبا هو بصفة عامة مكتـب املـدعي العـام          ة  ذات صل  جزءاً من السلطة التنفيذية أو       ةالعام
ـ األعلى للنيابـة    لس  اجملويكلف جهاز مثل جملس القضاء األعلى أو        . وزارة العدل  أو  ةالعام
 ةالعامالنيابة  دائرة  ارتبطت   حيثما   نيالعاماملدعني  مكتب املدعي العام عادة بتنظيم وظائف        أو

  .متاماًعنها مستقلة كانت بالسلطة القضائية أو 
هو طريقة موضوعية لضمان    ) امتحان(عامة  مسابقة  وترى املقررة اخلاصة أن إجراء        -٦٢

وينبغي أن تتسم عمليتا االختيار والترقيـة بالـشفافية         . تعيني مرشحني مؤهلني لشغل املهنة    
 وينبغي أن جيري اختيار هيئات التوظيف       .)٣٩(تجنب التأثري غري املربر أو احملاباة أو احملسوبية       ل

الكفاءات واملهارات وأن تؤدي هذه اهليئات مهامها دون حتيز وبناء على معايري            على أساس   
ي تدخل  أل اًاملهنة تفادي من داخل   أن تتألف أغلبية أعضائها من أشخاص       جيب   و .موضوعية

  .)٤٠(حمتملتدخل خارجي آخر سياسي أو 

  املدعي العام    
ـ النيابة  دوائر  عمل   سريحلسن  تكتسي طرائق تعيني املدعي العام أيضاً أمهية          -٦٣  ةالعام

ملـدعي العـام رئـيس الدولـة        في بعض البلدان، يتوىل تعيني ا     ف.  لذلك عدة مناذج وهناك  
موافقة الربملان أو جملس القضاء األعلى بناء على توصية وزير العـدل أو رئـيس               /مبشاركة

 حاالت أخرى،   ويف. اجلمهورية وبناء على توصية احملكمة العليا ومبوافقة ثلثي أعضاء الربملان         
املدعي العام باختياره من قائمة باملرشحني يقترحها       ) حمكمة النقض (تعني حمكمة العدل العليا     

وجيوز أن تعني السلطة التنفيذية املدعي العام يف البلدان اليت تكون فيهـا             . رئيس اجلمهورية 
  . تابعة لفرع احلكومة التنفيذي أو معتمدة عليهةالعامالنيابة دائرة 

__________ 

  ).أ(٢مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرة  )٣٨(
 .٢٣ الفقرة ،A/HRC/17/30/Add.3الوثيقة  )٣٩(
  .٢٨، الفقرة A/HRC/11/41الوثيقة  )٤٠(
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 ؛يف تعيني املدعي العام   حتكم معينة   االحتفاظ بدرجة   تود  من املفهوم أن احلكومات     و  -٦٤
الـسلطة  ثقة اجلمهور واحترام  كفيالً بكسب   أسلوب االختيار   مع ذلك أن يكون     من املهم   و

على أساس  املدعي العام   تعيني   املقررة اخلاصة    من املفضل يف رأي   و.  واملهنة القانونية  القضائية
 وينبغـي يف هـذه      ،جهاز واحد عن تعيينه من جانب     خمتلف األجهزة احلكومية    لتعاون بني   ا

  .)٤١(احلالة السعي إىل احلصول على مشورة اخلرباء
 حتـدد وبالنسبة إىل الوالية، من املفضل تعيني املدعي العام ملدة طويلة إىل حد مـا                 -٦٥

 هيئـة سياسـية،   إذ حيتمل وقت السعي إلعادة التعيني أن تتـصرف      مسبقاً مبوجب القانون    
  .)٤٢(إعادة التعينييعتقد أهنا تتصرف على حنو حيبذ  أو

  الوالية والنقل واألجر: ظروف اخلدمة    
تنص مبادئ األمم املتحدة التوجيهية على ضرورة متتع املدعني العامني بظروف عمل              -٦٦

معقولة تشمل الوالية وحسب مقتضى احلال األجر ومعاش التقاعد وتتناسب مـع الـدور              
 وتساهم ظروف العمل املعقولة يف ضمان اضطالع        .)٤٣(حلاسم الذي يؤدونه يف إقامة العدل     ا

  . ونزيهاملدعني العامني مبسؤولياهتم بشكل مستقل
ـ النيابة  مدة والية املدعني العامني على طريقة تنظيم دائرة         وتتوقف    -٦٧ فـيعني  . ةالعام

عندما تكون دائرة   عادة  (ىت تقاعدهم   املدعون العامون يف عدد كبري من البلدان يف منصبهم ح         
بينما يعينون لفترة زمنية حمددة يف بلـدان أخـرى          )  جزءاً من السلطة القضائية    ةالعامالنيابة  

 مستقلة أو يقترح املدعون العامون مـن جانـب أحـزاب            ةالعامالنيابة  حيث تكون دائرة    (
يفي للمدعني العـامني هـو      وتعتقد املقررة اخلاصة أن كفالة األمن الوظ      ). سياسية وينتخبون 

  . ونزاهتهمعنصر مهم يعزز استقالهلم
وهناك عنصر مهم آخر ينبغي توفره ضمن ظروف عمل املدعني العامني وهو عـدم                -٦٨

املربر ألنه ميكن   بدون  إىل التدخل   فاللجوء إىل النقل بدون وجه حق قد يؤدي         . جواز عزهلم 
 إىل آخر كأداة ملمارسة الـضغط علـيهم         استخدام التهديد بنقل املدعني العامني من منصب      

وعلى اخلصوص، تبدي املقررة اخلاصة قلقهـا إزاء        . كوسيلة لتنحيتهم عن قضايا حساسة     أو
مـستوى والء   توقفاً على   حاالت حيتمل فيها استخدام نظام النقل كآلية للمعاقبة أو املكافأة           

  .املدعي العام
__________ 

، الفقرات  ) أعاله ٩انظر احلاشية    (CDL-AD(2010)040جلنة البندقية، التقرير عن املعايري األوروبية، الوثيقة         )٤١(
 .٤٠ إىل ٣٤ من

كون  اليت تفيد بأنه يفضل أن تكون الوالية غري قابلة للتجديد على أن ي             ٧١انظر أيضاً املرجع نفسه، الفقرة       )٤٢(
 .إعادة التعينيبهناك احتمال 

؛ والرابطة الدولية للمدعني العامني، معـايري املـسؤولية املهنيـة،    ٦مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرة      )٤٣(
  .، الفقرتان الثالثة والرابعة٦ املادة
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مقتـضيات  جيب أال تقوم حصراً على       النقلأن عملية   وتشدد املقررة اخلاصة على       -٦٩
  .أيضاً آراء املدعي العام ومطاحمه وجماالت ختصصه ووضع أسرتهينبغي أن تراعى اخلدمة بل 

نظراً إىل أمهية دورهم ومهمتهم ينبغي أن خيضع فصل املدعني العـامني لـشروط              و  -٧٠
إطـار  اك  وجيب أن يكون هن    .)٤٤( ونزيه مستقلألنشطتهم بشكل   تقوض أداءهم    صارمة ال 

يتناول املسائل التأديبية الداخلية والشكاوى ضد املدعني العامني الذين ينبغي أن يتمتعـوا يف              
 ، على كل القرارات املتعلقة مبهنتـهم      ، مبا يف ذلك أمام احملاكم     ،أي حال باحلق يف االعتراض    

  .فيها القرارات الناجتة عن اإلجراءات التأديبية مبا
ينبغي جتاهلها أجور املدعني العامني اليت جيب أن  الرتاهة اليت الومن عناصر االستقالل و  -٧١

 وقد نقل إىل املقررة اخلاصة يف مناسبات خمتلفة الشعور          .)٤٥(تتمشى مع أمهية املهمة اليت يؤدوهنا     
وتالحظ املقررة اخلاصة أن توفري أجر مالئـم للمـدعني          . باالستياء خبصوص مستوى األجور   

  .تراف بأمهية مهمتهم ودورهم وميكن أيضاً أن حيد من خطر الفسادالعامني يعين أيضاً االع
النيابـة  وتالحظ املقررة اخلاصة أيضاً أن اإلدارة الذاتية للموارد وامليزانية يف دائـرة               -٧٢
  . قد تكون جانباً مهماً من جوانب احلرية واالستقاللةالعام

  التعليمات والتوجيهات    
ادل ومتسق يف سياسة العدالة اجلنائية، ميكن أن تصدر         سعياً إىل ضمان اتباع هنج ع       -٧٣

). خارجياً(هلا وعن سلطات غري تابعة   ) داخلياً( نفسها   ةالعامالنيابة  توجيهات عامة عن دائرة     
ـ للنيابة  وتعليمات عامة أخرى    العامة  ة  يف جمال السياس  وقد يكتسي إصدار توجيهات       ةالعام

ومن هذا املنطلق، تنص مبـادئ األمـم املتحـدة          . أمهية لتحقيق االتساق يف أعمال الدائرة     
التوجيهية على أن تضمن الدول إدراك املدعني العامني للمثل العليا والواجبـات األخالقيـة              

  )).ب(٢الفقرة (املنسوبة إىل وظيفتهم العامة 
 .)٤٦( طلب إصدار التعليمات خطيـاً     يكون من حق املدعني العامني    وينبغي أيضاً أن      -٧٤

وتشدد معـايري   . ، ينبغي أن تسّند كل التعليمات باألدلة وختضع للتدقيق        حلاالتويف مجيع ا  
جيب  ةالعامللنيابة  سلطات غري تابعة    اليت تصدرها   املسؤولية املهنية للرابطة على أن التعليمات       

لصون واقع توجيهات معمول هبا    وأن تتسق مع    مع سلطة مشروعة    أن تكون شفافة وتتمشى     
وتؤكد هذه املعايري كذلك حق املدعني العامني       ). ٢-٢املادة   (ةالعاميابة  الناستقالل  ومفهوم  

يف التحرر من االمتثال ألمر غري مشروع أو أمر يتناقض مع املعايري املهنيـة أو آداب املهنـة                  
__________ 

  .٩٠ و٨٩، الفقرتان A/HRC/20/33/Add.6الوثيقة  )٤٤(
نظر أيضاً جلنة البندقية، التقرير عن املعـايري األوروبيـة،          ا. ٦مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرة       )٤٥(

 .٢١- ٨٧الفقرة 
 .١٠، الفقرة )٢٠٠٠لعام  (١٩جملس أوروبا، التوصية رقم  )٤٦(
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  التحقيق على النحو الواجب    لضمان استقالل املدعني العامني   ومن األمهية مبكان    ). ٦املادة  (
  . القانوينل غري يف ادعاءات التدخ

التنظيم اهلرمي، ميكن أيضاً    اليت تقوم فيها النيابة العامة على أساس        ويف معظم البلدان      -٧٥
 أو بامسه  ةالعامالنيابة  أن توجه التعليمات اخلاصة بقضية معينة من املدعي العام أو رئيس دائرة             

ا يف قضية معينة أو إحالة      أو وقفه املالحقة  إىل كل مدع عام مبا يف ذلك التعليمات بشأن بدء           
 فإن هذا األمر يعد ضرباً      ،وإذا كان دافع هذه التعليمات سياسياً     . القضية إىل مدع عام آخر    

وتشدد املقررة اخلاصة كذلك على أنه من غري املستحب . من ضروب إساءة استعمال السلطة
ارجية وأنـه مـن     أن توجه التعليمات اخلاصة بقضية معينة إىل املدعني العامني من أجهزة خ           

  . بدون وجه حقلتجنب التدخل أو الضغطبدقة  وحصرها اًالضروري تدوينها رمسي

  أمن املدعني العامني    
أولئك سيما   يتعرض املدعون العامون يف عدة بلدان ملخاطر أمنية بصورة مباشرة وال            -٧٦

. ظمة واإلرهاب قضايا حساسة بوجه خاص مثل القضايا املرتبطة باجلرمية املن        الذين يتناولون   
 متاماً لدى أدائه  وال يستطيع مدع عام خيشى على أمنه وأمن أسرته أن يكون مستقالً وحمايداً              

والوثيقة احملددة الوحيدة اليت تركز على هذه املسألة املهمة هي اإلعالن بشأن املعايري             . هامهمل
وضعته الرابطـة الدوليـة      الذي   ،الدنيا املتعلقة بأمن املدعني العامني وأفراد أسرهم ومحايتهم       

) ٥ و ٤الفقرتـان   (وتتضمن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية      . ٢٠٠٨للمدعني العامني سنة    
  .أيضاً ضمانات مهمة متصلة بأمن املدعني العامني الشخصي

وحسبما يرد بيانه يف إعالن الرابطة الدولية للمدعني العامني بشأن املعـايري الـدنيا                -٧٧
 ينبغي أن تكون هناك مؤسسة خاصة تضطلع مبهمة تقيـيم           ،)٤٧(ني العامني املتعلقة بأمن املدع  

املخاطر احمليقة بأمن املدعني العامني وأفراد أسرهم وتزويدهم باملعلومات وتدريبهم وإسـداء            
وإذا تعرض املـدعون العـامون      ). ٥ و ٤الفقرتان  (املشورة إليهم بشأن السالمة الشخصية      

ال العنف أو هتديد مبمارسة العنف أو ألي شكل مـن           أفراد أسرهم ألي شكل من أشك      أو
أشكال التخويف أو اإلكراه أو املراقبة غري املالئمة، فمن مسؤولية احلكومة أن حتقق حتقيقـاً               
تاماً يف هذه احلاالت وتتخذ التدابري الرامية إىل منع تكررها يف املستقبل وإمداد املدعني العامني 

  ).٨الفقرة (يلزم من خدمات املشورة أو الدعم النفسي وأفراد أسرهم عند الضرورة مبا 
السالمة الشخصية للمدعني   ضمان  أن من واجب الدول     على  وتؤكد املقررة اخلاصة      -٧٨

  .العامني وأفراد أسرهم

__________ 

الرابطة الدولية للمدعني العامني، اإلعالن بشأن املعايري الدنيا املتعلقة بأمن املدعني العامني وأفراد أسـرهم                 )٤٧(
 .٢٠٠٨مارس /ول من آذارومحايتهم، هلسنكي، فنلندا، األ
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  عناصر أخرى    
املوارد وأعباء العمل الثقيلة وظروف العمل املادية غري املالئمة         كثرياً ما أفيد بأن قلة        -٧٩

  . لعملهم بفعاليةأداء املدعني العامنياليت حتول دون تحديات الرئيسية التشكل 
 عنصراً مهماً آخـر لـضمان       ةالعامالنيابة  ويعد أسلوب إسناد القضايا ضمن دائرة         -٨٠

وحيمي نظام مستقل وحمايد إلسناد القـضايا املـدعني         . استقالل املدعني العامني وحيادهم   
ختـصص  ويفضل عند إسناد القضايا مراعاة جمال       . ةالعامبة  النيادائرة  من  العامني من التدخل    

  .)٤٨(املدعني العامني ومؤهالهتم
 احلق يف حرية التعبري واملعتقد وتكـوين اجلمعيـات وينبغـي أن           وللمدعني العامني   -٨١

 وتشجيع التدريب املهين ومحاية وضعهم      ممصاحلهيتمتعوا حبرية تكوين مجعيات مهنية لتمثيل       
 وال ميكن للمدعني العـامني بـصفة عامـة أن      .)٤٩( معترف هبا وآداب املهنة    يف إطار معايري  

يترشحوا يف االنتخابات السياسية دون أن يستقيلوا من منصبهم إال أهنم يستطيعون عادة يف              
وترى املقررة اخلاصة أنـه     . معظم احلاالت العودة إىل وظيفتهم بعد انتهاء واليتهم السياسية        

 التحلـي   أن يسلكوا على الدوام سلوكاً مهنياً ويسعوا جاهـدين إىل         ينبغي للمدعني العامني    
 وتالحظ أن االنتساب إىل حـزب       .)٥٠(باالستقالل والرتاهة والنظر إليهم على هذا األساس      
  .التصورات يف هذا الصددعلى سياسي أو الترشح لشغل منصب سياسي قد يؤثر 

  ني العاماملدعنيمساءلة   -سابعاً  
يف نزيه مساءلة املدعني العامني أيضاً      عدل على حنو منصف ومستقل و     تقتضي إقامة ال    -٨٢

 ويف هذا الصدد تشّدد املقررة اخلاصة على      . حال إخالهلم بواجباهتم املهنية عند أداء مهامهم      
  ). ١٨، الفقرة A/HRC/17/30/Add.3(على حساب املساءلة  جيب أن ال يتم ستقاللال اأن
الرصـد مـن    :  طرق خمتلفة، منها   ملدعني العامني بعدة  امساءلة  عملية  وميكن تنظيم     -٨٣

هيئة تفتيش املدعني العـامني      أو   املدعني العامني جانب السلطة التنفيذية؛ املساءلة أمام جملس       
هيئات مستقلة مماثلة؛ أو املساءلة الربملانية، رغم أنه ال ينبغي استخدام هذا الـشكل مـن           أو

  . لفرديةأشكال املساءلة للتدقيق يف القضايا ا
ـ      العامة  وتكتسي قضية مساءلة دوائر النيابة        -٨٤ دعي أمهية بالغة عندما يكون مكتب امل

لتـدقيق الـسلطة التنفيذيـة      العامة  جراءات النيابة   إلضع  ال خي العام مستقالً استقالالً تاماً و    
ام وميكن السعي للمساءلة يف هذه احلاالت عن طريق تقدمي املدعي الع          . السلطة التشريعية  أو

__________ 

 .٩، الفقرة )٢٠٠٠لعام  (١٩جملس أوروبا، التوصية رقم  )٤٨(
 .٩ و٨مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الفقرتان  )٤٩(
  .١انظر الرابطة الدولية للمدعني العامني، معايري املسؤولية املهنية، املادة  )٥٠(
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وفضالً عن ذلك، ميكن أن ُيساَءل أعضاء النيابة عن املسائل املالية أو التنظيمية             . تقارير عامة 
  . لدى مراجعي احلسابات العامني

 للتدقيق القضائي عندما ُترفع قضايا إىل احملاكم، بالرغم من أن           املدعي العام وخيضع عمل     -٨٥
 آليـة   ضرورة وجود شدد املقررة اخلاصة على     وت. هذا التدقيق ال يشمل عادة قرار عدم املقاضاة       

تمتـع  ي أمهية بالغة يف النظم اليت    ب ذلك   مويتس. إشراف فعالة دوماً تكفل زيادة الشفافية واملساءلة      
  .  يف بعض األحيانيتواصل متتعهم هبا، تقليدياً، بصالحيات واسعة النطاق، وون العاماملدعونفيها 
مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان املتعلقة بالقضاة      أن  وأفادت املقررة اخلاصة من قبل ب       -٨٦

عنـد  إخـضاعهم،    بضرورة مساءلتهم عن أداء مهـامهم، و       املدعني العامني تقر  واحملامني و 
هذه اإلجراءات  تطبيق  بيد أنه ينبغي    ). ٦٠، الفقرة   A/65/274 (،جراءات تأديبية ، إل االقتضاء

اماً مع القواعد واملعايري الدولية      مت  مبا يتفق  املدعني العامني التأديبية وغريها من اإلجراءات ضد      
تناول " من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية تنص على         ٢١ومن أمثلة ذلك، أن الفقرة      . القائمة

الشكاوى املرفوعة ضد املدعني العامني بزعم تصرفهم على حنو خيالف بكل وضوح املعـايري              
وخيـضع  . هلم احلق يف حماكمة عادلة    و. املهنية بشكل سريع وعادل مبوجب إجراءات مالئمة      

وتشدد املقررة اخلاصة على تناسب التدابري التأديبية مـع خطـورة           ". القرار ملراجعة مستقلة  
بشأن القضاة بـأن ُيـسترَشد   بالوالية السابق كلف   وتذكّر بالتوصية اليت صاغها امل     ،املخالفة

الواجب اختاذهـا   إلجراءات التأديبية   املخالفات اليت يرتكبها القضاة وا    ب ما يتعلق بالقانون في 
املـدعني  ، واليت ينبغي أن تنطبق أيضاً على        )٩٩، الفقرة   A/HRC/11/41/Add.2(نتيجة لذلك   

 بصورة مباشرة أو غري     ئهاأعضاالعامة تقتضي مساءلة    ثقة اجلمهور يف نظام النيابة      و. العامني
ليمية بإمكانية اعتراض األطـراف  ويف هذا الصدد، يوصي عدد من املعايري اإلق      . همباشرة أمام 

  . )٥١(ةنظام مساءلة عاميف سبيل إنشاء   بعدم املقاضاةاملدعني العامنياملعنية على قرار 
أيضاً على احلاجة إىل اعتماد تدابري حمددة ملكافحـة         لقي الضوء   وتود املقررة اخلاصة أن ت      -٨٧

 باعتبار ذلك مسألة ذات     لة يف هذا الصدد   وتوصي باعتماد تدابري فعا   .  العامة الفساد يف دوائر النيابة   
  .أداة هامة أيضاً لتعزيز مهنيتهم ونزاهتهمالعامة عضاء النيابة ألسلوك قواعد الومدونة . أولوية

  بناء القدرات  -ثامناً  
ته املقررة اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان       مدقركّز التقرير املواضيعي األول الذي        -٨٨

وشّددت فيه بصفة خاصة على التثقيف      . على بناء القدرات  ) A/HRC/14/26 (٢٠١٠يف عام   
القانوين والتدريب املتواصل لفائدة القضاة وأعضاء النيابة واحملامني هبدف تطبيـق املعـايري             

  . والقواعد واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان عند النظر يف القضايا الداخلية
__________ 

ندقية بـشأن املعـايري األوروبيـة،    ؛ تقرير جلنة الب٣٤، الفقرة )٢٠٠٠لعام  (١٩جملس أوروبا رقم توصية   )٥١(
 .١٠-٨٧ الفقرة
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وتتمتـع  تتميز بالكفاءة واملهـارة     ة  عاملحفاظ على دائرة نيابة     ل أساسيدريب  والت  -٨٩
ووفقاً ملبـادئ األمـم     . وبدعم اجلمهور وثقته  والقدرات إلجناز عملها بشكل مستقل       ةثقبال

والتدريب املالئمـني   حصول املدعني العامني على التثقيف      املتحدة التوجيهية، تكفل الدول     
لضحايا، وحقـوق اإلنـسان     هم وا فيتوعيتهم باحلماية الدستورية والقانونية حلقوق املشتبه       و

وفـضالً عـن    )). ب(٢الفقرة  (وحرياته األساسية اليت يعترف هبا القانون الوطين والدويل         
. أمهية بالغة ب التدريب املتواصل    م قبل التعيني أو عند القيام بذلك، يتس       املدعني العامني تدريب  
قضائية وإدراكها يعـززان    والسوابق ال واألحكام  املعايري والقواعد واملبادئ    القواعد و فالوعي ب 

كما شّددت عدة توجيهات ومبادئ إقليمية على     . الدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الرشيد    
) ٢٠٠٠لعام  (١٩وتشدد توصية جملس أوروبا رقم . )٥٢(احلق يف التدريب والتثقيف املناسبني

ستوى من األداء يف     واجباً وحقاً أساسيني لبلوغ أعلى م      باعتبارهعلى الدور الثنائي للتدريب     
  ).٧الفقرة (إقامة العدل 

إىل ظهور أشكال جديدة من اجلرمية واحلاجة إىل تصّدي         أيضاً  وتشري املقررة اخلاصة      -٩٠
ويف هذا الصدد، يشكِّل التخصص جانباً هامـاً مـن          . )٥٣(سلطات النيابة هلا بصورة مناسبة    

للتحقيـق يف   كافية  لبشرية والتقنية ال  ملوارد ا املدعني العامني الواجب تزويدهم أيضاً با     تدريب  
وتالحظ املقررة اخلاصة ببعض القلق أيضاً . اجلرائم على النحو الواجب، عندما ُيكلَّفون بذلك

  . يف بعض البلدان نفقات أنشطة التدريباملدعني العامنيحتمل 
 على  الواجب توفريه للمدعني العامني   وترى املقررة اخلاصة أنه باإلضافة إىل التدريب          -٩١

 واحملامني بـشأن    املدعني العامني لقضاة و وجه التحديد، فإن تنظيم دورات تدريبية مشتركة ل       
  .أن يعزز التفاهم املتبادل والتعاون فيما بينهممن شأنه املواضيع ذات االهتمام املشترك 

، للمـدعني العـامني   وُتثين املقررة اخلاصة على العمل الذي أجنزته الرابطة الدولية            -٩٢
يف  تدريبية   دواموجمموعة  ) ٢٠٠٣ (دليل حقوق اإلنسان ألعضاء النيابة العامة     اصة نشر   وخب
 على التطبيق   املدعني العامني ُصمِّمت الستخدامها يف تدريب     ) ٢٠١٠( حقوق اإلنسان    جمال

  .العملي للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف عملهم املهين

  االستنتاجات  -تاسعاً  
ـ م  ينبغي هل  هم املمثلون األساسيون يف جمال إقامة العدل، و        املدعون العامون   -٩٣ ذه هب
واإلسهام بذلك يف ضـمان     حقوق اإلنسان،   دعم  كرامة اإلنسان و  ومحاية   محتراا ةصفال

ون يضطلعكما أهنم . )٥٤(وسالمة سري أعمال نظام العدالة اجلنائية   مراعاة األصول القانونية    
__________ 

من أمثلة ذلك، املبادئ والتوجيهات بشأن احلق يف حماكمة عادلة ويف املساعدة القانونية يف أفريقيا، الفـرع                  )٥٢(
 .٧، الفقرة )٢٠٠٠لعام ( جمللس أوروبا ١٩؛ التوصية رقم ‘١‘)أ(واو

)٥٣( A/HRC/17/30/Add.3 ٥٨، الفقرة.  
 .١٢ و٣ التوجيهية، الفقرتان مبادئ األمم املتحدة )٥٤(
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 بوابـة  أُمناءفالت من العقاب ويعملون بصفتهم  إلبدور حيوي يف محاية اجملتمع من ثقافة ا       
  .السلطة القضائية

 وغريهـم مـن     املدعني العـامني  يف العالقة بني    العامة  ويؤثر هيكل دوائر النيابة       -٩٤
ن واألفراد،  والقضاة وأفراد الشرطة واحملام   أال وهم    ،األطراف الفاِعلة يف النظام القضائي    

للمدعني العامني   عن كيفية إقامة هذه العالقات، ينبغي        وبغض النظر . َمبن فيهم املتقاُضون  
للتعاون مع أفراد الشرطة واحملاكم واحملامني وغريهم من املؤسسات احلكومية بغية           السعي  

  .تعزيز فعالية النظام وكفاءته
هيكلية أو مؤسسية أو طارئة أو قانونيـة        وامل   عدة ع  وألقى التقرير الضوء على     -٩٥

ويقع على الدول التـزام بإتاحـة       . عدة على عمل املدعني العامني    ميكن أن تؤثر بطرق     
 من القيام بدورهم ووظيفتهم اهلامني بطريقـة        املدعني العامني الضمانات الالزمة لتمكني    

 إىل املـوارد   املـدعون العـامون   وباملثل، حيتاج   . موضوعية قائمة بذاهتا ومستقلة وحمايدة    
تهم لـدى    كفالة مساءل  يف الوقت ذاته  ومن املهم   . همالبشرية واملالية والتقنية إلجناز عمل    

  .هامهممل ئهمأدا
وتشدِّد املقررة اخلاصة أيضاً على أمهية إنشاء دوائر نيابة عامة تتميـز بالكفـاءة       -٩٦

 ، عنـد التعـيني  للمدعني العامني بالتدريب املناستوفري واملالئمة بناء القدرات   بواملهارة  
  . ال حياهتم الوظيفية وبصورة مستمرة كذلك طواألويل
نزاهة املـدعني   تعزيز موضوعية و  التالية لتأمني و  توصيات  الوتقدِّم املقررة اخلاصة      -٩٧

، وكذلك قدرهتم على أداء وظائفهم مبا ُيسهم يف إقامة العدل            النيابة العامة   ودوائر العامني
  .بإنصاف

  التوصيات  -عاشراً  

  هيكل دائرة النيابة العامة    
بغض النظر عن اهليكـل     ل  ستقالباالعضو النيابة العامة ودائرهتا     تع  ب أن يتم  جي  -٩٨

أداء أنشطتهم الوظيفية على حنو     العامة  وينبغي للدول أن تكفل ألعضاء النيابة       . املؤسسي
  .مستقل وموضوعي وحمايد

الـوارد   من التـدخُّل    املدعني العامني وحيمي نظام مستقل وحمايد لتوزيع القضايا         -٩٩
 أخذ جمال ختصص املدعني العامني ومؤهالهتم       عند توزيع القضايا  فضل  وي. لعامة ا النيابة من

  .يف االعتبار
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   والسلطة القضائية واألطراف الفاِعلة األخرىاملدعني العامنيالعالقة القائمة بني     
وينبغي احلفـاظ   . ودور احملاكم والقضاة  املدعني العامني   ط بني دور    لاخلينبغي  ال    -١٠٠

ونزاهة املدعني العامني، وهم مميزون عن القضاة وُينظر إليهم علـى هـذا              على استقالل 
  .أدوارهم ووظائفهماألساس يف مجيع األوقات، لشدة اختالف 

 وأفـراد   املدعني العامني وينبغي للحكومات أن تتخذ تدابري فعالة تضمن تعاون           -١٠١
ستقلني عـن دائـرة     الشرطة على النحو املناسب، ال سيما عندما يكون أفراد الشرطة م          

  .النيابة العامة
، كلما كان ذلك مناسباً لقراراهتم، مراعاة وضع املشتبه         للمدعني العامني وينبغي    -١٠٢
وينبغي التمييز بني املصاحل العامـة      . ه والضحية، ويف الوقت نفسه احترام الصاحل العام       في

ال ينبغي أن يعترب مبثابة     لتصرف باسم الصاحل العام     او. ومصاحل الدولة، تفادياً ألي التباس    
  .صلحة احلكومة أو حزب سياسي أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولةمحاية مل
كفالة احلـق يف    و ني العامني فعاد مع احملامني وامل   تعاونللمدعني العامني ال  وينبغي    -١٠٣

وينبغي للدول أن حتترم مبدأ مساواة      . دفاع قانوين سبل كافية لالستعانة ب   حماكمة منصفة و  
يتطلب أموراً منها املساواة اإلجرائية     وهو ما    واحملامني،   املدعني العامني بني  ائل الدفاع   وس

  .بني النيابة والدفاع
والنظر يف اختاذها بدالً من     تدابري بديلة   للمدعني العامني التشجيع على اختاذ      وينبغي    -١٠٤

 اللجوء إىل إجراءات    وينبغي تطبيق إمكانية  .  التعامل مع األحداث   لدىحماكمة رمسية   إجراء  
  .بديلة أيضاً على مجيع القضايا عندما يكون البديل يف صاحل العدالة أو الصاحل العام

كيب مـرت كفل مراعاة املنظور اجلنسي يف آليات مالحقة        وينبغي للدول أيضاً أن ت      -١٠٥
القـائم  العنف  أو  /العنف اجلنسي و  نطوي على   ، وال سيما يف القضايا اليت ت      أعمال العنف 

لالحتياجـات  اهتا   وُمراع يتهافعالفضالً عن إتاحة هذه اآلليات وضمان       على نوع اجلنس،    
  .ات املستضعفةللفئاخلاصة 

   يف احملاكم العسكريةاملدعني العامنيدور     
يف احملاكم  متثال سلوك املدعني العامني وسري عملهم       جيب على الدول أن تكفَل ا       -١٠٦

  .يةلقواعد واملعايري الدوللالعسكرية 
حقوق اإلنسان   انتهاكمىت بلغت اجلرمية حد     دين  القضاء امل جيب إحالة القضية إىل       -١٠٧

  .مدينمىت تعلقت املسألة بشخص أو 

  ني العامالواجب توفريها للمدعنيضمانات ال    
بـإجراء  معايري موضوعية   أن يتم القبول يف مهنة النيابة العامة على أساس          ينبغي    -١٠٨

  .مسابقة عامة
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كسب ثقة اجلمهور واحترام    على حنو يتم معه     املدعي العام   واختيار  ينبغي تعيني   و  -١٠٩
  .طة القضائية واملهنة القانونيةالسل
تعزيـز  لعنصراً هاماً   للمدعني العامني باعتبار ذلك     وينبغي كفالة األمن الوظيفي       -١١٠

  .متههنزااستقالهلم و
 وظائف أخرى كتهديد أو استناده       إىل املدعني العامني وال ينبغي اللجوء إىل نقل        -١١١

 ووضعه اُألسري وتطلعاته    املدعي العام وينبغي مراعاة آراء    . حصراً إىل مقتضيات الدائرة   
  .واختصاصه عند اختاذ قرار النقل

، ويفضل  على أساس إجراء ُمنِصف وحمايداملدعني العامنيوينبغي اختاذ قرار ترقية       -١١٢
   .أن يتم ذلك عن طريق املسابقة

فصل املدعني العامني ملعايري صارمة ال تقلل مـن شـأن           وينبغي أن ختضع عملية       -١١٣
  .بشكل مستقل ونزيهوظائفهم ئهم لأدا

 - مبا يف ذلك لدى احملـاكم     - حق االعتراض    للمدعني العامني وينبغي أن يكون      -١١٤
جراءات اإلعن  على مجيع القرارات املتعلقة حبياهتم الوظيفية، مبا يف ذلك القرارات النامجة            

  .تأديبيةال
ومتسقة مع أمهيـة املهـام الـيت        أجور املدعني العامني كافية     وينبغي أن تكون      -١١٥

  .يضطلعون هبا
 بشأن قـضايا    املدعني العامني وينبغي تفادي توجيه أجهزة خارجية تعليمات إىل          -١١٦
عليمات ضـرورية،   اليت تكون فيها هذه الت    ، يف القضايا االستثنائية،     بيد أنه ينبغي  . حمددة

. بدون وجه حق  لتفادي التدخل أو الضغط     تقدميها خطياً وتسجيلها رمسياً وحصرها بدقة       
احلق يف االعتراض على التعليمات املوجهـة إلـيهم،         للمدعني العامني   وينبغي أن يكون    

  .وخباصة عندما ُتعترب غري قانونية أو تتعارض مع املعايري املهنية أو آداب املهنة
وظروف عمـل ماديـة     كافية   هياكل أساسية    للمدعني العامني بغي أن تتاح    وين  -١١٧

ويشمل ذلـك   . ألداء مهامهم بفعالية  الالزمة  مناسبة، فضالً عن املوارد البشرية والتقنية       
  .توفري التدريب املتخصص واملوارد الالزمة ومعدات التحقيق واملهارات التقنية

وينبغـي  .  وأسرهم للمدعني العامني خصية  وينبغي للدول أن تؤّمن السالمة الش       -١١٨
التحقيق على النحو الواجب يف أي عمل من أعمال العنف أو التهديـد بـالعنف أو أي                 

 املـدعني العـامني   شكل من أشكال التخويف أو اإلكراه أو التدخل غري املوجب لدى            
ـ  وباملثل، ينبغي اختاذ خطوات ملنع تكرار ذلك مستقبالً ومتكـني         . أسرهم أو/و دعني  امل

  . وأسرهم من تلقي املشورة أو الدعم النفسي الالزمني عند االقتضاءالعامني
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جاهدين يسعوا للمدعني العامني أن يسلكوا على الدوام سلوكاً مهنياً وأن وينبغي   -١١٩
هلم الترشـح   وال ينبغي   . التحلي باالستقالل والرتاهة والنظر إليهم على هذا األساس       إىل  

  .دون االستقالة من وظائفهملالنتخابات السياسية 

   املدعني العامنيمساءلة    
وينبغي اختاذ مجيع اإلجـراءات  . هامهممل ئهمعن أدامساءلة املدعني العامني    ينبغي    -١٢٠

اماً مع املعايري والقواعد الدولية املنطبقة،    ق مت ف مبا يت  همالتأديبية وغريها من اإلجراءات ضد    
ام حمكمة مستقلة وحمايدة أو هيئة تأديبيـة منـشأة          مبا يف ذلك احلق يف حماكمة عادلة أم       

  .مبوجب القانون
ألن وينبغي لألطراف املعنية أن تتمكن من االعتراض على قرار عدم املقاضـاة               -١٢١

  .املساءلة والشفافيةلزيادة أداة ذلك ميكن أن يشكل 
  . العامةنيابةوينبغي إعطاء األولوية لوضع تدابري فعالة ملكافحة الفساد يف دوائر ال  -١٢٢
ورصد االمتثال ألحكامهـا    للمدعني العامني   سلوك  قواعد  وينبغي وضع مدونة      -١٢٣

  .املدعني العامنيملساءلة 

  بناء القدرات    
وبـصورة  وقـت التعـيني األويل      اً  كافيتدريباً  أن يتلقى املدعون العامون     ينبغي    -١٢٤
قواعـد ومعـايري حقـوق      يشمل التدريب إلزاماً    جيب أن   و. طوال فترة خدمتهم   دورية

على معاجلة القـضايا بـصورة      أيضاً  وينبغي توفري التدريب    . اإلنسان اإلقليمية والدولية  
  .تراعي نوع اجلنس

، ينبغـي   للمدعني العامني بشكل حمدد   وفضالً عن ضرورة توفري التدريب اخلاص         -١٢٥
امني بـشأن    واحمل املدعني العامني لقضاة و ل ة مشترك يةتدريبدورات  تنظيم  على  تشجيع  ال

املتبـادل  املواضيع ذات االهتمام املشترك نظراً إىل ما لذلك من أثر يف تعزيـز التفـاهم                
  .فيما بينهموالتعاون 

  . كحافز هام ملؤهالهتماملدعني العامنيوينبغي للدولة أن تتكفّل بنفقات تدريب   -١٢٦

        


