
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الئحة بالوثاق الدولية الخاصة بالقضاء-1-

 1 



 

 10 ،3- د ألف217قرار الجمعية العامة ، "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  "األمم المتحدة، -1

  htm.humanr/aboutun/arabic/org.un.www://http، المسترجع من 1948ديسمبر /كانون األول

  

، المسترجع من 1950 نوفمبر 4روما في ، "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان" مجلس أوروبا،  -2
html.euhrcom/arab/humanrts/edu.umn.1www://http   

  

المؤرخ ) ألف (2200قرار الجمعية العامة، "عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيةال"األمم المتحدة،  -3

  ، المسترجع من1966ديسمبر /  كانون األول16في 
htm.iccpr/text/files-un/arabic/org.hrw://http  

قراري ميالنو،  ،"مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية" ،ألمم المتحدةالجمعية العامة ل -4

، المسترجع من 1985ديسمبر /  كانون األول13 في 40/146ورقم  1985 نوفمبر 29 في 40/32 رقم
htm.ijb-un/text/files-un/carabi/org.hrw://http 

، يونيو "للعدالةإعالن بيروت "المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة، المؤتمر العدالة العربي األول،  -5

  html.1f/org.acijlp.www://http، المرجع 1999

دعم وتعزيز حول إعالن القاهرة  ”،مؤتمر العدالة العربي الثانيالمحاماة، المركز العربي الستقالل القضاء و -6
   منرجعست الم،2003، شباط  القاهرة،"استقالل القضاء 

htm.2-moutamr/abdlaw/com.mybiznas.www://http  
  

 مبادئ االتحاد الدولي -مرتكزات التقرير الوطني حول حالة القضاء"، )IFES(ولية  المنظمة الدولية للنظم الد-7
  .2003، ديسمبر "للنظم االنتخابية للنزاهة القضائية 

  
Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, “Bangalore Principles of   

Judicial Conduct”, 2002, retrieved from: 
http://72.14.203.104/search?q=cache:uN2wfB9JsY4J:www.ajs.org/ethics/pdfs/Banga
lore_principles.pdf+THE+BANGALORE+PRINCIPLES+OF+JUDICIAL+COND
UCT&hl=en&ct=clnk&cd=1 
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  :مراجع أخرى مفيدة

  

/ وسيم حرب . د) /  صفحة64( التجارب الحديثة –ورقة حول تطوير اإلدارة العدلية في الدول العربية  .1

 منتدى التنمية في –التنمية واإلصالحات المؤسساتية :  ورشة عمل2000 مارس 8- 5القاهرة 

 : المتوسط

 القضائية ومبدأ استقاللية القضاء، أهداف تطوير اإلدارة تعريف اإلدارة العدلية، اإلدارة العدلية والسلطة: مقدمة 

 .الدراسات الموضوعة وطنياً وإقليمياً/العدلية، تعريف بالتصميم وشرحه

للتنظيم  السمات العامة -: الواقع التنظيمي واإلنتاجي لإلدارة العدلية وللقضاء في الدول العربية: الفصل األول 

 –"). العمل القضائي"الثنائية القضائية، الصفة التقنية للعمل القضائي، إشكاليات (القضائي في الدول العربية 

المساواة أمام القضاء، استقاللية القضاء، تنوع (األسس العامة التي يرتكز عليها التنظيم القضائي في الدول العربية 

األجهزة ( أركان اإلدارة العدلية –). د القضاة، شفوية وعالنية المحاكمةاألجهزة القضائية، تدرج المحاكمة وتعد

 دور وزارة العدل في –). القضائية العليا، أجهزة التفتيش والمراقبة، مراكز التأهيل القضائي، أقسام وزارات العدل

 .التعاون العربي على الصعيد القضائي والعدلي. تطوير اإلدارة العدلية

 مقدمات -: مقدمات تكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت في تطوير اإلدارة العدلية العربية: الفصل الثاني 

بنوك المعلومات القانونية، قواعد المعطيات والبيانات القضائية، مكننة أعمال (المعلوماتية القانونية والقضائية 

تجاري : المعلوماتي وانعدام التخطيط العام السمات العامة لتعامل اإلدارة العدلية العربية مع الشأن –). المحاكمة

تجارب /على صعيد القطاع العام، على صعيد القطاع الخاص: تجارب بنوك المعلومات القانونية العربية(جزائية 

  ).مكننة وزارات العدل، قواعد البيانات القضائية، مكننة المحاكم: المعلوماتية في مجال مكننة اإلدارة العدلية

يمن، الكويت، مصر، دبي، ال(مكننة اجراءات التقاضي في بعض الدول العربية دراسة مشاريع  .2

وصف : القسم التمهيدي/ مقدمة: تتناول هذه الدراسة خمسة أقسام / 2001/ ) وسيم حرب. د) المغرب

وصف مراحل المكننة في : القسم األول/ هيكلية وبناء العدلية والجسم القضائي في الدول العربية المعنية

: القسم الثالث/ وصف عام لمختلف تطبيقات المعلوماتية: القسم الثاني)/ مركز المعلوماتية(دارة العدلية اال

  .الخاتمة

الدكتور وسيم /حامي عمر زين الم(دراسة حول أوضاع المحامين وأدوات عملهم في الدول العربية  .3

ء قواعد العدالة، مشروع أهمية مهنة المحاماة في إرسا: تعرض هذه الدراسة / 2004-2003 / )حرب

أهداف المشروع وركائزه، دور نقابات وجمعيات المحامين في : تطوير إدارة العدالة في الدول العربية

تطوير العمل القضائي والعدلي، األعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع، أدوات وخطة عمل المشروع، نتائج 

دة معلومات قانونية لألنظمة المتعلقة بمهنة مسح واستبيانات االتحادات والنقابات والجمعيات، قاع

  .المحاماة، مقترحات تطوير مهنة المحاماة

 لصالح وزارة العدل اللبنانية 1994دراسة أعدت عام ) / وسيم حرب. د(االختناق القضائي في لبنان  .4

  .بدعم من البنك الدولي
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