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توطئة
وال�سيا�سّية  املدنّية  الإن�سان:  حلقوق  جوهًرا  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  يعترب 
والجتماعّية والقت�سادّية والثقافّية وحمال لها، لأن اأ�سا�ص و�سبب جلوء الفرد اإىل 
الق�ساء هما للذود عن احلق املعتدى عليه اأو عند ن�سوء خالف حوله، وعليه يغدو 
واملواثيق  الن�سو�ص  توالت  الذي  احلماية  ومناط  حمور  عادلة  حماكمة  يف  احلق 

الدولية على تاأكيده باعتباره يلبي جانب احلماية حلقوق الإن�سان. 

ولطبيعة وتكوين هذا احلق من جهة، ومن جهة اأخرى، ل�سمان الإعمال احلقيقي 
والكامل ملنظومة حقوق الإن�سان، درج العديد من النظم القانونية يف العامل - وتاأثرا 
العادلة،  باملحاكمة  املق�سود  ماهية  تف�سيل  على   - الدولية  واملعايري  الفقه  بذلك 
التقا�سي  اإجراءات ومراحل  الفرد ملحاكمة عادلة خالل  اأن يخ�سع  واآليات �سمان 
كافة، مما يوؤكد نتيجة حتمية مفادها اأن الإعمال والتقّيد مب�سمون وجوهر املحاكمة 
الأفراد عند  بها  يتمتع  املحاكمة  لتلك  بتطبيق �سمانات  يتجليان ويظهران  العادلة 

جلوئهم اإىل ال�سلطة الق�سائية كاإحدى و�سائل الإن�ساف الوطني. 

من هنا تنبع اأهمية �سمانات املحاكمة العادلة كم�سمون معياري وحقيقي للمحاكمة 
التي  والقت�سادية  وال�سيا�سية  والثقافية  الجتماعية  الأهمية  عن  ف�سال  العادلة، 
الت�سريعات  ودرجت  املمار�سات.  لأف�سل  وفقا  ال�سمانات  هذه  مراعاة  من  تتاأتى 
والد�ساتري الوطنية للدول على التاأكيد والإ�سارة اإىل احلق يف املحاكمة العادلة، بل 
بات ل يخلو د�ستور ميكن و�سفه بالدميقراطي اأو يراعي حقوق الإن�سان من الن�ص 
وت�سمن  تعزز  التي  بال�سمانات  مقرونا  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  على  �سراحة 

التطبيق ال�سليم له. 

واإذا كانت وظيفة قانون العقوبات يف �سائر الأنظمة تكمن يف تكفله بحماية وتاأمني 
م�سالح الأفراد واجلماعة ل�سمان حد معقول من ال�ستقرار الجتماعي واحلد من 
وبالتايل يخ�سع  الطبع  الإن�سان مدين  اأن  بقاعدة  �سلمنا  اإذا ما  امل�سالح،  ت�سارب 
اأي منازعة تن�ساأ وت�سمن احرتام قراراتها  ملنظومة موؤ�س�سية يناط بها الف�سل يف 
باعتبارها املرجع غري التقليدي للح�سول على احلق، فاإن هذه الوظيفة لن تكتمل 



9

اإل بتنظيم الإجراءات اجلنائية التي يتم مبقت�ساها توقيع اجلزاء على الأ�سخا�ص 
الذين يرتكبون اأفعال ت�سكل خرقا لهذا القانون. فياأتي اإيقاع العقوبة تاأمينا مل�سلحة 

اجلماعة والأفراد.

العادلة  املحاكمة  ل�سوابط  الدولة  اأن ممار�سة هذا احلق يظل مقيًدا مبراعاة  اإل 
الذي يفر�ص  الأمر  ارتكبه،  الذي  اأو اجلرم  ال�سخ�ص  النظر عن و�سع هذا  بغ�ص 
يف  العامة  امل�سلحة  هما  متعار�ستني؛  م�سلحتني  بني  التوازن  حتقيق  ع  امل�سرِّ على 
حتقيق العدالة بتطبيق القانون واإيقاع العقوبة على الفاعل، وامل�سلحة اخلا�سة يف 
املتاأ�سلة  الإن�سانية  كرامته  امتهان  وعدم  الفاعل  لهذا  ال�سخ�سّية  احلرّية  حماية 
فيه باعتباره كائنا ب�سريا، ولطبيعة الأدوار التي تقوم وتنه�ص بها املوؤ�س�سات كان 
القانون  اأو  الد�ستور  اأن تتوىل هذه املهمة �سلطة ق�سائية ي�سمن  التاأكيد  ل بد من 
املن�سئ لها ال�ستقالل التام يف ممار�سة �سالحياتها ووظائفها بعيدا عن ال�سلطتني 
التنفيذية والت�سريعية لطبيعة الخت�سا�سات التي تقوم بها كل �سلطة والتي حتول 
دون اإمكانية جمع هذه املهام يف يد �سلطة واحدة، من هنا تاأتي فر�سية هذه الدرا�سة 

يف تاأ�سيل ال�ستقالل املوؤ�س�سي لل�سلطة الق�سائية مبظاهره كافة. 

وجتد هذه الدرا�سة طريقها اإىل ذلك، بتحليل و�سرح �سمانات املحاكمة العادلة قبل 
مرحلة املحاكمة وخالل مرحلة املحاكمة، وكمتطلب رئي�ص ولزم ل بد من درا�سة 
ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية كاأحد ال�سمانات الأولية وال�سرورية للمحاكمة العادلة، 
العادلة،  املحاكمة  �سمانات  كفالة  عن  احلديث  ن�ستطيع  ل  ا�ستقاللها  بعدم  التي 
بل يعد ا�ستقالل هذه ال�سلطة اأحد هذه ال�سمانات، وهذا ما درج عليه العديد من 
املواثيق الدولية باأن مت اعتبار ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية اأحد اأهم املكونات، ومن 
اأو  قا�سية،  ملعاملة  املتهم  اإخ�ساع  ال�سمانات من عدم  باقي  ياأتي احلديث عن  ثم 
تعري�سه لل�سرب اأو التعذيب، اأو دفعه اإىل العرتاف �سد نف�سه، اأو عدم متكينه من 
تقدمي اأدلة اأو مناق�سة ال�سهود اأو حرمانه من ممار�سة حق الدفاع، وعدم �سريان 
القوانني باأثر رجعي، واأن تتفق هذه الإجراءات مع افرتا�ص قرينة الرباءة الثابتة 
والل�سيقة بكل اإن�سان، اأو اأن يعاقب على الفعل نف�سه اأكرث من مرة، اأو اأن يحرم من 
ذلك  وغري  حكم،  على  احل�سول  اأو  مبرتجم،  ال�ستعانة  اأو  حماِم،  توكيل  يف  حقه 
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من ال�سمانات الإجرائية واملو�سوعية للمحاكمة العادلة؛ كتنظيم للعملية الإجرائية 
اأ�سولها  على  املتفق  العادلة  املحاكمة  �سمانات  مع  تتما�سى  التي  ال�سمانات  لتلك 

العامة يف الن�سو�ص الدولية فيما ا�سطلح على ت�سميته املعايري الدولية.

واإعمال هذه ال�سمانات يوؤكد فر�سية اأن احلرية مل تعد جمرد عمل مثايل اأو نظري 
اأو من قبيل الرتف الفكري، بل �سار لها وجود على امل�ستوى العملي التطبيقي وقيمة 
يتمتع بها الأفراد يف مواجهة ال�سلطة، عن طريق تقييد ن�ساطها وحتديد نطاقها، 
حتى �سار ذلك قاعدة م�ستقرة يف النظم القانونية كافة مبا ُعرب عنه مببداأ ال�سرعية 
الإجرائية، الذي هو اأ�سا�ص وجوهر املحاكمة العادلة، الأمر الذي يوؤكد اأهمية درا�سة 
الأطر العامة للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان وم�ستمالتها لتبديد بع�ص الإ�سكاليات 
والفر�سيات القائلة بتعار�ص تلك املعايري مع القوانني الوطنية اأو مع منظومة النظام 

العام والآداب العامة يف بع�ص املجتمعات.

حقوق  من  اأ�سيل  جزء  احلق  هذا  اأن  التاأكيد  من  اأي�سا  الدرا�سة  اأهمية  تنبع  كما 
الإن�سان املرتابطة واملتكاملة كمنظومة حقوقية اأممية نالت جانبا كبريا من الأهمية 
واملكانة لدى الهيئات الأممية والإقليمية واملحلية كافة، بل �سكلت الآليات الإقليمّية 
واملمار�سة،  الن�ص  ال�سمانات على �سعيدي  بكفالة هذه  يحتذى  اأمنوذجا  والدولّية 
ف�سال عن اأن الدول امل�سدقة على مواثيق واتفاقيات حقوق الإن�سان مبوجب الآليات 
اأحد  بو�سفه  احلق  بهذا  واعرتافها  احرتامها  وتوؤكد  تربز  باأن  ملتزمة  التعاهدية 
الطوارئ،  امل�سلحة وحالت  النزاعات  للتقييد حتى يف حالت  القابلة  احلقوق غري 
قدر  اأكرب  ل�سمان  امل�ستمرة  املراجعة  قيد  الوطنية  القانونية  قواعدها  تبقي  واأن 
ممكن من اإدماج اأف�سل املمار�سات يف هذا ال�سدد، وبهدف اإر�ساخ فهم �سامل جتاه 
هذه املعايري من حيث اخل�سائ�ص وامليزات والتفاقيات الرئي�سة حلقوق الإن�سان 
وطبيعة احلقوق املكفولة مبوجبها حتى ينطلق املطلع على م�سمون هذه الدرا�سة من 
فهم �سمويل قائم على تاأ�سيل ومقاربة �سمانات املحاكمة العادلة من مواثيق حقوق 
الإن�سان العاملية باعتبارها ت�سكل املرجع الفكري والعاملي امل�ستقر يف جميع النظم 

القانونية وت�ستبني له الأهمية للحق يف املحاكمة العادلة.
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تعنى  التي  املتميزة  العلمية  تكون من �سمن اجلهود  اأن  الدرا�سة  معدا هذه  وياأمل 
مرحلة  وخالل  املحاكمة  مرحلة  قبل  العادلة  املحاكمة  �سمانات  وحتليل  بدرا�سة 
املحاكمة وا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية ك�سمانة مفرت�سة �سلًفا للتمتع بهذه احلقوق، 
ف�سال عن تاأ�سيل نظرية حقوق الإن�سان ب�سكل عام، كجهد علمي ي�ساف اإىل املكتبة 
العربية باعتبار اأن هذه الدرا�سة ركزت يف اجلانب الدويل قدر الإمكان واإدماج اأكرب 
اإن     ال�سمانات، حيث  لتلك  الف�سلى  والإقليمية  الدولية  التطبيقات  قدر ممكن من 
اإجناز  يتم  ال�سمانات ومل  اإىل بع�ص هذه  اأ�سارت  ال�ساأن  املتوافرة يف هذا  املراجع 
عمل وجهد علميَّني تناول هذه ال�سمانات من وجهة نظر دولية با�ستثناء بع�ص الأدلة 
على  املتدربون  هي  منه  املخاطبة  الفئة  اأن  باعتبار  ال�سردي  الأ�سلوب  اتبعت  التي 

ال�سمانات من خالل جمع اأكرب قدر ممكن من الوقائع العملية.

وما مييز هذه الدرا�سة اأنها نه�ست بدرا�سة ال�سمانات من وجهة نظر دولية وبناء 
ي�ستقر  حتى  علمي  تاأ�سيل  يف  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  علمية  مقاربة 
وينطلق هذا احلق – اأي املحاكمة العادلة – على اأ�س�ص علمية متينة ور�سينة من 
التحليل العلمي املنهجي لتلك املعايري، مبا يدعمها من وقائع دولية يف املجالت كافة 
واملكون احلقيقي لهذه  املو�سوعي  تبيان اجلانب  كفر�سيات علمية ينطلق منها يف 

ال�سمانات كاإحدى ال�سكاليات التي تعاجلها هذه الدرا�سة.

�سكلت  التي  الفر�سيات  من  العديد  عن  الإجابة  يف  الدرا�سة  هذه  تنطلق  وعليه، 
ت�ساوؤلت حقيقية من حيث: ماهية حقوق الإن�سان واملعايري الدولية، وماهية طبيعة 
للتقييد  قابليتها  ومدى  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  التفاقيات  يف  املكفولة  احلقوق 
و�سوابط التقييد، وتكوين ال�سلطة الق�سائية من اجلانب املوؤ�س�سي واملايل والإداري، 
و�ساحلة  م�ستقرة  امل�سمار  هذا  يف  مرتاكمة  كتجارب  الدولية  الوقائع  تعترب  وهل 
املحاكمة  قبل  العادلة  املحاكمة  �سمانات  طبيعة  عن  ف�سال  والتطبيق؟  للتعميم 
ت�سبح  حتى  منها  �سمانة  لكل  املعياري  امل�سمون  ت�سكل  التي  املحاكمة،  وخالل 
مرجعا اأمام امل�ستغلني يف اإ�سالح القوانني الوطنية ذات العالقة ب�سمانات املحاكمة 
العادلة، وغري ذلك من الأ�سئلة والفر�سيات الفرعية التي تتم الإجابة عنها يف ثنايا 

هذه الدرا�سة.
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وت�ستند هذه الدرا�سة اإىل املنهج العلمي الو�سفي التحليلي من خالل مراجعة املواثيق 
الدولية والإقليمية واملحلية  كافة - قدر الإمكان-  وحتليل �سمانات املحاكمة العادلة 
ومظاهر هذا  الق�سائية  ال�سلطة  وا�ستقالل  املحاكمة  املحاكمة وخالل  قبل مرحلة 
اإن هذه ال�سمانات  املوؤ�س�سي وال�سخ�سي كاأحد هذه ال�سمانات، وحيث  ال�ستقالل 
اإىل  الإ�سارة يف ف�سل خا�ص  الدولية كان ل بد من  واملواثيق  املعايري  م�ستمدة من 
ماهية حقوق الإن�سان والتطور التاريخي الذي مّر به هذا امل�سطلح وخ�سائ�ص هذه 
احلقوق ومعايري الأمم املتحدة وطبيعة اللتزامات املفرو�سة على الدول مبوجبها، 
يت�سنى ربط طبيعة هذه  باأن  الدرا�سة  التي جتيب عنها هذه  الفر�سية  تكمن  وهنا 
مراجعة  اأداة  وت�سلح  الأطراف  الدول  يف  العادلة  املحاكمة  �سمانات  مع  احلقوق 

وقيا�ص للقوانني الوطنية ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية.

العادلة  املحاكمة  الوقوف على طبيعة �سمانات  اأجل  تقدم، ومن  ما  وتاأ�سي�ًسا على 
واملناق�سة يف هذه  والتحليل  باحلديث  تناولها  �سيتم  فاإنه  اإليها،  امل�سار  املراحل  يف 
عن  الأول  الف�سل  يف  احلديث  مت  ف�سول:  اأربعة  اإىل  تق�سيمها  مت  التي  الدرا�سة 
تاأ�سيل املعايري الدولية حلقوق الإن�سان من حيث اخل�سائ�ص والأجيال والتفاقيات 
مع  عليها،  الت�سديق  مبوجب  الدول  على  املفرو�سة  واللتزامات  الرئي�سة  الأممية 
تاأكيد الإ�سارة اإىل مدى قابلية حقوق الإن�سان للتقييد من عدمه و�سوابط و�سروط 

هذا التقييد كمتطلب �سابق للدخول يف م�سمون الدرا�سة. 

اأما الف�سل الثاين فتم تخ�سي�سه للحديث عن اأ�سل ون�ساأة ا�ستقالل الق�ساء لتعقب 
التطور الذي ح�سل على مرفق الق�ساء منذ القدم، مع اإفراد مبحث خا�ص للحديث 
عن الد�ستور البحريني ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات باعتبار اأن الق�ساء مكّون رئي�ص 
عن  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  اأهمية  اإىل  الإ�سارة  مع  املوؤ�س�سي،  و�سكلها  للدولة 

غريها من ال�سلطات ومظاهر هذا ال�ستقالل. 

والف�سل الثالث مت احلديث فيه عن �سمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة 
مبحاٍم،  وال�ستعانة  به  اخلا�سة  املعلومات  على  الطالع  يف  املتهم  حق  من  ابتداًء 
واحلق يف املثول اأمام قا�ٍص من دون اإبطاء والطعن يف م�سروعية الحتجاز، واحلق 
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يف حماكمة عادلة خالل فرتة زمنية معقولة، واأن ترافق ذلك اأو�ساع اإن�سانية اأثناء 
الحتجاز. 

العادلة خالل مرحلة  املحاكمة  الرابع فتم احلديث فيه عن �سمانات  الف�سل  اأما 
النظر  يف  واحلق  واملحكمة،  القانون  اأمام  امل�ساواة  يف  احلق  من  ابتداًء  املحاكمة 
العلني واملن�سف، وافرتا�ص براءة املتهم، مروًرا باحلق يف عدم الإكراه والتعر�ص 
للتعذيب، وعدم �سريان القوانني باأثر رجعي، واحلق يف الدفاع عن النف�ص من خالل 
على  باحل�سول  احلق  اإىل  وانتهاًء  مبرتجم،  وال�ستعانة  ال�سهود  وا�ستدعاء  حماٍم 

احلكم والطعن فيه. 

واإن كان الإطار العام للدرا�سة ينح�سر يف تاأ�سيل للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان 
املحاكمة  مرحلة  قبل  العادلة  املحاكمة  و�سمانات  الق�سائية  ال�سلطة  وا�ستقالل 
يجب  التي  العادلة  املحاكمة  �سمانات  من  كبرية  طائفة  هنالك  اأن  اإل  وخاللها، 
حالت  ويف  واملراأة  بالطفل  املتعلقة  املحاكمة  مثل  من  خا�سة  حالت  يف  توافرها 
النزاعات امل�سلحة، ويف حالت فر�ص عقوبة الإعدام وحقوق النزلء، الأمر الذي 
يوؤكد اأهمية البناء على خمرجات هذه الدرا�سة يف ا�ستمرار اجلهود العلمية لدرا�سة 

هذه ال�سمانات كافة. 
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الف�ضل الأول: تاأ�ضيل املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان 

نظرا  الأممية،  والهيئات  الدولية  للمنظمات  ال�ساغل  ال�سغل  الإن�سان  حقوق  غدت 
لإدراك الإن�سانية جمعاء اأن �سمان وحماية وتعزيز هذه احلقوق هي اأف�سل الطرائق 
ل�ستمرار العي�ص امل�سرتك على هذه الأر�ص، وتوالت اجلهود الب�سرية يف حماولت 
اجتماعية و�سيا�سية وقانونية لتاأطري نظرية �سمولية عامة حتقق مبتغاها يف ال�سمان 
الأمثل لهذه احلقوق، وليزال هذا اجلهد م�ستمرا نظرا ل�ستمرار النتهاكات، ولتطور 
املراجعة.  قيد  املنظومة  هذه  يبقي  مما  م�ستمر،  ب�سكل  العي�ص  وو�سائل  الإن�سانية 
وعليه، �سيتم احلديث يف هذا الف�سل عن مفهوم حقوق الإن�سان والتاأ�سيل التاريخي 
اأما  الثاين،  املبحث  الإن�سان يف  وخ�سائ�ص حقوق  الأول،  املبحث  املفهوم يف  لهذا 
ت�سنيف حقوق  الإن�سان ف�سيتم احلديث عنه يف املبحث الثالث، وتخ�سي�ص املبحث 
الرابع للحديث عن معايري الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، وباملبحث اخلام�ص �سيتم 
التطرق اإىل ال�سكوك واملعاهدات الرئي�سة حلقوق الإن�سان، واأخريا �سيتناول املبحث 
ال�ساد�ص طبيعة اللتزامات املفرو�سة على الدول مبوجب اتفاقيات حقوق الإن�سان.

املبحث الأول: مفهوم حقوق الإن�ضان والتطور التاريخي
متطور  املفهوم  هذا  اأن  باعتبار   ،1 الإن�سان  حقوق  ملفهوم  حمدد  تعريف  يوجد  ل 
جامع  تعريف  �سوغ  للباحثني  ُترك  وعليه  والنتهاك،  احلماية  لدرجة  وفقا  ومتغري 
من  جمموعة  هي  الإن�سان  حقوق  اأن  �سيوعا  اأكرثها  من  وكان  املفهوم،  لهذا  مانع 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  لالإن�سان  واملال�سقة  الالزمة  والطبيعية  الأ�سيلة  احلقوق 
اأو  العقيدة  اأو  اللون  اأو  العرق  اأو  باجلن�ص  تتعلق  اعتبارات  اأي  على  دومنا متييز   ،2

اللغة اأو الراأي اأو الأ�سل الجتماعي اأو الرثوة اأو غريها. وي�سكل الإن�سان حمور هذه 

)1( ويعرف احلق لغة باأنه ال�سيء الثابت بال �سك اأو هو الن�سيب الواجب �سواء للفرد اأو للجماعة كما يعرف عند بع�ص اللغويني باأنه امللك واملال اأو 
الأمر املوجود الثابت. انظر د. فتحي الديريني، احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده، عمان، دار الب�سري،  1997م، �ص 251. كما اأن كلمة احلق 
وردت يف القراآن الكرمي على نحو يزيد على 250 اآية ومبعان خمتلفة، كما وردت هذه الكلمة لت�سري اإىل املعنى ذاته الذي تعطيه لها اأدبيات حقوق 
الإن�سان املعا�سر ومن ذلك مثال ما ي�سري اإليه قوله تعاىل: "ويف اأموالهم حق لل�سائل واملحروم"، الذاريات،19. اأي�سا قوله تعاىل: "واآت ذا القربى 
حقه وامل�سكني وابن ال�سبيل"، الروم 38. د. اأحمد الر�سيد، حقوق الإن�سان درا�سة مقارنة يف النظرية والتطبيق، القاهرة، مكتبة ال�سروق الدولية، 

ط 1، 2003م، �ص 3.
 ،anthologie des droits de l’home " 25,1p 1996 Paris" يف موؤلفه  Maurice Cranston 2( ح�سب ما يرى موري�ص كران�ستون(
اأن ما ن�سميه حقوق الإن�سان �سمي فيما قبل حقوقا طبيعية التي هي من اأ�سل القانون الطبيعي، واأن حقوق الإن�سان تخ�ص كل اإن�سان يف كل احلقب 

التاريخية، فهي تخ�ص الإن�سان بكل ب�ساطة ل اأنه اإن�سان.
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ي�سمو على غريه  به كونه  وترتبط  والكرامة،  والعدالة  ُتعنى باحلرية  التي  احلقوق 
من املخلوقات بو�سفه ميتلك العقل والفكر والذكاء والإدراك والإمكانية على تطوير 
وعالقاته  وواجباته  حقوقه  تنظيم  على  ينعك�ص  وهذا  والعلمية،  العقلية  قدراته 

بالآخرين. 

كما اأن علم حقوق الإن�سان مت تعريفه باأنه فرع من فروع العلوم الجتماعية مو�سوعه 
درا�سة العالقات القائمة بني الأ�سخا�ص وفق الكرامة الإن�سانية مع حتديد احلقوق 

واخليارات ال�سرورية لتفتح �سخ�سية كل كائن اإن�ساين 3.

وقد ا�ستخدم م�سطلح حقوق الإن�سان للدللة على مفاهيم وم�سطلحات متعددة؛ 
اإذ اأطلق على هذه "احلقوق الإن�سانية" يف بداية القرن الثامن ع�سر تاأثرا مبا كتبه 
اأن�سار مدر�سة "القانون الطبيعي" مب�سمى "احلقوق الطبيعية" 4 ، كما مت تعريف 
حقوق الإن�سان باأنها جمموعة الحتياجات اأو املطالب التي ت�سري اإىل وجود مطالب 
واجبة الوفاء بقدرات اأو مكنات معينة يلزم توافرها على اأ�س�ص اأخالقية لكل الب�سر 
دومنا متييز فيما بينهم على اأ�سا�ص النوع اأو اللون اأو اجلن�ص اأو العقيدة وعلى قدم 

امل�ساواة بينهم جميعا من دون اأن يكون لأي منهم التنازل عنها 5 .

اإليها ومن  اإن ثقافة حقوق الإن�سان تختلف باختالف املجتمعات من حيث النظرة 
حيث حتديد ما يقع يف نطاق حقوق الإن�سان وما ل يعترب من احلقوق، اإل اأن الفهم 
اجلديد واملتطور حلقوق الإن�سان يت�سع با�ستمرار، اإذ ُيَعّد كل ما مي�ص حياة الإن�سان 
الإن�سان،  املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية جزءا من حقوق 
لكن مرحلة احلماية والتقنني له تتفاوت يف الفرتات الزمنية لعدة اعتبارات، ووفقا 
ت�سريع  �سن  باجتاه  ال�سغط  على  الدويل  املجتمع  وقدرة  وانت�ساره  النتهاك  لنوع 

حلمايته لت�سكل اخلطوة الأوىل ل�ستقرار املعيار الدويل ملمار�سة هذا احلق. 

)3(  ال�سندك اأحمد بلحاج، حقوق الإن�سان: رهانات وحتديات، الرباط، 1996م، �ص 8. انظر اأي�سا اوليفيه دوهاميل-اإيف ميني: املعجم الد�ستوري، 
ترجمة: من�سور القا�سي، بريوت، ط 1، 1996م، �ص 540.

قانون  "حقوق  ت�سميتها  متت  احلديث  ع�سرنا  يف  املختلفة  للدول  الو�سعية  القوانني  بها  اعرتفت  احلقوق  هذه  اأن  وباعتبار  اأخرى  جهة  )4(  من 
ال�سعوب"، ومن الت�سميات التي اأطلقت اأي�سا "احلريات العامة" اأو "احلريات الفردية الأ�سا�سية" اأو "احلقوق الأ�سا�سية للفرد" وجميع هذه 

املرتادفات لها ذات املدلول هو حقوق الإن�سان. 
)5( م�سطفى كامل ال�سيد، حما�سرات يف حقوق الإن�سان، القاهرة، ط 1، 1993م، �ص 3-8.
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وانطالقا من ذلك، مل يظهر تعريف موحد حلقوق الإن�سان اأو ح�سم اجلدل الفقهي 
حول الأمنوذج املثايل لتعريف حقوق الإن�سان، وتباينت املفاهيم وفقا للزاوية التي 
اأفراد  جلميع  ثابتة  احلقوق  هذه  باأن  والإقرار  املفهوم.  هذا  اإىل  فيها  النظر  يتم 
الأ�سرة الب�سرية من قيمة وكرامة اأ�سيلتني فيهم، ول ميكنهم من دونها اأن يعي�سوا 
بكرامة كب�سر، وهي اأ�سا�ص احلرية والعدل وال�سالم، واإن من �ساأن احرتامها اإتاحة 

الفر�سة لتنمية الفرد واملجتمع تنمية كاملة. 

اأو  النتقا�ص  اأو  للتجزئة  قابلة  وغري  بينها  فيما  مرتابطة  عاملية  الإن�سان  فحقوق 
التق�سيم �سواء كانت حقوقا مدنية اأو �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية اأو ثقافية 
وتتفاعل  بع�سا  بع�سها  ترتابط  فهي  بها  امل�سا�ص  تقبل  ل  مت�ساوية  حقوق  فاإنها 
جلميع  الناظم  واملبداأ  اجلوهر  هي  الإن�سانية  الكرامة  باعتبار  بينها  وتت�سامن 

احلقوق، وحماية هذه الكرامة الهدف النهائي من اإقرارها.

التطور التاريخي للمفهوم 6
هنا ل بد من الإ�سارة اإىل احلقبة التاريخية التي رافقت تطور حقوق الإن�سان، حيث 
ل�سيقة  وم�ساألة  داخليا  �ساأنا  طويلة  عقود  مدى  على  الإن�سان  حقوق  ق�سية  بقيت 
بالدول، فال يجوز للقانون الدويل اأن يهتم بها اأو حتى يقرتب منها، اإل اأنه مع بداية 

)6(  ل بد من الإ�سارة اإىل اأنه عرب القرون الفائتة ومنذ اأربعة وع�سرين قرنا يف ال�سني على �سبيل املثال اأ�س�ص الفيل�سوف )موزي( املدر�سة املوهية، 
اأكدت احرتام الآخرين واحرتام حقوقهم. ومن الهند انطلق جوتاما �سد هارتا بوذا )480-560 ق.م(، مثلت الفل�سفة  فل�سفة الأخالق التي 
الدينية التي نبعت من تعاليمه حتليال ن�سقيا لطبيعة املعاناة واأ�سبابها وتقدم العديد من الو�سائل لقهر هذه املعاناة اأو التغلب عليها، البوذية متثل 
تعاليم ب�سيطة ن�سبيا وي�سهل ا�ستيعابها، حتتوي على الكثري من مبادئ امل�ساواة واحلرية ون�سر العدالة، ويرى بوذا )اأن ل فرق بني ج�سم الأمري 
وج�سم املت�سول الفقري وكذلك ل فرق بني روحيهما(. اأما يف ال�سني فقد �سكلت التعاليم الكونفو�سيو�سية والتاأويه البذور الدينية التي ت�سعى اإىل 
ن�سر العدل وال�سالم بني النا�ص، اإذ اأن�ساأ كونفو�سيو�ص مذهبا اأخالقيا واجتماعيا دونه تالميذه يف كتاب �سمي )املختارات(، وميكن تلخي�ص 
اأفكار كونفو�سيو�ص الأ�سلية على النحو التايل )على الإن�سان اأن يكون خريا اإىل اأق�سى حد، واأن �سفات مثل انعدام الأنانية واحرتام الآخرين 
والأدب والولء لالأ�سرة والإخال�ص لالأمري، كلها �سفات الرجل املهذب اخلري الذي ل يتذمر ول ي�سكو وقت املحن، وهو جريء وا�سح يف م�ساألة 
احلق(. اأما ح�سارة وادي الرافدين فقد وثقت اأقدم قانون مدون يف تاريخ الب�سرية املتمثل بـ)�سريعة حمورابي( اأ�سهر ملوك بابل زهاء عام 
األفني قبل امليالد، وقد ا�ستهلت املدونة بكالم اإله ال�سم�ص الذي اأملى على حمورابي مدونته حيث يقول )اأنا حمورابي ملك القانون، واإياي وهبني 
اإله ال�سم�ص القوانني(. من جهة اأخرى، لقد كان الإ�سالم اأول من قرر املبادئ اخلا�سة بحقوق الإن�سان اإذ �سبق جميع املواثيق املعروفة يف تاأكيده 
حقوق الإن�سان يف �سمول وعمق منذ اأكرث من اأربعة ع�سر قرنا، وهذه احلقوق تعد منحة اإلهية ولي�ست منحة من ملك اأو حاكم اأو قرارا من �سلطة 
حملية اأو منظمة دولية واإمنا هي حقوق ملزمة بحكم م�سدرها الإلهي، ل تقبل احلذف ول الن�سخ ول التعطيل، ول ي�سمح بالعتداء عليها ول يجوز 
التنازل عنها، وهذا ناجت من نظرة الإ�سالم لالإن�سان اإذ تقوم على العرتاف بالإن�سان كما هو على حقيقته وهذا احلق هو اأ�سل حقوقه كلها. وقد 
اأ�س�ست ال�سريعة الإ�سالمية مرجعية قانونية و�سرعية حلقوق الإن�سان من خالل ن�سو�ص القراآن الكرمي و�سنة النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
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الهتمام  باجتاه  نوعية  نقلة  باإحداث  الأمم  ع�سبة  قامت  الدويل  التنظيم  ع�سر 
فقد  ذلك  ومع  الدولية.  املعاهدات  اأهمها  معينة  اآليات  خالل  من  احلماية  بتوفري 
ظل الهتمام بق�سية حقوق الإن�سان يف اإطار ع�سبة الأمم جزئيا وحمدود النطاق 
ت�سري  دولية  وثيقة  اأول  هو  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإن  القول:  لذلك ميكن  والفاعلية. 
ب�سراحة وو�سوح كاملني اإىل م�سوؤولية املجتمع الدويل ككل يف تعزيز وحماية حقوق 
الإن�سان وو�سع نظام دويل يت�سف بالعموم وال�سمولية، لتحديد م�سمون هذه احلقوق 

والعمل على ابتكار اآليات خمتلفة حلمايتها ودعمها وتعزيزها 7.

واأكد ميثاق الأمم املتحدة يف جمال التعاون الدويل القت�سادي والجتماعي مبوجب 
الإن�سان  حقوق  احرتام  العامل  يف  ي�سيع  اأن  �سرورة   )55( املادة  من  "ج"  الفقرة 
واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال متييز ب�سبب اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين، ول تفريق 
بني الن�ساء والرجال ومراعاة هذه احلقوق واحلريات فعال. كما عهد امليثاق للمجل�ص 
الإن�سان  حقوق  باحرتام  تتعلق  تو�سيات  وتنفيذ  تقدمي  والجتماعي  القت�سادي 

واحلريات الأ�سا�سية ومراعاتها. 

الإن�سان  حقوق  تعزيز  �سبيل  يف  كبرية  خطوات  املتحدة  الأمم  هيئة  خطت  وعليه، 
من  العا�سر  يف  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  باإ�سدارها  الأ�سا�سية  وحرياته 
العن�سري  التمييز  اأ�سكال  للق�ساء على جميع  الدولية  والتفاقية  1948م،  دي�سمرب 
والثقافية  الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية والجتماعية  والعهد  1965م،  لعام 
1966م،  لعام  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  1966م،  لعام 
واتفاقية  1979م،  لعام  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  واتفاقية 
مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 
املهينة لعام 1984م، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989م، والتفاقية الدولية حلماية 

)7(  انظر ديباجة ميثاق الأمم املتحدة واملواد )1، 55، 56، 73، 76( من امليثاق نف�سه، وكذلك املادة )2( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
1999م، �ص  1966م، وكذلك انظر: وائل اأحمد عالم، التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان، القاهرة، دار النه�سة العربية،  وال�سيا�سية لعام 

.31-33
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املبحث  حمور  هي  التي  1990م،  عام  اأ�سرهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  حقوق 
اخلام�ص من هذا الف�سل.

و�سهدت الب�سرية يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية العديد من الويالت والنتهاكات 
الوا�سعة النطاق، التي خلفت ماليني ال�سحايا بني قتلى وم�سابني وجرحى ولجئني 
واأ�سرى. من هنا برزت حاجة قوية اإىل �سياغة حقوق الإن�سان على اأ�سا�ص قانوين 
من  املزيد  الإن�سان  حقوق  م�ساألة  ولإعطاء  الدولية.  العالقات  يف  مكانتها  ورفع 
التي ن�ست  ومبادئها  الدولية  الهيئة  اأن من مقا�سد  التاأكيد  امليثاق مت  الأهمية يف 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  واحرتام  تعزيز  الأوىل:  املادة  من  الثانية  الفقرة  عليها 
الدين ول تفريق بني  اأو  اللغة  اأو  ب�سبب اجلن�ص  للنا�ص جميعا بال متييز  الأ�سا�سية 

الن�ساء والرجال.

املبحث الثاين: خ�ضائ�س حقوق الإن�ضان
حقوق الإن�سان ت�ستمد مبادئها من الكرامة الإن�سانية املتاأ�سلة والت�سامن والت�سامح 
والعدالة وامل�ساواة واحلرية، ومتتاز حقوق الإن�سان بعدة خ�سائ�ص ميكن اإجمالها 

مبا يلي: 

اإن�سانا،  اأ�سيلة وثابتة لالإن�سان ومتاأ�سلة فيه كونه  اإذ تعترب  واأ�ضا�ضية:  1-   اأ�ضيلة 
وطبيعية الن�ساأة اأي منذ ولدة الإن�سان وت�ستمر معه حتى مماته، ولي�ست مكت�سبة 
من اأي جهة اأو �سلطة اأو موؤ�س�سة اأو منظمة، ول يعد تقنني هذه احلقوق يف قوانني 
انتهاكها،  من�سئا لها بل كا�سفا عنها بهدف تنظيم هذه احلقوق و�سمان عدم 
وهي حقوق نابعة من الطبيعة الب�سرية لالإن�سان واأ�سا�سية ل ميكن لالإن�سان اأن 
اأو مبعزل عنها، فبكفالة هذه احلقوق يتم �سمان العي�ص الكرمي  يعي�ص بدونها 

لالإن�سان، وبالتايل �سمان الكرامة الإن�سانية مناط واأ�سا�ص احلماية 8 . 
2-   العاملية: مبعنى اأنه ينتفع بهذه احلقوق كل اإن�سان على وجه الأر�ص بغ�ص النظر 

)8(  قادري عبدالعزيز، حقوق الإن�سان يف القانون الدويل والعالقات الدولية: املحتويات والآليات، اجلزائر، دار هومة للطباعة والن�سر، 2002م، 
�ص 26-24. 
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حقوق  وتوفر  ال�سيا�سي،  راأيه  اأو  لونه  اأو  قوميته  اأو  لغته  اأو  جن�سه  اأو  دينه  عن 
الإن�سان احلماية لكل �سخ�ص متجاوزة بذلك احلدود الوطنية والإقليمية، فهي 
دولهم.  اأو  جن�سياتهم  عن  النظر  بغ�ص  الب�سر  كل  بها  يتمتع  عاملي  طابع  ذات 
يف  املختلفة  ال�سيا�سية  والنظم  التيارات  باإجماع  احلقوق  هذه  حظيت  وعليه، 
ال�سيا�سية  اإن�سان با�ستثناء احلقوق  العامل كافة، وي�ستفيد من هذه احلقوق كل 
ال�سيا�سي  على حتديد م�سريهم  الأقدر  باعتبارهم  الدولة  ملواطني  تثبت  التي 
والقت�سادي والجتماعي، وهذا تعبري عن املواطنة واجلوامع امل�سرتكة بينهم 9 .
3-    غري قابلة للت�ضرف: مبا اأن حقوق الإن�سان اأ�سيلة فال ميكن للفرد اأن يتنازل 
اأو يت�سرف فيها ول ت�ستطيع ال�سلطة اإلغاءها، واإن جاز ذلك يف احلقوق املدنية 
ومن خالل �سوابط تنظيمية وت�سريعات ت�سمن ممار�سة هذه احلقوق، فاإن اأي 
الأ�سيلة يعترب باطال ول  الإن�سان عن حقوقه  يتنازل  اأو ت�سرف مبوجبه  وثيقة 
يرتب اأثرا بينهم  10، واأي قانون اأو ممار�سة يتم من خاللها النتقا�ص من حقوق 
اأي مربرات  العتبار  الأخذ بعني  لتلك احلقوق من دون  انتهاكا  تعترب  الإن�سان 

ثقافية اأو اقت�سادية اأو �سيا�سية.                                                    
4-    حقوق مقننة: مبعنى اأنه مت التفاق على �سياغتها مبوجب وثائق دولية ت�سكل 
يف جمموعها معايري حقوق الإن�سان املعرتف بها عامليا، وت�سكل حمال لالإجماع 
كما  واملجتمعية،  والدينية  الفل�سفية  واحلجج  املربرات  عن  بعيدا  الكافة  من 
روعي و�سعها يف وثائق دولية �سمن اتفاقيات ذات �سفة اإلزامية وتعاقدية، تعلن 
الدول موافقتها على م�سامينها مبح�ص اإرادتها، وتخ�سع لآليات دولية ملراقبة 
�سحة تطبيق هذه احلقوق وطنيا، وتقدم هذه الآليات الدولية منوذجا لأف�سل 
املمار�سات التي يجب على الدول ال�سعي اإىل بلوغها ل�سمان اأف�سل اإعمال لتلك 

احلقوق 11. 
حق  اأي  عن  احلديث  يت�سور  ل  متالزمة  الإن�سان  حقوق  والتالزم:  5-    التكامل 
واإهمال اأو اإهدار حق اآخر اأو اإعطاء اأولوية حلق على اآخر؛ فهي منظومة متكاملة 
وعلى الرغم من تنوعها وتعددها تبقى مرتابطة ومت�سابكة بحيث ي�ستند كل حق 

)9( د. عبدالواحد حممد الفار، قانون حقوق الإن�سان يف الفكر الو�سعي وال�سريعة الإ�سالمية، القاهرة، دار النه�سة العربية، 1979م، �ص 43.
)10( اأحمد الر�سيدي، حقوق الإن�سان، "مرجع �سابق"، �ص 42.

)11(  اأحمد اأبوالوفا، احلماية الدولية حلقوق الإن�سان يف اإطار منظمة الأمم املتحدة والوكالت الدولية املتخ�س�سة، القاهرة، دار النه�سة العربية، 
ط 1، 2000م، �ص 88-91. وكذلك د. �سعاد ال�سباح، حقوق الإن�سان يف العامل املعا�سر، الكويت، دار �سعاد ال�سباح للن�سر والتوزيع، 1996م، 

�ص 48-47.
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اإىل اآخر، وبعبارة اأخرى فاإنه مع الت�سليم بعمومية حقوق الإن�سان واإطالقها اإل 
اأن ممار�سة اأي من هذه احلقوق واحلريات ل يجوز اأن تتم على نحو يقود اإىل 
حرية  يف  احلق  اأن  مثال  ذلك  ومن  واحلريات؛  احلقوق  من  بغريها  الت�سحية 
الراأي والتعبري ل جتوز ممار�سته بالعتداء على حرمة احلق يف احلياة اخلا�سة 

اأو احلق يف ال�سرف اأو العتبار 12 .
6-    متطورة وتراكمية: حيث ظهرت هذه احلقوق تبعا لالنتهاكات التي وقعت عليها 
ومرت مبراحل متتابعة تعر�ست فيها لكثري من التعديالت والتفا�سيل الناجتة 
طويلة،  �سعبية  ومطالب  ثورات  نتاج  وهي  ممار�ستها،  يف  الب�سر  حركة  من 
�سهدت الب�سرية خاللها اأب�سع �سور النتهاكات لهذه احلقوق، وجتلى الهتمام 
الإ�سارة  ت�سمن  الذي  املتحدة  الأمم  ميثاق  الع�سر احلديث من خالل  بها يف 
ليمثل  1948م  عام  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  تاله  ثم  اإليها،  ال�سريحة 
جمموعة املبادئ والقواعد العامة الأخالقية التي حددت معايري حقوق الإن�سان 
املدنية  احلقوق  تقنني  ذلك  تال  ثم  اإلزامية،  �سفٍة  اأي  دون  من  عامة  ب�سفة 
الفكرية  التيارات  ولطبيعة  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية 
اآنذاك بني راأ�سمالية وا�سرتاكية مت ف�سل هذه احلقوق يف وثيقتني: هما العهدان 
اإىل احلقوق اجلماعية مثل احلق يف  الو�سول  1966م، تال ذلك  الدوليان عام 
الأكرث  الفئات  حقوق  اإىل  وتطورت  والبيئة،  والتنمية  الدوليني  والأمن  ال�سالم 
واإفراد العديد من التفاقيات الدولية حلماية هذه احلقوق  عر�سة لالنتهاك، 
مثل الطفل واملراأة وذوي الإعاقة والعمال املهاجرين، وهذا ما درج عليه بع�ص 
اإىل ثالث جمموعات رئي�سة  الإن�سان من ت�سنيف هذه احلقوق  اأدبيات حقوق 
واجتماعية  اقت�سادية  وحقوق  الأول،  اجليل  و�سيا�سية متثل  مدنية  هي: حقوق 
وثقافية متثل اجليل الثاين، وحقوق جماعية متثل اجليل الثالث 13. اإل اأن القول 
بتكامل منظومة حقوق الإن�سان وعدم قابليتها لالنق�سام اأو التجزئة اإمنا يجد 
م�سوغه يف كون هذا التكامل هو الذي ميثل ال�سرط ال�سروري لكفالة التمتع بهذه 

احلقوق واقعيا وفعليا 14 .

)12( اأحمد فتحي ال�سرور، احلماية الد�ستورية للحقوق واحلريات، القاهرة، دار ال�سروق، 1999م، �ص 89.
)13(  اأحمد اأبوالوفا، احلماية الدولية حلقوق الإن�سان، "مرجع �سابق"، �ص 92-90.

)14(اأحمد الر�سيدي، حقوق الإن�سان درا�سة مقارنة يف النظرية والتطبيق، "مرجع �سابق"، �ص 45.
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املبحث الثالث: ت�ضنيف حقوق الإن�ضان

ل يوجد تق�سيم موحد لت�سنيف حقوق الإن�سان، وتباينت الجتهادات والتق�سيمات 
تبعا للزاوية التي يتم النظر منها اإىل هذه احلقوق، ول يعدو ت�سنيفها اإل تق�سيما 
اإىل ق�سمني وفقا ملعيار  اإذ مت تق�سيمها  اأو مي�ص طبيعة هذه احلقوق  يوؤثر  فقهيا ل 

طبيعة احلق هما:

اأول: احلقوق الفردية: وهي احلقوق الفردية الثبوت التي يتمتع بها الإن�سان كع�سو 
الراأي  وحرية  والأمن،  واحلرية  ال�سخ�سية،  احلياة  يف  احلق  وت�سمل  املجتمع  يف 
و�سيادة  والتملك،  والإقامة، واجلن�سية،  والتنقل  املعلومات،  اإىل  والو�سول  والتعبري 

القانون.

اجلماعة،  مع  الإن�سان  ميار�سها  التي  احلقوق  وهي  اجلماعية:  احلقوق  ثانيا: 
والرعايتني  الأ�سرة،  تكوين  وت�سمل احلق يف  املمار�سة،  الثبوت جمعية  فردية  وهي 
وتوافر  والتعليم  العمل  يف  واحلق  لئق،  معي�سي  وم�ستوى  وال�سحية،  الجتماعية 
مناخ ثقايف حر، واحلق يف التجمع والتنظيم واحلق يف تكوين اجلمعيات، واحلق يف 

امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة، واحلق يف بيئة نظيفة ومالئمة. 
ومت تق�سيمها اأي�سا وفقا لدرجة اإمكانية تقييدها من عدمه اإىل 15 :

اأول: احلقوق املطلقة: وهي حقوق ثابتة لالأفراد ولكنها غري قابلة للتقييد، وت�سمل 
عادلة  حماكمة  يف  واحلق  اخلا�سة،  احلياة  واحرتام  والتنقل،  اجلن�سية  يف  احلق 
اأمام القانون ومبداأ افرتا�ص براءة املتهم وعدم  وعدم رجعية القوانني، وامل�ساواة 
التعر�ص لالإكراه والتعذيب واحلق يف الدفاع عن نف�سه، وعدم ال�سرتقاق والعبودية 

والجتار يف الب�سر.

اأبوعزام واآخرون، الت�سريعات الناظمة للحق يف الجتماع العام يف �سوء الد�ستور الأردين واملعايري الدولية، عمان، اإ�سدارات املركز  )15(  �سدام 
الوطني حلقوق الإن�سان، ط 1، 2011م، �ص 36.
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وفقا  تقييدها  اإمكانية  ويت�سور  لالأفراد  ثابتة  املقيدة: وهي حقوق  ثانيا: احلقوق 
الراأي  حرية  يف  احلق  وت�سمل  معينة،  ظروف  ويف  حمددة  مو�سوعية  ل�سوابط 
املرا�سالت،  و�سرية  وامل�سكن  والأمن  ال�سلمي،  والتجمع  املعلومات،  وتلقي  والتعبري 

واحلق يف حرية التنقل.
ومت تق�سيمها تبعا لأقدمية ظهورها اإىل اأجيال 16 هي:

امللكية،  يف  احلق  ومنها  وال�سيا�سية،  املدنية  احلقوق  ي�سمل  الأول:  اجليل  اأول: 
واجلمعيات  والنقابات  الأحزاب  تكوين  يف  واحلق  العادلة،  املحاكمة  يف  واحلق 
التعر�ص  عدم  يف  واحلق  احلياة،  يف  واحلق  العمل،  يف  واحلق  اإليها،  والن�سمام 
للتعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، واحلق يف احلرية من 
الرق وال�ستعباد وال�سخرة، واحلق يف الأمن واحلرية ال�سخ�سية، وحق املحتجزين 

يف املعاملة الإن�سانية.

ومنها  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  ي�سمل  الثاين:  اجليل  ثانيا: 
النقابات  ت�سكيل  يف  احلق  ومواتية،  عادلة  عمل  ظروف  يف  احلق  العمل،  يف  احلق 
والن�سمام اإليها، احلق يف ال�سمان الجتماعي، احلق يف حماية الأ�سرة، احلق يف 
م�ستوى معي�سي كاف، مبا يف ذلك كفاية الغذاء وامللب�ص وامل�سكن، احلق يف ال�سحة، 

احلق يف التعليم، التي حتتاج اإىل موارد مادية وب�سرية لتحقيقها.

ثالثا: اجليل الثالث: ي�سمل احلقوق الأممية التي ت�سكل مطلبا لدول العامل كافة، 
الإن�سانية،  امل�ساعدة  �سليمة، واحلق يف  بيئة  التنمية، واحلق يف  وتت�سمن احلق يف 
والتاريخي  الثقايف  بالرتاث  التمتع  يف  واحلق  الدوليني،  وال�سلم  الأمن  يف  واحلق 

الإن�ساين والرثوات الطبيعية امل�سرتكة لالإن�سانية جمعاء. 

لي�سا   والثالث من احلقوق  الثاين  اأن اجليلني  يعني  الندرة القت�سادي  اأن مبداأ  ال�سيا�سية موري�ص كران�ستون  العلوم  واأ�ستاذ  الفيل�سوف  )16(  يرى 
حقوقا البتة... اإن كان ل�سخ�ص ما حق، فعلى الآخرين واجب احرتام هذا احلق، لكن احلكومات تنق�سها املوارد الكافية لتلبية هذا الواجب 
الذي تنطوي عليه حقوق اجليلني الثاين والثالث. بينما يرى اأ�ستاذ الدرا�سات احلكومية ت�سارليز كي�سلر اأن حقوق اجليلني الثاين والثالث قد 
ت�ستعمل كمحاولة للت�سرت على اأهداف �سيا�سية، وبينما تتفق الأكرثية حول هذه الأهداف ال�سيا�سية، اإل اأن و�سعها يف �سياق لغة حقوقية يعطي 
هذه الأهداف دللت غري منا�سبة. يف راأيه، فاإن ت�سمية هذه املزايا الجتماعية القت�سادية بـ "احلقوق" يخلق مبا�سرة "واجبات" للقيام بهذه 
احلقوق، وبالتايل �سيتم اإرغام مواطنني اآخرين على تقدمي تنازلت من اأجل تلبية هذه احلقوق اجلديدة. كما اأو�سح اأي�سا اأنه يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، اأوجدت هذه احلقوق اجلديدة "تاأميما" لعملية �سنع القرار على امل�ستوى الفيدرايل. 
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املبحث الرابع: معايري الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان

وي�سارع  الدول،  لدى  كبريا  اهتماما  ياأخذ  الدولية  التفاقيات  على  الت�سديق  غدا 
بع�ص الدول اإىل الت�سديق على هذه التفاقيات، مرد ذلك اأن هذه التفاقيات ت�سمن 
وت�سكل  وامل�ساواة  واحلرية  والعدالة  الكرامة  من  امل�ستمدة  باحلقوق  الإن�سان  متتع 
الواجب  من  التي  الإن�سانية  الكرامة  و�سمان  لكفالة  واملعايري  املبادئ  مبجموعها 
اأحد  الإن�سان  بلوغها. ويعد احرتام حقوق  اإىل  ال�سعي  الدول واملنظمات كافة  على 
ي�ستقيم احلديث  الدميقراطية حيث ل  النظم  الدول  اتباع  العاملية على  املوؤ�سرات 
وال�سيا�سية  املدنية  بحقوقهم  الأفراد  متتع  عن  مبعزل  الدميقراطي  النظام  عن 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية كافة.

الدولة  الدولية من كونها تنظم عالقات  واملعاهدات  التفاقيات  اأهمية هذه  وتنبع 
مبواطنيها والأفراد املقيمني على اإقليمها، مما ي�ساعدها وميكنها من اأن يكون لها 
خا�سة  ال�سرتاتيجية،  واأهدافها  م�ساحلها  ويحقق  الدويل  امل�ستوى  على  ح�سور 
يف ظل العوملة وت�سابك وتبادل امل�سالح الدولية والنفتاح على العامل، ول ت�ستطيع 
الدول - مهما بلغت قوتها الع�سكرية والقت�سادية- اأن تكون يف معزل عن العامل، بل 

يجب اأن تكون �سريكا فاعال يف امل�سروعات الدولية على ال�سعد كافة. 

يف  الت�سريعات  منظومة  يبقي  الدولية،  والعهود  التفاقيات  على  الت�سديق  اأن  كما 
الدولة قيد املراجعة والتطوير امل�ستمرين ل�سمان اإ�سدار ت�سريعات واأنظمة وقوانني 
جديدة تتواءم مع املعايري الدولية وت�سكل وفاًء باللتزامات الدولية لتحقيق ال�سفافية 
والنزاهة و�سيادة القانون، و�سمان م�ساركة �سرائح املجتمع كافة يف �سناعة القرار، 
ل�سمان عدم تعر�ص الدولة لالنتقاد من قبل املجتمع الدويل يف حال عدم وفائها 
العامل  يوؤثر يف موقعها وم�ساحلها يف  الدولية، مما قد  للمعايري  بالتزاماتها وفقا 

وعالقتها مع الدول الأخرى.

وتتوىل اأجهزة الأمم املتحدة و�سع املعايري الدولية يف جمال حقوق الإن�سان باعتماد 
التو�سيات واإعالنها على املالأ، اأو باإعداد املعاهدات املتعددة الأطراف التي يطلق 
اإليها،  والن�سمام  عليها  والت�سديق  التوقيع  باب  وفتح  "التفاقيات"  ا�سم  عليها 
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من  كل  باعتماد  املتحدة  الأمم  اأجهزة  تقوم  ما  كثريا  الإن�سان  حقوق  جمال  ويف 
الإعالنات والتفاقيات املتعلقة مبو�سوع واحد، ويف مثل هذه احلالت، يقرر الإعالن 
املبادئ العامة حلقوق الإن�سان يف حني حتدد التفاقية احلقوق والقيود املفرو�سة 
اأن ت�سطلع بها الدول امل�سدقة على  على ا�ستخدامها، وتبني الواجبات التي يتعني 

التفاقية واآليات تنفيذ التفاقية.

ويف هذا ال�ضياق يق�ضد بامل�ضطلحات التالية:

•			الإعالن: جمموعة اأفكار ومبادئ لي�ست لها قوة اإلزامية ولها قيمة اأدبية ومعنوية 
اأخالقية وتعد من قبيل العرف الدويل، وي�سدر الإعالن لتاأكيد مبادئ ذات اأهمية 
كربى. وميثل يف بع�ص احلالت اخلطوة الأوىل للو�سول اإىل اتفاقية وقد ُيعرب عنه 
بـ )قواعد - مبادئ - مدونة - مبادئ توجيهية(، مثال: الإعالن العاملي حلقوق 

الإن�سان، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.

والعهد: هي كلمات لذات املعنى؛ اإذ هي ن�سو�ص  وامليثاق  واملعاهدة  •			التفاقية 
دولية ثنائية اأو متعددة الأطراف )اإقليمية اأو دولية( تت�سمن جمموعة من احلقوق 
واللتزامات التي يجب على الدول اأن حترتمها وتعمل على تنفيذها بعد الت�سديق 
عليها، مثال ذلك: اتفاقية حقوق الطفل، العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية، امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.

موافقة  لت�سجيل  تكميلية  و�سيلة  وُيعد  التفاقيات  من  خا�ص  نوع  •			الربوتوكول: 
الدول على م�سائل تابعة لالتفاقية الأ�سلية، وي�ستمد قوته القانونية من التفاقية 
امللحق بها ويخ�سع جلميع املراحل التي متر بها التفاقية، مثال ذلك: الربوتوكول 
الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�ساأن تقدمي 

ال�سكاوى الفردية.

       وعليه، فاإن مراحل ان�سمام الدول اإىل املواثيق الدولية عند النتهاء من �سياغتها 
الدول  تتحمل  ل  اإذ  عليها  والت�سديق  التوقيع  باب  لفتح  للمالأ  اإعالنها  يتم 
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الإجراءات  هذه  مثل  ا�ستكمال  حال  يف  اإل  التفاقية  هذه  مبوجب  اللتزامات 
وهي على النحو الآتي: 

قبل  من  واملواثيق  بالتفاقيات  اللتزام  على  الأولية  املوافقة  اإعالن  •			التوقيع: 
الدولة، ويقوم به عادة مندوب الدولة للتعبري عن املوافقة املبدئية، واإما اأن يكون 
بالأحرف الوىل اأي اإعطاء فر�سة للمندوب للرجوع اإىل دولته لبيان رغبتها فيما 
مت التفاق عليه، فاإن اأيدت يتم التوقيع النهائي ويف حال الرف�ص ل يكون له قوة 
اإلزامية اأو اأي اأثر قانوين، واإما اأن يتم التوقيع مبا�سرة يف حال مت تخويل مندوب 

الدولة القيام مبثل هذا الإجراء. 

يق�سد به ت�سديق الدولة على املعاهدة �سمن العدد املحدد يف كل  •			الن�ضمام: 
ان�سمت  التي  الدول  مبواجهة  و�سريانها  النفاذ  حيز  التفاقية  لدخول  اتفاقية 
و�سدقت على التفاقية، وعلى �سبيل املثال ي�سرتط ل�سريان العهد الدويل اخلا�ص 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية مبوجب املادة )49( لبدء �سريان ن�سو�ص هذا العهد 
ان�سمام 35 دولة، حيث اإن الدول التي تكون �سمن العدد )35( يطلق عليها ت�سمية 
اأنه ل  اأما بعد ذلك فاإن الدول ت�سدق على التفاقية، علما  )الدول املن�سمة(، 
بذات  جميعها  وتتمتع  وامل�سدقة  املن�سمة  الدول  بني  قانونية  فوارق  اأي  توجد 

املركز القانوين.

اأو  الت�سريعية  الأجهزة  عرب  اتفاقية  اأو  معاهدة  على  الدولة  موافقة  •			الت�ضديق: 
الذي  دولة،  لكل  الد�ستور  اأحكام  ح�سب  املهمة  هذه  اإليها  توكل  التي  التنفيذية 

تدخل مبوجبه التفاقية يف الهرم القانوين للدولة املعنية.
 

•			التحفظ: عرفته املادة )2/اأ( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام 
ت�سميته، ي�سدر عن  اأو  كانت �سيغته  اأيا  واحد  "اإعالن من جانب  باأنه:  1969م 

موافقتها  اأو  قبولها  اأو  الر�سمي  تاأكيدها  اأو  توقيعها  عند  دولية  منظمة  اأو  دولة 
اأو ان�سمامها اإىل معاهدة، الهدف منه ا�ستبعاد اأو تعديل الأثر القانوين لبع�ص 
ن�سو�ص املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة اأو تلك املنظمة"، مبعنى �سل الأثر 

القانوين لن�ص املادة املراد التحفظ عليها.
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•			بدء نفاذ التفاقية: اكتمال الن�ساب املحدد مبوجب ن�سو�ص التفاقية ل�سريانها، 
الذي  الت�سديقات  الأدنى من  اتفاقية على ن�ص معني يبني احلد  اإذ حتتوي كل 
من الواجب توافره ل�سريان ن�سو�ص التفاقية يف مواجهة الدول امل�سدقة عليها، 
ا�سرتطت  اإذ  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  ذلك  ومثال 
املادة )49( منه لبدء �سريان ن�سو�ص هذا العهد اإيداع وثيقة الت�سديق اخلام�سة 
والثالثني، وما جاء يف املادة )19( من التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز العن�سري التي حتدد اإيداع وثيقة الت�سديق ال�سابعة والع�سرين.

املبحث اخلام�س: ال�ضكوك الأ�ضا�ضية حلقوق الإن�ضان

تعددت التفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإن�سان ول تخرج عن نوعني: الأول: 
يوؤمن احلماية العامة جلميع الأفراد ب�سفة عامة من دون احلديث عن فئة معينة 
ذلك  ومثال  العامة،  احلماية  توفر  التي  التفاقيات  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما  وهو 
العهدان الدوليان اخلا�سان باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
والثقافية وميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، اأما النوع الثاين 
فهو التفاقيات التي توفر احلماية اخلا�سة لفئات معينة على وجه التحديد، مثال 
اأ�سكال التمييز �سد املراأة  ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�ساء على جميع 

واتفاقية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

بحقوق  اخلا�سة  الدولية  املواثيق  اأهم  م�سامني  عن  موجز  ب�سكل  احلديث  وميكن 
الإن�سان:

اأول: الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان لعام 1948م 17 : هو الوثيقة املرجعية العاملية 
الأكرث انت�سارا وتكمن الر�سالة الأ�سا�سية لهذا الإعالن يف اأن لكل اإن�سان قيمة متاأ�سلة 
يف الكرامة الإن�سانية. وقد اعتمدته الأمم املتحدة بالإجماع يف 10 دي�سمرب- كانون 

)17(  هو وثيقة اإر�سادية ل حتتاج اإىل ت�سديق، تت�سمن التزاما اأخالقيا يتمثل بالعرتاف بالكرامة املتاأ�سلة لالإن�سان واحلقوق الأ�سا�سية التي يجب 
اأن يتمتع بها الب�سر بغ�ص النظر عن العرق اأو اللون اأو الدين اأو اجلن�ص اأو غريها من العوامل، وقد اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
ون�سرته على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )217( األف )د ـ 3( املوؤرخ يف 10 كانون الأول/دي�سمرب 1948م، واأ�سبح منذ 

ذلك التاريخ مثل معيار دويل حلقوق الإن�سان وترجمت مواده اإىل عدد كبري من التفاقيات الدولية امللزمة.
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الأول عام 1948م ويحدد احلقوق الأ�سا�سية للفرد بغ�ص النظر عن لونه اأو جن�سيته 
اأو راأيه. ويتاألف من ديباجة و)30( مادة، ويوؤكد حقوق الإن�سان واحلريات  اأو دينه 
الأ�سا�سية التي يتمتع بها جميع الرجال والن�ساء من دون اأي متييز من اأي نوع. ويقر 
اأ�سا�ص احلرية  الب�سرية هي  الأ�سرة  اأفراد  املتاأ�سلة يف جميع  الكرامة  اأن  الإعالن 

والعدالة وال�سالم يف العامل.

ال�سخ�سي، احلق يف  ويت�سمن عدة حقوق منها: احلق يف احلياة واحلرية والأمن 
للتعذيب  التعر�ص  وعدم  الثقافية،  احلياة  يف  الكاملة  امل�ساركة  يف  احلق  التعليم، 
واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية، احلق يف اللجوء، حرية التفكري وال�سمري 
رجل  لكل  متاحة  تكون  اأن  يجب  احلقوق  هذه  واأن  والراأي.  التعبري  حرية  والدين، 
وامراأة وطفل يف جميع اأنحاء العامل، وجلميع اجلماعات يف املجتمع ويعترب الإعالن 
العاملي حلقوق الإن�سان حاليا جزءا من القانون الدويل العريف. جتدر الإ�سارة اإىل 
اأن هذا الإعالن لي�ص له قوة اإلزامية للدول الأطراف يف الأمم املتحدة واإمنا تقت�سر 
اأن  اإىل  الفقه  من  جانب  وذهب  للدول،  والأدبي  الأخالقي  اجلانب  على  اإلزاميته 
الإعالن يحمل قيمة اإلزامية بطريقة غري مبا�سرة من خالل ت�سمنه مبادئ العرف 
اتفاقيات خا�سة تتحدث عن كل  واإفراد  الإن�سان،  الدويل امل�ستقر عليها يف حقوق 
حق من احلقوق الواردة يف هذا الإعالن، من هنا تاأتي القيمة غري الإلزامية له 18 .

 
ثانيا: العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية لعام 1966م 19 : يتناول - 
بح�سب ما ي�سري اإليه ا�سمه - احلقوق املدنية وال�سيا�سية ويحتوي على ديباجة و)53( 
مادة. وتتحدث الديباجة اأو املقدمة فيه عن املبادئ التي ي�ستند اإليها بعدم اإمكانية 
طبيعة  وتقت�سي  والعوز،  اخلوف  من  اأجواء  يف  واحلريات  باحلقوق  التمتع  الب�سر 
احلقوق املدنية وال�سيا�سية التزاما يختلف يف م�سمونه عن طبيعة اللتزام املفرو�ص 
يف احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، ففي الأول يجب على الدولة اأن متتنع 

)18(  �سربي حممد، تطور حقوق الإن�سان على امل�ستويني الدويل والوطني، من�سور على املوقع الإلكرتوين للمجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان يف اململكة 
.http://www.ccdh.org.ma :املغربية

)19(  اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف  16 كانون الأول/
دي�سمرب1966م، تاريخ بدء النفاذ: 23 اآذار/مار�ص 1976م، وفقا للمادة )49(.
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عن التدخل يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية مبعنى عدم القيام بعمل، اأما يف الثاين 
احلقوق  وتعزيز  لكفالة  اإيجابي  بعمل  القيام  الدولة  على  تفر�ص  اللتزام  فطبيعة 

الواردة فيه من حيث بناء واإن�ساء مراكز �سحية وجامعات ومدار�ص وم�ست�سفيات.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن املادة التي تتحدث عن احلق يف تقرير امل�سري هي ذات املادة 
املوجودة يف العهد القت�سادي والجتماعي والثقايف باعتبار اأن هذا احلق - تقرير 

امل�سري- هو اأ�سا�ص وجوهر حقوق الإن�سان.

اإل يف اجلرائم  كما كفل هذا العهد احلق يف احلياة، وعدم فر�ص عقوبة الإعدام 
عفو،  على  احل�سول  اإىل  ال�سعي  اإمكانية  بالإعدام  للمحكومني  يتاح  واأن  اخلطرة، 
عمرهم  يقل  الذين  الأفراد  وجميع  احلوامل  الن�ساء  العقوبة  لهذه  يتعر�ص  واأل 
اأو  اعتقال  وعدم جواز  ال�سخ�سي،  والأمن  وكفل احلق يف احلرية  )18( عاما،  عن 
احتجاز اأي �سخ�ص ب�سفة تع�سفية، ومعاملته املعاملة الإن�سانية والتمتع بالحرتام 
اأثناء الحتجاز وعدم التعر�ص للتعذيب واملعاملة الالاإن�سانية والقا�سية. وكفل اأي�سا 
احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان ال�سكن وامل�ساواة اأمام املحاكم واحل�سول 
على حماكمات عادلة وحمايدة وعلنية. واعتبار كل �سخ�ص متهم بارتكاب جرمية 
بريئا حتى تثبت اإدانته، وحماكمة املتهمني من دون تاأخري غري مربر، واأن يتم �سرح 
الوقت  واإتاحة  القانونية  امل�ساعدة  وتوفري  يفهمها،  بلغة  للمتهم  املرتكبة  اجلرمية 
وحرية  ذاتها مرتني،  ال�سخ�ص على اجلرمية  يجوز حماكمة  ول  الدفاع،  لتح�سري 
التفكري وال�سمري والدين، وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التجمع 
ال�سلمي، وحق الأطفال يف احل�سول على اجلن�سية وت�سجيلهم. واحلق يف الت�سويت 
والرت�سح لالنتخابات مب�ستوياتها كافة. واأن يكون الت�سويت �سريا و�سامال ومبا�سرا، 
ويحظر العهد الرق والعبودية واأي �سكل من اأ�سكال العمل الق�سري، ومنح الأجانب 
امل�ساواة  و�سمان  املحكمة،  على  ق�ساياهم  عر�ص  يف  احلق  ترحيلهم  يراد  الذين 

لالأقليات العرقية والدينية واللغوية. 

ون�ص العهد اأي�سا على تاأ�سي�ص جلنة حلقوق الإن�سان تتمثل مهامها يف تلقي التقارير 
من الدول الأطراف يف العهد كلما راأت ذلك �سروريا، والتحقيق ب�ساأن ال�سكاوى التي 
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)20(  اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون الأول/
دي�سمرب 1966م، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاين/يناير 1976م، وفقا للمادة )27(.

ترفعها دولة �سد دولة اأخرى ترتكب انتهاكات للعهد اأو تتقاع�ص عن معاقبة مرتكبي 
الأطراف  الدول  من  املقدمة  الدورية  التقارير  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة  النتهاكات. 
وتقدمي التو�سيات اخلتامية والتعليقات العامة التي ت�سمن التنفيذ الفعلي لن�سو�ص 

العهد.

ثالثا: العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية لعام 
1966م 20: مت توقيع هذا العهد عام 1966م، وتطلب الأمر عقدا كامال من الزمان 

والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  لطبيعة  نظرا  النفاذ  حيز  لإدخاله 
اعتبارها حمال  ومدى  كفالتها،  احلكومات يف  ودور  اإمكانية  القائم حول  واجلدل 
التي  اإىل الديباجة  )31( مادة، بالإ�سافة  اأمام الق�ساء، ويحتوي على  للخ�سومات 
تت�سمن املبادئ التي ي�ستند اإليها العهد والتي تتمثل يف عدم قدرة الب�سر على التمتع 
باحلرية اإذا مل حترتم حقوقهم القت�سادية والجتماعية والثقافية. كما يقع على 

كاهل الأفراد م�سوؤوليات نحو الأفراد الآخرين ونحو املجتمع الذي ينتمون اإليه.

الب�سر  من  جمموعة  لكل  باأن  امل�سري  تقرير  يف  احلق  عن  ابتداًء  العهد  وحتدث 
احلق يف اأن يقرروا بحرية م�سريهم ال�سيا�سي وتوجههم التنموي وتنظيم ثرواتهم 
باإجراء  الدولة  والتزام  العمل  يف  احلق  كفالة  اإىل  بالإ�سافة  بحرية،  ومواردهم 
اآمنة  بيئة  يف  والعمل  منا�سب،  اأجر  على  واحل�سول  وتقنية  مهنية  تدريبية  برامج 
تكوين  يف  واحلق  والعطالت  الراحة  من  كافية  فرتات  على  واحل�سول  و�سحية، 
النقابات العمالية والنتماء اإليها وتاأ�سي�ص احتادات عمالية وطنية اأو الن�سمام اإىل 
منظمات دولية. واحلق يف الإ�سراب والحتجاج ب�سرط اللتزام بالقانون. واحلق 
يف التمتع مب�ستوى معي�سي مالئم، مبا يف ذلك الطعام واللبا�ص وال�سكن، ويجب على 
مواطنيها  التحرر من اجلوع جلميع  و�سمان  الطعام  اإنتاج  اأ�ساليب  الدول حت�سني 
الأطفال  وحماية  اأمومة،  اإجازة  الأمهات  ومنح  اأ�سرة،  وتاأ�سي�ص  الزواج  يف  واحلق 
من ال�ستغالل، وحظر عمالة الأطفال وال�سعي اإىل تقلي�ص معدلت وفيات الأطفال 
ومعاجلتها  والأمرا�ص  الأوبئة  جميع  منع  اإىل  وال�سعي  النظافة،  معايري  وحت�سني 
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وجمانيا  اإلزاميا  البتدائي  التعليم  يكون  واأن  التعليم  يف  واحلق  عليها.  وال�سيطرة 
للجميع، واأن يكون التعليم العايل متوافرا ومتاحا للجميع على قدم امل�ساواة، واحلق 
العلمي  الإنتاج  وحماية  العلمي،  بالتقدم  والتمتع  الثقافية،  احلياة  يف  امل�ساركة  يف 

والأدبي والفني بحكم القانون.

رابعا: اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية 
اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة لعام 1984م 21: حتتوي التفاقية على )33( مادة، بالإ�سافة 
اإىل الديباجة التي تت�سمن املبادئ العامة لالتفاقية من اأن حقوق الإن�سان غري قابلة 
وتنبع من كرامة كل فرد  وال�سالم،  والعدل  اأ�سا�ص احلرية  للت�سرف و�ساملة وهي 

اإن�ساين، واأن الدول ملزمة بتعزيز الحرتام ال�سامل لهذه احلقوق.

ويف امل�سمون عرفت التفاقية التعذيب باأنه اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، 
ج�سديا كان اأم عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�ص ما من اأجل احل�سول على املعلومات اأو 
العقاب، التهديد اأو التمييز، وتدعو التفاقية جميع الدول اإىل اأن تتخذ الإجراءات 
قد  اأنها  يعتقد  دولة  اإىل  �سخ�ص  اأي  نقل  عن  والمتناع  التعذيب،  ملنع  ال�سرورية 
متار�ص التعذيب �سده، وجترمي التعذيب يف الت�سريعات املحلية، واإجراء حتقيقات 
فورية وحمايدة بخ�سو�ص جميع املزاعم بارتكاب تعذيب، و�سمان ح�سول �سحايا 
التعذيب على الإن�ساف وتعوي�سات عادلة ومالئمة، وعدم ا�ستخدام اأي ت�سريحات 

يتم احل�سول عليها با�ستخدام التعذيب، كدليل اأثناء جمريات املحاكمات.

مهامها  من  يكون  التعذيب،  ملناه�سة  جلنة  اإن�ساء  على  اأي�سا  التفاقية  تن�ص  كما 
التحقيق يف مزاعم ممار�سات التعذيب، وتلقي ال�سكاوى وتقدمي تقارير حول جميع 
التحقيقات التي جتريها، وتلقي املنا�سدات من الأفراد الذين يزعمون اأنهم �سحايا 
للتعذيب. ويجب اأن يكون الفرد مقدم ال�سكوى من مواطني دولة موقعة التفاقية، 
واأن تكون الدولة التي يزعم اأنها مار�ست التعذيب من موقعي التفاقية اأي�سا. عالوة 
على ذلك يجب اأن يكون الفرد قد ا�ستنفد جميع �سبل النت�ساف املحلية قبل رفع 

)21(  اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )46/39( املوؤرخ يف 10 كانون الأول/دي�سمرب 
1984م، تاريخ بدء النفاذ:  26 حزيران/يونيه 1987م، وفقا لأحكام املادة )1/27(.
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)22(  اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )180/43( املوؤرخ يف 18 كانون الأول/دي�سمرب 
1979م، تاريخ بدء النفاذ:  3 اأيلول/�سبتمرب 1981م، وفقا لأحكام املادة )1/27(.

اجلمعية  اإىل  اأن�سطتها  حول  �سنويا  تقريرا  اللجنة  تقدم  كما  اللجنة.  اإىل  امل�ساألة 
العامة لالأمم املتحدة، وتلتزم الدول الأطراف بتقدمي تقارير دورية اإىل اللجنة.

 :  22 1979م  لعام  املراأة  التمييز �ضد  اأ�ضكال  الق�ضاء على جميع  اتفاقية  خام�ضا: 
اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 
املراأة )CEDAW( عام 1979م، وتتاألف التفاقية من ديباجة و)30( مادة، وحتدد ما 
ميكن اعتباره متييزا �سد املراأة وت�سع اأجندة للعمل الوطني من اأجل اإنهاء مظاهر 
امل�ساواة بني  اأن  اإليها التفاقية من  ت�ستند  التي  الديباجة املبادئ  واأكدت  التمييز. 
الرجال والن�ساء هي اأحد حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، واأن التمييز �سد الن�ساء ي�سكل 
التنمية  و�سمان  الإن�سانية،  الكرامة  واحرتام  احلقوق  يف  امل�ساواة  ملبادئ  انتهاكا 
قدر  اأكرب  تقت�سي  ال�سالم  وق�سية  باأجمعه،  العامل  ورفاه  بلد  لأي  والتامة  الكاملة 
ممكن من م�ساركة الن�ساء على قدم امل�ساواة مع الرجال ويف جميع املجالت، حيث 
التقليدي  الدور  تغيري  اإىل  حاجة  وهناك  متوا�سال.  مازال  املراأة  �سد  التمييز  اإن 
للرجال وللن�ساء يف املجتمع ويف الأ�سرة من اأجل حتقيق امل�ساواة الكاملة بني الرجال 

والن�ساء.

تقييد  اأو  ا�ستبعاد  اأو  تفرقة  "… اأي  باأنه:  الن�ساء  التمييز �سد  التفاقية  وعرفت 
اإحباط العرتاف  اأو  اأغرا�سه، توهني  اأو  اآثاره  اأ�سا�ص اجلن�ص ويكون من  يتم على 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امليادين  يف  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  بحقوق  للمراأة 
اإحباط متتعها  اأو  توهني  اأو  اآخر،  ميدان  اأي  اأو يف  واملدنية  والثقافية  والجتماعية 
اأ�سا�ص  اأو ممار�ستها لها، ب�سرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى  بهذه احلقوق 
نف�سها  تلزم  التفاقية  على  ت�سدق  التي  الدول  واأن  الرجل".  وبني  بينها  امل�ساواة 
باتخاذ اإجراءات جدية لإنهاء التمييز �سد املراأة بجميع اأ�سكاله، مبا يف ذلك دمج 
القوانني  جميع  واإلغاء  القانونية،  اأنظمتها  يف  والن�ساء  الرجال  بني  امل�ساواة  مبداأ 
التمييزية، وتبني ت�سريعات منا�سبة حتظر التمييز �سد املراأة و�سمان اإزالة جميع 
و�سمان  �سركات،  اأو  منظمات  اأو  اأفراد  بها  يقوم  التي  املراأة  �سد  التمييز  اأعمال 
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التنمية الكاملة والتقدم للن�ساء، وقمع جميع اأ�سكال الجتار يف الن�ساء وا�ستغاللهن 
مكافئة  قانونية  و�سفة  القانون،  اأمام  للرجل  م�ساوية  مكانة  املراأة  ومنح  بالبغاء، 

لل�سفة التي يتمتع بها الرجل.

واأكدت التفاقية حق املراأة يف الت�سويت واحلق يف الرت�سح لالنتخابات، وامل�ساركة 
يف و�سع �سيا�سة احلكومة واإ�سغال املنا�سب العامة، واإمكانية الو�سول اإىل التعليم، 

واحلق يف العمل، واحلق يف ال�سمان الجتماعي، واحلق يف احلماية ال�سحية.

كما تن�ص التفاقية على تاأ�سي�ص جلنة للق�ساء على التمييز �سد املراأة، حيث تكمن 
مهام هذه اللجنة يف طلب تقارير من الدول الأع�ساء حول الإجراءات التي اتخذتها 
املعنية  والهيئات  الإن�سان  حلقوق  الأ�سا�سية  الدولية  وال�سكوك  التفاقية،  لتنفيذ 
بر�سدها، وتوجب على الدول تقدمي تقارير دورية اإىل اللجنة ليت�سنى لها الطالع 

ومراقبة تنفيذ الدول مل�سمون هذه التفاقية.

 :23 1965م  لعام  العن�ضري  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء  اتفاقية  �ضاد�ضا: 
التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرت 
العن�سري عام 1965م، وتتاألف التفاقية من ديباجة و)25( مادة، ت�سمنت تعريف 
التمييز العن�سري باأنه اأي متييز اأو ا�ستثناء اأو تقييد اأو تف�سيل، يقوم على اأ�سا�ص 
العرق اأو اللون اأو الن�سب اأو الأ�سل القومي اأو الإثني، وي�ستهدف اأو ي�ستتبع تعطيل اأو 
عرقلة العرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية اأو التمتع بها اأو ممار�ستها، 
على قدم امل�ساواة، ويف امليدان ال�سيا�سي اأو القت�سادي اأو الجتماعي اأو الثقايف اأو 
يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة.  واأ�سارت التفاقية اإىل اأن هنالك بع�ص 
اأو تقييد  ا�ستثناء  اأو  اأي متييز  التمييز تتمثل يف  التي ل تعترب من قبيل  املمار�سات 
وحظر  فيها.   طرف  دولة  اأي  جانب  من  املواطنني  وغري  املواطنني  بني  تف�سيل  اأو 
بالأحكام  م�سا�ص  اأي  على  ينطوي  مبا  التفاقية  هذه  اأحكام  من  حكم  اأي  تف�سري 

)23(   اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2106 األف )د-20( املوؤرخ يف 21 كانون الأول/
دي�سمرب 1965م.
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القانونية ال�سارية يف الدول الأطراف فيما يتعلق باجلن�سية اأو املواطنة اأو التجن�ص، 
�سريطة خلو هذه الأحكام من اأي متييز �سد اأي جن�سية معينة.  ول تعترب من قبيل 
التمييز العن�سري اأي تدابري خا�سة يكون الغر�ص الوحيد من اتخاذها تاأمني التقدم 
املحتاجني  الأفراد  لبع�ص  اأو  املحتاجة  الإثنية  اأو  العرقية  لبع�ص اجلماعات  الكايف 
اإىل احلماية التي قد تكون لزمة لتلك اجلماعات وهوؤلء الأفراد لت�سمن لها ولهم 
امل�ساواة يف التمتع بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية اأو ممار�ساتها، �سرط عدم 
تاأدية تلك التدابري، كنتيجة لذلك، اإىل اإدامة قيام حقوق منف�سلة تختلف باختالف 
من  اتخذت  التي  الأهداف  بلوغ  بعد  ا�ستمرارها  عدم  و�سرط  العرقية،  اجلماعات 
�سجب  يف  فتكمن  التفاقية  هذه  مبوجب  الدولة  بالتزامات  يتعلق  فيما  اأما  اأجلها. 
 Denounce all  )4  ،3  ،2( املواد  خالل  من  الأ�سا�سية،  اللتزامات  كاأحد  التمييز 
forms of discrimination، وحظر التمييز من خالل املادة )5(، و�سمان احلق يف 

prohibition of racial discrimina-  امل�ساواة اأمام القانون ويف ممار�سة احلقوق
 Elimination of racial  )7 ،6 ،5 ،2( tion، والق�ساء على التمييز من خالل املواد 

.discrimination

العن�سري  التمييز  على  للق�ساء  املنا�سبة  الو�سائل  كل  بانتهاج  التمييز  وجترمي 
اأي  اإبطال  اأو  اإلغاء  اأو  وتعديل  الأجنا�ص،  بني جميع  التفاهم  وتعزيز  كافة  باأ�سكاله 
قوانني اأو اأنظمة تكون موؤدية اإىل اإقامة التمييز العن�سري اأو اإىل اإدامته حيثما يكون 
الت�سريعات  املنا�سبة مبا يف ذلك  الو�سائل  تقوم كل دولة طرف بجميع  واأن  قائما، 
اإنهاء اأي متييز عن�سري ي�سدر عن اأي  اأو  اإذا تطلبتها الظروف، بحظر  املقت�ساة 

اأ�سخا�ص اأو اأي جماعة اأو اأي جهة اأخرى.

واأ�سارت التفاقية اإىل بع�ص مظاهر التمييز التي تتمثل يف: ارتفاع ن�سبة الأمية يف 
�سفوف الن�ساء.  والفقر واحلرمان وتدين م�ستوى املعي�سة لفئة من النا�ص، وعدميي 
اجلن�سية )البدون(، و�سعف امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة، والأطفال غري ال�سرعيني، 

وحظر ممار�سة حقوق معينة لفئة من النا�ص. 

بالعرق،  التمييز  اأ�سا�ص  تكون على  باأنها  التمييز  اأ�سكال  اإىل  التفاقية  اأ�سارت  كما 
)النوع  اجلن�ص  على  القائم  والتمييز  الإثني،  اأو  القومي  والأ�سل  والن�سب،  واللون، 
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اأ�سا�ص مكان  اأ�سا�ص الأ�سل الجتماعي، والتمييز على  الجتماعي(، والتمييز على 
الولدة، والتمييز بني الأطفال يف نطاق احلماية �سمن تطبيقات قانون الأحداث، 
الأقليات  حقوق  وحماية  اخلا�ص،  والقطاع  العامة  الوظيفة  بني  العمل  يف  والتمييز 

والتمييز الإيجابي.

اأول جلنة  التي تعتد  العن�سري  التمييز  بالق�ساء على  اللجنة املعنية  اإن�ساء  كما مت 
تتخذها  التي  التدابري  وا�ستعرا�ص  ملراقبة  املتحدة  الأمم  يف  اإن�ساوؤها  مت  معنية 
الدول للوفاء بالتزاماتها مبوجب التفاقية. وتتاألف اللجنة من )18( خبريا من ذوي 
تنتخبهم  واملو�سوعية  والنزاهة  بالتجرد  لهم  امل�سهود  الرفيعة  اخللقية  ال�سفات 
وت�سمنت  �سنوات.  اأربع  ملدة  ت�ستمر  اللجنة  وع�سوية  التفاقية  الأطراف يف  الدول 
التفاقية ثالثة اإجراءات لتمكني اللجنة املعنية من ا�ستعرا�ص اخلطوات القانونية 
والق�سائية والإدارية وغريها من اخلطوات التي تتخذها الدول ب�سورة فردية للوفاء 
الدول  تقوم جميع  اأن  العن�سري وهي: �سرط وجوب  التمييز  بالتزاماتها مبكافحة 
التي ت�سدق على التفاقية اأو تن�سم اإليها بتقدمي تقارير دورية اإىل اللجنة املعنية، 
وتوجيه ال�سكاوى من دولة اإىل اأخرى. والإجراء الثالث يجعل من املمكن اأن يقدم 
فرد اأو جمموعة من الأ�سخا�ص يدعون اأنهم �سحايا للتمييز العن�سري �سكوى اإىل 
اللجنة املعنية �سد دولتهم.  ول يجوز القيام بذلك اإل اإذا كانت الدولة املعنية طرفا 
يف التفاقية واأعلنت اأنها تعرتف باخت�سا�ص اللجنة املعنية بتلقي مثل هذه ال�سكاوى.

�ضابعا: اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م 24: اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
مادة.  و)54(  ديباجة  من  التفاقية  وتتاألف  1989م،  عام  الطفل  حقوق  اتفاقية 
القبول  حقق  الذي  الأول  الدويل  القانوين  ال�سك  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتعترب 
العاملي تقريبا. كما ت�سري ب�سكل �سريح اإىل جممل احلقوق التي يجب اأن يتمتع بها 
الأطفال يف اأي مكان من حيث حق الطفل يف البقاء والتطور والنمو اإىل اأق�سى حد، 
واحلماية من اأي تاأثريات م�سرة، اأو التعذيب و�سوء املعاملة وال�ستغالل، وامل�ساركة 
وحرية  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  والجتماعية  الثقافية  احلياة  ويف  الأ�سرة،  الكاملة يف 

)24(   اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )25/44( املوؤرخ يف 20 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
1989م، تاريخ بدء النفاذ: 2 اأيلول/�سبتمرب 1990م، وفقا للمادة )49(.
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الراأي والتعبري والتعليم والرتفيه وال�سحة وم�سلحة الطفل الف�سلى واإدارة �سوؤون 
واإعادة  الإ�سالمية  ال�سريعة  الكفالة يف  والتبني و/اأو  القانون  الأحداث يف نزاع مع 
تاأهيل الأطفال وتاأكيد م�ساركة الطفل يف الأن�سطة العامة ل�سمان مناء طبيعي يف 

اأجواء وجمتمع دميقراطي.
 

وتتلخ�ص مبادئ التفاقية الأ�سا�سية يف: عدم التمييز، وامل�سلحة الف�سلى للطفل، 
الطفل.  راأي  احرتام  النماء، وحق  واحلق يف  البقاء،  واحلق يف  واحلق يف احلياة، 
وكل حق من احلقوق التي تن�ص عليها التفاقية بو�سوح يتالزم بطبيعته مع الكرامة 

الإن�سانية للطفل.
وحتمي التفاقية حقوق الأطفال عن طريق و�سع املعايري اخلا�سة بالرعاية ال�سحية 
ومبوافقة  بالطفل.  املتعلقة  والقانونية  واملدنية  الجتماعية  واخلدمات  والتعليم 
تكون  ولذا  اإليها،  الن�سمام  اأو  التفاقية  هذا  على  بت�سديقها  اللتزام  على  الدول 
احلكومات الوطنية قد األزمت نف�سها بحماية و�سمان حقوق الأطفال، ووافقت على 
حتمل م�سوؤولية هذا اللتزام اأمام املجتمع الدويل.  وُتلزم التفاقية الدول الأطراف 

بتطوير وتنفيذ جميع اإجراءاتها و�سيا�ساتها يف �سوء امل�سالح الُف�سلى للطفل. 

اتفاقية  اعُتمدت   :25 2006م  لعام  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  حقوق  اتفاقية  ثامنا: 
حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الختياري يف 13 دي�سمرب- كانون الأول 
ذوي  الأ�سخا�ص  جتاه  والنهج  املواقف  يف  مثاليا  حتول  التفاقية  وت�سكل  2006م، 

الإعاقة.

�سرورة  تاأكيد  وتعيد  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ص  وا�سعا  ت�سنيفا  التفاقية  وتعتمد 
متتع الأ�سخا�ص الذين يعانون الإعاقة بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية. 
وتو�سح التفاقية وت�سف كيفية انطباق احلقوق على الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وحتدد 

)25(   اعتمدت ون�سرت على املالأ وفتحت للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )611/61(، املوؤرخ يف 
13 كانون الأول/دي�سمرب 2006م.
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اأُدخلت فيها تعديالت لكي ميار�ص الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة حقوقهم  التي  املجالت 
بالفعل واملجالت التي انُتهكت فيها حقوقهم، واأين يجب تعزيز حماية هذه احلقوق.

ورغم اأن هذه التفاقية مل تعّرف الإعاقة فاإن املادة الأوىل ذكرت اأن الأ�سخا�ص ذوي 
الإعاقة هم الذين يعانون عاهات بدنية اأو عقلية اأو ح�سية اأو ذهنية مما قد مينعهم - 
بالتداخل مع عقبات اأخرى- من امل�ساركة ب�سورة كاملة وفاعلة يف املجتمع على قدم 
امل�ساوة مع الآخرين.  وو�سحت املادة الثانية من التفاقية املق�سود بامل�سطلحات 
املعقولة،  ال�سكن  وو�سائل  الإعاقة،  اأ�سا�ص  على  والتمييز  واللغة،  الت�سال،  التالية: 

والت�سميم العام، والت�سميم ال�سامل.

القاعدة  ت�سكل  التي  لالتفاقية  الثمانية  العامة  املبادئ  الثالثة  املادة  و�سحت  كما 
الفطرية  الأ�سخا�ص  كرامة  احرتام  وهي:  مبوجبها  املكفولة  القانونية  للحقوق 
با�ستقاللية،  باأنف�سهم  خياراتهم  تقرير  حرية  ذلك  يف  مبا  الذاتي  وا�ستقاللهم 
واإ�سراك ال�سخا�ص املعوقني ب�سورة كاملة وفعالة  التمييز، وكفالة م�ساركة  وعدم 
يف املجتمع 26 ، واحرتام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع الب�سري والطبيعة 
الب�سرية، وتكافوؤ الفر�ص، واإمكانية الو�سول، وامل�ساواة بني الرجل واملراأة، واحرتام 

القدرات املتطورة لالأطفال املعوقني واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم.

الواجب  من  التي  اللتزامات  التفاقية  من  الرابعة  املادة  حددت  اأخرى  جهة  من 
من  وغريها  والإدارية  الت�سريعية  التدابري  اتخاذ جميع  وهي:  �سمانها  الدول  على 
اإلغاء ما يوجد  اأو  التدابري لتطبيق احلقوق املعرتف بها يف هذه التفاقية، وتعديل 
املعوقني،  الأ�سخا�ص  �سد  متييزا  ت�سكل  وممار�سات  واأعراف  ولوائح  قوانني  من 
ال�سيا�سات  جميع  يف  املعوقني  لالأ�سخا�ص  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  حماية  ومراعاة 
التفاقية،  تتعار�ص مع هذه  اأو ممار�سة  باأي عمل  القيام  والمتناع عن  والربامج، 
واتخاذ التدابري كافة للق�ساء على التمييز على اأ�سا�ص الإعاقة من جانب اأي �سخ�ص 
اأو موؤ�س�سة، وتعزيز البحوث وعمليات التطوير، وتوفري وا�ستعمال ال�سلع  اأو منظمة 
واخلدمات واملعدات واملرافق امل�سممة ت�سميما عاما، وت�سجيع الت�سميم العام لدى 

)26(  د. عيد احل�سبان واآخرون، قانون النتخاب املوؤقت الأردين واملعايري الدولية، عمان، من�سورات املركز الوطني حلقوق الإن�سان، ط 1، 2011م، 
�ص 11.
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و�سع املعايري واملبادئ التوجيهية اأو التعليمات، وت�سجيع البحوث وعمليات التطوير، 
والت�سال،  املعلومات  تكنولوجيا  ذلك  يف  مبا  التكنولوجيا،  وا�ستعمال  وتوفري 
والو�سائل والأجهزة املعينة على التنقل وامل�ساعدة املالئمة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 
مع اإيالء الأولوية للمتاحة منها باأ�سعار معقولة، وتوفري معلومات �سهلة الو�سول اإىل 
ومرافق  وخدمات  الأخرى  امل�ساعدة  اأ�سكال  عن  ف�سال  الإعاقة.  ذوي  الأ�سخا�ص 
الدعم، وت�سجيع تدريب الخت�سا�سيني واملوظفني العاملني مع الأ�سخا�ص املعوقني 

يف جمال احلقوق املعرتف بها يف هذه التفاقية.

تا�ضعا: التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�ضخا�س من الختفاء الق�ضري لعام 
2006م 27: اعتمدت بقرار من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 2006م، وتتكون 

من )45( مادة وديباجة ت�سمنت التاأكيد على الدول اللتزام بتعزيز احرتام حقوق 
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية احرتاما عامليا وفعليا، وتاأكيد خطر الختفاء الق�سري 
الذي ي�سكل جرمية يف ظروف معينة قد يرقى اإىل م�ستوى اجلرمية �سد الإن�سانية، 
وموا�سلة العمل على منع حالت الختفاء الق�سري ومكافحة اإفالت مرتكبي اجلرمية 
من العقاب، وتاأكيد حق كل �سخ�ص يف عدم التعر�ص لختفاء ق�سري، وحق ال�سحايا 
ومعرفة  الق�سري  الختفاء  ظروف  ب�ساأن  احلقيقة  ومعرفة  والتعوي�ص،  العدالة  يف 
معلومات  ون�سر  وت�سلم  جمع  حرية  يف  حقه  عن  ف�سال  املختفي،  ال�سخ�ص  م�سري 

لتحقيق هذه الغاية. 

كما اأ�سارت مواد هذه التفاقية اإىل العديد من احلقوق الواجب توافرها يف �سبيل 
الق�ساء على عملية الختفاء الق�سري من حيث حق الفرد يف العرتاف ب�سخ�سيته 
التعر�ص  عدم  يف  واحلق  �سخ�سه،  على  والأمن  احلرية  يف  الفرد  وحق  القانونية، 
للتعذيب اأو لأي �سرب اآخر من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 

)27(   اعتمدت ون�سرت على املالأ وفتحت للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )177/61( املوؤرخ يف 20 
كانون الأول/دي�سمرب 2006م.
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املهينة، واحلق يف احلياة، واحلق يف الهوية، واحلق يف حماكمة عادلة ويف ال�سمانات 
الق�سائية، واحلق يف �سبيل اإن�ساف فعال، مبا يف ذلك اجلرب والتعوي�ص، واحلق يف 
معرفة احلقيقة فيما يخ�ص ظروف الختفاء، والإ�سارة اإىل تاأثري الختفاء الق�سري 
يف منظومة حقوق الإن�سان ب�سفة عامة واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

ب�سكل خا�ص.

ت�سكل   :28 1990م  لعام  املهاجرين  العمال  حلماية  الدولية  التفاقية  عا�ضرا: 
التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم لعام 1990م 
اأ�سرهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  حقوق  حلماية  الدويل  القانون  يف  اإطار  اأو�سع 
واإر�ساد الدول اإىل كيفية و�سع �سيا�سات الهجرة من اأجل العمل على احرتام حقوق 

املهاجرين. 

وميكن اإبراز اأهمية التفاقية يف اأنها ت�سعى اإىل اإن�ساء معايري دنيا حلماية احلقوق 
املهاجرين  العمال  جلميع  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية 
واأفراد اأ�سرهم وت�سجع الدول على جعل قوانينها يف ات�ساق وثيق مع املعايري العاملية 

املن�سو�ص عليها يف التفاقية وعلى نحو ما ن�ص عليه يف املادة )79( من التفاقية.

وحتتفظ الدول ب�سالحيتها يف حتديد هوية امل�سموح لهم بدخولها ومدة اإقامتهم، 
وتنظر التفاقية اإىل العمال املهاجرين على اأنهم اأكرث من عمال اأو �سلع اقت�سادية 
فهم ب�سر ولهم حقوقهم، وجت�سد التفاقية الدور املهم الذي تقوم به هجرة العمال 
يف القت�ساد العاملي وتعرتف باأن ما يقدمه املهاجرون من اإ�سهامات يف اقت�سادات 
وجمتمعات البلدان امل�سيفة، وكذلك تنمية بلدانهم الأ�سلية، متوقف على العرتاف 
التي  اله�سة  بالو�سعية  التفاقية  الإن�سانية وبحمايتها. وتعرتف  القانوين بحقوقهم 
اإىل  حاجة  من  ذلك  على  يرتتب  ومبا  اأ�سرهم  واأفراد  املهاجرون  العمال  يعي�سها 
حماية مالئمة، وتعد اأ�سمل اتفاقية دولية حتى الآن فيما يخ�ص العمال املهاجرين 

1990/12/18م وهي تنطبق على جميع املهاجرين  )45/158( املوؤرخ يف  العامة لالأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم  )28(  اعتمدتها اجلمعية 
الإقامة  وفرتة  والعبور  واملغادرة  للهجرة  التح�سري  ذلك  اأ�سرهم مبا يف  واأفراد  املهاجرين  العمال  كامل عملية هجرة  وعلى  اأ�سرهم  واأفراد 
بكاملها، ومزاولة ن�ساط مقابل اأجر يف دولة العمل، وكذلك العودة اإىل دولة املن�ساأ اأو دولة الإقامة العادية، وتوفر التفاقية عددا من احلقوق 

جلميع العمال املهاجرين النظاميني منهم وغري النظاميني على حد �سواء.
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وتن�ص على جمموعة من املعايري الدولية التي تتناول: )اأ( معاملة العمال املهاجرين 
واأفراد اأ�سرهم و�سمان رفاههم. )ب( التزامات الدول املعنية وم�سوؤولياتها. وت�سمل 
هذه الدول كال من الدول الأ�سلية، ودول العبور، ودول العمل التي ت�ستفيد جميعها 
من الهجرة الدولية للعمال. اإل اأن هذه التفاقيات تكون ذات قيمة اإذا كانت غري 
اأعلى يف جمال حماية  اأو قدمت معايري  العاملية املتفق عليها  متعار�سة مع املعايري 

العمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم.

املهاجرين وقانونية  العمال  وت�سدد التفاقية على �سرورة العرتاف بحقوق جميع 
و�سعيتهم كانت اأم مل تكن، فالتفاقية �ساملة جميع العمال املهاجرين بغ�ص النظر 
املهاجرين يف  العمال  و�سع  الت�سجيع على  اإىل  ت�سعى  لكنها  القانوين،  عن و�سعهم 
القوانني  احرتام  على  العمل  واأرباب  العمال  جميع  وت�سجع  قانونية  اأو  موثقة  حالة 

والإجراءات املعمول بها يف الدول املعنية.

واأفراد  املهاجرين  العمال  فجميع  التمييز  عدم  مبداأ  على  التفاقية  فل�سفة  وتقوم 
الأ�سا�سية  الإن�سان  بحقوق  يتمتعون  القانوين،  و�سعهم  عن  النظر  بغ�ص  اأ�سرهم 
ذاتها التي يتمتع بها رعايا البلد، ويحظى العمال املهاجرون املوثقون واأفراد اأ�سرهم 
باملعاملة ذاتها التي يعامل بها الرعايا يف عدد كبري من احلالت اخلا�سة، وتقدم 
التفاقية تعريفا متفقا عليه دوليا للعامل املهاجر، وهو تعريف وا�سع النطاق وي�سمل 
جميع املهاجرين رجال ون�ساء، ممن �سيوظفون اأو يف طور التوظيف، اأو ممن وظفوا 

للعمل يف ن�ساط ماأجور يف بلد غري بلدهم الأ�سلي.

وتقدم التفاقية اأي�سا تعريفا لبع�ص الفئات من العمال املهاجرين تنطبق على كل 
منطقة يف العامل، وت�سعى التفاقية اإىل منع ا�ستغالل جميع العمال املهاجرين واأفراد 
اإىل و�سع  اأ�سرهم والق�ساء عليه عرب عملية الهجرة بكاملها، فهي ت�سعى �سراحة 
اأو ال�سري والجتار غري امل�سروع يف العمال املهاجرين  حد للتوظيف غري القانوين 
واإىل الثني عن ا�ستخدام العمال املهاجرين املوجودين يف حالة غري قانونية اأو غري 
موثقة، وتن�سئ التفاقية جلنة معنية بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد 
اأ�سرهم وت�ستعر�ص اللجنة تطبيق الدول الأطراف لأحكام التفاقية من خالل النظر 

يف التقارير املتعلقة بالتدابري التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ التفاقية.
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املبحث ال�ضاد�س: اللتزامات املفرو�ضة على الدولة مبوجب اتفاقيات 
حقوق الإن�ضان 

اإنها تنطبق من حيث  اإذ  مع اأن التوازن بني اللتزامات قد يتباين ح�سب احلقوق، 
املبداأ على جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية وجميع احلقوق القت�سادية والجتماعية 
والثقافية، وبالإ�سافة اإىل ذلك ت�سطلع الدول بواجب توفري �ُسبل الإن�ساف الفعالة 
على ال�سعيد املحلي يف حالة انتهاكات حقوق الإن�سان.  لذا �سيتم تق�سيم هذا املبحث 
اإىل فرعني هما: اللتزامات الأ�سا�سية للدول، ومدى قابلية حقوق الإن�سان للتقييد.

املطلب الأول: اللتزامات الأ�ضا�ضية للدول
اإن تبيان طبيعة اللتزامات املفرو�سة على الدول مبوجب معاهدات حقوق الإن�سان 
هذه  تخرج  ول  مبوجبها،  املفرو�ص  واللتزام  معاهدة  كل  طبيعة  على  يتوقف 
اللتزامات عن واجب الحرتام واحلماية والوفاء والإعمال التدريجي، وتوفري �سبل 

الإن�ساف على النحو التايل:

اأول: ماذا يعني اللتزام بالحرتام؟
التدخل يف  بالمتناع عن  الدولة ملزمة  اأن  الدولة  الواقع على  بالحرتام  اللتزام   
تقّو�ص  قد  احلكومات  جانب  من  اأفعال  اأي  حظر  اللتزام  هذا  وي�ستتبع  احلقوق، 
التمتع الفعلي واحلقيقي باحلقوق، ففي �سدد احلق يف التعليم - على �سبيل املثال 
مدار�ص  اإن�ساء  حرية  حترتم  اأن  احلكومات  على  يجب  اأنه  اللتزام  هذا  يعني    -
خا�سة وجمانية التعليم البتدائي والثانوي والتوجه التدريجي نحو جمانية التعليم 

يف مرحلة التعليم اجلامعي الأوىل.

ثانيا: ماذا يعني اللتزام باحلماية؟
ترتكب  جتاوزات  اأي  من  الأفراد  حتمي  اأن  الدول  من  باحلماية  اللتزام  يتطلب 
ت�سكل م�سا�سا باحلق مثل احلق يف التعليم؛ اإذ يجب اأن حتمي الدولة حق الأطفال 
ذلك  يف  مبن  التدخل،  مبحاولت  وقيامها  اأخرى  اأطراف  تدخل  من  التعليم  يف 
وتتمتع  التجارية،  وال�سركات  والع�سائر  واملذاهب  والأديان  واملدر�سة  املدر�سون 
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)29(   انظر التعليق العام للجنة املعنية بحقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة رقم )3( على املادة )2( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية، وكذلك التعليق رقم )10( للجنة املعنية فيما يتعلق بحرية الراأي والتعبري.

الدول بهام�ص عري�ص للتقدير يف �سدد هذا اللتزام، وعلى �سبيل املثال فاإن احلق 
يف �سالمة ال�سخ�ص واأمنه يفر�ص على الدول مكافحة ظاهرة العنف املنزيل �سد 
املراأة والطفل وهي ظاهرة وا�سعة النت�سار رغم اأن كل فعل من اأفعال العنف يرتكبه 
الإن�سان ميكن حما�سبة  انتهاكا حلقوق  ي�سكل  ل  ابنه  �سد  اأب  اأو  زوجته  �سد  زوج 
�سكل  يف  اإيجابية  تدابري  اتخاذ  مب�سوؤولية  ت�سطلع  احلكومات  فاإن  عليه،  الدولة 
قوانني جنائية اأو مدنية اأو قوانني اأ�سرة اأو قوانني اإدارية تت�سل بهذا املو�سوع، ويف 
�سكل تدريب ال�سرطة والهيئة الق�سائية اأو يف �سكل حمالت لزيادة الوعي من اأجل 

تخفي�ص حالت وقوع العنف املنزيل 29.

ثالثا: ماذا يعني اللتزام بالوفاء؟
ُتطالب الدول مبوجب )اللتزام بالوفاء( باتخاذ اإجراءات اإيجابية لكفالة اإمكانية 
ممار�سة حقوق الإن�سان، ويف �سدد احلق يف التعليم مثال يجب على الدولة اأن توفر 
الطرائق والو�سائل حل�سول اجلميع على التعليم الأّويل املجاين والإلزامي والتعليم 
ذلك  يف  مبا  الأمية  وحمو  الكبار  وتعليم  املهني  والتدريب  والعايل  املجاين  الثانوي 
من  كاٍف  عدد  توفري  اأو  الكافية  العمومية  املدار�ص  اإن�ساء  مثل  الالزمة  اخلطوات 
واملراكز  امل�ست�سفيات  توفري  يتطلب  ال�سحة  يف  احلق  لكفالة  وكذلك  املدر�سني، 

ال�سحية وما يتطلب ذلك من كوادر ومباٍن واأدوية وم�ستلزمات طبية.

رابعا: ماذا يعني مبداأ الإعمال التدريجي؟
بالوفاء واحلماية،  الإيجابية  الدولة  التزامات  التدريجي من  الإعمال  ينطبق مبداأ 
ذلك،  ومع  اجليدة  ال�سحة  �سخ�ص يف  كل  ي�سمن حق  ل  مثال  ال�سحة  فاحلق يف 
عمومي  �سحي  نظام  وت�سيري  باإن�ساء  القت�سادية  للقدرات  وفقا  الدول  ُيلزم  فاإنه 
ي�ستطيع من ناحية املبداأ اأن ي�سمن للجميع اإمكانية الو�سول اإىل اخلدمات ال�سحية 
قيا�ص  وعالمات  اأهداًفا  احلكومات  ت�سع  اأن  التدريجي  الإعمال  ويعني  الأ�سا�سية، 
ن�سبة  وترفع  الأطباء  وتزيد من عدد  الأطفال  تقلل تدريجيا من معدل وفيات  لكي 
اأو  والوبائية  املعدية  الأمرا�ص  بع�ص  �سد  التطعيم  على  يح�سلون  الذين  ال�سكان 

حت�سني املرافق ال�سحية الأ�سا�سية. 
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فمن الوا�سح اأن املعيار ال�سحي يف البلدان الفقرية قد يكون اأقل من املعيار ال�سحي 
يف البلدان الغنية بدون اأن ي�سكل هذا اأي انتهاك للتزامات احلكومة بالوفاء باحلق 
يف ال�سحة، ولكن الغياب الكامل للتدابري الإيجابية لتح�سني نظام ال�سحة العامة 
اأو ال�ستبعاد املتعمد لبع�ص املجموعات مثل الن�ساء والأقليات الدينية اأو العرقية من 

الو�سول اإىل خدمات ال�سحة قد ي�سّكل انتهاكا للحق يف ال�سحة.

خام�ضا: ماذا يعني اللتزام بتوفري �ُضبل الإن�ضاف الوطنية؟
�سلطة  اإىل  اللجوء  من  الأفراد  متكن  اإن�ساف  �سبل  توافر  باحلقوق  التمتع  يتطلب 
وطنية – ق�سائية اأو اإدارية اأو ت�سريعية اأو غريها – يف حالة انتهاك اأي حق، لذلك 
اأن حقوقه مل تكن مو�سع الحرتام من التما�ص  اأن يتمكن كل �سخ�ص يدعي  يجب 
اإن�ساف فعال اأمام هيئة حملية خمت�سة تتمتع ب�سلطة توفري ال�سمانات الكافية لإزالة 
النتهاك ورفع اآثاره، وي�سرتط يف هذه ال�سبل الفّعالية؛ مبعنى اأن تتاح هذه الو�سائل 
للجميع ويتمكن اجلميع من الو�سول اإليها ومتلك �سالحيات اإنفاذ قراراتها، وهي 
ال�سلطة الق�سائية بالدرجة الأوىل التي يتم �سمان ا�ستقاللها مبوجب قوانني �سادرة 
عن املراجع املوؤ�س�سية املخت�سة، وعادة ما تكون ال�سلطة الت�سريعية، مع �سرورة اأن 

تت�سمن هذه القوانني تاأكيد �سمانات املحاكمة العادلة.

املطلب الثاين: مدى قابلية حقوق الإن�ضان للتقييد

اما بالن�سبة اإىل قابلية حقوق الإن�سان للتقييد من عدمه فقد اأجازت املواثيق الدولية 
من  العديد  �سمن  ولكن  املواثيق  هذه  يف  الواردة  احلقوق  تقييد  الأطراف  للدول 
املعايري وال�سوابط التي يجب توافرها، اإذ ورد يف املادة الرابعة من العهد الدويل 
تتهدد  التي  ال�ستثنائية  الطوارئ  حالت  يف  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص 
تتخذ  اأن  العهد  هذا  يف  الأطراف  للدول  يجوز  ر�سميا،  قيامها  واملعلن  الأمة  حياة 
تتقيد باللتزامات املرتتبة عليها  الو�سع تدابري ل  التي يتطلبها  اأ�سيق احلدود  يف 
مبقت�سى هذا العهد، �سريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة 
عليها مبقت�سى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو 

العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الأ�سل الجتماعي.
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)30(   انظر تعليق اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان رقم )25(. وكذلك ما جاء يف تقرير املقرر اخلا�ص املعني باأو�ساع املدافعني عن حقوق الإن�سان 
رقم  املتحدة  لالأمم  التابعة  الإن�سان  حقوق  جلنة  قرار  يف  جاء  ما  وكذلك  2009م،  اآب/اأغ�سط�ص   4 بتاريخ  العامة  اجلمعية  اإىل  املقدم 

)68/2000( وال�سادر يف الدورة )56(.

وهو الدول الأطراف تتمتع باإمكانية فر�ص قيود على ممار�سة بع�ص احلقوق املعرتف 
بها، ول يجوز باأي حال من الأحوال اأن تخل هذه القيود بالطابع الدميقراطي للدولة 
وفقا ل�سوابط تتعلق بالنظام العام، ومن احلقوق التي يجوز للدول تقييدها احلق يف 
التنقل واختيار مكان الإقامة، وعدم جواز اإبعاد الأجانب املقيمني ب�سفة قانونية، 
وعلنية املحاكمة، وحرية الفكر وممار�سة ال�سعائر الدينية، وحرية التعبري والفكر، 
واحلق يف الجتماع ال�سلمي واحلق يف تكوين اجلمعيات، واحلق يف ت�سكيل النقابات 

العمالية اأو املهنية والن�سمام اإليها.

اأول: ال�ضروط الواجب توافرها يف حالت التقييد 30 هي:
وقد  املعنية،  الطرف  للدولة  الوطني  الت�سريع  يف  التقييد  على  الن�ص  •			وجوب 
اأ�سارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اإىل هذا ال�سرط ب�سورة وا�سعة، فاعتربت 
اأن الن�ص القانوين يعني القانون املعمول به ب�سرف النظر عن م�سدره، ويتحدد 
ذلك وفقا للنظام القانوين للدولة املعنية فقد يكون ت�سريعا اأو نظاما اأو تعليمات 
وقد يكون حكما ق�سائيا بالن�سبة اإىل الدول التي تاأخذ بنظام ال�سوابق الق�سائية، 

ويجب اأن تكون �سروط التقييد حمددة بدقة يف القانون من دون اأي غمو�ص.

من  حتقيقها  اإىل  الدول  ت�سعى  التي  الغاية  تكون  اأن  يتعني  الغاية:  		م�سروعية  	•
اأو  الوطني،  الأمن  على  احلفاظ  مثل  م�سروعة  غاية  التقييدي  الإجراء  خالل 
الرفاه القت�سادي للدولة، اأو حماية ال�سحة العامة اأو حقوق وحريات الآخرين 
فيها  يوجد  التي  الدولة  جن�سية  يحمل  ل  جمرم  اإبعاد  ذلك  ومن  املجتمع،  يف 

حفاظا على النظام العام.
اإىل  اأن تف�سي  القيود ل يجوز  اأن هذه  		التقييد يف جمتمع دميقراطي: مبعنى  			•
ذلك  ومن  املجتمع،  داخل  بالتعددية  امل�سا�ص  �ساأنها  من  التي  احلقوق  اإهدار 
حرية الراأي والتعبري، وحرية الدين واملعتقد، واحلق يف انتخابات حرة ونزيهة، 
الالاإن�سانية،  اأو  القا�سية  اأو  ال�سيئة  املعاملة  �سروب  و�سائر  التعذيب  وحترمي 

واحلق يف امل�ساواة و�سيادة القانون واملحاكمة العادلة. 
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ثانيا: �ضوابط تقييد احلقوق 31 :
حتى  ال�سوابط  من  العديد  اإىل  يحتاج  احلقوق  تقييد  فاإن  اإليه  الإ�سارة  متت  كما 
ن�ستطيع احلديث عن �سرعية التقييد من عدمه، حيث اإن هذه ال�سوابط ت�سكل مرجعا 
عاما للحقوق الواردة يف ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان باعتبار اأن املادة الرابعة 
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي ذات املادة التي وردت يف 
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، اإذ ا�ستقر لدى 
التي يجوز و�سعها على بع�ص احلقوق �سمن  ال�سوابط هي  اأن تلك  اللجان املعنية 
باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من  الرابعة  املادة  حددتها  التي  التالية  ال�سوابط 

املدنية وال�سيا�سية  وهي:
اأن تواجه الدولة الطرف  1 -     وجود حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة؛ اإذ يجب 
حالة من الطوارئ حتتوي على تهديد ا�ستثنائي ي�سكل وجوده خطرا على حياة 
الأمة، وعليه فاإن هذا ل ي�سمل ال�سطرابات الب�سيطة اأو الوقتية التي ل ت�سكل 

تهديدا ا�ستثنائيا ل ميكن دفعه اأو ل جتدي الو�سائل املتاحة نفعا يف درء اآثاره.
2 -    اأن تكون الدولة قد اأعلنت ر�سميا حالة الطوارئ، ومفاد ذلك حتى ل تلجاأ الدولة 
الطرف اإىل التقييد ت�ساهال اأو من دون مربر لتربير اأفعال تتعار�ص مع التمتع 

الفعلي باحلقوق املكفولة. 
3 -     ال�سرورة الق�سوى واأن تكون بالقدر الالزم ملواجهة حالة الطوارئ العامة التي 
متر بها الدولة "التنا�سب"، ويف�سر مبداأ التنا�سب ح�سب اللجنة املعنية بحقوق 
الإن�سان يف اأ�سيق احلدود، اإذ ي�سرتط اأن تتجه التدابري املراد اتخاذها مبا�سرة 
للحفاظ على حياة الأمة وي�سرتط اأن تكون ا�ستثنائية وموؤقتة وت�ستخدم بالقدر 

الذي يوؤدي الغاية منها. 
4 -   األ مي�ص التقييد باأي من احلقوق املعرتف بها يف املادة )2/4( من العهد التي ل 
يت�سور تقييدها وهي: احلق يف احلياة، حترمي التعذيب و�سائر �سروب املعاملة 
تعاقدي،  لدين  املدين  حب�ص  عدم  والعبودية،  الرق  حترمي  ال�سيئة،  العقوبة  اأو 
يف  احلق  اجلزائية،  الن�سو�ص  رجعية  وعدم  والعقوبات  اجلرائم  �سرعية  مبداأ 

)31(   �سدام اأبوعزام واآخرون، الت�سريعات الناظمة للحق يف الجتماع العام، "مرجع �سابق"، �ص 37-39. وانظر كذلك التعليق العام للجنة املعنية 
بحقوق الإن�سان رقم )28( الدورة )68( عام 2000م. انظر كذلك د. حممد املو�سى، دليل اإجرائي خا�ص باإن�ساف �سحايا التعذيب، عمان، 

من�سورات جمموعة ميزان من اأجل حقوق الإن�سان، ط 1، 2011م، �ص 16.
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ال�سخ�سية القانونية وحرية الفكر والوجدان والدين، احلق يف املحاكمة العادلة 
من قبل حمكمة م�ستقلة ونزيهة وعادلة.

5 -   األ ينطوي التقييد على متييز: ل يجوز باأي حال اللجوء اإىل التقييد ويكون مربره 
على اأ�سا�ص العرق، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة اأو الدين، اأو الأ�سل الجتماعي، 
اإذ يف حالت الطوارئ عادة ما يتم اخلروج على القواعد العامة حلقوق الإن�سان 

واتخاذ بع�ص التدابري التمييزية. 
مبوجب  الطرف  الدولة  عاتق  على  النا�سئة  الدولية  اللتزامات  مع  6 -   التوافق 
التفاقيات الدولية، ول �سيما قواعد القانون الدويل الإن�ساين اأو القانون الدويل 
تقع  الإن�سان  اأو�سع حلقوق  لتعطيل حماية  التقييد  اإىل  اللجوء  العريف فال يجوز 
على كاهل الدولة الطرف مبقت�سى اتفاقية عاملية اأو اإقليمية اأخرى من اتفاقيات 

حقوق الإن�سان.
تقدم  اأن  التقييد  يف  ترغب  التي  الطرف  الدولة  على  يجب  الدويل:  7 -   الإ�سعار 
اإ�سعاًرا اإىل الدول الأطراف واإىل الأمني العام لالأمم املتحدة، ويجب اأن تو�سح 
يف هذا الإ�سعار الأحكام التي قررت عدم التقيد بها والأ�سباب التي دفعتها اإىل 
هذا  فيه  ينتهي  الذي  التاريخ  يف  اآخر  اإ�سعار  تقدمي  عليها  ويجب  التقييد،  هذا 

التقييد. 

القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يف  الواردة  احلقوق  اإىل  بالن�سبة  اأما 
والجتماعية والثقافية، فاإنه ل يحتوي على اأي اأحكام ت�سمح بتقييد اللتزامات التي 
يفر�سها العهد اإل ما ورد يف املادة )4( منه بقيٍد عام والتي يجب اأن تتوافر يف حالة 
التقييد اأن يكون من�سو�سا عليها يف القانون، ومبا يتفق مع طبيعة احلقوق، واأن يكون 
هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي، وكذلك األ تكون تع�سفية اأو 
متييزية اأو غري معقولة، واأن تكفل للمت�سررين ال�سمانات و�سبل الإن�ساف الكافية 
التي ت�سمح لهم بالطعن �سد تطبيق القيود الواردة يف املادة )4( من العهد تطبيقا 
غري قانوين اأو تع�سفيا، كما ا�سرتطت اإثبات اأن القيود التي اأخذتها لي�ص من �ساأنها 
اأن تعرقل النهج الدميقراطي للمجتمع، الذي يعرتف باحلقوق املن�سو�ص عليها يف 

ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويحرتمها.
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الرئي�سة يف  التي تكمن مهمتها  الإن�سان،  اآليات حماية حقوق  التايل  ال�سكل  وميثل 
هذه  مبوجب  عليها  املفرو�سة  لاللتزامات  الأطراف  الدول  تنفيذ  ومراقبة  متابعة 

التفاقيات
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الآليات التعاهدية حلماية حقوق الإن�سان

الخت�سار اآلية  املتابعة  تاريخ الدخول
حيز التنفيذ

 تاريخ
العتماد ا�سم التفاقية الرقم

ICERD

 جلنة
 الق�ساء

 على التمييز
العن�سري

1969 / 1 / 4
21  كانون 

الأول/ دي�سمرب 
1965

 التفاقية الدولية
 للق�ساء على
 جميع اأ�سكال

التمييز العن�سري

1

ICCPR

 اللجنة
 املعنية

 باحلقوق
 املدنية

وال�سيا�سية

1976 /3/ 23

16 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب   
1966

 العهد الدويل
 اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية

2

ICESCR

 اللجنة
 املعنية

 باحلقوق
 القت�سادية
 والجتماعية

والثقافية

1976 /1/ 3

16 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب   
1966

 العهد الدويل
 اخلا�ص باحلقوق

 القت�سادية
 والجتماعية

والثقافية

3

CEDAW

 اللجنة
 املعنية

 بالق�ساء
 على التمييز
�سد املراأة

1981 /9/ 3

18 كانون 
الأول/

دي�سمرب    
1979

 اتفاقية الق�ساء
 على جميع اأ�سكال
التمييز �سد املراأة

4

CAT

 جلنة
 مناه�سة
التعذيب

1987 /6/ 26

10  كانون 
الأول/ 

دي�سمرب    
1984

 اتفاقية مناه�سة
 التعذيب وغريه

 من �سروب
 املعاملة اأو

 العقوبة القا�سية
 اأو الاإن�سانية اأو

املهينة

5

 وميثل اجلدول التايل الآليات التعاهدية حلماية حقوق الإن�سان
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CRC
 جلنة حقوق

الطفل 1990 /9/ 2

20 ت�سرين 
الثاين/
نوفمرب 
1989

 اتفاقية حقوق
الطفل 6

ICRMW

 اللجنة
 املعنية

 بالعمال
املهاجرين

2003 /7/ 1

 18 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب     
1990

 التفاقية الدولية
 حلماية حقوق
 جميع العمال

 املهاجرين واأفراد
اأ�سرهم

7

CPED

 اللجنة
 املعنية
 بحالت
 الختفاء
الق�سري

2010/ 12 / 23

20 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب 
2006

 التفاقية الدولية
 حلماية جميع
 الأ�سخا�ص من

الختفاء الق�سري

8

CRPD

 اللجنة
 املعنية
 بحقوق

 الأ�سخا�ص
ذوي الإعاقة

2008 / 5 /3

13  كانون 
الأول/ 

دي�سمرب 
2006

 اتفاقية حقوق
 الأ�سخا�ص ذوي

الإعاقة
9

ICESCR - 
OP

 اللجنة
 املعنية

 باحلقوق
 القت�سادية
 والجتماعية

والثقافية

2013 /5 /5

10 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب 
2008

 الربوتوكول
 الختياري امللحق

 بالعهد الدويل
 اخلا�ص باحلقوق

 القت�سادية
 والجتماعية

والثقافية

10

ICCPR-
OP1

 اللجنة
 املعنية
 بحقوق
الإن�سان

1976 /3/ 27

16 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب 
1966

 الربوتوكول
 الختياري للعهد
 الدويل اخلا�ص
 باحلقوق املدنية
 وال�سيا�سية ب�ساأن
 تقدمي ال�سكاوى

الفردية

11
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ICCPR-
OP2

 اللجنة
 املعنية
 بحقوق
الإن�سان

1991/7/11

15 كانون 
الأول/ 

دي�سمرب 
1989

 الربوتوكول
 الختياري الثاين

 امللحق بالعهد
 الدويل اخلا�ص
 باحلقوق املدنية

 وال�سيا�سية
 والهادف اإىل
 اإلغاء عقوبة

الإعدام

12

OP-CE-
DAW

 اللجنة
 املعنية

 بالق�ساء
 على التمييز
�سد املراأة

2000 /12 /22
6 تشرين 
الأول/ 

اأكتوبر 1999

 الربوتوكول
 الختياري

 لتفاقية الق�ساء
 على جميع اأ�سكال
التمييز �سد املراأة

13

OP-CRC-
AC

 جلنة حقوق
الطفل 2002/ 2 / 12

25  اأيار/
مايو 2000

 الربوتوكول
 الختياري

 لتفاقية حقوق
 الطفل ب�ساأن

 ا�سرتاك الأطفال
 يف املنازعات

امل�سلحة

14

OP-CRC-
SC

 جلنة حقوق
الطفل 2002 /1 / 18

25  اأيار/
مايو 2000

 الربوتوكول
 الختياري

 لتفاقية حقوق
 الطفل ب�ساأن
 بيع الأطفال
 وا�ستغالل

 الأطفال يف البغاء
ويف املواد الإباحية

15
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OP-CAT

 اللجنة
 الفرعية ملنع

التعذيب
2006 / 6 / 22

 18  كانون 
الأول/

دي�سمرب 
2002

 الربوتوكول
 الختياري

 لتفاقية مناه�سة
 التعذيب وغريه

 من �سروب
 املعاملة اأو

 العقوبة القا�سية
 اأو الالاإن�سانية اأو

املهينة

16

OP-CR-
PD

 اللجنة
 املعنية
 بحقوق

 الأ�سخا�ص
ذوي الإعاقة

2008 / 5/ 3

12  كانون 
الأول/

دي�سمرب 
2006

 الربوتوكول
 الختياري

 لتفاقية حقوق
 الأ�سخا�ص ذوي

الإعاقة

17
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الف�ضل الثاين: اأ�ضل ون�ضاأة ا�ضتقالل الق�ضاء

وفقا  وتعمل  القانون  نتاج  هي  الدولة  يف  �سلطة  كل  اأن  القانون  �سيادة  مبداأ  يعترب 
التع�سف يف  وحمايتها من  الفرد وحرياته  احرتام حقوق  اأن  يفرت�ص  وهذا  لذلك، 
ا�ستعمال ال�سلطة بو�سائل حمايدة وم�ستقلة ي�سكل املالذ احلقيقي للفرد، ول ميكن 
الدولة،  الأخرى يف  وال�سلطات  الأفراد  �سلطة م�ستقلة عن  اإل  الدور  بهذا  يقوم  اأن 
اأن  اإناطة هذا الدور بال�سلطة الق�سائية امل�ستقلة، ولإعمال هذا يجب  وعليه، متت 
يتوافر نظام ق�سائي قادر على حماية و�سيانة احلقوق لالأفراد ومتكني الفرد من 
اللجوء اإىل الق�ساء وخ�سوعه اإىل اإجراءات متتاز بالعدالة وامل�ساواة، وتاأ�سي�سا عليه 
العرفية،  القواعد  من  واأ�سبح  الكافة  من  اإجماع  الق�ساء غدا حمل  ا�ستقالل  فاإن 
وهو ما عرب عنه مببداأ الف�سل بني ال�سلطات واأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية يعترب 

مفرت�سا اأ�سا�سيا واأوليا لهذا املبداأ 32. 

والتاأ�سيل  الق�ساء  ا�ستقالل  ون�ساأة  اأ�سل  عن  للحديث  الف�سل  هذا  �سينه�ص  لذا، 
عن  فيه  احلديث  �سيتم  الثاين  واملبحث  الأول،  املبحث  خالل  من  له  التاريخي 
ا�ستقالل  اأهمية  اإىل  ونظرا  ال�سلطات،  بني  الف�سل  ومبداأ  البحريني  الد�ستور 
ال�سلطة الق�سائية مت تخ�سي�ص املبحث الثاين لهذه الغاية، اأما بالن�سبة اإىل مظاهر 
ال�ستقالل املوؤ�س�سي لل�سلطة الق�سائية فتم تخ�سي�ص املبحث الرابع للحديث عنه، 

واملبحث اخلام�ص مت اإفراده للحديث عن مظاهر ال�ستقالل ال�سخ�سي للقا�سي.

املبحث الأول: تاأ�ضيل تاريخي
الإن�سان  واأن  وال�سرامة،  احلدة  من  تخلو  ل  الب�سرية  الطبائع  اأن  به  امل�سلم  من 
عدواين بطبعه، مييل اإىل ما يف يد غريه نظرا اإىل اأنانيته و�سّحه، يقول اهلل تعاىل 
ا( 34 ، وعلى  ا َجمًّ َاَل ُحبًّ بُّوَن املمْ ( 33 ، ويقول جل وعال: )َوحُتِ حَّ ُف�ُص ال�سُّ َرِت الأَنمْ �سِ )َواأُحمْ

". قدمت يف موؤمتر  " ال�سالحيات والمتيازات للمجال�ص الق�سائية العليا للق�ساء ومعيقات ا�ستقاللها  اأبوعزام، ورقة عمل بعنوان  )32(   �سدام 
الوطني  املركز  11/22/ 2018م، من�سور على موقع  لق�ساء م�ستقل،  للق�ساء كمرقى وحار�ص  العليا  للمجال�ص  الكامن  الدور  اإقليمي حول 

حلقوق الإن�سان. 
)33( �سورة الن�ساء، من الآية 128.

)34( �سورة الفجر، الآية 20.
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)35(  د. عثمان خليل عثمان، تطور مفهوم حقوق الإن�سان، بحث من�سور يف جملة عامل الفكر، وزارة الأوقاف والإر�ساد يف الكويت، املجلة الأوىل، 
عدد �سباط/فرباير 1971م، �ص 11.

)36(   د. حممد نور فرحات،حق الإن�سان امل�سري يف الثقافة، ورقة عمل مقدمة اإىل موؤمتر العدالة الأول، نادي ق�ساة م�سر عام 1986م.

ذلك فاإن الب�سر منذ اأن عرفوا التجمع الب�سري ومنذ اأن بداأ كل منهم يعتمد على 
الآخرين يف تبادل و�سائل العي�ص بداأ كل منهم ينظر اإىل ما يف يد غريه، طمعا يف 
التملك اأو ال�ستبداد اأو ال�ستعباد، ومنذ تلك اللحظة كان ل بد من وجود َمن ينظر 
يف هذه املظامل ويف�سل فيها، فيبني ما لالإن�سان وما عليه، ويعيد احلقوق اإىل اأهلها، 
لها  اأعراف  �سكل  على  الب�سرية  التجمعات  يف  تظهر  التقا�سي  اأنظمة  نواة  فبداأت 
هيبتها واحرتامها، ويقوم عليها من ُيهاب جانبه يف هذه التجمعات، وهو ماي�ستدعي 

عر�ص جانب تاريخي لتطور املحاكمة العادلة على النحو التايل:

اأول: الق�ضاء يف املجتمع البدائي
املجتمعات  هذه  �ساد  حيث  م�ستقرا،  الق�سائي  النظام  يكن  مل  املجتمعات  هذه  يف 
من  العديد  يذهب  وكان  والعقوبة،  الفعل  بني  التنا�سب  وعدم  والثاأئر  النتقام 
ال�سحايا بجرم غريهم، ومل حترتم اأي مبادئ تتعلق بالعدالة، وكان العتداء على 
الأجانب واأعمال النهب وال�سطو عمال مربرا اجتماعيا وم�ست�ساغا، وكان املرجع يف 
كل ذلك الأ�سخا�ص الذين ُيح�سبون مراجع ع�سائرية اأو قبلية لتوجيه باقي الأ�سر 35 .

ثانيا:  الق�ضاء عند الفراعنة
يف هذه احل�سارة �سهدت الب�سرية تطورا يف جمال املحاكمة العادلة وا�ستقرار بع�ص 
ملوك  ال�سمانات  هذه  واأكد  حقه،  على  حق  ذي  كل  ح�سول  و�سرورة  �سماناتها، 
الفراعنة مثل ملك "حتتم�ص الثالث " يف و�ساياه: "افعل كل �سيء باملطابقة للقانون 

واحلق".
وتال ذلك بداية ظهور �سكل املحاكم وتخ�سي�ص اأماكن للف�سل يف منازعات الأفراد 
اأطراف  وح�سور  علنية  ب�سورة  تتم  املحاكم  هذه  وكانت  للتقا�سي،  اإليها  يلجاأون 

النزاع 36.
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ثالثا: الق�ضاء عند العرب
نظامهم  لهم  كان  حيث  الأخرى،  الأمم  عن  بعيدين  اجلاهلية  يف  العرب  يكن  مل 
الق�سائي اخلا�ص بهم، الذي كان ُي�ستمد من عادات وتقاليد كل قبيلة على حدة، 
حيث كان زعيم القبيلة هو الذي يتوىل من�سب الق�ساء، ويف�سل بني اخل�سومات 
الهيبة،  من  به  يتمّيز  ملا  نزاعاتهم،  جميع  يف  وينظر  قبيلته،  اأفراد  بني  احلادثة 

وا�ستحقاق الطاعة، فاإنه اإذا ق�سى يف م�ساألة فال ُيرّد ق�ساوؤه 37 .

واأما اإذا حدث نزاع بني قبيلتني فكان يتوىل الف�سل فيه رئي�سا هاتني القبيلتني، وقد 
يختاران ثالثا معهما، وقد يعر�سان النزاع على حمكمني يف�سلون فيه.  ومن هنا 
فقد �ساع بني العرب نظام التحكيم، حيث ا�سُتِهر منهم حمكمون كثريون، ُعرفوا 
باخلربة واحلنكة والتجربة والفطنة و�سعة الأفق، ومن هوؤلء: اأكثم بن �سيفي، وق�ّص 

ِرب العدواين، واأمية بن ال�سلت، وغريهم 38 . بن �ساعدة، وعامر بن الظَّ

بالإ�سافة اإىل ذلك فقد انت�سر عند العرب يف اجلاهلية اأمر الحتكام اإىل الُكّهان 
الغيب عن  ي�ستطيعون تعّرف  اأن هوؤلء  النا�ص  ب�سبب اعتقاد  وال�سحرة واملنجمني، 
يعتمدها  التي  الأمور  والفرا�سة وغري ذلك من  والتنجيم  وال�سياطني  طريق اجلن 

اأمثال هوؤلء.

ق�ساة  تعنيِّ  اأن  قري�ص  حاولت  فقد  العرب،  عند  للق�ساء  ملمو�ص  تطور  ويف 
متخ�س�سني للنظر يف ق�سايا اجلماعات املختلفة، يعرفهم كل من اأرادهم، فعينوا 
بني  زعماء  من  وكانوا  اأنف�سهم،  القر�سيني  نزاعات  يف  بالنظر  خمت�سني  ق�ساة 
�سهم، وكذلك كان هناك ق�ساة خمت�سون بالنظر يف نزاعات القر�سيني مع غريهم 
من القبائل الأخرى، وكان من هوؤلء الق�ساة ها�سم بن عبدمناف، وعبداملطلب بن 

ها�سم، واأبو طالب بن عبد املطلب 39 .

)37(   حممد الزحيلي: تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم، دم�سق، دار الفكر املعا�سر، ط1 ،1995م، �ص 31.
)38(  حممد الزحيلي: تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم، "مرجع �سابق"، �ص 32.
)39(  حممد الزحيلي، تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم، "مرجع �سابق"، �ص 35.
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بالأحكام  ال�سماوية  الت�سريعات  جميع  جاءت  فقد  الأمر،  هذا  اأهمية  اإىل  ونظرا 
التي تبني حقوق النا�ص وواجباتهم، وتبني احلدود التي ينبغي لكل اأحد اأن يلتزمها 
لتبني  با�ستخدام حقه، فال يعتدي على حقوق غريه بذلك، كما جاءت  عند قيامه 
الزواجر والروادع التي تعمل على منع العتداء على حقوق الآخرين، ببيان العقوبات 

املفرو�سة على هذه العتداءات.

رابعا: الق�ضاء يف الإ�ضالم
لقد قام الأنبياء اأنف�سهم بالف�سل بني النا�ص، وتويل مهمة الق�ساء بني اأقوامهم، ويف 
قِّ  َ ا�ِص ِباحلمْ َ النَّ ُكممْ َبنيمْ �ِص َفاحمْ ا َجَعلمَْناَك َخِليَفًة يِف الأَرمْ هذا يقول اهلل تعاىل: )َيا َداُوُد اإِنَّ
...( 40، ثم خاطب نبينا حممدا �سلى اهلل عليه  ِ لََّك َعنمْ �َسِبيِل اهللَّ َهَوى َفُي�سِ ِبِع المْ َول َتتَّ
ِمنا  ِكَتاِب َوُمَهيمْ ِه ِمَن المْ َ َيَديمْ قا مِلَا َبنيمْ دِّ قِّ ُم�سَ َ ِكَتاَب ِباحلمْ َك المْ َنا اإَِليمْ َزلمْ نمْ و�سلم بقوله: )َواأَ

.41 )... قِّ َ ا َجاَءَك ِمَن احلمْ َواَءُهممْ َعمَّ ِبعمْ اأَهمْ ُ َول َتتَّ َزَل اهللَّ ا اأَنمْ َنُهممْ مِبَ ُكممْ َبيمْ ِه َفاحمْ َعَليمْ

وامتاز الإ�سالم بنظام ق�سائي م�ستقل، اكت�سب �سفاته وخ�سائ�سه من خ�سائ�ص 
الت�سريع الذي انبثق عنه، وقد تطور هذا النظام يف بداية الإ�سالم تطورا �سريعا، 
النا�ص  عهد  بداية  يف  لالأحداث  ال�سريع  والتطور  الإ�سالم،  انت�سار  ل�سرعة   نظرا 
به 42، فقد توىل ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يف بداية الأمر من�سب الق�ساء 
الت�سريع،  اأي  النبوة،  الدولة ووظيفة  بنف�سه، وكان يجمع بينه وبني من�سب رئا�سة 
الذي  وهو  للدولة،  رئي�سا  باعتباره  اختالفها  على  النا�ص  اأمور  يف  ينظر  الذي  فهو 
نزول  باعتبار  ربهم  ت�سريع  يبلغهم  الذي  وهو  قا�سيا،  باعتباره  النا�ص  بني  يق�سي 

الوحي عليه.

وكان من الطبيعي اأن يتوىل الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، هذه املنا�سب الثالثة، 
حيث الت�سريع الإ�سالمي ليزال يف طور الوحي، فكان النبي هو املتلقي الوحيد عن 
ربه عز وجل، ثم هو بعد ذلك املبلغ ملا اأوحي اإليه، ومل يكن بالإمكان يف ذلك الوقت 

)40(  �سورة �ص، من الآية 26.
)41( �سورة املائدة، من الآية 48.

)42( حممود عرنو�ص، تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم، القاهرة، النا�سر املكتبة الأزهرية للرتاث للن�سر والتوزيع، �ص 6 .
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اأن يتوىل غريه الق�ساء، لأن م�سادر الت�سريع التي ي�ستند اإليها هذا الق�ساء، وهي 
القراآن وال�سنة والإجماع والقيا�ص، مل تكن قد اكتملت بعد، فكان الر�سول يجتهد يف 

اأق�سيته بناء على ما لديه من هذه امل�سادر.

فاإنه  والت�سريع،  والق�ساء  الرئا�سة  الثالثة:  املنا�سب  هذه  يتوىل  النبي  كون  ورغم 
اأحدها  يتاأثر  اأن  اأو دمج، ومن دون  اأي خلط  واحد منها من دون  كان ميار�ص كل 
والثالثني  الثالث  الفرق  القرايف يف  الإمام  يقول  جراء ممار�سته لالآخر، ويف هذا 
)التبليغ(  بالفتوى  ت�سرفه  وبني  بالق�ساء،  ت�سرفه  بني  الفرق  وهو  فروقه،  من 
اأن ر�سول اهلل هو الإمام  "اعلم  وبني ت�سرفه بالإمامة العظمى )�سلطة التنفيذ(: 
الأعظم، والقا�سي الأحكم، واملفتي الأعلم … ثم ت�سرفاته بهذه الأو�ساف تختلف 
اآثارها يف ال�سريعة، فكل ما قاله اأو فعله على �سبيل التبليغ، كان ذلك حكما عاما 
بنف�سه،  اأحد  كل  عليه  اأقدم  به  ماأمورا  كان  فاإن  القيامة،  يوم  اإىل   43 الثقلني  على 
فيه  ت�سرف  ما  وكل  بنف�سه،  اأحد  كل  اجتنبه  منهيا عنه،  كان  واإن  املباح،  وكذلك 
عليه ال�سالم بو�سف الإمامة ل يجوز لأحد اأن يقدم عليه اإل باإذن الإمام، اقتداء به 
عليه ال�سالم، ولأن �سبب ت�سرفه فيه بو�سف الإمامة دون التبليغ يقت�سي ذلك، وما 
ت�سرف فيه بو�سف الق�ساء، ل يجوز لأحد اأن يقدم عليه اإل بحكم حاكم اقتداء به؛ 

لأن ال�سبب الذي لأجله ت�سرف فيه بو�سف الق�ساء يقت�سي ذلك" 44 . 

اأن  النبي  باإمكان  كان  ما  رقعتها،  وات�سعت  الإ�سالم،  دولة  وعال  جل  اهلل  فتح  وملا 
يف�سل بني املتخا�سمني يف كل نواحي الدولة، لع�سر هذا الأمر وتعذره عليه، فقام 
باإر�سال الق�ساة اإىل ما بُعد عنه من اأقاليم الدولة، حيث اأر�سل معاذ بن جبل اإىل 
اأر�سل  اأبي طالب كرم اهلل وجهه، قا�سيا عليها، كما  اليمن، وكذلك بعث علي بن 

عّتاب بن اأُ�سيد قا�سيا على مكة 45 .
 

)43( الثقالن: الإن�ص واجلن.
 )44( القرايف: الفروق، 205/1 .

)45(  اأبوبكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي عالءالدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، املحقق علي حممد معو�ص – عادل اأحمد عبداملوجود، 
دار الكتب العلمية، ط 2، عام 2003م، �ص 2/7. 
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الق�ساء  يبا�سرون  كانوا  حيث  كذلك،  النبي  بعد  الرا�سدين  اخللفاء  �سنة  وكان 
باأنف�سهم لعظيم �ساأنه، وخطر اأمره، فتوله اأبوبكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، وتوله 
من بعده عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، ونظرا اإىل الت�ساع ال�سديد الذي حدث 
الدولة املرتامية  باأمور  ا�ستغال عمر  اإىل  الوقت، ونظرا  الإ�سالمية يف ذلك  للدولة 
على  وجعل  املدينة،  ق�ساء  يف  النظر  يف  ليعاونه  الدرداء  اأبا  وىل  فقد  الأطراف، 
على  وله  الذي  �ُسريح  القا�سي  مثل:  املهمة  بهذه  يقوم  الأخرى من  الأقاليم  �سائر 
الب�سرة، واأبي مو�سى الأ�سعري، الذي وله ق�ساء الكوفة، وكذلك فقد كتب اإىل وايل 
 ال�سام اأبي عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل يطلبهما تولية الق�ساة على نواحي بالد

ف�سل  من  اأول  هو  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  يكون  ذلك  وعلى   ،46 ال�سام 
اأوجد ال�سجون يف الإ�سالم،  اأول من  الق�ساء عمليا عن ال�سلطة الإدارية، كما كان 
حيث كان احلب�ص قبل ذلك عبارة عن مالزمة �ساحب احلق للجاين يف امل�سجد اأو 
يف مكان اآخر حتى يتم الف�سل يف خ�سومتهما، وكذلك كان عمر هو اأول من و�سع 
اأ�س�ص الق�ساء التي اأخذ بها الق�ساة من بعده، وكان ذلك يف الر�سالة امل�سهورة التي 

بعث بها اإىل اأبي مو�سى الأ�سعري 47 . 

بني  الف�سل  يف  حم�سورا  الرا�سدين  اخللفاء  ع�سر  يف  الق�ساة  عمل  وكان  هذا، 
وم�ساغلهم  اخللفاء  مهام  ازدياد  اإىل  نظرا  بالتدريج،  ذلك  تطور  ثم  اخل�سوم، 
العامة  احلقوق  بع�ص  ا�ستيفاء  اخل�سومات  بني  الف�سل  مع  يجمع  "فاأ�سبح 
 49 واملفل�سني  واليتامى  املجانني  48 من  املحجور عليهم  اأموال  بالنظر يف   للم�سلمني: 
فقد  عند    52 الأيامى  وتزويج   ،51 واأرزاقهم  امل�سلمني  و�سايا  ويف   ،50 ال�سفه  واأهل 
الأولياء والنظر يف م�سالح الطرقات والأبنية، وت�سفح 53  ال�سهود والأمناء والنواب، 
وا�ستيفاء العلم واخلربة فيهم بالعدالة واجلرح، ليح�سل له الوثوق بهم، و�سارت 

هذه كلها من متعلقات وظيفته، وتوابع وليته" 54 .

)46(    ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، حتقيق عبدال�سالم ال�سدادي، الدار البي�ساء، بيت الفنون والعلوم والآداب، 2005م، �ص220.
)47(  وهبة بن م�سطفى الزحيلي، الفقة الإ�سالمي  واأدلته، �سوريا، دار الفكر، ط 4، �ص 740/6. 

)48( اأي: املمنوعني من الت�سرفات املالية، كاملفل�ص اأو القا�سر.
 )49( املفل�ص: هو من كانت ديونه اأكرث من اأمواله …اخلطيب: مغني املحتاج، �ص 146/2

)50(  ال�سفه: هو عبارة عن خفة تعر�ص لالإن�سان يف عقله من الفرح والغ�سب، فيت�سرف بناء على ذلك على غري طبيعة النا�ص، ومبا ل ير�سي 
ال�سرع… اجلرجاين: التعريفات، �ص 119  

)51( يعني الرواتب ال�سهرية لأ�سحاب احلاجات.
، والأميِّ من الرجال والن�ساء هو من ل زوج له … الرازي: خمتار ال�سحاح، مادة )اآم(. )52( الأيامى جمع اأميِّ

)53( اأي: النظر يف حالهم من حيث العدالة وعدمها.
)54(ابن خلدون: املقدمة، "مرجع �سابق"، �ص 200
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 وا�ستمر الأمر على ذلك حتى الدولة العبا�سية بالعراق، والدولة الأموية بالأندل�ص، 
حيث تو�سعت مهمة الق�ساء حتى �سملت التعازير واإقامة احلدود يف اجلرائم الثابتة 

�سرعا مع ما ذكر من وظائف �سابقة 55 .

وكان من ثمار ات�ساع الدولة الإ�سالمية، وازدياد اأعداد الذين يدخلون يف الإ�سالم، 
كرثة الق�سايا التي ُتعر�ص على الق�ساء، مما اأدى اإىل تاأخر النظر فيها، فلجاأ النا�ص 
اإىل من يقوم بالتحكيم بينهم بعيدا عن الق�ساة ودور املحاكم، حتى يتّم لهم اأمر 
اأ�سرع، وكذلك فاإن رغبة كثري من النا�ص يف ح�سم  الق�ساء يف خالفاتهم بطريقة 
هذا  فن�ساأ  )بالتحكيم(  اليوم  ُيعرف  ما  اإىل  اأدى  قد  �سورة،  اأ�سيق  يف  خالفاتهم 

النظام ليكون فرعا من فروع نظام الق�ساء يف الإ�سالم.

ثم اإن ان�سغال الق�ساة يف النظر يف الق�سايا املعرو�سة عليهم يف جمال�سهم، منعهم 
اأجل  من  العامة،  الأماكن  يف  النا�ص  اأحوال  وتفقد  الأ�سواق،  مبراقبة  القيام  من 
تفرع من  اأي�سا  نظام جديد  ن�ساأ  فقد  لذلك  املنكر،  ونهيهم عن  باملعروف  اأمرهم 

نظام الق�ساء، وهذا هو ما �ُسمي نظام )احل�سبة(.

وملا قّل الوازع الديني عند احلكام والأمراء وكبار املوظفني يف الدولة، وبداأ كل واحد 
من هوؤلء ا�ستغالل من�سبه يف ظلم النا�ص والعتداء عليهم، فقد اأحوج ذلك اإىل 
من تكون له اجلراأة والهيبة ليقوم مبقا�ساة هوؤلء النا�ص وحما�سبتهم، فوجد نظام 

جديد ثالث تابع هو الآخر لنظام الق�ساء، عرف با�سم )ولية املظامل(.

من هنا، فاإن التحكيم واحل�سبة وولية املظامل كلها اأنظمة م�ساندة لنظام الق�ساء يف 
الإ�سالم، كان الغر�ص منها حتقيق العدل بني عامة النا�ص، ويف كل نواحي حياتهم.

هذا، وقد ا�سُتحدث يف زمن الدولة العبا�سية من�سب قا�سي الق�ساة، وكان اأول من 

)55(  توفيق �سلطان اليوزبكي، درا�سات يف النظم العربية الإ�سالمية، بغداد، جامعة املو�سل، ط 3، 1988م، �ص 220 .
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توىل هذا املن�سب هو اأبويو�سف، �ساحب الإمام اأبي حنيفة - رحمهما اهلل - وكان 
من اخت�سا�ساته تعيني الق�ساة، وعزلهم، ومراقبة اأق�سيتهم، وهذا املن�سب يقابله 

اليوم من�سب وزير العدل 56 .  

املبحث الثاين: الد�ضتور البحريني ومبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات
 

يعترب مبداأ الف�سل بني ال�سلطات من اأهم املبادئ التي تقوم عليها الدميقراطية، 
ومنع  احلريات  حلماية  متعددة  هيئات  على  ال�سلطة  بتوزيع  املبداأ  هذا  ويق�سي 
اإىل  ب�سكله احلايل  واإظهاره  املبداأ  تعميق هذا  الكبري يف  الف�سل  ويعود  ال�ستبداد، 
الفيل�سوف مونتي�سكو، �ساحب مقولة اإنه "... يجب اأن توقف كل �سلطة عند حدها 
بوا�سطة غريها بحيث ل ت�ستطيع اأي �سلطة اأن ت�سيء ا�ستعمال �سلطتها اأو اأن ت�ستبد 

بتلك ال�سلطة".
به  واأخذت  1789م،  �سنة  الفرن�سية  الثورة  رجال  من  كل  املبداأ  هذا  تبنى  وقد 
الد�ساتري الفرن�سية كد�ستور 1791م ود�ستور 1848م، اإذ ا�ستملت على مبداأ الف�سل 
اأم  بني ال�سلطات وكذلك معظم الد�ساتري العربية والغربية �سواء ب�سورة �سريحة 

�سمنية.
ال�سلطات،  بني  املرن  الف�سل  مبداأ  �سريحة  ب�سورة  البحريني  الد�ستور  تبنى  وقد 
حيث اأعطى كل �سلطة و�سائل ملراقبة اأعمال ال�سلطة الأخرى واإيجاد قنوات للتعاون 
فيما بينها، ويف هذا ال�سدد بينت املادة رقم )32- اأ( من د�ستور مملكة البحرين اأنه: 
اأ�سا�ص ف�سل ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية  "يقوم نظام احلكم على 
مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الد�ستور.  ول يجوز لأي من ال�سلطات الثالث التنازل 
لغريها عن كل اأو بع�ص اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها يف هذا الد�ستور، واإمنا يجوز 
التفوي�ص الت�سريعي املحدد بفرتة معينة ومبو�سوع اأو مو�سوعات بالذات، وميار�ص 

وفقا لقانون التفوي�ص و�سروطه 57 ".

)56(  وهبة الزحيلي: الفقه الإ�سالمي واأدلته، "مرجع �سابق"، �ص6 - 741 .
)57(  املادة )32( من د�ستور مملكة البحرين. 
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ال�سلطة  تعزيز عمل  ال�سيا�سية جتاه  الإدارة  ي�سكل  الذي  املتبع  الر�سمي  النهج  ويف 
مرحلة  بدء  بعد  كبريا  تطورا  �سهد  الق�سائية  ال�سلطة  و�سع  اأن  جند  الق�سائية، 
التحول الدميقراطي، الذي اأكده ميثاق العمل الوطني ود�ستور مملكة البحرين لعام 
2002م، حيث عزز �سالحيات واخت�سا�سات ال�سلطة الق�سائية، واأكد جاللة امللك 

وا�ستقالل  تعزيز  اأهمية   - املنا�سبات  من  العديد  يف   - خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 
احلكم  اأ�سا�ص  وعدلهم  الق�ساة  ونزاهة  الق�ساء  " �سرف  واأن  الق�سائية،  ال�سلطة 
و�سمان للحقوق واحلريات"، وخالل ا�ستقبال اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية اأكد املبادئ 
الآتية: " 1 - الق�ساء �سلطة من �سلطات الدولة الثالث ولي�ص وظيفة من وظائفها، ول 
يتدخل اأحد يف اخت�سا�سه اأو يقتطع قدرا من وليته، 2 - اأن يكون للق�ساء موؤ�س�سة 
م�ستقلة التي ينتمي لها الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة دون اأية اإمكانية للتدخل يف 

�سوؤونهم بوعد اأو وعيد برتعيب اأو ترهيب".

قرارها  �سلطة  كل  امتلكت  اإذا  يتحقق  الثالث  ال�سلطات  بني  الفعلي  والف�سل 
وا�ستقالليتها 58، مبا يعزز مبداأ الف�سل بني ال�سلطات والتعاون فيما بينها وفقا ملا 
ن�ص عليه الد�ستور، فهذا الف�سل يعزز احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي 

ن�ست عليها الد�ساتري ومبادئ حقوق الإن�سان.

فال�سلطة الت�سريعية ت�سن القوانني وال�سلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانني وال�سلطة 
الق�سائية لها مهمة الف�سل يف املنازعات واخل�سومات، ولي�ص املق�سود هنا الف�سل 
الدولة  وظائف  تركيز  واإمنا عدم  الأخرى،  منها مبعزل عن  كل  تكون  بحيث  التام 
بينها  فيما  التعاون  مع  منف�سلة  هيئات  على  توزيعها  بل  واحدة،  يد  يف  وجتميعها 

ورقابة كل هيئة جتاه الأخرى.

وظائف  وتفعيل  ال�ستفراد  ومنع  احلرية  ي�سمن  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  واإن 
الدولة وح�سن �سري العمل واحرتام القوانني وح�سن تطبيقها، فمثال يف حالة جمع 
الوظائف الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية يف �سلطة واحدة �سيتم اإ�سدار القوانني 

وفقا للحالت الفردية ل طبقا ملا يجب اأن تت�سم به القوانني من عمومية وجترد.

)58(    د. علي الدبا�ص، ال�سلطة الت�سريعية و�سمانات ا�ستقاللها: درا�سة مقارنة، عمان، وزارة الثقافة، ط 1، 2008م، �ص 34-33.
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بني  املرن  الف�سل  مبداأ  تبني  �سرورة  على  الوطني59  العمل  ميثاق  ن�ص  لذلك 
بني  الف�سل  على  امل�ستقر  الدميقراطي  للمبداأ  تكري�سا  بينها،  والتعاون  ال�سلطات 
ال�سلطات الثالث: الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية مع التعاون بني هذه ال�سلطات 
وفق اأحكام الد�ستور، ون�ص على اعتبار امللك راأ�ص تلك ال�سلطات جميعا، فقد جاء 
"مبداأ  منه:  اخلام�ص  املبداأ  يف  منها،  الثاين  الف�سل  الأوىل،  املادة  يف  امليثاق  يف 
امل�ستقر،  للمبداأ الدميقراطي  ال�سلطات: يعتمد نظام احلكم، تكري�سا  الف�سل بني 
التعاون  والق�سائية، مع  والتنفيذية  الت�سريعية  الثالث:  ال�سلطات  الف�سل بني  على 
بني هذه ال�سلطات وفق اأحكام الد�ستور، وياأتي �ساحب ال�سمو اأمري البالد على راأ�ص 

ال�سلطات الثالث".

املبادئ  اأهم  تطبيق  على  البحرين  مملكة  يف  احلكم  نظام  حر�ص  فقد  وعليه، 
الد�ستورية الرا�سخة وهو مبداأ الف�سل بني ال�سلطات الثالث للحفاظ على احلريات 
الن�سو�ص  ولرتجمة  الدميقراطي60،  النظام  ركائز  اأهم  باعتبارها  واحلقوق 
الد�ستورية عمليا ول�سمان ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية �سدر املر�سوم بقانون رقم 
)42( ل�سنة 2002م، باإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية بعد اإلغاء املر�سوم بقانون رقم 

)13( ل�سنة 1971م ب�ساأن تنظيم الق�ساء.

وجاء يف املادة الثانية منه: "الق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف اأداء اخت�سا�سهم 
لغري القانون"، واأ�سارت املادة الثالثة اإىل اأن: "جل�سات املحاكم علنية اإل اإذا قررت 
املحكمة جعلها �سرية مراعاة للنظام العام اأو الآداب العامة ويكون النطق باحلكم 
يف جميع الأحوال يف جل�سة علنية"، وجاء يف الباب الثاين من املر�سوم نف�سه ترتيب 

املحاكم واخت�سا�سها وتنظيمها ووليتها.

اأي�سا ما  اإليها واأكدها امل�سرع يف هذا ال�سياق  اأ�سار  واأحد ال�سمانات الأخرى التي 
ورد يف ن�ص املادة )24( باأن يعني الق�ساة باأوامر ملكية بناًء على اقرتاح من املجل�ص 
الأعلى للق�ساء، وتكون الرتقية اإىل الوظائف الأعلى يف الق�ساء بطريق التعيني يف 

الوظائف التي ت�سبقها مبا�سرة.

)59(    ميثاق العمل الوطني )2000م( لدولة البحرين.
http://www.bna.bh/portal/mobile/new/492736 :60( معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية(
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مبداأ  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  على  واملرتتبة  املنبثقة  املبادئ  اأهم  من  ولعل 
القانون وحماية احلقوق واحلريات،  اأ�سا�سي لبناء دولة  ا�ستقالل الق�ساء ك�سمان 

ولقد اأكد هذا املبداأ العديد من املوؤ�س�سات الوطنية والدولية ذات العالقة 61 .

- تكفل الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية   1  : 62 وجاء يف قرارات اجلمعية العامة 
وتكر�ص يف د�ستور البلد. 2 - ل يحق لأي جهة اأو �سخ�ص اأو �سلطة التدخل من دون 

مربر يف العملية الق�سائية.

وبناًء على ذلك فاإن د�ستور مملكة البحرين ياأخذ مببداأ الف�سل بني ال�سلطات املرن 
وتكفل الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية مبا يحقق العدالة ويعترب �سمانة للمحاكمة 

العادلة، و�سنتحدث عن اأهمية ذلك يف املبحث التايل.

املبحث الثالث: اأهمية ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية

مازال من ال�سعب و�سع تعريف موحد ملبداأ ا�ستقالل الق�ساء، ويرجع ال�سبب اإىل 
العامل،  ال�سائدة يف دول  ال�سيا�سية  النظم  القانونية واختالف  الأنظمة  تنوع وتعدد 
والختالف يف درجة هذا الف�سل من نظام اإىل نظام ومن بلد اإىل بلد، مما يعني 
والقانونية  ال�سيا�سية  النظم  هذه  جلميع  واملوحد  املنا�سب  التعريف  و�سع  �سعوبة 

املختلفة.

اإل اأن اجلميع يكاد يتفق على اأن ال�ستقالل هنا اأو الف�سل يكون من الناحية الفنية 
واأخرى  �سلطة  بني  الإدارية  بالروابط  امل�سا�ص  دون  املهنية فقط من  والتخ�س�سية 
�سمن اإطار الدولة الواحدة؛ اأي اأنه لي�ص من املعقول اأن تكون كل �سلطة يف الدولة 
�ست�سبح  فهنا  ال�سلطات  من  غريها  ب�سكل مطلق عن  منف�سلة متاما  اإمرباطورية 

الدولة دويالت.

)61(  انظر قرارات اجلمعية العامة رقم )146/40/32/40(.
)62( انظر قرارات اجلمعية العامة رقم )146/40/32/40(.
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حتى بالعودة لالأ�سل جند اأن الداعي اإىل مبداأ الف�سل بني ال�سلطات العامل الفرن�سي 
)مونتي�سكو( توجه اإىل اأن الف�سل ن�سبي ل�سرورة التن�سيق بني ال�سلطات.

موؤمتر  اعتمدها  التي  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن  الأ�سا�سية  للمبادئ  ووفقا 
الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني 63 ، فقد ن�ص على اأنه: "تكفل 
الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وين�ص عليه د�ستور البلد اأو قوانينه، ومن واجب 
ا�ستقالل  ومراعاة  احرتام  املوؤ�س�سات  من  وغريها  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

ال�سلطة الق�سائية.

واأن تف�سل ال�سلطة الق�سائية يف امل�سائل املعرو�سة عليها من دون حتيز، على اأ�سا�ص 
الوقائع ووفقا للقانون، ومن دون اأي تقييدات اأو تاأثريات غري �سليمة اأو اأي اإغراءات 
اأو �سغوط اأو تهديدات اأو تدخالت مبا�سرة كانت اأو غري مبا�سرة من اأي جهة اأو لأي 

�سبب.

كما  الق�سائي،  الطابع  ذات  امل�سائل  جميع  على  الولية  الق�سائية  لل�سلطة  وتكون 
تنفرد ب�سلطة البت فيما اإذا كانت اأي م�ساألة معرو�سة عليها للف�سل فيها تدخل يف 

نطاق اخت�سا�سها ح�سب التعريف الوارد يف القانون.

مع مراعاة اأنه ل يجوز اأن حتدث اأي تدخالت غري لئقة اأو ل مربر لها، يف الإجراءات 
الق�سائية ول تخ�سع الأحكام الق�سائية التي ت�سدرها املحاكم لإعادة النظر، ول 
يخل هذا املبداأ باإعادة النظر الق�سائية اأو بقيام ال�سلطات املخت�سة وفقا للقانون 

بتخفيف اأو تعديل الأحكام التي ت�سدرها ال�سلطة الق�سائية.

الق�سائية  الهيئات  اأو  العادية  املحاكم  اأمام  يحاكم  اأن  يف  احلق  فرد  لكل  ويكون 
التي تطبق الإجراءات القانونية املقررة.  ول يجوز اإن�ساء هيئات ق�سائية ل تطبق 

اأيلول/دي�سمرب 1985م، كما   6 اإىل  اآب/اأغ�سط�ص   26 )63(  موؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من 
رقم  الثاين/نوفمرب1985م،  ت�سرين   29 يف  املوؤرخ   )32/40( رقم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قراري  مبوجب  املالأ  على  ون�سرت  اعتمدت 

)40/146( املوؤرخ يف 13 كانون الأول/دي�سمرب 1985م.
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لتنتزع  الق�سائية  بالتدابري  واخلا�سة  الأ�سول  ح�سب  املقررة  القانونية  الإجراءات 
الولية الق�سائية التي تتمتع بها املحاكم العادية اأو الهيئات الق�سائية.

ويكفل مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها اأن ت�سمن �سري 
الإجراءات الق�سائية بعدالة واحرتام حقوق الأطراف، ومن واجب كل دولة اأن توفر 

املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�سائية من اأداء مهامها بطريقة �سليمة".

الق�سائية تكمن يف وجود جهة  ال�سلطة  ا�ستقالل  اأهمية  اأن  وبناًء على ذلك، جند 
ق�سائية م�ستقلة حتقق العدالة لأفراد املجتمع بعيدا عن تدخل ال�سلطات الأخرى يف 
الدولة اإل يف الأمور التنظيمية والإدارية، فهي ت�سمن حتقيق العدل وامل�ساواة وتوفري 
املواطنني  حقوق  يف  يق�سي  م�ستقل  ق�ساء  بوجود  النفو�ص  يف  والطماأنينة  الأمن 

ويحكم بالقانون.

ي�سند  ما  ب�ساأن  يحاكم  اأن  املتهم يف  الق�ساء من حق  ا�ستقالل  مبداأ  اأهمية  وتـنبع 
اإليه من اتهامات اأمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة تراعى فيها ال�سمانات كافة التي 
يقت�سيها اإعمال هذا احلق، ف�سال عن اعتبار هذا احلق ل�سيقا بالإن�سان كون قانون 

الطبيعة مينح الأفراد حقوقا مت�ساوية 64. 

املبحث الرابع: مظاهر ال�ضتقالل املوؤ�ض�ضي 65  

عن  م�ستقلة  تكون  اأن  الق�سائية  الهيئة  على  اأن  املو�س�سي  ال�ستقالل  مفهوم  يعني 
للمبداأ  ووفقا  والربملان.  التنفيذي  الفرع  وحتديدا  احلكومية  الأفرع  من  غريها 
ا�ستقالل  الدولة  تكفل   " الق�سائية  الهيئة  ل�ستقالل  الأ�سا�سية  املبادئ  من  الأول 

)64(    د. حممد الطراونة، احلق يف حماكمة عادلة، مركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان، عمان، مطبعة ال�سعب، ط 1، 2007م، �ص 30-28، 
وكذلك انظر الدرا�سات ال�ستق�سائية الرابعة لالأمم املتحدة حول تنفيذ قواعد ومعايري الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وثيقة 

رقم اأ/287/11/ 1987.

)65( -  Defense and Assistance Project v. 65 ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense 
Centre, Legal  7April – 23 th Ordinary session, 29, decision adopted during the 98/218 Nigeria, 
Communication No.  of the text published on.3, Pp. 2001 May
http:// www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/218-98.html; emphasis added.
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ال�سلطة الق�سائية وين�ص عليه د�ستور البلد اأو قوانينه، ومن واجب جميع املوؤ�س�سات 
احلكومية وغريها من املوؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية".

ال�سلطة  ل�ستقالل  الأ�سا�سية  املبادئ  من  ال�سابع  للمبداأ  ووفقا  ذلك  على  عالوة 
ال�سلطة  لتمكين  الكافية  املوارد  توفر  اأن  ع�سو  دولة  كل  واجب  من   :66 الق�سائية 
لل�سلطة  احلقيقي  ال�ستقالل  ولتاأمني  �سليمة،  بطريقة  مهامها  اأداء  من  الق�سائية 
هذا  �سمان  مبكان  ال�سرورة  من  الآخرين  احلكوميني  الفرعني  عن  الق�سائية 
ال�ستقالل، ويف�سل اأن يكون ذلك بالد�ستور فاإن مل يكن بوا�سطة فباأحكام قانونية 

اأخرى.

ويتبني من ذلك اأنه يقع على عاتق الدولة توفري جميع الت�سهيالت الالزمة لل�سلطة 
الق�سائية لتمكينها من اأداء مهامها على اأكمل وجه.

وتتمثل مظاهر ال�ستقالل املوؤ�س�سي لل�سلطة الق�سائية يف ثالثة مطالب: ال�ستقالل 
واتخاذ  الق�سايا  يف  الف�سل  على  والولية  احلرية  املايل،  ال�ستقالل  الإداري، 

القرارات، ونتناولها تباعا:

املطلب الأول: ال�ضتقالل الإداري 

عن  تتحدث  و�سريحة  وا�سحة  ن�سو�ص  من  الدويل  القانون  خلو  من  الرغم  على 
اآليات ال�ستقالل الإداري وكيفية تطبيقه فاإنه من خالل تراكم التجارب واملمار�سات 
يتاأتى من  الإداري  ال�ستقالل  اإن  القول:  الدولية ميكننا  اللجان  وتعليقات  الف�سلى 
اإ�سناد  ي�سمل  وهذا  بنف�سها،  نف�سها  اإدارة  من  الق�سائية  ال�سلطة  متكني  خالل 
الق�سايا اإىل ق�ساة �سمن اإطار املحكمة التي ينتمون اإليها، وقد اأكدت ذلك املـادة 

الرابعة ع�سرة من املبـادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساء 67 .

)66(    املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من 
26 اآب/اأغ�سط�ص اإىل6 اأيلول/دي�سمرب 1985م كما اعتمدت ون�سرت على املالأ مبوجب قراري اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم)32/40( 

املوؤرخ يف 29 ت�سرين الثاين/نوفمرب1985م، رقم )146/40( املوؤرخ يف 13 كانون الأول/دي�سمرب 1985م.
)67(  املادة )14( من مبادئ اأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، "مرجع �سابق". 



68

من  تكون  الق�سائية  ال�سلطات  داخل  التنظيمية  الإدارية  الأمور  اأن  بذلك  ويق�سد 
اأمر  اأي  يف  ال�ساأن  هذا  يف  عليها  رقابية  جهة  لأي  �سلطة  ول  نف�سها،  اخت�سا�سها 
املتعلقة  الإدارية  تعليماتها  الداخلي، فت�سدر  يقع يف نطاق اخت�سا�سها وتنظيمها 

ب�سوؤونها الداخلية لتنظيم �سريها بانتظام واطراد.

وتنظيمه  الق�سائي  املرفق  ل�سمان كفاءة عمل  الإداري وحده  ال�ستقالل  يكفي  ول 
اأكمل وجه، بل ل بد من وجود ال�ستقالل املايل كمكمل لهذا ال�ستقالل ملنع  على 
فر�ص ال�سلطة والنفوذ على ال�سلطة الق�سائية والتدخل يف �سوؤونها الداخلية.  ومن 
اتخاذ  على  القدرة  الق�سائية  ال�سلطة  لدى  يكون  اأن  الإداري  ال�ستقالل  مظاهر 
من  الق�ساء  مبرفق  تتعلق  التي  والإ�سرافية  والتنظيمية  الإدارية  القرارات  جميع 
دون الرجوع اإىل اأي جهة اأخرى، باعتبار اأنها الأقدر والأجدر على متابعة ال�سوؤون 

الإدارية كافة اخلا�سة بها.

األ  الق�سائية  لل�سلطة  الإداري  ال�ستقالل  على  اعتداء  ت�سكل  التي  الأمثلة  ومن 
تعيني  على  قدرتها  عدم  اأو  وت�سميمها،  واإداراتها  املباين  على  الإ�سراف  ت�ستطيع 
املوظفني والكوادر الإدارية امل�ساندة للق�ساء، ف�سال عن متكني ال�سلطة الق�سائية 
وت�سميم  عليها  والإ�سراف  الق�سائي،  املعهد  مثل  الق�سائية،  املرافق  اإدارة  من 

براجمها باعتبار اأنها الأقدر على ذلك.

ويجب اأن يكون للق�ساة احلق يف ت�سكيل جمعيات اأو نواد خا�سة بهم، و�سمان حرية 
الإداري  ال�ستقالل  مبظاهر  مبا�سرة  عالقة  ذا  ذلك  ويعترب  لهم،  والراأي  التعبري 

لل�سلطة الق�سائية.

وميتد ال�ستقالل الإداري اإىل �سكل نظام التهام وكفالة ذلك بت�سريع ي�سمن قيام 
لهم  الذين  اأو  القانون  باإنفاذ  املكلفني  الأ�سخا�ص  على  بالإ�سراف  العام  الدعاء 
�سالحيات ال�سابطة العدلية، وقدرة واإ�سراف الق�ساء اأي�سا على الأطباء ال�سرعيني 

واملختربات اجلرمية وجميع الأجهزة التابعة لل�سلطة الق�سائية.
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املطلب الثاين: ال�ضتقالل املايل 

كما هي مدعمة باملبداأ ال�سابع من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساة ، حيث يجب 
اأداء مهامها بطريقة  اأن تتوافر لل�سلطة الق�سائية املوارد الكافية التي متكنها من 
اأن توفر املوارد الكافية لتمكني  "من واجب كل دولة ع�سو  �سليمة، حيث جاء فيها 
ال�سلطة الق�سائية من اأداء مهامها بطريقة �سليمة"، فيقع على عاتق الدولة متكني 

ال�سلطة الق�سائية اإداريا وماليا من القيام مبهامها على اأكمل وجه.

النحو  ت�سطلع مبهامها على  اأن  الق�سائية  ال�سلطة  يتعذر على  كافية  موارد  وبدون 
ورمبا  لهـا  موجب  ل  التي  اخلارجية  لل�سغوط  عر�سة  ت�سبح  ورمبا  والكفوؤ  الفعال 
من  �سرب  هناك  يكون  اأن  املنطقية  الناحية  من  يجب  ذلك  على  عالوة  للف�ساد. 
ويعزز  يلبي  مبا  املحاكم  ميزانيات  اإعداد  يف  الق�سائية  ال�سلطة  ا�سرتاك  �سروب 

ال�ستقالل املوؤ�س�سي والقدرة على القيام مبهامها بكل كفاءة واقتدار 68 .

ولتحقيق �سمانات املحاكمة العادلة باملفهوم الدقيق بالن�سبة اإىل ا�ستقالل ال�سلطة 
القرارات  واتخاذ  الق�سايا  يف  الف�سل  على  الولية  توافر  من  بد  فال  الق�سائية، 

لل�سلطة الق�سائية اإىل جانب ال�ستقاللني املايل والإداري.

معي�سي  مب�ستوى  التمتع  لهم  ت�سمن  كافية  مالية  مبوارد  الق�ساة  متتع  عن  ف�سال 
لالأو�ساع  وفقا  امل�ستمرة  املراجعة  قيد  املالية  املوارد  تكون هذه  واأن  كاٍف ومالئم، 
القت�سادية للمجتمع، ولزوم ذلك اأي�سا قدرة ال�سلطة الق�سائية على ت�سيري الأعمال 
اليومية للمحاكم وتوفري املخ�س�سات املالية للم�ساعدة القانونية ونفقات اخلرباء 

وال�سهود وكل ما من �ساأنه اأن يوؤثر ويعوق �سري الإجراء الق�سائي.

)68(  لالطالع على مناق�سة لهذه امل�ساألة ولغيرها، فيما يخ�ص النظام القائم يف الوليات املتحدة الأمريكية لنظر املقالة املعنونة: �سلطة ق�سائية 
م�ستقلة، تقرير اأعدته اللجنة التابعة لرابطة املحامين الأمريكية ب�ساأن الف�سل بين ال�سلطات وا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، من�سور على: 

.http://www.abanet.org/govaffairs/juriciary/report.html
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املطلب الثالث: الولية على الف�ضل يف الق�ضايا واتخاذ القرارات

تبعا ملا يرتتب على املبداأ الأول من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساة يتعني على 
املوؤ�س�سات - واجب احرتام  املوؤ�س�سات احلكومية - مبا يف ذلك غريها من  جميع 
ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية. وهذا يعني وجوب اأن حترتم ال�سلطة التنفيذية 
وال�سلطة الت�سريعية وغريهما من ال�سلطات، كال�سرطة واجلهـات املكلفة بالإ�سراف 
ال�سـادرة  والأحكام  القرارات  والرتبوية،  الجتماعية  وال�سلطات  ال�سجون  على 
عـن ال�سلطة الق�سائية، واأن تتقيد بها ولو مل تتفق معها يف الراأي.  وهذا الحرتام 
لل�سلطة الق�سائية ل غنـى عنه يف �سبيل احلفاظ على �سيادة القانون مبا يف ذلك 

احرتام معايري حقوق الإن�سان.

الرابع  املبـداأ  يوؤيده  القرارات  اتخاذ  الق�سائية يف جمال  ال�سلطة  ا�ستقالل  و�سرط 
"ل  يلي:  ما  على  ين�ص  الذي  الق�سائية  ال�سلطة  ل�ستقالل  الأ�سا�سية  املبـادئ  مـن 
يجوز اأن حتدث اأي تدخالت غير لئقة اأو ل مربر لها يف الإجراءات الق�سائية ول 
عادة النظر. ول يخل هذا املبداأ  تخ�سع الأحكام الق�سائية التي ت�سدرها املحاكم لإ
اأو  بتخفيف  للقانون،  وفقا  املخت�سة،  ال�سلطات  بقيام  اأو  الق�سائية  النظر  باإعادة 

حكام التي ت�سدرها ال�سلطة الق�سائية 69" . تعديل الأ

ولي�ص من الوا�سح ما اإذا كانت حالت العفو العام وال�سفح مناق�سة للمبداأ الرابع، 
ولكن يجب على احلكومات اأن تتوخى على الدوام قدرا كبريا من احليطة يف اللجوء 
اإىل هذه التدابري، حتى ل يخل اأي اإجراء �سفح ب�سلطة الهيئة الق�سائية يف اتخاذ 
حقوق  ملعايري  وفقا  للحق  والحرتام  القانون  �سيادة  يقو�ص  مما  م�ستقلة،  قرارات 

الإن�سان.

)69(  تن�ص التو�سية رقم 12 )R )84 ال�سادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا ب�ساأن ا�ستقالل وكفاءة ودور الق�ساة على"وجوب عدم خ�سوع 
ي اإعادة نظر خارجة عن اإجراءات الطعن على النحو املن�سو�ص عليه قانونًا". )املبداأ -2-1 أ-’1’( واأنه ل يتبغي  القرارات التي يتخذها الق�ساة لأ
دارة - با�ستثناء ما يتعلق بالقرارات ال�سادرة ب�ساأن العفو العام اأو ال�سفح اأو ما �سابه ذلك، من اأن تتخذ قرارا يبطل باأثر  اأن تتمكن احلكومة اأو الإ
رجعي الأحكام الق�سائية )املبداأ -2-1 األف-"4"(. وتفيد التو�سية رقم )R/84/12( ال�سادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا "اأنه ل يحق 

2-1-األف-’3’(. ي جهاز غير املحاكم ذاتها اأن تتخذ قرارات ب�ساأن وليتها كما يحدده القانون")املبداأ لأ
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ووفقا للمبداأ الثالث من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساة، ي�سمل نفوذ ال�سلطة 
ذات  امل�سائل  جميع  على  الولية  م�ستقل  ب�سكل  قرارتها  باتخاذ  املتعلـق  الق�سائية 
الطابع الق�سائي والنفراد ب�سلطة البت يف اأي م�ساألة معرو�سة عليها للف�سل فيها 

تدخل يف نطاق اخت�سا�سها ح�سب التعريف الوارد يف القانون 70 .

امل�ساأل  حتديد  يف  الق�سائية  لل�سلطة  الذاتي  ال�ستقالل  يف  املتمثلة  القاعدة  هذه 
الداخلة فـي وليتها حقيقة را�سخة على امل�ستويني الوطني والدويل وميكن الوقوف 
عليها يف موا�سع اأخرى من قبيـل املادة )6/36( من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل 
الدولية التي جاء فيها "يف حالة قيام نزاع يف �ساأن ولية املحكمة تف�سل املحكمة يف 
الأوربية حلقوق  التفاقية  )2/32( من  اأي�سا  املـادة  وفـي  بقرار منها"،  النزاع  هذا 

الإن�سان فيما يتعلق باملحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان.

يف  الف�سل  على  الولية  بحرية  الق�سائية  ال�سلطة  متتع  من  بد  ل  فاإنه  وبالتايل 
اتخاذ القرارات اإىل جانب ا�ستقالليها املايل والإداري، كما كفلت ذلك التفاقيات 

واملواثيق الدولية.

اإن مفهوم ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، بوجه خا�ص يتلخ�ص فيما يلي 71 :
ينبغي  اإنه  حيث  من  املوؤ�س�سي  بال�ستقالل  الق�سائية  ال�سلطة  تتمنع  اأن  •		وجوب 
التنفيذية  ال�سلطة  وحتديد  احلكومة  اأفرع  من  غريها  عن  م�ستقلة  تكون  اأن 

والربملان.
دارة  •			وجوب اأن تكون ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة على �سعيد امل�سائل الداخلية لالإ
اإطار املحكمة التي ينتمون  اإ�سناد الق�سايا اإىل ق�ساة يف  الق�سائية مبا يف ذلك 

اإليها.
وتتوافر  املالية  امل�سائل  اإىل  بالن�سبة  م�ستقلة  الق�سائية  ال�سلطة  تكون  اأن  •			وجوب 

لها موارد كافية لأداء مهامها على النحو الكفوؤ.

ي جهاز غير املحاكم ذاتها اأن تتخذ قرارات  )70(  تفيد التو�سية رقم )R/84/12( ال�سادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا "اأنه ل يحق لأ
ب�ساأن وليتها كما يحدده القانون" )املبداأ -2-1 األف-’3’(.

2003م، الف�سل  )9( من �سل�سلة التدريب املهني، نيويورك، جنيف،  )71(  دليل الأمم املتحدة ال�سادر عن مفو�سية حقوق الإن�سان، احللقة رقم 
الرابع، �ص 107.
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وعلى  قرارات،  من  تتخذه  فيما  م�ستقلة  الق�سائية  ال�سلطة  تكون  اأن  •			وجوب 
احلكومة وغيرها من املوؤ�س�سات واجب احرتام ومراعاة ما ي�سدر عن ال�سلطة 

الق�سائية من اأحكام.
اخت�سا�سها،  الداخلة يف  امل�سائل  ولية على  الق�سائية  لل�سلطة  يكون  اأن  •		وجوب 
البت يف  �سعيد  على  ق�سائي  ذاتي  ا�ستقالل  هناك  يكون  اأن  وجوب  يعني  وهذا 

م�سائل الخت�سا�ص.
املن�سفة  القانونية  الإجراءات  كفالة  وواجب  بحق  منوطة  الق�سائية  •		ال�سلطة 

واإ�سدار الأحكام امل�سببة 72 .

يف  الف�سل  �سالحية  الق�سائية  ال�سلطة  متلك  اأن  اأي�سا  املبداأ  هذا  اإعمال  ولزوم 
الت�سريعات  ت�سمن  واأن  معقب،  اأي  دون  من  عليها  املعرو�سة  والنزاعات  الق�سايا 
اإىل �سلطات من خارج الق�ساء  الناظمة لعملها ذلك، فخ�سوع الأحكام الق�سائية 
اإما للت�سديق واإما للمراجعة من �ساأنه اأن يقو�ص مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، 
ويجب اأن تكفل الت�سريعات الوطنية اأي�سا التبعية املوؤ�س�سية ملرافق الق�ساء واأل تعمد 
ال�سلطة التنفيذية اإىل تق�سيم املحاكم وت�ستيت ال�سالحيات واملراجع الق�سائية باأن 
اأو موؤ�س�سة بالف�سل يف نوع خا�ص من الق�سايا من دون �سمان  تنفرد كل حمكمة 
املحكمة م�سدرة احلكم  لها  تتبع  اأعلى  والطعن �سمن حمكمة  املراجعة  احلق يف 

ل�سمان ا�ستقرار العمل الق�سائي وتوحيد الأحكام وال�سوابق الق�سائية.

حيث درج بع�ص الدول مثال على اإن�ساء موؤ�س�سات م�ستقلة مبوجب قوانني اإن�سائها 
املحاكم اخلا�سة  مثل  الق�سائية؛  ال�سلطة  لإ�سراف  تخ�سع  ول  ق�سائي  بعمل  تقوم 
واملحاكم الع�سكرية وحماكم اأمن الدولة وحماكم اجلمارك، وبع�ص اأ�سكال املحاكم 
ا�ستقالل  اأمام  نكون  جمتمعة  الأمور  هذه  حتققت  فاإذا  الد�ستورية.  اأو  الإدارية 

موؤ�س�سي حقيقي لل�سلطة الق�سائية 73. 

)72(   دليل املحاكمات العادلة، مطبوعات منظمة العفو الدولية، ط 1، عام 2000م، �ص 75. وكذلك دليل تدريبي ل�سيادة القانون، من اإ�سدارات 
املجل�ص العربي للدرا�سات العربية، لعام 2010م.

)73(   تن�ص التو�سية رقم )R/84/12( ال�سادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا ب�ساأن ا�ستقالل وكفاءة ودور الق�ساة على وجوب عدم 
خ�سوع القرارات التي يتخذها الق�ساة لأي اإعادة نظر خارجة عن اإجراءات الطعن على النحو املن�سو�ص عليه قانونا، وانه ل ينبغي اأن تتمكن 
احلكومة اأو الإدارة با�ستثناء ما يتعلق بالقرارات ال�سادرة ب�ساأن العفو العام اأو ال�سفح من اأن تتخذ قرارا يبطل باأثر رجعي الأحكام الق�سائية. 
اإقامة العدل، دليل ب�ساأن حقوق الإن�سان خا�ص بالق�ساة واملدعني العامني واملحامني، الأمم املتحدة  وانظر كذلك حقوق الإن�سان يف جمال 

مفو�سية حقوق الإن�سان. نيويورك جنيف 2003م.
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املبحث اخلام�س: مظاهر ال�ضتقالل ال�ضخ�ضي للقا�ضي

ملا كانت ال�سلطة الق�سائية تقوم - بجانب ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية - باأداء 
من  العديد  مواد  اأبرزت  فقد  ال�سلطتني،  هاتني  عن  م�ستقلة  بطبيعتها  هي  ر�سالة 
د�ساتري العامل ومن �سمنها مملكة البحرين مظاهر ال�ستقالل ال�سخ�سي للقا�سي، 

حيث جاء يف ن�ص املادة  )104( من الد�ستور البحريني:

للحقوق  و�سمان  احلكم  اأ�سا�ص  وعدلهم،  الق�ساة  ونزاهة  الق�ساء،  �سرف  "اأ- 
بحال  يجوز  ول  ق�سائه،  يف  القا�سي  على  جهة  لأية  �سلطان  ل  ب-  واحلريات.  
التدخل يف �سري العدالة، ويكفل القانون ا�ستقالل الق�ساء، ويبني �سمانات الق�ساة 
والأحكام اخلا�سة بهم. ج- ي�سع القانون الأحكام اخلا�سة بالنيابة العامة، ومبهام 
وبالعاملني يف  الق�ساء،  اأمام  الدولة  الت�سريعات، ومتثيل  واإعداد  القانوين،  الإفتاء 

هذه ال�سوؤون.  د- ينظم القانون اأحكام املحاماة".

واإذا كان من طبيعة الق�ساء اأن يكون م�ستقال والأ�سل فيه اأن يكون كذلك، فاإن كل 
م�سا�ص بهذا الأ�سل من �ساأنه اأن يعبث بهيبة الق�ساء، واإن كل تدخل يف عمل الق�ساء 

من جانب اأي �سلطة من ال�سلطتني يخل مبيزان العدل ويقو�ص دعائم احلكم.

واإن هذه ال�سمانات هي جت�سيد ل�ستقاللية الق�ساء، ول يق�سد من ورائها حماية 
�سخ�ص القا�سي ذاته واإمنا الهدف منها اأ�سا�سا كفالة ا�ستقالله يف الراأي واحلياد 
والتجرد يف اأحكامه، وحماية ا�ستقالله الوظيفي حتى يح�سن اأداء وظيفته ومتكينه 
من مواجهة اأي ظروف اأو موؤثرات قد يتعر�ص لها فال يخ�سع لهوى اأو يذل ل�سلطان 

اأو يخ�سى يف احلق اأحدا.

ولعل اأبرز ال�سمانات اأثرا يف حتقيق ا�ستقالل الق�ساة هي تلك التي تتعلق بتعيينهم، 
واأمنهم الوظيفي وعدم قابليتهم للعزل والرتفيع والرتقية، وامل�ساءلة والتاأديب.
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بهذه  مبهامهم  بال�سطالع  الأحوال  جميع  يف  لهم  ي�سمح  ل  الق�ساة  اأن  واملوؤ�سف 
الروح من ال�ستقالل احلقيقي، بل اإنهم يتعر�سون يف العديد من البلدان ل�سغوط 
ل موجب لها ترتاوح بني النتقاد ال�سخ�سي غير ال�سليم والنقـل اإىل مكان عمل اآخر 
اأو العزل مثلهما يتعر�سون للهجمات العنيفة على اأ�سخا�سهم حتى الهجمـات التـي 

تودي بحياتهم 74. 

ويجب تاأمني ا�ستقالل كل قا�ص من الق�ساة بعدد من الطرائق يرد اأهمها فيما يلي:

املطلب الأول: التعيني 

ويف  ك�سلطة  الق�ساء  يف  التاأثري  اأبواب  من  يعد  الق�ساة  اختيار  اأ�سلوب  اأن  �سك  ل 
لالأهواء  الختيار  عملية  تركت  ما  فاإذا  ال�سلطة،  هذه  يف  كاأع�ساء  اأي�سا  الق�ساة 
الر�سالة  يقدرون خطر  ل  الذين  الأكفاء  العدالة غري  اإىل رحاب  ت�سرب  واملوؤثرات 
وثقل الأمانة وتبعات امل�سوؤولية، ولي�ص �سيء اأ�سر بالعدالة من اأن يقوم عليها من ل 

يدرك كنهها اأو ي�سعر بقد�سيتها.

ويجب على ويل الأمر قبل اأن يقدم على تولية القا�سي اأن يتحقق من اأنه �سالح لولية 
الق�ساء م�ستوف جلميع �سرائطها، فاإن هو اأقدم على التولية من دون علم باجتماع 
ال�سروط فيه كانت التولية باطلة، حتى اإن ظهر له فيما بعد اأن اأهلية الولية كانت 
التنفيذ  اأمر �سروري واجب  الأهلية  العلم بتحقق  متوافرة قبل الختيار، ذلك لأن 
الباطل  ينقلب  فال  يبطلها  ذلك  حتقق  وعدم  التولية،  على  الإقدام  قبل  والأداء 

�سحيحا بثبوت العلم بتوافر الأهلية بعد التولية 75.

ول �سك اأن اأ�ساليب اختيار الق�ساة كانت ولتزال من امل�سائل الدقيقة التي ت�سغل بال 
امل�سرعني وامل�سلحني، لأنها تت�سل يف كل بلد ات�سال وثيقا بتقاليده املوروثة ونظامه 
ال�سيا�سي والجتماعي والقيم ال�سائدة فيه وم�ستوى الوعي لدى اأفراده، ف�سال عما 

)74(  حممد كامل عبيد، ا�ستقالل الق�ساء- درا�سة مقارنة، "مرجع �سابق"، 1991، �ص 43.
)75( عبداخلالق ثروت، ا�ستقالل الق�ساء، القاهرة، دار النه�سة العربية، 1977م، �ص 54.
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يرتتب عليها من انعكا�ص بالغ اخلطر على كفاءة الق�ساة وا�ستقاللهم و�سماناتهم، 
وملا لها يف النهاية من تاأثري يف ثقة املتقا�سني بق�ساتهم 76 . وعليه ميكننا القول: اإن 
النظم القانونية املعا�سرة تتبع يف اختيار الق�ساة اإما طريق النتخاب واإما التعيني.

بها  يعني  اأن  الواجب  بالكيفية  يتعلق  فيما  تفا�سيل  اأي  الدويل  القانون  يوفر  ول 
الق�ساة، واإمنا املبـادئ الأ�سا�سية تتوخى احلياد فيما يخ�ص تعيينهم اأو انتخابهم، 

بيد اأن املبداأ العا�سر من املبادئ الأ�سا�سية ين�ص على ما يلي:

"يتعني اأن يكون من يقع عليهم الختيار ل�سغل الوظائف الق�سائية اأفرادا من ذوي 
ويجب  القانون.  يف  منا�سبة  موؤهالت  اأو  تدريب  على  وحا�سلني  والكفاءة،  النزاهة 
اأن ت�سمل اأي طريقة لختيار الق�ساة �سمانات �سد التعيين يف املنا�سب الق�سائية 
اأي �سخ�ص للتمييز  اأن يتعر�ص  بدوافع غيـر �سليمة. ول يجوز عند اختيار الق�ساة 
راء ال�سيا�سية اأو غيرها من  على اأ�سا�ص العن�سر اأو اللون اأو اجلن�ص اأو الدين اأو الآ
اأنه ل  املركز، على  اأو  امليالد  اأو  امللكية  اأو  الجتماعي،  اأو  القومي  املن�ساأ  اأو  راء،  الآ
اأن يكون من رعايا  اأن ي�سرتط يف املر�سح لوظيفة ق�سائية  يعترب من قبيل التمييز 

البلد املعني". 

هذا املبداأ يعني اأنه بغ�ص النظر عن الطريقة التي يختار بها الق�سـاة يجب اأن ت�سكل 
للمر�سحني    - الق�ساء  مهنة  ل�سغل  معينة  �سروط  ا�ستيفاء  اأي   - املهنية  املوؤهالت 

ونزاهتهم ال�سخ�سية املعايري الوحيدة لالختيار.

اآرائهم  على  بناء  يختاروا  اأو  الق�ساة  يعني  اأن  ال�سرعية  الناحية  من  ميكن  فال 
الدينية على �سبيل املثال، ومن �ساأن  يتبنونه من املعتقدات  اأو ب�سبب ما  ال�سيا�سية 
مثل هذا التعيين اأن يقو�ص ب�سورة جدية ا�ستقالل كل قا�ص وال�سلطة الق�سائية يف 

اآن واحد، ومن ثم تنتفي ثقة اجلمهور باأن العدل �سيقام.

)76(   حممد الع�سماوي، قواعد املرافعات، م�سر، مطبعة العتماد، 1982م، �ص 30.
             انظر اأي�سا: فتحي وايل، قانون الق�ساء املدين، القاهرة، دار النه�سة العربية، ط1 ، 1873م، �ص 315. وكذلك اإبراهيم جنيب �سعد، 
القانون الق�سائي اخلا�ص، الإ�سكندرية، من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية، 1974م، �ص 247. واأحمد ال�سيد �ساوي، الو�سيط يف �سرح 

قانون املرافعات املدنية والتجارية، القاهرة، دار النه�سة العربية، 1982م، �ص 69.
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يف  الق�سائية  الهيئة  ن  لأ القلق  عن  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأعربت  وقد 
حقيقي  "با�ستقالل  تتمتع  ل  هيئة  الواقع-  يف  اأو  الظاهر  يف  �سواء   - ال�سودان 
التي تهيمن  الإ�سراف  اأن يخ�سعوا ل�سغوط من خالل �سلطة  والق�ساة فيها ميكن 
امل�سلمات ي�سغلن منا�سب ق�سائية  ن قلة �سئيلة فقط من غير  عليها احلكومة، ولأ
ا�ستقالل  لتح�سين  تدابري  تتخذ  باأن  اللجنة  اأو�ست  ولذلك  امل�ستويات".  جميع  يف 
ال�سلطة الق�سائية وكفاءتها الفنية، وت�سمل هذه التدابري تعيني ق�ساة موؤهلني من 

قليات 77 . بني الن�ساء واأع�ساء الأ

ق�ساة  تعيني  "اإىل  بوليفيا  تعتمد  اأن  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأو�ست  كما 
بال�ستناد اإىل كفاءتهم ولي�ص اإىل انتمائهم ال�سيا�سي" 78 .

اإن تعيينات الق�ساة يجب - بعبارة اأخرى - اأن ت�سكل يف حد ذاتها عامال قويا مـن 
عوامل ال�ستقالل ول ميكن تركها لتقدير ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية ح�سرا. 
فيما  كذلك  اأُثريت  تامًا  ا�ستقالًل  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  انعدام  م�ساألة  واإن 
ال�ساري  الإجراء  "اأن  خا�ص  بوجه  اللجنة  لحظت  عندما  بقرغيز�ستان،  يت�سل 
للت�سديق على تعيني الق�ساة وا�سرتاط اإعادة تقييم اأهليتهم مرة كل �سبع �سنوات 
الق�ساة  �سغل  يكتنف  الذي  التيقن  وعدم  اإليهم  تدفع  التي  الأجور  م�ستوى  وتدين 

ملنا�سبهم كلها عنا�سر قد ت�سجع على الف�ساد والر�سوة" 79 .

اأما فيما يخ�ص انتخاب بع�ص الق�ساة يف الوليات املتحدة الأمريكية فقد لحظت 
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأنها "قلقة اإزاء الأثر اجلائز اأن يرتتب على النظام 
من  "بجهود عدد  ورحبت  الوليات"،  قليل من  الق�ساة، يف عدد  لنتخاب  احلايل 
الوليات الرامية اإىل اعتماد نظام اجلدارة بالختبار". و"اأن يعاد النظر يف نظام 
تعيني الق�ساة عن طريق النتخابات بغية ال�ستعا�سة عنه بنظام لتعيينهم من قبل 
الق�ساة  انتخاب  اأن  يبدو  ل  لذلك  وتبعا  اجلدارة".  اإىل  بال�ستناد  م�ستقلة  هيئة 

يتنافى مع مفهوم ال�ستقالل املن�سو�ص عليه يف املادة )14(.

ول(، الفقرة 132. مم املتحدة، الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، A/53/40 )املجلد الأ )77( وثيقة الأ
ول(، الفقرة 224. مم املتحدة، الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، A/52/40 )املجلد الأ )78(  وثيقة الأ
ول(، الفقرة 405. مم املتحدة، الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، A/55/40 )املجلد الأ )79( وثيقة الأ
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جتدر الإ�سارة اإىل اأن تعيني الق�ساة يجب األ تقوم به ال�سلطة التنفيذية واأل متنحها 
القانونية  النظم  اأغلب  وتتجه  الق�ساة،  وعزل  تعيني  �سالحيات  الوطنية  القوانني 
اإىل اأن يكون تنظيم �سوؤون الق�ساة من اخت�سا�ص ال�سلطة الق�سائية ح�سرا، حيث 
الق�ساء،  من�سب  ل�سغل  الالزمة  واملعايري  والإجراءات  ال�سروط  و�سع  يف  ت�ستقل 
من  معينة  �سن  بلوغ  ا�سرتاط  على  النظم  هذه  اأغلب  درج  الق�ساء  من�سب  ولعظم 
العمر كاأحد املعايري لتويل من�سب الق�ساء، ملا يحتاج اإليه ذلك من رجاحة يف العقل 
و�سعة الطالع وعظم التحديات احلياتية لدى ال�سخ�ص، وقدرته على اإدراك جميع 

الأمور املحيطة مبجتمعه.

ال�سلطة  ورئي�ص  حمكمة  رئي�ص  من  الق�سائية  الإدارية  املنا�سب  اإىل  بالن�سبة  اأما 
الق�سائية وغري ذلك فاإن امل�ستقر عليه والأدعى لتحقيق ال�ستقالل املوؤ�س�سي اأن يتم 
انتخاب ال�سخ�ص من قبل ال�سلطة الق�سائية ذاتها �سمن فرتات زمنية حمددة يف 

القانون.

املطلب الثاين: الأمن الوظيفي 

لهم  يتوافر  لم  ما  ا�ستقاللهم  لفقدانهم  عر�سة  الق�ساة  يكون  بيانه،  تقدم  كما 
ال�سليمة  غري  للتاأثريات  يتعر�سون  قد  لأنهم  طويلة،  مدة  املن�سب  يف  البقاء  اأمن 
فيما يتخذونه من القرارات، واملبداأ احلادي ع�سر من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل 
ب�سكل منا�سب مت�سيه  للق�ساة  القانون  "ي�سمن  اأن  الق�سائية، ين�ص على  ال�سلطة 
اأجر مالئم،  واأمنهم وح�سولهم على  وا�ستقاللهم  لتوليهم وظائفهم  املقررة  املدة 

و�سروط خدمتهم ومعا�سهم التقاعدي و�سن تقاعدهم".

وي�سيف املبداأ الثاين ع�سر ما يلي: "يتمتع الق�ساة، �سواء اأكانوا معينني اأم منتخبني، 
ب�سمان بقائهم يف من�سبهم اإلـى حني بلوغهم �سن التقاعد الإلزامية اأو انتهاء الفرتة 

املقررة لتوليهم املن�سـب، حيثما يكون معمول بذلك".
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ينتخب  اأو  يعني  اأن  ع�سر  والثاين  ع�سر  احلادي  املبداأين  مع  �سيتعار�ص  وبالتايل 
البقاء فيه  اأو  ب�سكل دائم  املن�سب  البقاء يف  لهـم �سمان  يتوافر  اأن  الق�ساة بدون 
فقط ملدة وجيزة م�سمونة 80. واإناطة الق�ساة بولية دائمة هو وحده الكفيل بتوفري 
ال�سروط الق�سوى ل�ستقاللهم ولثقة اجلمهور بال�سلطة الق�سائية، وعدم خ�سوعهم 

للتاأثريات كما يف اأحكامهم.

ومما يعزز ال�ستقالل الذاتي والنف�سي للقا�سي هو اإحاطته ب�سمانات وظيفية توؤمن 
وت�سمن عدم تعر�سه اأو امل�سا�ص بامتيازاته الوظيفية جراء توليه الف�سل يف الأحكام 
الق�سائية،  لل�سلطة  املرفقي  وال�ستقرار  العدالة  حتقيق  على  اإيجابا  ينعك�ص  مما 
التي  القوانني  الق�سائية  ال�سلطة  وا�ستقرار  ا�ستقالل  ملبادئ  خمالفا  يعترب  وعليه، 
جتيز اإنهاء اأعمال القا�سي اأو اإحالته اإىل ال�ستيداع اأو التقاعد من دون بلوغه ال�سن 
النظم  يف  عليه  وامل�ستقر  ت�سبيب،  دون  من  خدماته  اإنهاء  حتى  اأو  لذلك،  املعينة 
على  بناء  اإل  للعزل  اأو  الإجراءات  هذه  ملثل  عر�سة  يكون  ل  القا�سي  اأن  القانونية 

خمالفة م�سلكية وعقوبة تاأديبية ترافقها �سمانات املحاكمة العادلة.

من اجلدير بالذكر اأن تاأمني م�سادر دخل كافية ومنا�سبة للقا�سي ولأ�سرته ومتتعه 
اإعمال  ان  ُيَعدَّ ومالئمة،  منا�سبة  واجتماعية  �سحية  وتاأمينات  اجتماعية  بظروف 

ملبداأ الأمن الوظيفي وهو ما ينعك�ص على الأداء العام للقا�سي.

املطلب الثالث: الرتفيع والرتقية 

ين�ص املبداأ الثالث ع�سر من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساء على "اأنه ينبغي 
اأن ي�ستند نظام ترقية الق�سـاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، اإىل العوامل املو�سعية، 
لها  عالقة  ل  التي  ال�سليمة  غيـر  والعوامل  واخلبـرة".  والنزاهة  الكفاءة  ول�سيما 
غـرا�ص لأ العتبار  بعني  توؤخذ  اأن  ينبغي  ل  املعنيين  للق�ساة  املهنية   بالكفاءات 

)80(  اأكد املقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ساة واملحامين اأنه "يف حني اأن العقود املحددة املدة قد ل تكون مثار اعترا�ص اأو غير متوافقة مع مبداأ 
ا�ستقالل الق�ساء فاإن التعيين ملدة خم�ص �سنوات يعترب ق�سيرا جدا لكي يقال: اإن اأمن البقاء يف املن�سب م�سمون". وهو يري اأن "املدة املعقولة 
من الزمن قوامها ع�سر �سنوات"؛ وثيقة الأمم املتحدة .Add.06/2000/4E/NC.1، تقرير عن البعثة اإىل غواتيمال، الفقرة 169)ج(.
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الرتقية 81 .  هذه العوامل ال�سليمة رمبا ت�سمل، على �سبيل املثال، املواقف التمييزية 
القائمة على اأ�سا�ص نوع اجلن�ص والعرق والأ�سل الإثني 82 .

وبالتايل فاإن الرتفيع والرتقية هما �سمان مهم ل�ستقالل ونزاهة الق�ساء، وذلك 
من باب التقدير وحفز الق�ساة و�سكرهم لأمانتهم واإخال�سهم يف عملهم، ول�سيما 

اأنه �سمان قانوين لهم.

وا�سحة  الق�سائية معايري مو�سوعية  بال�سلطة  تتعلق  التي  القوانني  ت�ستمل  اأن  على 
ال�ستفادة  الق�ساة  جميع  حق  ومن  للق�ساة،  والرتقية  بالرتفيع  تتعلق  و�سريحة 
اخلدمة  و�سنوات  والكفاءة  اخلربة  من  تنطلق  التي  املعايري  هذه  على  بناء  منها 
واملوؤهالت، واأن تتبع هذه الإجراءات خالل مدد زمنية وا�سحة وحمددة يف القانون، 
ينتهك  اأو  للق�ساة  املكت�سبة  املعايري ل مي�ص باحلقوق  اأو تعديل لهذه  تغيري  اأي  واأن 
حقوقهم، ودرج بع�ص النظم القانونية يف هذا املجال على اإن�ساء معاهد اأو مراكز 
تعليم وتدريب م�ستمرين يخ�سع لها الق�ساة ح�سب الفئات والتخ�س�سات للتدريب 
والتطوير امل�ستمرين ل�سمان تعميم الفائدة وال�ستفادة من اأف�سل التجارب الوطنية 

والدولية حتى تبادل اخلربات فيما بينهم.

املطلب الرابع: امل�ضاءلة والتاأديب 

يف حني اأنه لي�ص هناك اأي اختالف حول �سرورة  توخي الق�ساة الن�سباط الق�سائي، 
يثور ال�سوؤال فيما يتعلق مبعرفة الكيفية التي ميكن بها البت يف اجلزاءات املمكنة 
يف حالت �سوء الت�سـرف، وال�سخ�ص املفرو�ص اأن يقرر ذلك، وما طبيعة العقوبات 

)81( ت�سدد تو�سية جمل�ص اأوربا رقم 12 )R )94 على"�سرورة اأن ت�ستند القرارات املتعلقة باختيار الق�ساة وترقيتهم املهنية اإىل معايري مو�سعية، 
والنزاهة  املوؤهالت  العتبار  بعني  الأخذ  مع  اجلدارة  اإىل  بل  فح�سب  النتقاء  اإىل  ل  الق�ساة  اإىل  بالن�سبة  الوظيفي  الترقي  ي�ستند  اأن  يجب  مثلما 
دارة كلتيهما )املبداأ  والقدرة والكفاءة"، بالإ�سافة اإىل ذلك يجب اأن تتخذ القرارات املتعلقة بالرتقي الوظيفي للق�ساة مبناأى عن احلكومة وعن الإ

-2-1-12-جيم(.
قليات على �سعيد املهنة القانونية يف الوليات املتحدة انظر التقرير الذي و�سعته اللجنة املعنية بالتنوع العرقي والإثنى يف  )82(  فيما يخ�ص متثيل الأ

 املهنة القانونية التابعة لرابطة املحامني الأمريكية، وهذا التقرير بعنوان.
قليات يف املهنة           Progress of Minorities in the Legal Profession 2000 Miles to Go :ويفيد هذا التقرير اأن متثيل الأ
القانونية يقل ب�سورة ملحوظة عن متثيلهم يف معظم املهن الأخرى. وعلى الرغم من اأن هذا التقرير مكر�ص بدرجة اأ�سا�سية للمحامني فاإنه 

.www.abanet.org/minorities يت�سمن اأي�سا ق�سما فرعيا يتناول ال�سلطة الق�سائية؛ انظر
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الواجب اأن تفر�ص. كما يتحتم األ يخ�سع الق�ساة لتدابري تاأديبية ب�سبب معار�سة 
الأ�سباب املو�سعية للق�سية اأو الق�سايا التي ف�سل فيها القا�سي املعني.

ويبدو على هذا النحو اأن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ترى اأن م�سطلح "م�ستقلة" 
الوارد فـي املادة )1/14( من العهد يتطلب الت�سدي لل�سلوك املهني الالاأخالقي من 

قبل جهاز م�ستقل متام ال�ستقالل عن التاأثري احلكومي.

من  املبادئ  يف  كذلك  عليها  الن�ص  مت  وعزلهم  واإيقافهم  الق�ساة  تاأديب  وم�ساألة 
ال�سابع ع�سر اإىل الع�سرين من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساة التي تن�ص على: 
"ينظر يف التهمة املوجهة اأو ال�سكوى املرفوعة �سد قـا�ص ب�سفته الق�سائية واملهنية 
على نحو م�ستعجل وعادل مبوجب اإجراءات مالئمة. وللقا�سي احلق فـي احل�سول 
وىل �سريا، ما لـم يطلب  على حماكمة عادلة، ويكون فح�ص املو�سوع يف مرحلته الأ
اإل  للعزل  اأو  لالإيقاف  الق�ساة عر�سة  يكون  ل  القا�سي خالف ذلك. وجاء كذلك 
لأداء مهامهم،  التي جتعلهم غير لئقني  ال�سلوك  دواعـي  اأو  القـدرة  لدواعي عـدم 
واأن حتدد جميع الإجراءات التاأديبية اأو اإجراءات الإيقاف اأو العـزل وفقـا للمعايري 

املعمول بها لل�سلوك الق�سائي.

 وينبغي اأن تكون القرارات ال�سادرة ب�ساأن الإجراءات التاأديبية اأو اإجراءات الإيقاف 
عادة النظر من جانب جهة م�ستقلة، ول ينطبق ذلك على القرارات  اأو العزل قابلة لإ
التـي ت�سدرها الحمكمة العليا اأو ال�سلطة الت�سريعية ب�ساأن ق�سايا التهام اجلنائي 

وما مياثلها". 

"اإجراءات مالئمة"  ال�سابع ع�سر يتحدث فقط عن  املبداأ  اأن  وهنا يجب مالحظة 
واأن املبداأ الع�سرين يو�سي ب�سرورة "اأن تكون القرارات ال�سادرة ب�ساأن الإجراءات 
عادة النظر من جانب جهة م�ستقلة". على  التاأديبية وغريها مـن الإجراءات قابلة لإ
هذا النحو يبدو اأن تف�سري اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان للمادة )1/14( من العهد 
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سا�سية يذهب اإىل اأبعد مما تذهب اإليه املبادئ 

الأ�سا�سية يف هذا ال�سدد.
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الإن�سان  الإفريقية حلقوق  اللجنة  بوركينا فا�سو لزم على  ويف ق�سية مرفوعة �سد 
ا�ستبقاء  يربر  قانوين  �سبب  اأي  املعنية  الدولة  تقدمي  عدم  يف  تنظر  اأن  وال�سعوب 

العقوبة التي ُانزلت بقا�سيني اثنني. 

اأو  اأو عزلهم  اإيقافهم  الذين مت  الق�ساة  القا�سيان كالهما من بني عدد من  وكان 
بهذا  تاأثروا  الذين  الأ�سخا�ص  من  والعديد  1987م،  عام  التقاعد  على  اإكراههم 
الإجراء اٌعيدوا لحقا اإىل منا�سبهم مبقت�سى عفـو عام، يف حني اأن ق�ساة اآخرين 
تتم  مل  اللجنة  على  املعرو�سة  الـدعوى  مو�سوع  همـا  اللـذان  القا�سيان  فيهم  مبن 
اإعادتهم اإىل منا�سبهم. ويف نظر اللجنة اأن هذا التق�سـير ي�سكل انتهاكا للمبداأين 

الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر من املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل الق�ساة 83 .

بالتعوي�ص  مطالبتني  يف  النظر  مبا�سرة  العليـا  املحكمة  برف�ص  يتعلق  فيما  اأما 
�سنة خلت، فاإن هذا الرف�ص ي�سكل انتهاكا   )15( مقدمتني من كال القا�سيين منذ 
للمـادة )7/1/ د( من امليثاق الإفريقي التي ت�سمن احلق يف املحاكمة يف غ�سون فرتة 

معقولة من الزمن من قبل حمكمة نزيهة 84 .

القانون  اإطار  يف  يخ�سعون  الذين  الق�ساة  اأن  التاأكيد  ميكن  اإنه  القول:  وخال�سة 
قبل  من  من�سفة  حماكمة  مو�سع  يكونوا  اأن  يجب  التاأديبية،  لالإجراءات  الدويل، 
جهاز كفء وم�ستقل ونزيه ينبغي اأن يكون هو الآخر خا�سعا لإ�سراف �سلطة م�ستقلة 

غري تابعة للجهاز التنفيـذي. 

غيـر اأنه يبدو اأن الإجراءات التاأديبية يف اإطار التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان 
من املمكن اأن تبا�سر �سد ق�سـاة املحاكم الد�ستورية من جانب اجلهاز الت�سريعي، 
�سريطة اأن يتحلى اجلهاز الذي يف�سل يف التهم بالحرتام الدقيق ملبداأي ال�ستقالل 

 ACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des:83(     قرار(
97 /204 Peoples v. Burkina Faso, Communication No.              

           يف الدورة العادية التا�سعة والع�سرين، 23 ني�سان/اأبريل - 7 اأيار/مايو 2001م، الفقرة 38؛ لالطالع على الن�ص انظراملوقع: 
http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/204-97html         

)84(  قرار الدورة العادية التا�سعة والع�سرين، 23 ني�سان/اأبريل - 7 اأيار/مايو 2001، الفقرة 38، مرجع �سابق، الفقرة 40.
ACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peoples v. Burkina Faso, Communica-

.tion No
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املحاكمة  ب�سـمانات  ال�سلة  ذات  جراءات  الإ مجال  يف  التقيد  يتم  واأن  والنزاهة، 
املن�سفة املن�سو�ص عليها يف املادة )8( من التفاقية.

ويف حال اأخذ النظام القانوين يف الدولة مبذهب امل�سوؤولية الق�سائية على الأخطاء 
األ يتحمل القا�سي نف�سه هذه امل�سوؤولية  اأن ت�سمن القوانني  املهنية للقا�سي يجب 
اإذا  لأنه  اعتباري،  ك�سخ�ص  الق�سائية  ال�سلطة  على  مرفقية  امل�سوؤولية  تكون  واإمنا 
بع�ص  الف�سل يف  �سيعتكف وميتنع عن  فاإنه  الفردية  القا�سي  القبول مب�سوؤولية  مت 
الق�سايا؛ وبالتايل التاأثري يف �سري العدالة ورمبا ي�سل الأمر اإىل حالة اإنكار للعدالة 
والمتناع عن الف�سل يف الأحكام، كل ذلك ل يوؤثر يف امل�سوؤولية التاأديبية عن اخلطاأ 
ال�سخ�سي للقا�سي ول يتعار�ص معه، �سريطة اأن تتاح للقا�سي �سمانات املحاكمة 

العادلة كافة يف هذا ال�سياق. 

ذهب بع�ص القوانني اإىل اإن�ساء جهاز م�ستقل داخل ال�سلطة الق�سائية يعرف بجهاز 
والكفاءة  والدراية  املعرفة  اأ�سحاب  من  ق�ساة  اإدارته  يتوىل  التاأديب  اأو  التفتي�ص 

�سمن قانون ي�سمن املحاكمة العادلة للقا�سي الذي يخ�سع للم�سوؤولية التاأديبية.
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الف�ضل الثالث: �ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة

اأن  دائما  الهدف  يظل  بالعدالة  وعالقته  الإن�سان  الدويل حلقوق  القانون  اإطار  يف 
يتمتع الإن�سان ب�سمانات معينة �سواء يف مرحلة ما قبل املحاكمة اأو اأثناء املحاكمة اأو 
بعد املحاكمة حتى يف حالت النزاع امل�سلح وال�سراعات 85 ، ومن هنا فاإن الت�سريعات 
الوطنية لأي دولة يجب اأن حترتم هذه املعايري، كما يجوز القول: اإن املحاكمة العادلة 
التي حترتم املعايري الدولية وفقا ملا كفلته املعايري الدولية حلقوق الإن�سان هي دليل 
على �سحة النظام الق�سائي اجلنائي يف بلد ما، ودليل على م�ستوى احرتام حقوق 
الإن�سان يف هذا البلد، واإن عدم تطبيق تلك املعايري دليل على انتهاك �سارخ حلقوق 

الإن�سان.

هذه املعايري و�سعت لأجل الإن�سان ومن ثم فهي تدخل يف اإطار قانون حقوق الإن�سان 
اإن العدالة تعتمد يف تقييمها على مراعاتها  يف عالقته بالعدالة، وخال�سة القول: 
حلقوق  الدويل  القانون  عليها  ويعتمد  بها  يتم�سك  معايري  هي  التي  املعايري  تلك 

الإن�سان. 

اأم  عرفية  اأم  اتفاقية  كانت  �سواء  الإلزامية  الدولية  الن�سو�ص  من  جملة  وهناك 
ومعايري  مقايي�ص  تت�سمن  الإن�ساين  ال�سمري  يف  ر�سخت  للقانون  عامة  مبادئ 
وعنا�سر ل�سمان املحاكمة العادلة.  وتهدف جملة هذه املعايري اإىل حماية الإن�سان 
املتهم من تاريخ اإيقافه مرورا مبرحلة احتجازه قبل املحاكمة والحتفاظ به واأثناء 
حماكمته اإىل نهاية ا�ستيفاء و�سائل الطعن املمكنة قانونا يف احلكم ال�سادر �سده.

75)4( من "الربوتوكول الإ�سايف الأول" على اأن حماكمة الأ�سخا�ص املوجودين يف قب�سة  )85(   خالل ال�سراعات امل�سلحة الدولية، تن�ص املادة 
اأحد اأطراف ال�سراع يجب اأن تتم اأمام "حمكمة حمايدة ت�سكل هيئتها ت�سكيال قانونيا وتلتزم باملبادئ التي تقوم عليها الإجراءات الق�سائية 
املحاكمة  ل�سمانات  �ساملة  غري  قائمة  على  الأول" حتتوي  الإ�سايف  "الربوتوكول  من   )4(75 املادة  اأن  كما  عموما".  بها  واملعرتف  املرعية 
العادلة. وبع�سها م�سوغ بطريقة ف�سفا�سة، مثل املادة 75)4()اأ(، التي ت�سرتط يف الإجراءات اأن "تكفل للمتهم احلقوق كافة وجميع الو�سائل 

ال�سرورية للدفاع عن نف�سه �سواء قبل اأم اأثناء حماكمته".
             ول يجوز "للمحاكم املخت�سة التابعة لدولة الحتالل اإ�سدار اأي حكم على املدنيني الذين يعي�سون يف الأرا�سي املحتلة خالل �سراع م�سلح دويل 

اإل اإذا �سبقته حماكمة قانونية". 
           واحلق يف املحاكمة العادلة يف ال�سراعات امل�سلحة غري الدولية معرف تعريفا وا�سعا باملثل، حيث تقول املادة )3( امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف 
الأربع: اإن املحاكمات يجب اأن "تكفل جميع ال�سمانات الق�سائية الالزمة يف نظر ال�سعوب املتمدنة".  كما اأن املادة 6)2( من "الربوتوكول 
تعدد  موجزة  قائمة  كذلك  املذكورة  املادة  وتورد  واحليدة"،  لال�ستقالل  الأ�سا�سية  "ال�سمانات  توفر  باأن  املحاكم  تلزم  الثاين"  الإ�سايف 

ال�سمانات ولكنها ل حت�سرها ح�سرا.
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�سباب التي يحددها  واإن الأ�سل اأنه ل يجوز جتريد الفرد من حريته اإل بناء على الأ
جراءات املقررة فيه. ولي�ص املق�سود الت�سريعات الوطنية فح�سب،  القانون وطبقا لالإ
بل املعاير الدولية اأي�سا، ويجب اإبالغ كل من يقب�ص عليه اأو يحتجز فورا باأ�سباب 
ال�ستعانة  يف  حقه  ذلك  يف  مبا  حقوقه،  عليه  تتلى  واأن  احتجازه،  اأو  عليه  القب�ص 
مبحاٍم للدفاع عنه، ويف حال القب�ص على ال�سخ�ص اأو احتجازه فهذا ل يعني جتريده 
من حقوقه الأ�سا�سية واإهانته ومعاملته معاملة قا�سية اأو تعري�سه للتعذيب، بل ل بد 
من مراعاة ال�سوابط واملعايري الدولية التي تفر�ص معاملة الأ�سخا�ص املحتجزين اأو 

املتهمني بطريقة تراعى فيها حقوقهم الإن�سانية الأ�سيلة. 

ويف هذا الف�سل �سيتم احلديث عن �سمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة 
التي يجب مراعاتها، بحيث مت تخ�سي�ص املبحث الأول للحديث عن حق املحتجز 
يف  احلق  �سرح  الثاين  املبحث  و�سيتناول  به،  اخلا�سة  املعلومات  على  الطالع  يف 
قا�ص  اأمام  ال�سرعة  وجه  على  املثول  يف  واحلق  املحاكمة،  قبل  مبحام  ال�ستعانة 
ف�سيتم  الرابع  املبحث  اأما  الثالث،  املبحث  يف  الحتجاز  م�سروعية  يف  والطعن 
تخ�سي�سه للحديث عن حق املحتجز يف حماكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة 
اأو الإفراج عنه، واحلق يف اأو�ساع اإن�سانية اأثناء الحتجاز وعدم التعر�ص للتعذيب 

يف املبحث اخلام�ص. 

املبحث الأول: حق املحتجز يف الطالع على املعلومات اخلا�ضة به

اأمر  هي املعلومات الأ�سا�سية لكي يتمكن ال�سخ�ص املحتجز من الطعن يف �سرعية 
القب�ص عليه اأو احتجازه، واأن يبداأ يف حالة توجيه التهام اإليه، اإعداد دفاعه، ويجب 
اإبالغه واإطالعه على الأ�سباب التي دعت اإىل جتريده من حريته فور القب�ص عليه 

اأو احتجازه.

عليه  القب�ص  باأ�سباب  ال�سخ�ص  اإبالغ  �سرورة  ل�سرتاط  الرئي�سة  الأغرا�ص  ومن 
اأن  يجب  ثم  ومن  ذلك،  م�سروعية  يف  يطعن  لكي  له  الفر�سة  اإتاحة  احتجازه  اأو 
تكون الأ�سباب املعطاة حمددة ووا�سحة، ويجب اأن ت�سمل �سرحا وا�سحا لالأ�سا�ص 

القانوين للقب�ص عليه والوقائع التي ا�ستند اإليها. 
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وقد ن�ست املادة )9( يف فقرتها الثانية من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية على اأنه: "ي�ستوجب اإبالغ اأي �سخ�ص يتم توقيفه باأ�سباب هذا التوقيف 

لدى وقوعه، كما ي�ستوجب اإبالغه �سريعا باأي تهمة توجه اإليه".

الأ�سخا�ص  بحماية  اخلا�سة  املبادئ  جمموعة  من  العا�سر  املبداأ  يف  جاء  وكذلك 
اأي  "يبلغ  اأنه:  على   86 ال�سجن  اأو  الحتجاز  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  يتعر�سون  الذين 
�سخ�ص يقب�ص عليه، وقت اإلقاء القب�ص، ب�سبب ذلك، ويبلغ على وجه ال�سرعة باأي 

تهم تكون موجهة اإليه".

وهنا ل يكفي فقط اإبالغ ال�سخ�ص باأ�سباب القب�ص عليه، بل ل بد من اإفهامها اإياه 
اإي�ساحات  الدويل  ال�سياق  يف  ذلك  ويوؤكد  اإليه،  بالن�سبة  ومفهومة  �سهلة  بطريقة 
 :  87 الأوروبية  التفاقية  من   )2/5( باملادة  يتعلق  فيما  الإن�سان  الأوروبية حلقوق  اللجنة 
"كل من يلقى القب�ص عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها- بالأ�سباب التي قب�ص عليه 
اإليه"، تعني اأن كل �سخ�ص يقب�ص عليه يجب اأن يخطر  من اأجلها والتهم املوجهة 
القانونية  بالأ�سباب  يفهمها  اأن  وي�ستطيع  الفنية  التعقيدات  من  تخلو  ب�سيطة  بلغة 
للقب�ص عليه والوقائع التي تربر ذلك حتى يتمكن، اإن اأراد، من اللجوء اإىل حمكمة 

للطعن يف م�سروعية القب�ص عليه.

املحتجز،  ال�سخ�ص  على  معقدة  قانونية  بلغة  احلكم  ت�سبيب  يتلى  األ  ذلك  ومعنى 
واإمنا يجب اإفهامه م�سمون اأ�سباب القب�ص عليه بلغة وطريقة �سل�ستني قريبتني اإىل 
لغته لغايات اإفهامه، وال�ستعانة مبرتجم اإذا لزم الأمر، كما �سنتطرق اإىل ذلك يف 
املبحث ال�ساد�ص من الف�سل الثالث فيما يتعلق باحلق يف ال�ستعانة مبرتجم اإذا لزم 

الأمر.

ول يكفي اإخبار ال�سخ�ص نف�سه باأ�سباب القب�ص عليه، بل ل بد من اإخبار حماميه 
اإن كان له حمام، لأن اأ�سباب القب�ص اأو الحتجاز غالبا ما تنطوي على اأمور قانونية 

)86(  جمموعة مبادئ حماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.
هذه  نفاذ  بقي  وقد  1950م،  نوفمرب   4 روما يف  اأوروبا-  نطاق جمل�ص  الأ�سا�سية يف  واحلريات  الإن�سان  الأوروبية حلماية حقوق  )87(   التفاقية 

التفاقية يف  3 اأيلول/ �سبتمرب 1953م.
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ل يدرك كنهها وخطرها من عدمه اإل اأ�سخا�ص القانون، وقد جاء يف املبداأ احلادي 
بالأ�سخا�ص  واملتعلقة  اإليها  امل�سار  املبادئ  الثانية منه من جمموعة  الفقرة  ع�سر- 
له حمام، عن  كان  اإن  اأو حماميه،  ال�سخ�ص  اإخبار  ب�سرورة وجوب   88 املحتجزين 
اأ�سباب الحتجاز: "ُتعطى على وجه ال�سرعة لل�سخ�ص املحتجز وحماميه، معلومات 

كاملة عن اأي اأمر بالحتجاز وعن اأ�سبابه".

ويف هذا ال�سياق على �سبيل املثال، فقد اأعربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عن 
قلقها ب�ساأن عمليات الحتجاز التي تتم يف ال�سودان با�سم"الأمن القومي"، واأو�ست 
اللجنة باأن يحدد القانون مفهوم الأمن القومي، اإذ اإن هذا امل�سطلح وا�سع وف�سفا�ص 
ول بد من حتديده ب�سكل دقيق، وكذلك يجب اإلزام �سباط ال�سرطة وم�سوؤويل الأمن 
بتقدمي بيان حمرر لالأ�سخا�ص املقبو�ص عليهم يو�سح اأ�سباب القب�ص عليهم، ويجب 
اأن تتم عمليات القب�ص والحتجاز يف اإطار العلنية، واأن تراجع اأمام املحاكم، �سمانا 

للمحاكمة العادلة. 

على  القب�ص  عند  اكتفت  ال�سلطات  اأن  العهد  من   )2/9( للمادة  انتهاكا  يعد  كما 
ال�سخ�ص مو�سوع احلالة باإبالغه باأنه مطلوب للتحقيق ب�ساأن جرمية قتل، ثم ظل 
ال�سخ�ص املذكور حمتجزا عدة اأ�سابيع من دون اأن تبلغه بالأ�سباب املف�سلة للقب�ص 

عليه، ول وقائع اجلرمية التي قب�ص عليه من اأجلها ول هوية ال�سحية. 

تف�سيال  عليه  املقبو�ص  ال�سخ�ص  اإىل  املن�سوبة  التهم  جميع  تتلى  اأن  ي�سرتط  ول 
حلظة القب�ص عليه، اإذ من املمكن اإفهامه بال�سبب حلظة القب�ص عليه، ويف غ�سون 
�ساعات قليلة يتم عر�ص التهم عليه، ويف هذا ال�سياق راأت املحكمة الأوروبية حلقوق 
الإن�سان يف احلالة التي كانت تبحثها، ذكر ال�سابط للمقبو�ص عليهم القانون الذي 
ُيلقى القب�ص عليهم مبوجبه، ويف غ�سون �ساعات قليلة ا�ستجوبت ال�سرطة كل متهم 
واأبلغته بال�سبب الذي دعاها اإىل ال�ستباه يف انتمائهم اإىل منظمة حمظورة.  وراأت 
املحكمة اأنه ل يوجد اأ�سا�ص لالدعاء اأن املحتجزين مل تكن لديهم معلومات كافية 

ليفهموا ال�سبب يف القب�ص عليهم، لأنه قد مت اإفهامهم يف غ�سون �ساعات قليلة 89. 

)88(   جمموعة مبادئ حماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.
)89(    وقد راأت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأن املادة )2/9( من العهد الدويل قد انُتهكت يف اإحدى احلالت التي احتجز فيها حماٍم تابع لإحدى 

املنظمات املحلية املعنية بحقوق الإن�سان ملدة )50( �ساعة من دون اأن يبلغ باأ�سباب القب�ص عليه.
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باأ�سباب  املحتجز  ال�سخ�ص  اإبالغ  يجب  اأنه  نرى  والأحكام  الن�سو�ص  هذه  ومن 
احتجازه فور القب�ص عليه من دون اإبطاء، يف مدة اأق�ساها اأربع وع�سرون �ساعة كما 

ورد يف بع�ص القوانني العربية 90 .

ومع هذا، فيمكن تو�سيع النطاق الزمني بع�ص ال�سيء اإذا اعُترب، بناًء على مالب�سات 
احلالة، اأن ال�سخ�ص املقبو�ص عليه كان على وعٍي كاٍف باأ�سباب القب�ص عليه، كما 

لو كان قد األقي القب�ص عليه متلب�سا باجلرم.

على  ال�سرطة  فيها  قب�ست  حالة  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  على  عر�ست  فقد 
�سخ�ص بعد اأن عرثت على خمدرات يف �سيارته، ولكنها مل تخطره بالتهمة املن�سوبة 
اإليه عن طريق مرتجم اإل يف �سباح اليوم التايل للقب�ص عليه، وراأت اللجنة اأنه من 
غري املعقول متاما، بالنظر اإىل مالب�سات احلالة، القول: اإن هذا ال�سخ�ص مل يكن 

على علم باأ�سباب القب�ص عليه. 

كان  واإن  �سئيلة،  زمنية  م�ساحة  يعني  ال�سرعة" باأنه  وجه  "على  م�سطلح  ويف�سر 
من اجلائز الت�سامح اإزاء بع�ص التاأخريات التي ل ميكن حتا�سيها، مثل العثور على 
مرتجم.  وقالت اللجنة الأوروبية: اإن انق�ساء ب�سع �ساعات بني وقت القب�ص على 
القب�ص عليه - ل ميكن  اأ�سباب  اإىل فهم  به  الذي �سيوؤدي  وا�ستجوابه -  ال�سخ�ص 

اعتباره جتاوزا للحدود الزمنية التي تقت�سيها فكرة الإ�سراع.

ونرى يف حق ال�سخ�ص املحتجز يف معرفة اأ�سباب الحتجاز عند القب�ص عليه، �سمانة 
مهمة من �سمانات املحاكمة العادلة لل�سخ�ص قبل فرتة حماكمته حتى ولو كان قرار 
احلجز غري حمق، اإل اأنه من حق املحتجز الطعن يف م�سروعية قرار احلجز عند 
علمه به، بالإ�سافة اإىل اأن معرفة اأ�سباب الحتجاز ت�ساعده على اتخاذ الإجراءات 
مل  ما  ذلك  من  نف�سه  لتخلي�ص  قانونية  م�ساعدة  طلب  اأو  حماٍم  كتوكيل  القانونية 

)90(    املادة )100( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الأردين: " يف الأحوال التي يتم فيها القب�ص على امل�ستكى عليه وفقا لأحكام املادة )99( 
من هذا القانون ي�ستوجب على موظف ال�سابطة العدلية وحتت طائلة بطالن الإجراءات القيام مبا يلي: �سماع اأقوال امل�ستكى عليه فور اإلقاء 
القب�ص عليه واإر�ساله خالل اأربع وع�سرين �ساعة اإىل املدعي العام املخت�ص مع املح�سر امل�سار اإليه يف البند )اأ( من هذه الفقرة وي�ستوجب 
اأربع  التحقيق خالل  اإجراءات  ويبا�سر  مرة،  اأول  اأمامه  عليه  امل�ستكى  مثل  اللذين  والوقت  التاريخ  املح�سر  يثبت يف  اأن  العام  املدعي  على 

وع�سرين �ساعة ح�سب الأ�سول".
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يكن مذنبا، على اأن يراعى بالأخ�ص متكينه من اأن يو�سح ما اإذا كان يقر بارتكاب 
اجلرمية املزعومة اأم ينفي ارتكابه لها. 

وا�سرتاط تقدمي معلومات فورية عن التهم املن�سوبة اإىل ال�سخ�ص املقبو�ص عليه اأو 
املحتجز يخدم غر�سني رئي�سني، هما: اأول: تزويده مبعلومات تتيح له الفر�سة لكي 
يطعن يف م�سروعية القب�ص عليه اأو احتجازه، وهو املق�سد الرئي�ص من ال�سمانات 
املحددة يف املادة )2/9( من العهد الدويل والأحكام املوازية يف املعاهدات الإقليمية.  
ثانيا: اإتاحة الفر�سة اأمام اأي �سخ�ص �سيقدم للمحاكمة اأو وجهت اإليه تهم جنائية، 
�سواء اأكان حمتجزا اأم ل، يف اأن يبداأ اإعداد دفاعه، وهو املق�سد الرئي�ص لل�سمانات 
التفاقية  من  )2/8/ب(  واملادة  الدويل  العهد  من  )3/14/اأ(  املادة  يف  املف�سلة 
الأمريكية حلقوق الإن�سان 91 واملادة )3/6/اأ( من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ل ي�سرتط يف املعلومات املطلوب تقدميها على وجه ال�سرعة 
لل�سخ�ص عند القب�ص عليه اأن تكون �سديدة التحديد كاملعلومات التي يجب اأن يزود 

بها لإعداد دفاعه.

بدء  وعند  ال�سخ�ص  على  القب�ص  حلظة  و�سلطاتها  الدولة  عاتق  على  يقع  وهنا 
الحتجاز اأو ال�سجن خالل فرتة وجيزة توعية املحتجز بحقوقه وتف�سري هذه احلقوق 
املحاكمة  و�سمانات  العدل  تراعي  قانون  دولة  تكون  حتى  ا�ستعمالها،  وكيفية  له 
العادلة وحقوق الإن�سان، وقد اأكد ذلك املبداأ الثالث ع�سر من املبادئ املتعلقة بحقوق 

الأ�سخا�ص املحتجزين 92.  

كذلك فقد اأكد املبداأ اخلام�ص من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني واجب 
الدولة من خالل حكومتها و�سلطاتها املخت�سة مب�ساعدة الأ�سخا�ص املحتجزين على 
"ت�سمن  على:  ن�ست  فقد  ذلك،  على  وم�ساعدتهم  حمام  توكيل  يف  حقهم  معرفة 
اأن  يف  بحقهم  الأ�سخا�ص  جميع  باإبالغ  فورا،  املخت�سة،  ال�سلطة  قيام  احلكومات 

بتاريخ   خو�سيه  �سان  يف  اإقرارها  مت  حيث  الأمريكية؛  الدول  منظمة  اإطار  يف  الإن�سان  حلقوق  الأمريكية  التفاقية  ن�ص  اإعداد  )91(    مت 
1969/11/22م، ودخلت حيز النفاذ عام 1978م.

)92(   املبداأ الثالث ع�سر من جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�سخا�ص املحتجزين ين�ص على اأنه: "تقوم ال�سلطة امل�سوؤولة عن اإلقاء القب�ص اأو 
الحتجاز اأو ال�سجن على التوايل، بتزويد ال�سخ�ص حلظة القب�ص عليه وعند بدء الحتجاز اأو ال�سجن بعدهما مبا�سرة، مبعلومات عن حقوقه 

وبتف�سري لهذه احلقوق وكيفية ا�ستعمالها". وذلك يوؤكد اأهمية اأن تكون الفرتة وجيزة.
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يتوىل متثيلهم وم�ساعدتهم حمام يختارونه لدى اإلقاء القب�ص عليهم اأو احتجازهم 
اأو �سجنهم، اأو لدى اتهامهم بارتكاب خمالفة جنائية".

وهنا ل بد عند اإعالم ال�سخ�ص املحتجز باملعلومات اخلا�سة به واإطالعه عليها من 
خالل ا�ستخدام لغة مفهومة لكي يح�سن املرء النتفاع من املعلومات املقدمة اإليه، 
لذا فمن حق اأي �سخ�ص يقب�ص عليه اأو توجه اإليه تهمة اأو يحتجز، ول ي�ستطيع اأن 
اأن تو�سح له حقوقه بلغة يفهمها،  اأو يتكلم اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات،  يفهم 
التهام  توجيه  اأو  احتجازه  اأو  عليه  القب�ص  واأ�سباب  احلقوق،  هذه  ميار�ص  وكيف 
اإليه.  كما اأن له احلق يف اأن يت�سلم بيانا حمررا يو�سح اأ�سباب القب�ص عليه، ووقت 
وقوعه ونقله اإىل مكان الحتجاز والوقت واملكان اللذين �سيمثل فيهما اأمام القا�سي 
اأو اأي �سلطة اأخرى، واجلهة التي قامت بالقب�ص عليه اأو احتجازه، ومكان احتجازه، 
كما اأن من حقه ال�ستعانة مبرتجم، من دون مقابل عند القت�ساء، لي�ساعده خالل 

الإجراءات القانونية بعد القب�ص عليه.

والتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان هي املعاهدة الوحيدة التي تن�ص �سراحة على 
باقي  توفر  حني  يف  يفهمها  بلغة  عليه  القب�ص  باأ�سباب  ال�سخ�ص  اإخطار  �سرورة 
التفاقيات معلومات عن التهم.  ومع هذا فقد اأو�سحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان 
اأنها ترى اأن هذا هو املق�سود. كما اأن الفقرة )2/ب( من قرار اللجنة الإفريقية 
واملبداأ الرابع ع�سر من جمموعة املبادئ 93 ين�سان على هذا بالتحديد اللذين جاء 
فيهما: "لكل �سخ�ص ل يفهم اأو يتكلم على نحو كاٍف اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات 
امل�سوؤولة عن القب�ص عليه اأو احتجازه اأو �سجنه احلق يف اأن يبلغ، على وجه ال�سرعة 
مرتجم  م�ساعدة  على  ال�سرورة  عند  مقابل  دون  من  يح�سل  واأن  يفهمها،  وبلغة 

�سفوي فيما يت�سل بالإجراءات القانونية التي تلي القب�ص عليه" 94 .

)93(   جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�سخا�ص املحتجزين، مرجع �سابق.  
)94(     كما ن�ص املبداأ ال�ساد�ص والثالثون من اتفاقية فيينا للعالقات القن�سلية "اإذا األقي القب�ص على �سخ�ص ما من رعايا الدولة املر�سلة اأو و�سع 
يف ال�سجن اأو حب�ص على ذمة ق�سية اأو احتجز باأي �سكل اآخر، يتعني على ال�سلطات املخت�سة يف الدولة املت�سلمة، بناًء على رغبة ال�سخ�ص 
املذكور، اأن تخطر بذلك املركز القن�سلي للدولة املر�سلة، اإذا كان هذا ال�سخ�ص موجودا يف دائرة هذا املركز. كذلك، يتعني على ال�سلطات 
املذكورة اأن تنقل من دون اإبطاء اأي ر�سالة يبعث بها ال�سخ�ص املقبو�ص عليه اأو امل�سجون اأو املحبو�ص اأو املحتجز اإىل املركز القن�سلي. ويتعني 
على ال�سلطات املذكورة اأن تبلغه من دون اإبطاء بحقوقه املكفولة له مبوجب هذا البند الفرعي". كما ن�ست املعلومات امل�سار اإليها يف املبداأ 

العا�سر والفقرة )2( من املبداأ احلادي ع�سر والفقرة )1( من املبداأ الثاين ع�سر واملبداأ الثالث ع�سر.
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بحقوق  املتعلقة  املبادئ  جمموعة  من   )2( الفقرة  ع�سر-  ال�ساد�ص  املبداأ  ن�ص  كما 
الأ�سخا�ص املحتجزين: "اإذا كان ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون اأجنبيا، يتم اأي�سا 
تعريفه فورا بحقه يف اأن يت�سل بالو�سائل املالئمة باأحد املراكز القن�سلية اأو بالبعثة 
الدبلوما�سية للدولة التي يكون من رعاياها اأو التي يحق لها بوجه خا�ص تلقي هذا 
الت�سال طبقا للقانون الدويل، اأو مبمثل املنظمة الدولية املخت�سة، اإذا كان لجئا اأو 

كان على اأي وجه اآخر م�سمول بحماية منظمة حكومية دولية". 

كل هذه الن�سو�ص واملبادئ ت�سمن الغاية املرجوة من التوا�سل مع ال�سخ�ص الأجنبي 
الدولية  القوانني  يف  اأ�سا�سيتني  وركيزة  �سمانة  وتعترب  يجب،  كما  حقوقه  ليمار�ص 
الأجنبي  املحتجز  ال�سخ�ص  ي�ستطيع  لكي  العادلة  املحاكمة  والوطنية من �سمانات 

فهم ما يدور حوله على الأقل.

على  فيجب  الأجانب،  الرعايا  من  عليه  املقبو�ص  اأو  املحتجز  ال�سخ�ص  كان  واإذا 
ال�سلطات اأن تخطره بحقه يف الت�سال ب�سفارة بلده اأو مركزها القن�سلي.  واإذا كان 
لجئا اأو بدون جن�سية اأو يخ�سع حلماية منظمة حكومية دولية فيجب اأن ُيخطر على 

وجه ال�سرعة بحقه يف الت�سال باملنظمة الدولية املنا�سبة. 

املبحث الثاين: احلق يف ال�ضتعانة مبحاٍم قبل املحاكمة

على  احل�سول  يف  احلق  تهمة،  اإليه  ُتن�سب  اأن  ُيحتمل  اأو  يحتجز،  �سخ�ص  لكل 
م�ساعدة من حماٍم يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عن نف�سه، واإذا 
كان غري قادر على دفع النفقات الالزمة لتوكيل حماٍم، فيتعني انتداب حماٍم كفٍء 
موؤهل للدفاع عنه.  ويجب اأن مينح هذا ال�سخ�ص م�ساحة زمنية وت�سهيالت كافية 
لالت�سال مبحاميه، ويجب اأن مينح فورا احلق يف الت�سال به، وقد كفل هذا احلق 
العديد من املعاهدات واملواثيق الدولية، و�سيتم احلديث عن هذه ال�سمانات ب�سيء 

من التف�سيل على النحو التايل:
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اأول: احلق يف احل�ضول على م�ضاعدة من حماٍم يف املراحل ال�ضابقة على املحاكمة 

امل�ستبه فيهم  للدفاع عن  انتداب حماٍم كفٍء  يعني احلق يف احل�سول على حماٍم 
واملتهمني، واأن ت�سمن الدولة اأن يوؤدي مهمته يف الدفاع عن موكليه على خري وجه، 
ومن حق اأي �سخ�ص ُيقب�ص عليه اأو يحتجز اأو يتهم بارتكاب فعل جنائي اأن يرتافع 
عنه حماٍم متمر�ص وخمت�ص يف معاجلة اجلرائم التي لها طبيعة اجلرمية املن�سوبة 
اأن يكون املحامي متمر�سا  اأي  اإليه نف�سها حتى ُيح�سن الدفاع عنه بطريقة فعالة، 

ومتخ�س�سا وكفًئا 95.

و�سواء  جنائية،  غري  اأم  جنائية  بتهمة  �سواء  يحتجز  اأو  عليه  يقب�ص  �سخ�ص  ولكل 
اأكان حمتجزا اأم غري حمتجز، احلق يف ال�ستعانة مبحاٍم، واأكدت الفقرة الأوىل من 
املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني يف املادة ال�سابعة ع�سرة احلق يف احل�سول 
على امل�ساعدة القانونية يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية لل�سخ�ص املحتجز مبا 
يف ذلك ال�ستجوابات، وقد اأكد هذا احلق املبداأ ال�سابع ع�سر من املبادئ اخلا�سة 
بحقوق الأ�سخا�ص املتحتجزين: 1 - يحق لل�سخ�ص املحتجز اأن يح�سل على م�ساعدة 
وتوفر  القب�ص عليه  اإلقاء  باإبالغه بحقه هذا فور  املخت�سة  ال�سلطة  وتقوم  حمام، 
له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته.  2 - اإذا مل يكن لل�سخ�ص املحتجز حمام اختاره 
اأخرى يف جميع  اأو �سلطة  له �سلطة ق�سائية  تعينه  له احلق يف حمام  بنف�سه يكون 
احلالت التي تقت�سي فيها م�سلحة العدالة ذلك، ومن دون اأن يدفع �سيئا اإذا كان 

ل ميلك موارد كافية للدفع 96.

وبالتايل فاإن حق احل�سول على حمام لل�سخ�ص املحتجز هو �سمانة اأ�سا�سية يجب 
توافرها، وعلى �سلطات الدولة ت�سهيل اإجراءاتها، ل�سمان حق ال�سخ�ص املحتجز يف 

)95(    اأكد ذلك اأي�سا املبداأ ال�ساد�ص من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني: "يكون لالأ�سخا�ص املقبو�ص عليهم اأو املحتجزين اأو املتهمني 
الذين لي�ص لهم حمامون احلق يف اأن يعني لهم حمامون ذوو خربة وكفاءة تتفقان مع طبيعة اجلرمية املتهمني بها، ليقدموا اإليهم م�ساعدة 
قانونية فعالة، يف جميع احلالت التي يقت�سي فيها �سالح العدالة ذلك، ومن دون اأن يدفعوا مقابال لهذه اخلدمة اإذا مل يكن لديهم مورد 
كاٍف لذلك". وبذلك يتبني اأنه من حق املتهم احل�سول على حمام متخ�س�ص وكفء يف جمال يتفق مع طبيعة اجلرمية املتهم بها ال�سخ�ص 

املحتجز.
املالأ  ون�سرت على  ال�سجن اعتمدت  اأو  اأ�سكال الحتجاز  يتعر�سون لأي �سكل من  الذين  الأ�سخا�ص  املتعلقة بحماية جميع  املبادئ  )96(    جمموعة 

مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ) 43/173 (املوؤرخ يف 9 كانون الأول/دي�سمرب 1988م.
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وجود اأحد رجال القانون لتمثيله والدفاع عنه اأمام ال�سلطات الق�سائية املخت�سة 97 .

ول يوجد ن�ص �سريح ي�سري اإىل حق ال�سخ�ص يف احل�سول على حماٍم اإبان الإجراءات 
اأو  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يف  املحاكمة  على  ال�سابقة 
وال�سعوب  الإن�سان  الإفريقي حلقوق  امليثاق  اأو  الإن�سان  الأمريكية حلقوق  التفاقية 
املعنية  اللجنة  فاإن  الرغم من ذلك  وعلى  الإن�سان،   الأوروبية حلقوق  التفاقية  اأو 
الأوروبية  واملحكمة  الإن�سان  حلقوق  الدولية  الأمريكية  واللجنة  الإن�سان  بحقوق 
ال�سماح  يقت�سي  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  باأن  كلها  اأقرت  قد  الإن�سان  حلقوق 
لل�سخ�ص بال�ستعانة مبحاٍم اأثناء احتجازه وا�ستجوابه وخالل التحقيقات املبدئية. 

ويجب ال�سماح لأي �سخ�ص يقب�ص عليه باأن يت�سل مبحاٍم فورا، كما اأكدت اللجنة 
بالت�سال مبحام  للمحتجز  ال�سماح  فاإن عدم  الإن�سان ذلك، وعليه  املعنية بحقوق 
اأثناء فرتة الحتجاز قبل املحاكمة ي�سكل انتهاكا خطرا على حقوقه يف الدفاع عن 

نف�سه.  

ول يقت�سر احلق يف ال�ستعانة مبحام على املثول اأمام املحاكم والق�ساء، واإمنا ي�سمل 
احلق يف ال�ستعانة باملحامي يف مرحلة التحقيق ال�سرطي ومراحل التحقيق املبدئي 
كما �سبق ذكره. كما اأن حرمان املتهم من ال�ستعانة مبحام خالل الثماين والأربعني 
�ساعة الأوىل من احتجازه ي�سكل انتهاكا لن�ص املادة ال�ساد�سة من التفاقية الأوروبية 

حلقوق الإن�سان 98 .

ون�سري يف هذا ال�ساأن اإىل جلنة مناه�سة التعذيب باعتبارها م�سدرا دوليا حلماية 
احلق يف املحاكمة العادلة حيث اأ�سارت يف التو�سيات اخلتامية اإىل: "اأنها تعرب عن 
)97(    وقد اأكدت هذا احلق اأي�سا القاعدة )93( من لئحة ال�سجون الأوروبية كالآتي: "من حق ال�سجني الذي مل يحاكم بعد، مبجرد دخوله ال�سجن، 
اأن يختار حماميا ميثله اأو ي�سمح له بطلب م�ساعدة قانونية جمانية، حيثما توافرت هذه امل�ساعدة، واأن ي�سمح ملحاميه بزيارته، بهدف الدفاع 

عنه، واأن يعد معه وي�سلمه ويت�سلم منه تعليمات على انفراد...".
)98(    اعرتفت املحكمة الأوروبية باملثل باأن احلق يف املحاكمة العادلة يقت�سي يف العادة ال�سماح للمتهم باأن يوكل حماميا خالل املراحل املبدئية 
لتحقيقات ال�سرطة. وقد فح�ست املحكمة املذكورة حالة حرم فيها �ساحبها من ال�ستعانة مبحام خالل الثماين والأربعني �ساعة الأوىل من 
احتجازه، عندما كان عليه اأن يقرر ما اإذا كان �سي�ستخدم حقه يف التزام ال�سمت اأم ل، وكان اختياره �سيوؤثر يف القرار بتوجيه التهام اإليه 
من عدمه، اإذ كان من املمكن مبوجب القانون الوطني اأن يتولد من قراره التزام ال�سمت اأثر معاك�ص اأثناء ا�ستجواب ال�سرطة له، ووجدت 
)6( من  اأن التقاع�ص عن متكينه من الت�سال مبحام خالل الثماين والأربعني �ساعة التالية للقب�ص عليه قد انتهك اأحكام املادة  املحكمة 

التفاقية الأوروبية.
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قلقها العميق حول اإخفاق الدولة الطرف يف املمار�سات العملية يف توفري ال�سمانات 
القانونية الأ�سا�سية كافة جلميع املعتقلني، وت�سمل هذه ال�سمانات احلق الفوري يف 
احل�سول على حماٍم واإجراء فح�ص طبي م�ستقل واإعالم اأحد اأقربائه واحل�سول 
اإليه واملثول  على املعلومات وعن حقوقه وقت الحتجاز مبا يف ذلك التهم املوجهة 

اأمام قا�ص يف غ�سون فرتة زمنية وفقا للمعايري الدولية" 99 .
 

يعني احلق يف اختيار حمام اأن يكون لل�سخ�ص احلق يف توكيل حمام يختاره بنف�سه، 
وهذا ما اأكدته التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واملبداأ الأول من املبادئ الأ�سا�سية 
امل�ساعدة  طلب  يف  احلق  �سخ�ص  "لكل  فيهما:  جاء  اإذ  املحامني  بدور  اخلا�سة 
مراحل  جميع  يف  عنه  وللدفاع  واإثباتها،  حقوقه  حلماية  بنف�سه  يختاره  حمام  من 

الإجراءات اجلنائية".

وقد جاء يف املبداأ ال�سابع ع�سر- الفقرة )2( من جمموعة املبادئ اخلا�سة بحقوق 
اإذا مل يكن لل�سخ�ص املحتجز حمام اختاره بنف�سه، يكون  الأ�سخا�ص املحتجزين: 
له احلق يف حمام تعينه له �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى يف جميع احلالت التي 
تقت�سي فيها م�سلحة العدالة ذلك، ومن دون اأن يدفع �سيئا اإذا كان ل ميلك موارد 
كافية للدفع، فاإن مل يتمكن من اختيار حمام بنف�سه فمن واجب ال�سلطات الق�سائية 

تعيني حمام له.

واإذا ُقب�ص على �سخ�ص ما اأو ُوجه اإليه التهام اأو احتجز ومل يكن لديه حمام من 
اختياره، فله احلق يف اأن ينتدب له القا�سي اأو ال�سلطة الق�سائية حماميا للدفاع عنه 
عندما تقت�سي ذلك م�سلحة العدالة، وعندما يعجز املرء عن دفع نفقات املحامي، 

فيجب اأن ُينتدب له حمام للدفاع عنه من دون مقابل.

ويتوقف حتديد ما اإذا كانت م�سلحة العدالة تتطلب تعيني حماٍم يف املقام الأول على 
خطورة اجلرمية و�سدة العقوبة املحتملة. وُيلزم املبداأ الثالث من املبادئ الأ�سا�سية 
اخلا�سة بدور املحامني احلكومات باأن تر�سد النفقات املالية الكافية وغريها من 

)99(    جلنة مناه�سة التعذيب، الدورة )44/جنيف4/26-2010/5/14/14م( املالحظات اخلتامية للجنة عند النظر يف تقرير الأردن.
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املوارد الالزمة لنتداب املحامني للدفاع عن الفقراء وغريهم من املعوزين. 
ثانيا: حق املحتجز يف الت�ضال مبحاٍم

الت�سال  يف  احلق  جنائي  غري  اأو  جنائي  فعل  ب�سبب  �سواء  ُيحتجز  �سخ�ص  لكل 
مبحاٍم.  وقد بات من امل�سلم به على نطاق وا�سع اأن مبداأ ال�سماح بالت�سال مبحام 
على وجه ال�سرعة وعلى نحو منتظم، �سمان مهم يقي من التعر�ص للتعذيب اأو �سوء 

املعاملة اأو الإكراه على الإدلء باعرتافات اأو غري ذلك من النتهاكات. 

واإن �سمان اإمكانية ات�سال املحتجز مبحاٍم عامل مهم يكفل حماية حقوقه، ومن ثم 
تن�ص املعايري الدولية على وجوب اإتاحة الفر�سة لأي �سخ�ص لالت�سال مبحاٍم من 

دون اإبطاء عقب القب�ص عليه. 

عليه  ُيقب�ص  �سخ�ص  لأي  تتاح  اأن  "�سرورة  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  واأكدت 
اإمكانية الت�سال مبحاٍم"، وانتهت اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان اإىل اأن احلق يف 
احل�سول على حماٍم الوارد يف املادة )2/8( من التفاقية الأمريكية واجب التطبيق 

منذ ال�ستجواب الأول. 

كما اأن املبداأ ال�سابع من املبادئ الأ�سا�سية لدور املحامني ين�ص على �سرورة ال�سماح 
بالت�سال مبحاٍم على وجه ال�سرعة، الذي جاء فيه: "  تكفل احلكومات اأي�سا جلميع 
الأ�سخا�ص املقبو�ص عليهم اأو املحتجزين بتهمة جنائية اأو بدون تهمة جنائية اإمكانية 
ال�ستعانة مبحاٍم فورا وباأي حال خالل مهلة ل تزيد على ثماٍن واأربعني �ساعة من 
وقت القب�ص عليهم اأو احتجازهم".  وقد اأو�سى مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني 
الت�سال  اإمكانية  له  تتاح  اأن  "يجب  يقب�ص عليه  اأي �سخ�ص  باأن  التعذيب  مب�ساألة 

مبحام يف غ�سون مدة ل تتجاوز الأربع والع�سرين �ساعة بعد القب�ص عليه".

اإل يف الأحوال ال�ستثنائية  اإمكانية الت�سال باملحامني  اإتاحة  ول يجوز الإبطاء يف 
جمموعة  من   )1( الفقرة  ع�سر-  الثامن  املبداأ  يف  جاء  كذلك  القانون،  يف  املقررة 
اأن  اأو امل�سجون  " يحق لل�سخ�ص املحتجز  املبادئ املتعلقة بالأ�سخا�ص املحتجزين: 
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يت�سل مبحاميه واأن يت�ساور معه".
ويجوز تقييد حق املحتجز اأو امل�ستبه فيه يف الت�سال باملحامني اأو ُيعلق يف احلالت 
ال�ستثنائية التي يحددها القانون اأو اللوائح القانونية، عندما ترى ال�سلطة الق�سائية 
اأو تعليقه من اأجل احلفاظ على الأمن وح�سن  اأو اأي �سلطة اأخرى �سرورة لتقييده 

النظام، حتى يف هذه احلالت ال�ستثنائية، ل يجوز اإنكار هذا احلق فرتة طويلة. 

ثالثا: حق املحتجز يف التقاء املحامي خالل فرتات زمنية كافية
بارتكاب فعل جنائي يف احل�سول على م�ساحة زمنية  املتهم  ال�سخ�ص  يتطلب حق 
على  احلق  هذا  وينطبق  املحامي  مع  انفراد  على  دفاعه  لإعداد  كافية  وت�سهيالت 
جميع مراحل الإجراءات اجلنائية، ويت�سل بوجه خا�ص بالأ�سخا�ص املحبو�سني على 
للت�ساور مع  املحتجزون فر�سا  ينال  اأن  اأن ت�سمن  للحكومات  وينبغي  ذمم ق�سايا، 

حماميهم والت�سال بهم بدون اإبطاء اأو تاأخري اأو رقابة. 

ورغم اأن حق املتهم يف الت�سال مبحاٍم غري مكفول �سراحة يف ن�ص املادة ال�ساد�سة 
من  باأنه  �سرحت  الأوروبية  اللجنة  فاإن  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من 
املمكن ا�ستنباط هذا احلق حيث اإن حق املتهم يف الت�سال مبحاميه جانب اأ�سا�سي 

من اإعداده لدفاعه.

اللتزام  ملوكله  ومتثيله  ن�سحه  يف  املحامي  يراعي  اأن  ال�سلطات  ت�سمن  اأن  ويجب 
باملعايري املهنية، والتحرر من القيود، وعدم التعر�ص ملعوقات اأو م�سايقات اأو تدخل 

غري لئق من اأي جانب. 

املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من  )3/14/ب(  املادة  ذلك  اأكدت  وقد 
ق�سيته،  النظر يف  اأثناء  يتمتع  اأن  بجرمية  متهم  "لكل  فيها:  التي جاء  وال�سيا�سية 
وعلى قدم امل�ساواة التامة، بال�سمانات الدنيا التالية: ...،  ب( اأن يعطى من الوقت 

والت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ولالت�سال مبحام يختاره بنف�سه".

كما جاء يف ن�ص املادة الثامنة من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني: " توفر 
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جلميع املقبو�ص عليهم اأو املحتجزين اأو امل�سجونني فر�ص واأوقات وت�سهيالت تكفي 
اإبطاء ول تدخل ول مراقبة،  لأن يزورهم حمام ويتحدثوا معه وي�ست�سريوه، دومنا 
وب�سرية كاملة.  ويجوز اأن تتم هذه ال�ست�سارات حتت نظر املوظفني املكلفني باإنفاذ 

القوانني ولكن لي�ص حتت �سمعهم".

وت�سهيالت  كافية  زمنية  م�ساحة  املحتجز  ال�سخ�ص  اإعطاء  يجب  فاإنه  وبالتايل 
لالت�سال مبحاٍم على انفراد لإعداد دفوعه، ويعترب حقا اأ�سا�سيا و�سمانة مهمة من 
�سمانات املحاكمة العادلة لل�سخ�ص املحتجز، ويعترب عدم اإعطاء الدولة لالأ�سخا�ص 
وامل�سدق  الدولية،  والتفاقيات  للمعاهدات  �سارخة  قانونية  خمالفة  املحتجزين 

عليها من قبل الدول الأطراف مبح�ص اإرادتها.

رابعا: احلق يف �ضرية الت�ضال باملحامي
اأن  يجب  واإمنا  املحتجز،  لل�سخ�ص  مبحاٍم  الت�سال  حق  الدولة  توفر  اأن  يكفي  ل 
حترتم ال�سلطات �سرية الت�سالت وامل�ساورات بني املحامني وموكليهم، واحلق يف 
�سرية الت�سال باملحامي ينطبق على جميع الأ�سخا�ص مبن فيهم املقبو�ص عليهم 

واملحتجزون، �سواء اأكانوا متهمني بارتكاب فعل جنائي اأم ل. 

ومعنى احلق يف �سرية الت�سال اأنه يجب عدم فر�ص اأي �سرب من �سروب التدخل 
اأو الرقابة على الت�سالت التحريرية اأو ال�سفوية مبا يف ذلك املكاملات الهاتفية بني 

املتهمني وحماميهم. 

ول يجوز الأخذ باملرا�سالت التي تتم بني املحتجز اأو ال�سجني وحماميه كدليل اإدانة 
�سده، ما مل تكن مت�سلة بارتكاب جرمية مازالت م�ستمرة اأو ُيدبر لها.  ول�سمان 
ال�سرية يجب اأخذ املتطلبات الأمنية يف احل�سبان، وجتيز املعايري الدولية اأن جترى 
عن  بعيدة  تكون  اأن  على  القوانني  باإنفاذ  مكلفني  موظفني  نظر  حتت  امل�ساورات 

�سمعهم. 

بدور  اخلا�سة  الأ�سا�سية  املبادئ  من  والع�سرون  الثاين  املبداأ  احلق  هذا  كفل  وقد 
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املحامني: " تكفل احلكومات وحترتم �سرية جميع الت�سالت وامل�ساورات التي جترى 
بني املحامني وموكليهم يف اإطار عالقاتهم املهنية".

كما اأكد املبداأ الثامن ع�سر يف الفقرة اخلام�سة من جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق 
امل�سجون  اأو  املحتجز  ال�سخ�ص  بني  الت�سالت  تكون  "ل  املحتجزين:  الأ�سخا�ص 
وحماميه امل�سار اإليها يف هذا املبداأ مقبولة كدليل �سد ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون 

ما مل تكن ذات �سلة بجرمية م�ستمرة اأو بجرمية تدبر".

اجلرمية  كانت  حال  يف  اإل  وحماميه  املوكل  بني  التدخل  ميكن  ل  فاإنه  وبالتايل 
اأق�سى حالت الرقابة يكون املحامي وموكله على مراأى  اأو يدبر لها، ويف  م�ستمرة 
اأحد املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون ولكن ل يجوز اأن تكون على م�سمع منه، وعلى 
الدول احرتام هذا احلق للمقبو�ص عليهم واملحتجزين، ويجب اأن تتوافر يف اأماكن 
الحتجاز الأماكن املهياأة للمحامني للتوا�سل مع املحتجزين وتكون حماطة ب�سمانات 

عدم ال�ستماع.

املبحث الثالث: الطعن يف الحتجاز واملثول ال�ضريع اأمام قا�ٍس

ا�ستقرت املواثيق والأعراف الدولية على وجوب مثول ال�سخ�ص املحتجز اأمام الق�ساء 
يف اأ�سرع وقت، منعا لوقوع التظلم ولبيان احلق من الباطل ولكي ل يكون الحتجاز 
على غري وجه حق، و�سيتناول هذا املبحث يف فرعني؛ احلق يف املثول اأمام قا�ص يف 

املطلب الأول والطعن يف م�سروعية الحتجاز يف املطلب الثاين ، على النحو الآتي:

املطلب الأول: احلق يف املثول اأمام قا�س
 

من ال�سمانات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة لكل �سخ�ص يجرد من حريته، اأن يعر�ص 
على وجه ال�سرعة على قا�ص اأو م�سوؤول ق�سائي اآخر ليكفل له حماية حقوقه املقررة، 
وا�سرتط امل�سرع يف العديد من الدول احلق يف املثول على وجه ال�سرعة اأمام قا�ٍص اأو 
م�سوؤول ق�سائي اآخر لكي يحمى احلق يف احلرية وعدم التعر�ص للقب�ص اأو الحتجاز 
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اأ�سكال  جميع  تنفذ  واأن  لالإن�سان،  الأ�سا�سية  احلقوق  انتهاك  مينع  ولكي  تع�سفا، 
الحتجاز اأو ال�سجن باأمر من الق�ساء اأو �سلطة اأخرى منا�سبة اأو حتت اإ�سراف اأي 
منهما، اإذ اإنه ل يجوز احتجاز �سخ�ص اأو اعتقاله من دون اأن يعر�ص على قا�ص اأو 

توجه اإليه تهمة ر�سمية بذلك.

الذين يقب�ص  الأ�سخا�ص  اأن  الدويل  العهد  )3/9( من  املادة  توؤكد  ال�سياق  ويف هذا 
اأو  الق�ساة  على  فورا  عر�سهم  يجب  جنائية  تهمة  ب�سبب  يحتجزون  اأو  عليهم 
احتجاز  يجوز  ل  اأنه  العامة  والقاعدة  الق�سائية،  الوظائف  مببا�سرة  املخت�سني 
اأو  املوقوف  "يقدم  يلي:  ما  التي ن�ست على  املحاكمة،  ينتظرون  الذين  الأ�سخا�ص 
املعتقل بتهمة جزائية، �سريعا، اإىل اأحد الق�ساة اأو املوظفني املخولني قانونا مبا�سرة 

وظائف ق�سائية، ويكون من حقه اأن يحاكم خالل مهلة معقولة اأو يفرج عنه...".

 ولكن املعايري واملواثيق الدولية الأخرى تنطبق على نحو اأو�سع على جميع الأ�سخا�ص 
قا�ٍص  اأمام  الحتجاز  اأو  القب�ص  قرار  مراجعة  واأغرا�ص  حريتهم،  من  املحرومني 
اأو �سلطة ق�سائية اأخرى تفيد يف تقدير ما اإذا كانت هناك اأدلة كافية للقب�ص على 
املحتجز وتقدير ما اإذا كان ا�ستمرار احتجازه قبل حماكمته �سروريا اأم ل، بالإ�سافة 

اإىل �سمان ح�سن معاملته ومنع انتهاك حقوقه الأ�سا�سية. 

ويف حال كان الحتجاز غري حمق جاء يف الفقرة اخلام�سة من ذات املادة التا�سعة 
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية : " لكل �سخ�ص كان �سحية 
كان  فاإذا  وبذلك  تعوي�ص"،  على  احل�سول  يف  حق  قانوين  غري  اعتقال  اأو  توقيف 
العتقال اأو الحتجاز تع�سفيا اأو بطريق خاطئ، فيجب على الدولة تعوي�ص ال�سخ�ص 

عن هذا اخلطاأ.

 ويف هذا ال�سياق، فاإنه نادرا ما يتم تطبيق هذا املبداأ من قبل الدول الأطراف يف 
العهد على الرغم من اإلزامية تطبيقه واأولويته يف الأخذ يف عني العتبار الت�سريعات 
ي�سرتعي منها  اإرادتها مما  تكون قد �سدقت عليه مبح�ص  الدولة  اإن  اإذ  الوطنية، 
مواءمة ومالءمة ت�سريعاتها الداخلية ملا �سدقت عليه من معاهدات ومواثيق دولية، 
وعلى �سبيل املثال فقد جاء يف القانون املدين الأردين رقم )43( ل�سنة 1976 يف املادة 
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اأو يف  قانون خا�ص  ن�ص يف  وجد  اإذا  ال�سابقة  املواد  اأحكام  ت�سري  " ل  منه:   )24(

معاهدة دولية نافذة يف اململكة الأردنية الها�سمية يتعار�ص معها"، ويف ذلك احرتام 
حال  يف  للتطبيق  الدولية  واملواثيق  للمعاهدات  الأولوية  واإعطاء  الداخلي  الت�سريع 
التعار�ص، وعلى الرغم من وجود بع�ص الإ�سكالت يف التطبيق فاإنه ل بد من وجود 

املنطلق القانوين الأ�سا�سي يف الت�سريع الوطني الذي يعطي هذه الأولوية.

وقد اأكد اأي�سا حق املثول اأمام قا�ص على وجه ال�سرعة املبداأ )1/11( من جمموعة 
�سخ�ص  ا�ستبقاء  يجوز  "ل  باأنه:  املحتجزين  الأ�سخا�ص  بحقوق  املتعلقة  املبادئ 
اأمام  وقت  اأقرب  يف  باأقواله  لالإدلء  حقيقية  فر�سة  له  تتاح  اأن  دون  من  حمتجزا 
يدافع عن  اأن  املحتجز احلق يف  لل�سخ�ص  ويكون  اأخرى،  �سلطة  اأو  ق�سائية  �سلطة 
اأن يح�سل على م�ساعدة حمام بالطريقة التي يحددها القانون"، ويوفر  اأو  نف�سه 
هذا الإجراء للمحتجز يف العادة اأول فر�سة له للطعن يف م�سروعية احتجازه وتاأمني 

ا على نحو ينتهك حقوقه. الإفراج عنه اإذا كان القب�ص عليه اأو احتجازه قد متَّ

ويف هذا ال�سياق فقد جاء يف قرار اللجنة الأمريكية اأن عدم اإبالغ املحكمة ر�سميا 
املحتجز،  حقوق  حماية  مع  يتنافى  به  اإبالغها  يف  التاأخر  اأو  ما  �سخ�ص  باحتجاز 
من  التي  النتهاكات  من  اأخرى  اأنواع  اإىل  توؤدي  قد  اأن هذه احلالت  اإىل  واأ�سارت 
�ساأنها اأن تقو�ص الحرتام للمحاكم وت�سعف من فعاليتها وجتعل من اخلروج على 

القانون قاعدة مرعية. 

ال�سلطة  ممار�سة  لهم  يحق  الذين  املوظفون  هم  من  الآتي:  الت�ساوؤل  يثور  وهنا 
الق�سائية؟

اأن يكون هذا املوظف خمول  اإذا ُعر�ص املحتجز على موظف ولي�ص قا�سيا فيجب 
احلق يف ممار�سة ال�سلطة الق�سائية ويجب اأن يكون م�ستقال عن جميع الأطراف، 
فيه  تتوافر  اأن  ويجب  م�ستقال  الق�سائية  ال�سلطة  ميار�ص  من  كل  يكون  اأن  ويجب 
املعايري املحددة يف املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستقالل الق�ساء، فاللجنة الأوروبية 
حلقوق الإن�سان -على �سبيل املثال- راأت اأن املادة )3/5( من التفاقية الأوروبية مل 
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تنتهك، عند تويل موظف اآخر يخوله القانون �سلطة ق�سائية، مهام مراجعة الق�ساء 
الع�سكري اأو املدعي العام بحيث ينه�ص بدور ممثل الدعاء يف الق�سايا. 

وتق�سي املعايري الدولية باأن تتم هذه اجلل�سة على وجه ال�سرعة بعد احلجز ولكنها 
مل تبني احلدود الزمنية املفرو�سة وتركت حتديدها يف كل حالة على حدة، اإل اأن 
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان قالت: "... ل يجوز اأن يزيد التاأخري على ب�سعة اأيام " 100.

اإذا كان الحتجاز ملدة  اأع�ساء اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان حول ما  وقد تناق�ص 
ثماٍن واأربعني �ساعة من دون العر�ص على قا�ٍص ل يعترب تاأخريا طويال يجاوز حدود 
املعقول، ويف اإحدى احلالت املتعلقة بعقوبة الإعدام، راأت اللجنة اأن تاأخري عر�ص 
املحتجز على قا�ٍص ملدة اأ�سبوع واحد بعد القب�ص عليه ل يتفق مع اأحكام املادة )3/9( 

من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 101 . 

الق�ساء على وجه  املحتجز على  بد من عر�ص  اأنه ل  نرى  ونحن من وجهة نظرنا 
ال�سرعة ما مل ت�ستدِع الظروف القاهرة التاأخري، ويف حال متت اإدانة املحتجز بتهمة 
فاإن هذه املدة يتم خ�سمها من املدة املحكوم عليه فيها 102 ، ويف حال كان بريئا وثبت 

ذلك فيجب تعوي�سه عن الأ�سرار التي اأ�سابته جراء الحتجاز غري املحق.

املطلب الثاين: احلق يف الطعن يف م�ضروعية الحتجاز

يحق لكل �سخ�ص حرم من حريته اأن يطعن يف م�سروعية احتجازه اأمام حمكمة، واأن 
جُترى مراجعة منتظمة لقرار احتجازه، ويختلف هذا احلق عن احلق يف املثول اأمام 

)100(   قانون املحاكمات اجلزائية الأردين رقم )9( ل�سنة1961م.
)101(   وكذلك ق�ست املحكمة الأوروبية باأن احتجاز ال�سخ�ص ملدة اأربعة اأيام و�ست �ساعات، قبل عر�سه على قا�ٍص، ل يتفق مع مبداأ الإ�سراع يف 
العر�ص، اذ اإن ما جرى عليه العرف الدويل باأل يزيد الحتجاز على 48 �ساعة من دون عر�ص على قا�ص. واأكدت اللجنة الأمريكية اأنه من 
ال�سروري اأن ميثل ال�سخ�ص اأمام القا�سي اأو �سلطة ق�سائية اأخرى مبجرد اأن ي�سبح ذلك ممكنا من الناحية العملية، والتاأخري غري مقبول، 
وقالت ب�ساأن كوبا "اإن القانون يجيز من الناحية النظرية اأن يظل املحتجز يف ال�سجن ملدة اأ�سبوع من دون اأن ميثل اأمام قا�ٍص اأو حمكمة 

خمت�سة لنظر دعواه، وترى اللجنة اأن هذه مدة مفرطة يف الطول".
)102(  قانون املحاكمات اجلزائية الأردين رقم )9( ل�سنة 1961م.
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قا�ٍص؛ لأن ممار�سة هذا احلق تتم مببادرة من املحتجز اأو بالنيابة عنه ولي�ص من 
جانب ال�سلطات.  ويحمي هذا احلق احلرية ويوفر احلماية من التعر�ص لالحتجاز 
التع�سفي والنتهاكات الأخرى حلقوق الإن�سان وهو حق مكفول لكل من يفقد حريته.

واإذا ُرفعت دعوى فيتعني على ال�سلطات اأن تقدم املتهم اإىل املحكمة التي �ستنظرها 
م�سروعية  تبحث مدى  التي  املحكمة  وعلى  املعقول،  يجاوز حد  تاأخري  اأي  دون  من 
عن  بالإفراج  تاأمر  واأن  تاأخري،  دون  ومن  �سريع  وجه  على  تبت  اأن  الحتجاز  قرار 
املحتجز اإذا ثبت لها اأن قرار الحتجاز غري قانوين وي�ستلزم هذا حق املتهم يف طلب 

التعوي�ص عن مدة الحتجاز التع�سفي.
وينطبق �سرط الإ�سراع يف اإ�سدار احلكم على احلكم املبدئي ب�ساأن حتديد ما اإذا كان 
الحتجاز قانونيا اأم غري قانوين على جميع دعاوى ال�ستئناف التي جتيز القوانني 
)4/9( من  املادة  اأكدته  للتظلم من احلكم، وهذا ما  الوطنية رفعها  الإجراءات  اأو 
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية: " لكل �سخ�ص حرم من حريته 
دون  املحكمة من  تف�سل هذه  لكي  اإىل حمكمة  الرجوع  العتقال حق  اأو  بالتوقيف 

اإبطاء يف قانونية اعتقاله، وتاأمر بالإفراج عنه اإذا كان العتقال غري قانوين".

�سرعية  يف  الطعن  حق  املحتجز  لل�سخ�ص  يتاح  اأن  يجب  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�سا 
اأعلى من ال�سلطة م�سدرة القرار، واأن تف�سل هذه ال�سلطة  اأمام �سلطة  الحتجاز 

ب�سكل �سريع وفعال ونزيه يف م�سروعية الحتجاز. 

الإجراءات التي ت�ضمح بالطعن يف م�ضروعية الحتجاز
يجب اأن توفر القوانني الوطنية اإجراءات الطعن يف قانونية الحتجاز ب�سكل وا�سح 
و�سريح، ول تبقى م�ساألة الطعن عبارة عن اجتهادات غري منتظمة وتكون عر�سة 
للتغيري والتبديل يف اأي وقت، ويجب اأن تتميز هذه الإجراءات بالب�ساطة وال�سرعة 

واأن تتم من دون مقابل اإذا كان املحتجز عاجزا عن دفع ُكَلِفها. 

ويف هذا ال�سياق دعت جلنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة الدول اإىل اللتزام 
من  يجرد  فرد  لأي  يكفل  املحكمة  اأمام  الإح�سار  طلب  مثل  اإجراء  "و�سع  بالآتي: 
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حريته ب�سبب القب�ص عليه اأو احتجازه احلق يف اأن يرفع دعوى اأمام املحكمة حتى 
تبت من دون اإبطاء يف قانونية احتجازه وتاأمر بالإفراج عنه اإذا تبينت اأن احتجازه 

مل يكن قانونيا". 

اأن  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  واملحكمة  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  واأو�سحت 
الهيئة التي تراجع قانونية الحتجاز يجب اأن تكون حمكمة ل�سمان درجة عالية من 

املو�سوعية وال�ستقاللية 103 .

من  والثالثون  الثاين  املبداأ  اأي�سا  الحتجاز  م�سروعية  يف  الطعن  حق  اأكد  وقد 
جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�سخا�ص املحتجزين كالآتي: "1- يحق لل�سخ�ص 
�سلطة  اأمام  دعوى  املحلي  للقانون  وفقا  يقيم  اأن  وقت  اأي  يف  حماميه  اأو  املحتجز 
ق�سائية اأو �سلطة اأخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�سول على اأمر باإطالق 
�سراحه من دون تاأخري اإذا كان احتجازه غري قانوين.  2- تكون الدعوى امل�سار اإليها 
يف الفقرة )1( ب�سيطة وعاجلة ومن دون تكاليف بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ص املحتجزين 
الذين ل ميلكون اإمكانيات كافية، وعلى ال�سلطة التي حتتجز ال�سخ�ص اإح�ساره من 

دون تاأخري ل مربر له اأمام ال�سلطة التي تتوىل املراجعة". 

وبع�ص النظم القانونية ذهب اأبعد من ذلك باأن جعل قرار الحتجاز قابال للطعن 
التلقائي اأمام قا�سي احلقوق واحلريات اأو اأمام �سلطة ق�سائية اأخرى.

كما اأنه يحق لكل �سخ�ص يحتجز اأن يلجاأ اإىل حمكمة اأو �سلطة اأخرى ملراجعة قانونية 
احتجازه على فرتات منتظمة 104 ، وي�سري اإىل �سالمة نظام التهام املتبع يف الدولة 
وقدرته على جمع البينات ال�ساحلة للحكم واأن اإطالة اأمد التوقيف اأو الحتجاز على 

ذمة الدعوى اجلنائية من �ساأنه اأن يقو�ص مبداأ قرينة الرباءة املفرت�سة.  

)103(    رف�ست املحكمة الأوروبية اأن تعترب اأن جلنة ا�ست�سارية لي�ص لها �سلطة اتخاذ القرار، بل جمرد اإ�سدار تو�سيات غري ملزمة لوزارة الداخلية، 
تعادل "املحكمة" باملعنى املق�سود يف املادة )4/5( من التفاقية الأوروبية، كما اأن تو�سيات هذه اللجنة مل تعلن، ومل يكن للمحتجز احلق 

يف توكيل حماٍم للرتافع عنه اأمامها.
)104(    وقد قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان: اإن اإيكال �سلطة البت يف ا�ستمرار الحتجاز ال�سابق للمحاكمة للنيابة العامة ولي�ص لقا�ٍص اأمر ل 

يتفق مع املادة )3/9( من "العهد الدويل".
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واإن مراجعة احلكم بالحتجاز عادة ل تتم اأمام اجلهة م�سدرة القرار التي غالًبا 
اأمام �سلطة ق�سائية اأخرى تقدر مدى �سرعية  ما تكون النيابة العامة، واإمنا تكون 
تتاح  اأن  لالحتجاز  امل�ستمرة  املراجعة  وتقت�سي  فيه.  وتف�سل  عدمه  من  الحتجاز 
للمحكوم عليه داخل اأماكن الحتجاز تقدمي التظلم اأو الطعن و�سمان الو�سول اإىل 
ال�سلطة الق�سائية املخت�سة من دون ابطاء اأو تاأخري، واأن تنظر هذه ال�سلطة يف طلبه 
بكل مو�سوعية وحياد حتى لو مل يطراأ عامل مو�سوعي على الدعوى؛ حيث اإن النظر 
يف �سرعية الحتجاز ل يتوقف على ملف الدعوى وحمتواه واإمنا على �سخ�ص املحتجز 

وظروفه ال�سحية وظروف العتقال وغري ذلك من الأ�سباب املو�سوعية.

املبحث الرابع: حق املحتجز يف حماكمة عادلة خالل مدة زمنية 
معقولة 

يجب اأن تتم حماكمة ال�سخ�ص املحتجز يف غ�سون فرتة زمنية معقولة، ويحق له اأن 
ُيفرج عنه اإىل حني تقدميه اإىل املحاكمة.  وقد جاء يف املادة )3/9( من العهد الدويل 
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سة: " يقدم املوقوف اأو املعتقل بتهمة جزائية �سريعا 
اإىل اأحد الق�ساة اأو اأحد املوظفني املخولني قانونا مبا�سرة وظائف ق�سائية، ويكون 
من حقه اأن يحاكم خالل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه، ول يجوز اأن يكون احتجاز 
تعليق  اجلائز  من  ولكن  العامة،  القاعدة  هو  املحاكمة  ينتظرون  الذين  الأ�سخا�ص 
من  اأخرى  مرحلة  اأي  يف  املحاكمة  ح�سورهم  لكفالة  �سمانات  على  عنهم  الإفراج 

مراحل الإجراءات الق�سائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند القت�ساء".

الأ�سل  لأن  للمحاكمة  ال�سابق  التوقيف  من  احلد  با�ستمرار  توؤكد  الدولية  واملواثيق 
اأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته، بل يف�سل اأن يتم اإطالق �سراح املحتجز برهن اأو 
كفالة اإىل اأن يحني موعد املحاكمة، فقد جاء يف املبداأ الثامن والثالثني من جمموعة 
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بتهمة  املحتجز  لل�سخ�ص  "يكون  املحتجزين:  الأ�سخا�ص  بحقوق  املتعلقة  املبادئ 
جنائية احلق يف اأن يحاكم خالل مدة معقولة اأو اأن يفرج عنه رهن حماكمته " 105. 

وينبع هذا احلق من افرتا�ص براءة املتهم واحلق يف احلرية ال�سخ�سية الذي يق�سي 
باأن اأي �سخ�ص يحتجز على ذمة ق�سية اأن تعطى اأولوية لق�سيته واأن تتم الإجراءات 

على نحو �سريع جدا. 

غري  اأم  حمتجزين  اأكانوا  �سواء  جنائي  فعل  بارتكاب  املتهمون  الأ�سخا�ص  اأما 
غري  تاأخري  اأي  دون  من  املحاكمات  جميع  عقد  بال�سرورة  فيقت�سي  حمتجزين 
األ يتعر�ص الأ�سخا�ص املحتجزون على ذمة  �سروري، والغر�ص الأ�سا�سي من هذا 
�سرورة  بال  طويلة  فرتة  بالقلق  الإح�سا�ص  من  للمعاناة  جنائية  بتهمة  اأو  ق�سية 
ال�سمانات  من  الأ�سا�سي  الهدف  وهو  ؛  بها  العبث  اأو  الأدلة  �سياع  دون  واحليلولة 
وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ص  العهد  )3/14( من  املادة  املحددة يف 
واملادة )1/8( من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان، واملادة )1/6( من التفاقية 

الأوروبية حلقوق الإن�سان. 

املحاكمة يف غ�سون فرتة  بدء  ب�سبب عدم  املحتجز على ذمة ق�سية  والإفراج عن 
حماكمته،  حني  اإىل  عنه  يفرج  اأن  بل  عنه،  التهمة  اإ�سقاط  يعني  ل  معقولة  زمنية 
باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   )3/9( املادة  ومنها  الدولية  املواثيق  وبع�ص 
املدنية وال�سيا�سية، واملادتان )5/7( و)3/5( من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان، 

)105(    كما ن�ست املادة )5/7( من التفاقية الأمريكية: "يقدم اأي �سخ�ص يحتجز، على وجه ال�سرعة، اإىل قا�ٍص اأو موظٍف اآخر يخوله القانون 
مبا�سرة ال�سلطة الق�سائية، ويحق لل�سخ�ص املذكور اأن يقدم للمحاكمة يف غ�سون فرتة زمنية معقولة اأو يفرج عنه من دون اأن يوؤثر ذلك يف 
�سري الإجراءات. ويجوز تعليق الإفراج عنه ب�سمانات للتاأكد من مثوله اأمام املحكمة". وقد جاء يف املادة )3/5( من التفاقية الأوروبية: 
"يقدم اأي �سخ�ص يقب�ص عليه اأو يحتجز وفقا لأحكام البند )1/ج( من هذه املادة، على وجه ال�سرعة، اإىل قا�ٍص اأو موظف يخوله القانون 
مبا�سرة ال�سلطة الق�سائية، ويحق لل�سخ�ص املذكور اأن يقدم للمحاكمة يف غ�سون فرتة زمنية معقولة اأو يفرج عنه اإىل حني حماكمته. ويجوز 
تعليق الإفراج ب�سروط ل�سمان مثوله اأمام املحكمة". كما قد جاء يف ن�ص الفقرة )2/ج( من قرار اللجنة الإفريقية: "يقدم اأي �سخ�ص 
يقب�ص عليه اأو يحتجز، على وجه ال�سرعة، اإىل قا�ٍص اأو موظف اآخر يخوله القانون مبا�سرة ال�سلطة الق�سائية، ويحق لل�سخ�ص املذكور اأن 
يقدم للمحكمة يف غ�سون فرتة زمنية معقولة اأو يطلق �سراحه". وهناك جمموعتان من املعايري التي تق�سي ب�سرورة بدء املحاكم يف غ�سون 

فرتة زمنية معقولة، وكلتاهما مقيدة مببداأ اأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته:
               املجموعة الأوىل منهما تنطبق على املحتجزين، وهي تق�سي ب�سرورة تقدميهم اإىل املحاكمة يف غ�سون فرتة زمنية معقولة اأو الإفراج عنهم. 
وهذا احلق م�سون مبوجب ال�سمانات املحددة يف املادة )3/9( من العهد الدويل، واملادة )5/7( من التفاقية الأمريكية، واملادة )3/5( 

من"التفاقية الأوروبية".



106

جتيز تعليق الإفراج على �سمانات لكفالة مثوله اأمام املحكمة مثل الإفراج بكفالة اأو 
الإفراج ال�سرطي وغري ذلك من اأنواع ال�سمانات كما �سبق ذكره. 

ويبقى ال�سوؤال حول مدى معقولية الفرتة الزمنية املقبولة يف هذا ال�سياق مطروًحا، 
اأن  اإىل  اأ�سارت  املخت�سة  الإقليمية  والهيئات  الإن�سان  املعنية بحقوق  اللجنة  اأن  اإل 
العوامل  ومن  على حدة،  حالة  كل  تقدر يف  املحاكمة  قبل  الحتجاز  معقولية فرتة 
التي تاأخذها يف العتبار يف هذا ال�ساأن: خطورة اجلرمية، وطبيعة و�سدة العقوبات، 
وخطر فرار املتهم يف حالة الإفراج عنه. مع الأخذ يف العتبار ما اإذا كانت ال�سلطات 
التحقيق  تكتنف  التي  والتعقيدات  الإجراءات،  ت�سيري  يف  خا�سا  جهدا  بذلت  قد 
و�سماته اخلا�سة، وما اإذا كان التاأخري امل�ستمر راجعا اإىل �سلوك املتهم مثل رف�سه 

التعاون مع ال�سلطات اأو الدعاء 106 . 

وخل�ست اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اإىل اأن احتجاز �سخ�ص ما متهم بارتكاب 
جرمية قتل عقوبتها الإعدام ملدة �ستة اأ�سهر قبل بدء املحاكمة، من دون اأي تف�سري 
مقبول من الدولة اأو اأي مربر ميكن متييزه يف ملف الدعوى، ميثل انتهاكا حلقه يف 

املحاكمة يف غ�سون فرتة زمنية معقولة اأو الإفراج عنه. 

اأنه من الظلم جتريد الفرد  اإنها تعترب  وقالت املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان: 
من حريته فرتة ل تتنا�سب مع العقوبة املقررة للفعل اجلنائي الذي اتهم بارتكابه. 
و�ستة  �سنوات  ثالث  لفرتة  الحتجاز  اأن  املحكمة  راأت  روزيريو،  �سواريز  حالة  ويف 

اأ�سهر ميثل انتهاكا ملبداأ افرتا�ص الرباءة 107 . 

تقدميه  حني  اإىل  ما  �سخ�ص  لحتجاز  املعقولة  الفرتة  طول  حتديد  يتوقف  وقد 
املتهمني  وعدد  اجلرمية  طبيعة  حيث  من  الق�سية  تعقيد  مدى  على  املحاكمة  اإىل 
املزعوم تورطهم يف ارتكابها.  ويحق لالأ�سخا�ص املحتجزين على ذمة ق�سية - على 
وفق املحكمة الأوروبية - اأن تبذل ال�سلطات من جانبها جهدا خا�سا ب�ساأن ت�سيري 

)106(     فاللجنة الأوروبية مثال قالت: اإنه على الرغم من اأن طول الفرتة ال�سابقة على املحاكمة قد يعد معقول مبوجب املادة )1/6( من التفاقية 
الأوروبية، فاإنه قد ل يجوز مبوجب املادة )5( احتجاز �سخ�ص طوال هذه الفرتة لأن الهدف هو احلد من طول فرتة احتجاز املتهم ولي�ص 
الدعوة اإىل الإ�سراع يف املحاكمة. ويف حالة �سخ�ص ا�ستبه يف ارتكابه جلرمية قتل يف بنما، واحتجز بدون كفالة ملدة ثالث �سنوات ون�سف 
�سنة قبل اأن تظهر براءته، قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان "يجب الإ�سراع بقدر امل�ستطاع يف حماكمة املتهمني يف الق�سايا التي تتعلق 

بتهم خطرة مثل القتل اخلطاأ اأو القتل العمد، حيث ترف�ص املحكمة الإفراج عن املتهمني بكفالة".

)107(   دليل منظمة العفو الدولية، "مرجع �سابق"، �ص 85.
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اإجراءات الدعاوى اخلا�سة بهم لالإ�سراع فيها. 

املحتجز  املتهم  اإن حق  ال�سياق:  الإن�سان يف ذات  الأوروبية حلقوق  املحكمة  وقالت 
على ذمة ق�سية يف اأن تنظر ق�سيته بال�سرعة الالزمة بكل ما تدل عليه كلمة ال�سرعة 
اأداء مهامها مبنتهى احلر�ص  اإىل  اأن يتوازن مع �سعي ال�سلطات  من معنى، ويجب 
 )3/5( املادة  اأن  اإىل  املحكمة  وانتهت  ال�سبيل.  يعوق جهودها يف هذا  واأل  والعناية 
من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان مل ُتنتهك يف احلالة التي احتجز فيها مهرب 
خمدرات اأجنبي على ذمة ق�سية لأكرث من ثالث �سنوات ب�سبب اخلوف امل�ستمر من 
اأن يفر، ولأن طول املدة التي ق�ساها يف احلجز مل يكن راجعا اإىل تواٍن من جانب 

ال�سلطات يف بذل جهٍد خا�ّص من اأجل مبا�سرة الإجراءات.

اإذًا نلحظ هنا تربير طول فرتة الحتجاز من قبل املحكمة الأوروبية راجع اإىل طبيعة 
اجلرم وخطر الهرب وطبيعة العقوبة التي ميكن اإيقاعها.  

املبحث اخلام�س: احلق يف اأو�ضاع اإن�ضانية وعدم التعر�س 
للتعذيب 

ال�سجون  القائمة يف  الأو�ساع  اإذا حّدت  العادلة  املحاكمة  تفعيل احلق يف  ل ميكن 
املعاملة  �سوء  اأو  للتعذيب  تعر�ص  اإذا  اأو  للمحاكمة  ال�ستعداد  املتهم على  من قدرة 
اأو املعاملة القا�سية اأو املهينة، اإذ اإنه من حق الفرد املحتجز احل�سول على اأو�ساع 
اإن�سانية عادلة وعدم التعر�ص للتعذيب، لأنه اإن مت اإخ�ساع الفرد لعقوبة احلب�ص اأو 
العتقال، فاإن هذا ل يعني فقدانه املعاملة الإن�سانية، واإهانته والق�سوة يف معاملته، 
اإذ اإن املعاملة الإن�سانية حق للمحتجز بغ�ص النظر عما اإذا كان مدانا بجرم خطر 
توفريها  يجب  التي  واحلقوق  ال�سمانات  من  هنالك جمموعة  فاإن  وبالتايل  ل،  اأم 

لالأفراد املحتجزين ل�سمان احلق يف املحاكمة العادلة نذكر منها: 
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اإن حق كل فرد حمروم من احلرية يف اأن يعامل معاملة اإن�سانية مكفول يف معاهدات 
يف  املحددة  الأ�سا�سية  ال�سروط  من  كبرية  جمموعة  توجد  بينما  الإن�سان،  حقوق 
املتعلقة  املبادئ  بينها جمموعة  املعاهدة ومن  لها طابع  لي�ص  التي  الدولية  املواثيق 
ومبادئ   ،110 ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  والقواعد   ،109 الق�ساء  با�ستقالل 
اآداب مهنة الطب ، ولوائح ال�سجون الأوروبية وغريها، التي اأكدت جميعها اأن لكل 
فرد احلق يف احلرية ويف الأمان على �سخ�سه، واحلق يف اأن يعامل معاملة اإن�سانية 
واأن ُيكفل ل�سخ�سه الحرتام املتاأ�سل فيه بحكم انتمائه اإىل الأ�سرة الإن�سانية، واأل 
يتعر�ص للتعذيب اأو �سوء املعاملة، واحلق يف اأن تفرت�ص براءته ما مل يثبت ذنبه مبا 

ل يدع جمال لل�سك حوله يف اإطار حماكمة عادلة. 

وقد ن�ست املادة )1/10( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على 
اأنه: "يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة اإن�سانية، وحترتم الكرامة الأ�سيلة 

يف ال�سخ�ص الإن�سان". 

اأن الأ�سخا�ص املحرومني من احلرية  اأو�سحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان  وقد 
�سوى ما ترتب منها على  اأي قيود عليهم  اأو فر�ص  تعري�سهم لأي �سعاب  ل يجوز 
احلقوق  بجميع  احلرية  من  املحرومون  الأ�سخا�ص  ويتمتع  احلرية،  من  حرمانهم 
من  ل ميكن جتنبه  ما  مع  منها  تعار�ص  ما  اإل  الدويل  العهد  عليها يف  املن�سو�ص 

القيود املحتومة بحكم وجودهم يف بيئة مغلقة. 

عمان،  الالاإن�سانية،  او  القا�سية  املعاملة  �سروب  من  وغريه  للتعذيب  التعر�ص  الأردين،  والتوثيق  الر�سد  دليل  واآخرون،  اأبوعزام  �سدام       )108(
من�سورات املركز الوطني حلقوق الإن�سان، �ص 8-13، انظر كذلك اإعالن حماية جميع الأ�سخا�ص من التعر�ص للتعذيب وغريه من �سروب 

املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية، الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم )3452( تاريخ 9 كانون الأول/دي�سمرب 1975م.
)109(    القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء اأو�سى باعتمادها موؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية املنعقد يف جنيف عام 1955م واأقرها 

املجل�ص القت�سادي والجتماعي بقراره 663 ج / د-  24املوؤرخ يف 31 متوز/ يوليو 1957م. 
التعذيب، وغريه من  امل�سجونني واملحتجزين من  الأطباء يف حماية  اآداب مهنة الطب املت�سلة بدور املوظفني ال�سحيني ول�سيما  )110(     مبادئ 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  املالأ  على  ون�سرت  اعتمدت  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب 

)194/37( املوؤرخ يف 18 كانون الأول/دي�سمرب 1982م.
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كذلك قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان: اإن" واجب معاملة املحتجزين باحرتام 
للكرامة املتاأ�سلة يف �سخ�ص كل اإن�سان متهم هو معيار اأ�سا�سي عاملي التطبيق، ول 
املادية  املوارد  نق�ص  اإن�ساين بحجة  نحو غري  اأن تربر معاملتهم على  للدول  ميكن 
باخلدمات  وال�سجناء  املحتجزين  بتزويد جميع  ملزمة  وهي  املالية،  ال�سعوبات  اأو 

الالزمة لتلبية جميع احتياجاتهم الأ�سا�سية". 

وت�سمل هذه الحتياجات الأ�سا�سية التي متثل احلد الأدنى الواجب توافره لل�سخ�ص 
والفرا�ص  ال�سحي،  وال�سرف  ال�ستحمام  ومرافق  الطعام،  توفري  املحتجز: 
النف�ص  عن  والرتويح  الطبيعي،  لل�سوء  والتعر�ص  ال�سحية،  والرعاية  واملالب�ص، 
وال�سماح  الدينية،  ال�سعائر  ملمار�سة  اأماكن  وتخ�سي�ص  الريا�سية،  والتمرينات 
للمحتجزين بالت�سال فيما بينهم؛ على اأن ي�سمل ذلك اإمكانيات الت�سال بالعامل 
اخلارجي مبا يف ذلك الزيارات واحلق يف روؤية اأفراد الأ�سرة، وقد اأكدت هذا احلق 
املادة )19( من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون 
لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن، التي جاء فيها: "يكون لل�سخ�ص املحتجز 
اأو امل�سجون احلق يف اأن يزوره اأفراد اأ�سرته ب�سورة خا�سة ويف اأن يرتا�سل معهم، 
وتتاح له فر�سة كافية لالت�سال بالعامل اخلارجي، رهنا مبراعاة ال�سروط والقيود 

املعقولة التي يحددها القانون اأو اللوائح القانونية".

كما يحظر املبداأ 36)2( من املبادئ الدنيا ملعاملة ال�سجناء فر�ص قيود على ال�سخ�ص 
املحتجز ل تقت�سيها مطلقا اأغرا�ص الحتجاز اأو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق 
اأو اإقامة العدل اأو حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان الحتجاز 111 ، كما اأو�سحت 
اللجنة املذكورة اأن عدم تقدمي الطعام الكايف اأو التواين يف توفري اإمكانيات الرتويح 
تكن هناك ظروف  ما مل  الدويل  العهد  )10( من  للمادة  انتهاكا  يعترب  النف�ص  عن 

)111(     املبداأ 2/36:"يحظر فر�ص قيود على هذا ال�سخ�ص ل تقت�سيها البتة اأغرا�ص الحتجاز اأو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق اأو اإقامة العدل 
اأو حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان الحتجاز".
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ا�ستثنائية.
اأن  اأو  اأن يطلب حت�سني معاملته  اأو م�سجون احلق يف  لكل �سخ�ص حمتجز  اأن  كما 
ال�سكوى، ويف حالة  الرد على  اأن ت�سرع يف  ال�سلطات  ي�سكو من �سوئها، ويجب على 
اأخرى.  �سلطة  اأمام  التظلم  اأو  الق�ساء  اإىل  اللجوء  له  يجوز  �سكواه  اأو  طلبه  رف�ص 
الن�ساء  من  الالجئني  اأن  اإىل  الإن�سان  حلقوق  الإفريقية  اللجنة  كذلك  وانتهت 
والأطفال وال�سيوخ حمتجزون يف اأو�ساع موؤ�سفة يف رواندا مما ميثل انتهاكا للمادة 

)5( من امليثاق الإفريقي.

التحقيق  الإن�سان عن قلقها ب�ساأن  اللجنة املعنية بحقوق  اأعربت  ال�سياق،  ويف ذات 
يف �سكاوى �سوء معاملة املحتجزين يف فرن�سا، لأن معدل التحقيق يت�سبب يف اإفالت 
اأو�ساع  لر�سد  م�ستقلة  اآلية  بتاأ�سي�ص  اللجنة  واأو�ست  العقاب.  من  بالفعل  اجلناة 
املكلفني  املوظفني  يد  على  معاملتهم  �سوء  ب�ساأن  منهم  ال�سكاوى  وتلقي  املحتجزين 

باإنفاذ القوانني والنظر فيها. 

جتدر الإ�سارة اإىل �سرورة متتع املحتجز بالعديد من ال�سمانات خالل فرتة الحتجاز 
الحتجاز قد  اأماكن  امل�سرفة على  اعتبار اجلهة  توافرها ميكن  التي يف حال عدم 
ارتكبت انتهاكا حلقوق الإن�سان، ويتم ت�سنيف هذا النتهاك وفقا لدرجة ج�سامته 

و�سدته من تعذيب اإىل �سوء معاملة. 

 ومن تلك ال�سمانات التي متت الإ�سارة اإليها يف العديد من املواثيق الدولية اأن تكون 
بيئة الحتجاز �ساحلة من حيث البناء العام والبنية التحتية ل�ستقبال املحتجزين، 
ال�سجون  اإىل  بالن�سبة  الدولة  تتبناه  الذي  القانوين  النظام  �سكل  يتوقف على  وهذا 
من مفتوحة اأو �سبه مفتوحة اأو مغلقة، ويف جميع احلالت يجب األ يتم اإهدار هذه 
ال�سمانات من حيث توفري امل�ساحة الكافية للتهوية والت�سمي�ص و�سمان ات�سال املتهم 
بالعامل اخلارجي وذويه، و�سمان تلقيه الر�سائل ال�سخ�سية املر�سلة بوا�سطة الربيد 
والفاك�ص والتلك�ص، واأن يتمتع النزيل باحلق يف الزيارات اخلا�سة والعامة مع مراعاة 
توفري الأماكن املنا�سبة لتلك الزيارات،  ف�سال عن متتعه باللتقاء باملحامي �سمن 

فرتات زمنية منا�سبة مبا ي�سمن ال�سرية واخل�سو�سية خالل املداولت.
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وتاأكيد  املنا�سبتني  والنوعية  باجلودة  الكايف  الطعام  توفري  يجب  الوقت  ذات  ويف 
تتم  واأن  الالزمة،  الزمنية  املدد  �سمن  الوجبات  تلك  املحتجزين  تناول  �سرورة 
يعانون  للذين  الأغذية  واأ�سناف  اأنواع  وتوفري  للنزلء  ال�سحية  الأو�ساع  مراعاة 

اأمرا�سا معينة مثل ال�سكري وال�سغط.

هي  الرعاية  هذه  ومعيار  الالزمة  الطبية  الرعاية  ال�سجون  يف  يتوافر  اأن  ويجب 
ال�سحية  امل�ستلزمات  توفري  تاأكيد  مع  ال�سجن،  خارج  الطبيعي  لل�سخ�ص  يقدم  ما 
موؤهل  طبي  كادر  اإ�سراف  حتت  الأمرا�ص  جلميع  كافة  املنا�سبة  والأدوية  والطبية 

وكاف لتقدمي تلك الرعاية يف التخ�س�سات كافة.

ويف ذات الوقت يجب اأن يتمتع النزلء مبمار�سة الألعاب الرتفيهية يف اأماكن الحتجاز 
الرعاية  تاأكيد وجود  الدينية مع �سرورة  ال�سعائر  للعبادة وممار�سة  اأماكن  وتوفري 
الجتماعية والنف�سية والتعليمية من خالل خرباء خمت�سني يقومون بالإ�سراف على 
متابعة تلك املرافق، بالإ�سافة اإىل اأن تكون اأنظمة التاأدييب �سادرة مبوجب قوانني 
وتعليمات تراعي �سمانات املحاكمة العادلة والتظلم من اأي قرارات تاأديبية �سادرة 
واإليها  ال�سجون  من  املحتجزين  نقل  عند  معينة  اإجراءات  اتباع  يتم  واأن  �سدهم، 
الإن�سانية  كرامتهم  انتهاك  وعدم  املحاكمة  جل�سات  ح�سور  عليهم  يفوت  ل  ب�سكل 

خالل عمليات النقل اأو التقييد.

يكون  واأن  املنا�سبة،  املعي�سية  الظروف  الحتجاز  اأماكن  يف  تتوافر  اأن  يجب  كما 
ال�سجون"،  "اأن�سنة  بـ  التعاي�ص ب�سكل طبيعي فيما بات يعرف  النزلء قادرين على 
الكرمي من حجرات  العي�ص  ل�سمان  الالزمة  املعدات  املهاجع جميع  يتوافر يف  واأن 
النوم واملتطلبات ال�سحية والنظافة واأن تكون النوافذ فيها ت�سمح باملرور الطبيعي 
لل�سوء بحيث يتمكن النزيل من القراءة ب�سكل طبيعي من دون احلاجة اإىل ال�سوء 

ال�سناعي وتدفق جماري الهواء ب�سكل طبيعي ونقي.

وي�ستمل احلق يف اأو�ساع اإن�سانية داخل احلجز على:  احلق يف الحتجاز يف مكان 



112

احتجاز معرتف به، واحلق يف اأن تكون هنالك �سجالت احتجاز، واحلق يف الرعاية 
الطبية الكافية، بالإ�سافة اإىل الحتياجات الأ�سا�سية ، وهذا ما �سنتناوله باإيجاز يف 

اأربعة فروع:

الفرع الأول: احلق يف الحتجاز يف اأماكن احتجاز ُمْعلََنة

تكمن اأهمية هذا احلق يف �سمان اإمكانية ات�سال املحتجز بالعامل اخلارجي ووقايته 
من انتهاكات حقوق الإن�سان مثل الختفاء والتعذيب، ويتعني اأن يكون من حقه األ 
ُيحتجز اإل يف مكان خم�س�ص لهذا الغر�ص معرتف به ر�سميا مبوجب اأمر احتجاز 

�ساٍر، على اأن يراعى قرب هذا املكان من حمل اإقامته.

ويقع على عاتق اإدارة ال�سجن يف حال تغيري مكان احتجاز ال�سخ�ص اأن تقوم باإبالغ 
اأ�سرته اأو اأ�سخا�ص منا�سبني اآخرين يختارهم بالقب�ص عليه اأو احتجازه اأو �سجنه 
املتعلقة  املبادئ  جمموعة  من   )16( املادة  كفلت  وقد  احتجازه،  مكان  من  بنقله  اأو 
بحماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن 
القب�ص  اإلقاء  بعد  امل�سجون  اأو  املحتجز  ل�سخ�ص  " اأن  فيها  هذا احلق؛ حيث جاء 
اآخر،  اإىل  �سجن  من  اأو  احتجاز  مكان  من  فيها  ينقل  مرة  كل  وبعد  مبا�سرة  عليه 
احلق يف اأن ُيخطر اأو يطلب اإىل ال�سلطة املخت�سة اأن تخطر اأفرادا من اأ�سرته اأو 
بنقله  اأو  اأو �سجنه  اأو احتجازه  بالقب�ص عليه  اآخرين يختارهم  اأ�سخا�سا منا�سبني 
)92( من القواعد النموذجية  وباملكان الذي هو حمتجز فيه". كذلك ن�ست املادة 
الدنيا ملعاملة ال�سجناء: "يرخ�ص للمتهم باأن يقوم فورا باإبالغ اأ�سرته نباأ احتجازه 
ويعطى كل الت�سهيالت املعقولة لالت�سال باأ�سرته واأ�سدقائه وبا�ستقبالهم، من دون 
واأمن  العدل  اإقامة  ل�سالح  ال�سرورية  والرقابة  بالقيود  اإل  مرهونـا  ذلك  يكون  اأن 

ال�سجن وانتظام اإدارته".

الفرع الثاين: الحتفاظ بال�ضجالت

ر�سمية  ب�سجالت  حتتفظ  اأن  الحتجاز  اأماكن  على  امل�سرفة  ال�سلطات  على  يجب 
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اأن حُتدث  على  اأر�سيف مركزي  ويف  الحتجاز  مكان  املحتجزين يف  باأ�سماء جميع 
هذه ال�سجالت با�ستمرار مع ال�سماح بالطالع عليها للمحاكم وغريها من ال�سلطات 
 .112 هذا  يف  م�سروعة  م�سلحة  له  �سخ�ص  واأي  وحماميه،  املحتجز  اأ�سرة  واأفراد  املخت�سة 
تفا�سيل  حيث  من  املعلومات  من  جمموعة  على  ال�سجالت  هذه  ت�ستمل  اأن  ويجب 
هويته، واأ�سباب �سجنه وال�سلطة املخت�سة التي قررته، ويوم و�ساعة دخوله واإطالق 
�سراحه واملدة الزمنية املحكوم بها.  كما ل يقبل اأي �سخ�ص يف اأي موؤ�س�سة جزائية 
ال�سجل.  ف�سال عن  �سلفا يف  تفا�سيله قد دونت  اأمر حب�ص م�سروع تكون  من دون 
توفري �سجالت خا�سة تبني مواعيد جل�سات املحاكم وخال�سة الأحكام ال�سادرة يف 
املعلومات  ت�سمل  التي  الطبية  ال�سجالت  املحتجزين مبوجبها، ف�سال عن  الق�سايا 

كافة املتعلقة ب�سحة النزيل و�سريته املر�سية والتقارير الطبية احلا�سل عليها 113 .

الفرع الثالث: احلق يف الرعاية الطبية الكافية

يجب اأن تتوافر الرعاية الطبية اجليدة لالأ�سخا�ص املحتجزين وباأعلى م�ستوى ميكن 
طبية،  رعاية  من  يلزمهم  ما  على  احل�سول  مبفردهم  ي�ستطيعون  ل  كونهم  بلوغه 
وينبغي اأن يفتح اأمامهم باب النتفاع من اخلدمات ال�سحية املتاحة يف البالد من 
دون متييز بناًء على و�سعهم القانوين، واملوظفون املكلفون باإنفاذ القانون م�سوؤولون 

عن حماية �سحة املحتجزين وت�سهيل و�سولهم اإليها. 

جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  جمموعة  من  والع�سرين  الرابع  املبداأ  يف  جاء  وقد 
الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأن:  " تتاح لكل �سخ�ص 
حمتجز اأو م�سجون فر�سة اإجراء فح�ص طبي منا�سب يف اأق�سر مدة ممكنة عقب 
اإدخاله مكان الحتجاز اأو ال�سجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما 
بعالج  اخلا�سة  املعايري  اأكدته  ما  وهذا  باملجان"،  ذلك  كل  ويكون  احلاجة  دعت 
املحتجزين وال�سجناء الواردة يف القاعدتني )25 و 26( من القواعد النموذجية الدنيا 

)112(       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، "مرجع �سابق"، وكذلك انظر دليل الأمم املتحدة، "مرجع �سابق"، �ص 158 وما بعدها.   
)113(     املادة 7 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء:

ب�ساأن كل معتقل:  التالية  املعلومات  فيه  تورد  ال�سفحات،  ي�ستوجب م�سك �سجل جملد ومرقم  اأي مكان يوجد فيه م�سجونون،                   “ )1( يف 
)اأ( تفا�سيل هويته، )ب( اأ�سباب �سجنه وال�سلطة املخت�سة التي قررته، )ج( يوم و�ساعة دخوله واإطالق �سراحه.  )2( ل يقبل اأي �سخ�ص 

يف اأي موؤ�س�سة جزائية من دون اأمر حب�ص م�سروع تكون تفا�سيله قد دونت �سلفا يف ال�سجل”.
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والقواعد )20 و 29 و 30( من لوائح ال�سجون الأوروبية ومبادئ اآداب مهنة الطب.
والقاعدة )25( من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الأ�سخا�ص املحتجزين والقاعدة 
الحتجاز  مركز  اأو  ال�سجن  طبيب  تلزمان  الأوروبية  ال�سجون  لوائح  من   )1/30(

بتفقد جميع املحتجزين اأو ال�سجناء املر�سى الذين ي�سكون من علة اأو اإ�سابة واأي 
�سجني قد حتتاج حالته اإىل عناية خا�سة يف ظل اأو�ساع تتفق مع املعايري املطبقة يف 
امل�ست�سفيات، وباملعدل نف�سه من الزيارات الذي تق�سي به املعايري املذكورة.   وت�سري 
القاعدة )2/25( من القواعد النموذجية الدنيا والقاعدة )2/30( من لوائح ال�سجون 
الأوروبية اإىل اأن : "على الطبيب اأن يقدم تقريرا اإىل مدير املوؤ�س�سة كلما بدا له اأن 
ال�سحة اجل�سدية اأو العقلية ل�سجني ما قد ت�سررت اأو �ستت�سرر من جراء ا�ستمرار 

�سجنه اأو من جراء اأي ظرف من ظروف هذا ال�سجن".

الفرع الرابع: احلق يف حرمة احلياة اخلا�ضة

يعد احلق يف احرتام حرمة احلياة اخلا�سة من اأهم احلقوق التي تثبت لل�سجني، 
هذا  اإن  حيث  الدقة،  تعوزه  احلق  هذا  يفقد  ال�سجن  دخوله  مبجرد  اإنه  والقول: 
احلق ل�سيق بالإن�سان اأينما كان ويف اأي ظروف، ولكن تختلف الطبيعة الإجرائية 
له احلق يف حرمة  يثبت  فال�سجني  بجوهره؛  امل�سا�ص  دون  من  هذا احلق  ملمار�سة 
الدويل  العهد  راأ�سها  وعلى  الدولية  املواثيق  العديد من  واأكد ذلك  حياته اخلا�سة 
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي نظم الإطار العام للحق يف احرتام احلياة 
اأي �سخ�ص،  اأنه ل يجوز تعري�ص  اخلا�سة حيث جاء يف املادة ال�سابعة ع�سرة منه 
على نحو تع�سفي اأو غري قانوين للتدخل يف خ�سو�سياته اأو �سوؤون اأ�سرته اأو بيته اأو 
مرا�سالته، ول لأي حمالت غري قانونية مت�ص �سرفه اأو �سمعته، ومن حق كل �سخ�ص 

اأن يحميه القانون من مثل هذا التدخل اأو امل�سا�ص.

وكذلك اأ�سارت اإىل هذا احلق التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان يف املادة الثامنة 
منها: لكل اإن�سان حق احرتام حياته اخلا�سة والعائلية وم�سكنه ومرا�سالته ول يجوز 
لل�سلطة العامة اأن تتعر�ص ملمار�سة هذا احلق اإل وفقا للقانون ومبا متليه ال�سرورة 
يف جمتمع دميقراطي ل�سالح الأمن القومي و�سالمة اجلمهور اأو الرخاء القت�سادي 
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اأو  والآداب،  العامة  ال�سحة  حماية  اأو  اجلرمية،  ومنع  النظام  حفظ  اأو  للمجتمع، 
التفاقية  املادة احلادية ع�سرة من  اأكدته  وما  الآخرين وحرياتهم.   حماية حقوق 
الأمريكية حلقوق الإن�سان اأن لكل اإن�سان اأن يحرتم �سرفه وت�سان كرامته ول يجوز 
اأو  اأ�سرته  �سوؤون  يف  اأو  اخلا�سة  حياته  يف  تع�سفي  اأو  اعتباطي  لتدخل  يتعر�ص  اأن 
منزله اأو مرا�سالته، ول اأن يتعر�ص لعتداءات غري م�سروعة على �سرفه اأو �سمعته 

ولكل اإن�سان احلق يف اأن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل اأو تلك العتداءات.

احلياة  احرتام  يف  احلق  م�سمون  على  الدولية  املواثيق  هذه  جتمع  تكاد  وعليه، 
اخلا�سة كحق اأ�سيل ثابت، وكما �سلف فان النزلء يف ال�سجون يثبت لهم هذا احلق 
بذويه  بالت�سال  للنزيل  ي�سمح  اأن  ابتداًء من  ال�سجنية  املن�ساأة  خالل وجودهم يف 
وباأ�سرته واأ�سدقائه على فرتات منتظمة وبتلقي الزيارات من هوؤلء با�ستمرار، وهذا 
ما اكدته املادة احلادية والع�سرون من القواعد النموذجية الدنيا حلقوق ال�سجناء، 
وجاء يف املادة )22( منها اأي�سا مينح ال�سجني الأجنبي قدرا معقول من الت�سهيالت 
لالت�سال باملمثلني الدبلوما�سيني والقن�سليني للدولة التي ينتمي اإليها، وهذا اأي�سا 

ميكن اعتباره جزًءا من حماية احلق يف اخل�سو�سية واحرتام احلياة اخلا�سة.

ومينح كذلك ال�سجناء املنتمون اإىل دول لي�ص لها ممثلون دبلوما�سيون اأو قن�سليون 
والالجئون وعدميو اجلن�سية  ت�سهيالت مماثلة لالت�سال باملمثل الدبلوما�سي للدولة 
املكلفة برعاية م�ساحلهم اأو باأي �سلطة وطنية اأو دولية تكون مهمتها حماية مثل هوؤلء 
الأ�سخا�ص، واأن تتاح لهم اأي�سا موا�سلة الطالع بانتظام على جمرى الأحداث ذات 
اأي من�سورات خا�سة ت�سدرها  اأو  الدورية  اأو  اليومية  ال�سحف  الأهمية عن طريق 
اإدارة ال�سجون، اأو بال�ستماع اإىل حمطات الإذاعة اأو اإىل املحا�سرات اأو باأي و�سيلة 
مماثلة ت�سمح بها الإدارة ، ويعترب ذلك جزًءا من الت�سال بالعامل اخلارجي الذي 
اخلا�سة  احلياة  بناء  من  جزًءا  ويعترب  الأحداث  �سورة  يف  البقاء  لل�سجني  ي�سمن 
والإمناء الطبيعي والذهني له يف ظل ظروف طبيعية، اإذ ل ي�ستقيم القول: اأن يلقى 
لديه حالة من  يخلق  كامل مما  ب�سكل  العامل  تغييبه عن  مبا�سرة يف  عقوبات غري 

التخلف الذهني اأو عدم النمو الطبيعي ملدركاته احل�سية.
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يتم  اأن  منها  والأربعني  الثالثة  املادة  الدنيا يف  النموذجية  القواعد  اأي�سا يف  وجاء 
الأ�سياء  من  ذلك  وغري  واملتاع  الثمينة  واملقتنيات  النقود  بو�سع  لل�سجني  ال�سماح 
من  يوقع  ك�سف  يف  ذلك  تنظيم  ويتم  ال�سجن  دخوله  لدى  اأمني  حرز  يف  اخلا�سة 
�سريطة  ال�سجن،  باإدارة  املكلفني  الأ�سخا�ص  من  ذلك  على  امل�سرف  ومن  ال�سجني 
العتداء  اأو  تلفها  وعدم  �سالمتها  ت�سمن  اأو�ساع  الأ�سياء يف  تلك  تبقى  اأن  �سمان 
اإدارة  يف  مكان  يف  باإحكام  تقفل  خا�سة  خزانة  يف  و�سعها  يتم  ما  وعادة  عليها، 
�سمن  والنقود  الأ�سياء  تلك  اإعادة  ال�سجني  �سراح  اإطالق  لدى  يتم  واأن  ال�سجن 
الك�سف املحفوظ لهذه الغاية ويوقع باأنه ت�سلم اأغرا�سه ومقتنياته ال�سخ�سية ب�سكل 
كامل من دون اأي نق�ص، ف�سال عن حق النزيل يف تلقي الأموال واإنفاقها وتلقي املتاع 
واللبا�ص من خارج ال�سجن، ولكن درج بع�ص الأنظمة القانونية على حتديد مبالغ 
اأو ملمار�سة  ال�سجن لأغرا�ص غري م�سروعة  ا�ستخدامها داخل  يتم  الإنفاق حتى ل 
العمل اجلربي من بع�ص النزلء على بع�سهم مقابل احل�سول على بع�ص الأموال 

فيتم حتديد مبلغ حمدد ي�سمح باإنفاقه خالل الأ�سبوع اأو ال�سهر.

والر�سائل  والفاك�سات  الربيدية  املرا�سالت  تلقي  لل�سجني  يثبت  ال�سياق  ذات  ويف 
الربقية من دون اأن تخ�سع اإىل املراقبة اأو الإتالف اأو الطالع عليها،  واأن يتم ذلك 
يف اأماكن ت�سمن عدم املراقبة اأو املتابعة اأو التن�ست من قبل اأي �سخ�ص، ويف حالة 
ال�ستباه املوثوق باأن حمتوى هذه الت�سالت جزء من جرمية اأو لإمتام عنا�سرها  
اإىل اتباع الإجراء القانوين باأخذ الإذن من املدعي العام امل�سوؤول  اأن ي�سار  يجب 
الإجراءات  �سمن  املرا�سالت  هذه  على  بالطالع  ال�سماح  م�سروعية  يقرر  الذي 

وال�سوابط القانونية التي ينظمها القانون.

املطلب الثاين: عدم التعر�س للتعذيب اأو �ضوء املعاملة

ل يجوز تعري�ص اأي �سخ�ص للتعذيب اأو للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 
التقييد، وهو ينطبق على كل  اأو  املهينة وهذا احلق مطلق غري قابل لالنتقا�ص  اأو 
اإن�سان، ول يجوز البتة تعليق العمل به حتى يف اأوقات احلرب اأو التهديد باحلرب اأو 
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عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي اأو حالت الطوارئ، كما ل يجوز التعلل باأي ظروف لتربير
 التعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 114 . 

وجميع املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون ممنوعون من اإيقاع اأي �سرب من �سروب 
�سخ�ص  اأي  على  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  التعذيب 
ارتكاب  تربير  لهم  يجوز  ول  حيالها،  الت�سامح  اأو  ا�ستخدامها  على  التحري�ص  اأو 
من  ذلك  يعفيهم  ل  روؤ�سائهم حيث  من  لهم  الأوامر  ب�سدور  بالتعلل  الأفعال  هذه 
امل�سوؤولية، بل يجب عليهم رف�ص مثل تلك الأوامر واأن ت�سمن لهم القوانني الوطنية 

عدم التعر�ص لأي عمل انتقامي.

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  واملعاملة  التعذيب  ا�ستخدام  يحظر  اأنه  كما 
املخالفات  على  كعقوبات  مظلمة  زنازين  يف  واحلب�ص  البدنية  العقوبات  اأو  املهينة 
اإخالء  �سرورة  اإىل  الدول  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  نبهت  وقد   .115 التاأديبية 
جميع اأماكن الحتجاز من اأي معدات ميكن اأن ت�ستخدم ملمار�سة التعذيب اأو اإ�ساءة 
املعاملة، وكذلك ن�ست املادة اخلام�سة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأن: 
اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  للمعاملة  ول  للتعذيب  اأحد  اإخ�ساع  "ل يجوز 
احلاطة بالكرامة".  كما جاء يف املادة ال�سابعة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية : "ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية 
اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة، وعلى وجه اخل�سو�ص، ل يجوز اإجراء اأي جتربة 
يجوز  "ل  ال�سجن:  اأو  الحتجاز  اأ�سكال  �سكل من  لأي  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�ص  املتعلقة بحماية جميع  املبادئ  )6( من جمموعة  )114(     املبداأ 
اإخ�ساع اأي �سخ�ص يتعر�ص لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن للتعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املهينة. ول يجوز الحتجاج باأي ظرف كان كمربر للتعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة".
)115(     9  )1( فيما يتعلق باأماكن الحتجاز ، من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء حيثما وجدت زنزانات اأو غرف فردية للنوم ل يجوز 
اأن يو�سع يف الواحدة منها اأكرث من �سجني واحد ليال. فاإذا حدث لأ�سباب ا�ستثنائية، كالكتظاظ املوؤقت، اأن ا�سطرت الإدارة املركزية 

لل�سجون اإىل اخلروج عن هذه القاعدة، يتفادى و�سع م�سجونني اثنني يف زنزانة اأو غرفة فردية.
               )2( وحيثما ت�ستخدم املهاجع، يجب اأن ي�سغلها م�سجونون يعتنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعا�سر يف هذه الظروف. ويجب اأن يظل 
هوؤلء ليال حتت رقابة م�ستمرة، موائمة لطبيعة املوؤ�س�سة. 10- توفر جلميع الغرف املعدة ل�ستخدام امل�سجونني، ول�سيما حجرات النوم ليال، 
جميع املتطلبات ال�سحية، مع احلر�ص على مراعاة الظروف املناخية، وخ�سو�سا من حيث حجم الهواء وامل�ساحة الدنيا املخ�س�سة لكل 
�سجني والإ�ساءة والتدفئة والتهوية. 11 - يف اأي مكان يكون على ال�سجناء فيه اأن يعي�سوا اأو يعملوا: )اأ( يجب اأن تكون النوافذ من الت�ساع 
بحيث متكن ال�سجناء من ا�ستخدام ال�سوء الطبيعي يف القراءة والعمل، واأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي �سواء وجدت 
 اأم مل توجد تهوية �سناعية، )ب( يجب اأن تكون الإ�ساءة ال�سناعية كافية لتمكني ال�سجناء من القراءة والعمل من دون اإرهاق نظرهم.
 12- يجب اأن تكون املراحي�ص كافية لتمكني كل �سجني من تلبية احتياجاته الطبيعية يف حني �سرورتها وب�سورة نظيفة ولئقة. 13- يجب اأن 
تتوافر من�ساآت ال�ستحمام والغت�سال بالد�ص بحيث يكون يف مقدور كل �سجني ومفرو�سا عليه اأن ي�ستحم اأو يغت�سل، بدرجة حرارة متكيفة مع 
اجلو، بالقدر الذي تتطلبه ال�سحة العامة تبعا للف�سل واملوقع اجلغرافيني للمنطقة، على األ يقل ذلك عن مرة يف الأ�سبوع يف مناخ معتدل. 

14- يجب اأن تكون جميع الأماكن التي يرتدد اإليها ال�سجناء بانتظام يف املوؤ�س�سة م�ستوفاة ال�سيانة والنظافة يف كل حني.
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طبية اأو علمية على اأحد من دون ر�ساه احلر". 
بحقوق  املتعلقة  املبادئ  من   )2( الفقرة   - والثالثني  ال�ساد�ص  املبداأ  يف  جاء  كما 
الأ�سخا�ص املحتجزين: "يحظر فر�ص قيود على هذا ال�سخ�ص ل تقت�سيها مطلقا 
حفظ  اأو  العدل  اإقامة  اأو  التحقيق  عملية  عرقلة  منع  دواعي  اأو  الحتجاز  اأغرا�ص 

الأمن وح�سن النظام يف مكان الحتجاز".

وكذلك القاعدة )1/54( من القواعد النموذجية الدنيا: "ل يجوز ملوظفي ال�سجون 
اأن يلجاأوا اإىل القوة، يف عالقتهم مع امل�سجونني، اإل دفاعا عن اأنف�سهم اأو يف حالت 
اإىل  ي�ستند  لأمر  ال�سلبي  بالمتناع  اأو  بالقوة  اجل�سدية  املقاومة  اأو  الفرار  حماولة 
القانون اأو الأنظمة.  وعلى املوظفني الذين يلجاأون اإىل القوة األ ي�ستخدموها اإل يف 
اأدنى احلدود ال�سرورية، واأن يقدموا فورا تقريرا عن احلادث اإىل مدير ال�سجن".

تعري�سهم  اإن�سانية وعدم  ال�سجناء معاملة  فاإنه يجب معاملة  �سبق،  ما  وبناًء على 
للتعذيب اأو �سوء املعاملة واإن خطورة ال�سجني لي�ست �سببا مربرا لتعري�سه للعقوبات 

الالاإن�سانية. 
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الف�ضل الرابع: �ضمانات املحاكمة العادلة خالل مرحلة املحاكمة

التي  املراحل  اأهم  من  املحاكمة  مرحلة  خالل  العادلة  املحاكمة  �سمانات  تعترب 
القناعة  مبداأ  ت�سكيل  يف  املحكمة  اإليها  وت�ستند  الق�سائية  الأحكام  عليها  تبنى 
الوجدانية بالعتماد على م�سروعية الأدلة والبينات التي مت احل�سول عليها خالل 
الف�سل احلديث عن هذه  يتناول هذا  وعليه  التحقيق،  قبل  ما  اأو  التحقيق  مرحلة 
ال�سمانات حيث �سيتم احلديث يف املبحث الأول عن احلق يف امل�ساواة اأمام القانون، 
قرينة  وافرتا�ص  واملن�سف،  العلني  النظر  يف  للحق  الثاين  املبحث  تخ�سي�ص  ومت 
الرباءة يف املبحث الثالث، ومت احلديث يف املبحث الرابع عن احلق يف عدم التعر�ص 
للتعذيب واملعاملة املهينة والالاإن�سانية، وكاأحد �سمانات املحاكمة العادلة مت اإفراد 
املبحث اخلام�ص للحديث عن عدم �سريان القوانني باأثر رجعي، واملبحث ال�ساد�ص 
مت فيه �سرح حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه اأو من خالل حمام وا�ستدعاء ال�سهود 
املبحث  يف  وا�ستئنافه  حكم  على  احل�سول  يف  احلق  واأخريا  مبرتجم،  وال�ستعانة 

ال�سابع.

املبحث الأول: احلق يف امل�ضاواة اأمام القانون 

 ،116 القانون  �سيادة  مبداأ  اإر�ساخ  يتم  خالله  من  الذي  الأول  هو  ال�سمان  هذا  ُيَعد 
ب�سكل عادل ونزيه  املنازعات  الف�سل يف  الق�ساء على  الأفراد بقدرة  ويعزز �سعور 
وفّعال، من دون اأي متييز اأو حماباة لطرف على اآخر �سواء يف ن�سو�ص القانون اأو يف 
املثول اأمام املحاكم، ويجب على الدول اأن ت�سعى من خالل القوانني التي تنظم �سكل 

املجال�ص الق�سائية لديها اإىل تاأكيد كفالة هذا املبداأ بن�سو�ص �سريحة. 

)116(     جاء يف القرار رقم )42/2000( ال�سادر عن جلنة حقوق الإن�سان يف الدورة ال�ساد�سة واخلم�سني ب�ساأن ا�ستقالل ونزاهة الق�ساء واملحلفني 
واخلرباء الق�سائيني وا�ستقالل املحامني "اإذ ت�سرت�سد باملواد )7 و8 و10 و11( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وباملواد )2 و14 و26( 
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واإذ ت�سع يف اعتبارها اإعالن وبرنامج عمل فيينا )A/CONF  23/157( ول 
الق�ساء  ونزاهة  ا�ستقالل  باأن  منها  واقتناعا  منهما،  الثاين  اجلزء  من  و95(  و90   88( والفقرات  الأول  اجلزء  من   )27( الفقرة  �سيما 

وا�ستقالل املهنة القانونية هي �سروط اأ�سا�سية ل بد منها حلماية حقوق الإن�سان ول�سمان عدم وجود متييز يف اإقامة العدل".
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واحلق يف امل�ساواة اأمام القانون يعني اأن الكل �سواء اأمام القانون وثبات هذا احلق 
فئة،  اأو  اإن�سان  اأي  �سد  متييزية  ن�سو�ص  اأي  من  القوانني  تخلو  واأن  اإن�سان،  لكل 
واأن تت�سم املمار�سات اليومية والأعمال الق�سائية والإدارية ذات العالقة بالق�ساء 
عدم  اإىل  بالإ�سافة  الق�سائية،  اخلدمة  متلقي  اأو  املتقا�سني  جميع  بني  بامل�ساواة 
تف�سري اأو تاأويل اأي ن�سو�ص قانونية على �سكل متييزي بني �سخ�ص واآخر يخ�سعون 

للظروف والقاعدة القانونية نف�سها. 

املبداأ  هذا  باعتبار  املحاكم  اأمام  الأفراد  جميع  م�ساواة  تاأكيد  اأي�سا  ذلك  ولزوم 
يف  اإن�سان  لكل  ثابتا  احلق  هذا  يكون  واأن  العدالة،  لروح  وحقيقيا  واقعيا  جت�سيدا 
اإليها واأن ي�سمن معاملته على قدم امل�ساواة مع جميع  اأن يلجاأ اإىل حمكمة للتظلم 

الأطراف 117 .

 وي�سمل احلق يف امل�ساواة اأمام القانون واملحاكم ت�ساوي الرجال والن�ساء يف التمتع 
بجميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والثقافية امل�سونة يف 
اإعالن  118، وقد حدد  التفاقيات الدولية.  ول يجوز حرمان الن�ساء من هذا احلق 
اإىل  احلكومات  جميع  دعوة  ال�سرتاتيجية  اأهدافهما  بني  من  بكني  عمل  وبرنامج 
العملي، وذلك بجملة  التطبيق  القانون ويف  التمييز مبوجب  امل�ساواة وعدم  �سمان 
اأمور من بينها رف�ص اأي قانون متييزي بني الرجل واملراأة واإزالة التمييز من نظم 

تطبيق العدالة واإجراءاتها. 

)117(     وهذا ما اكدته املادة )7( من الإعالن العاملي "النا�ص جميعا �سواء اأمام القانون، وهم يت�ساوون يف حق التمتع بحماية القانون دومنا متييز، 
 كما يت�ساوون يف حق التمتع باحلماية من اأي متييز ينتهك هذا الإعالن ومن اأي حتري�ص على مثل هذا التمييز".

              وكذلك املادة )1/2( من العهد الدويل "تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع 
الأفراد املوجودين يف اإقليمها والداخلني يف وليتها، من دون اأي متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي �سيا�سيا اأو 
غري �سيا�سي، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو الن�سب اأو غري ذلك من الأ�سباب". وكذلك املادة )26( من"العهد الدويل "النا�ص 
جميعا �سواء اأمام القانون ويتمتعون من دون اأي متييز بحق مت�ساو يف التمتع بحمايته. ويف هذا ال�سدد يجب اأن يحظر القانون اأي متييز واأن 
يكفل جلميع الأ�سخا�ص على ال�سواء حماية فعالة من التمييز لأي �سبب، كالعرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي �سيا�سيا اأو غري 

�سيا�سي، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة اأو الن�سب، اأو غري ذلك من الأ�سباب".
)118(   راأت اللجنة املذكورة اأن قانون بريو الذي ل ي�سمح اإل للزوج باأن ميثل ممتلكات الأ�سرة اأمام املحاكم ينتهك "العهد الدويل"، وكذلك ما 
اأ�سارت اإليه جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة ما يلي: "يحد بع�ص البلدان من حق املراأة يف التقا�سي من خالل القوانني املطبقة، و�سيق 
املجال اأمامها للح�سول على ا�ست�سارات قانونية، وعجزها عن التما�ص الإن�ساف من املحاكم. كما اأنه لي�ص ملركزها ك�ساهدة اأو ل�سهادتها يف 
بع�ص البلدان الأخرى الحرتام والثقل اأنف�سهما اللذان يتمتع بهما الرجل. وحتد هذه القوانني اأو العادات من حق املراأة يف اأن ترعى ب�سورة 
التو�سية رقم  اأن حتتفظ بن�سيبها منها، وت�سعف من مكانتها كفرد م�ستقل وم�سوؤول له قيمته يف جمتمعها".مبوجب  اأو  فعالة ممتلكاتها 

)28( التي تتحدث عن اللتزامات الأ�سا�سية للدول الأطراف مبوجب املادة )2( من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.
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 وينطبق ذلك اأي�سا على الرعايا الأجانب يف امل�ساواة اأمام املحاكم، اإذ اإنه مبجرد 
ال�سماح لالأجانب بدخول اأرا�سي الدولة الطرف، يحق لهم التمتع بهذا احلق ويعامل 

الأجانب على قدم امل�ساواة اأمام املحاكم ب�ستى اأنواعها 119 . 

من  املت�ساوية  املعاملة  اأن  التحديد  وجه  على  اأي�سا  ال�سمان  هذا  لإعمال  وي�سرتط 
جانب املحاكم يف الق�سايا اجلنائية تقت�سي امل�ساواة يف معاملة الدفاع والدعاء على 
نحو ي�سمن اأن تتاح لكال الطرفني فر�سة مت�ساوية يف اإعداد مرافعته والرتافع من 
خالل الإجراءات واحل�سور واملثول واملدد الزمنية الالزمة لتقدمي الدفاع واملرافعة. 
واأن يعامل كل متهم على قدم امل�ساواة مع غريه من املتهمني بارتكاب جرائم مماثلة 
من دون اأدنى متييز، ولي�ص املق�سود بالت�ساوي يف املعاملة التطابق يف الإجراءات 
اأو تطبيق الإجراء نف�سه بل اأن يكون النظام الق�سائي قادرا على ا�ستجابة متماثلة 
قرارات  ت�سدر  عندما  املبداأ  هذا  وُينتهك  املو�سوعية.  احلقائق  تتطابق  عندما 
املحاكم يف الوقائع نف�سها ب�سكل مغاير اأو اأن ت�سدر القرارات الإدارية على اأ�س�ص 
نف�سها  الوقائع  كانت  اإذا  اأنه  هنا  تو�سيحه  الواجب  ومن  الأطراف.  بني  متييزية 
و�سدرت اأحكام خمتلفة بناًء على بينات خمتلفة قدمت خالل الق�سايا فاإن اختالف 
الأحكام وتطبيق القانون وت�سبيب احلكم �ساأن ت�ستقل فيه املحكمة الأعلى درجة من 
خالل طرق الطعن العادية وغري العادية، لكن تكمن الإ�سكالية عندما تتوحد الوقائع 
والبينات اأو يح�سل الإجراء نف�سه اأمام املحكمة ومل ت�ستجب املحكمة لهذا الإجراء 
ال�ستجابة نف�سها لختالف �سخو�ص اخل�سوم فاإنه يف مثل هذه احلالة يعترب انتهاكا 

لهذه احلالة.

ومن باب اأوىل األ ينتهك هذا املبداأ على اأ�سا�ص الباعث اأو الدافع على ارتكاب جرمية 
�سواء كانت ذات طابع �سيا�سي اأو طابع ع�سكري اأو األ ي�ستجيب النظام الق�سائي من 

خالل الإجراءات بناًء على تلك الدوافع.
 

وعليه، يعاود التذكري باأن اإعمال هذا ال�سمان اأي�سا يركز يف القاعدة القانونية اأن 
تت�سم بالعموم والتجرد والنطباق على اجلميع، ل اأن تتم �سياغة هذه القواعد على 

)119(       وهذا احلق من�سو�ص عليه يف املادة )5( من "الإعالن املتعلق بحقوق الإن�سان لالأفراد الذين لي�سوا من مواطني البلد الذي يعي�سون فيه".
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اأ�س�ص ل تراعي جوهرها، اأو على اأ�سا�ص من التمييز، ف�سال عن اأن ذلك ين�سرف 
واأن  فيها،  الإجراءات  وتنظيم  املحاكم  ت�سكيل  خاللها  من  يتم  التي  القوانني  اإىل 
ت�سمن امل�ساواة واحلياد يف الت�سريع واملمار�سة على حد �سواء، ويف اإعمال هذا املبداأ 
جاء يف ر�سالة عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه - اإىل قا�سي الإ�سالم اأبي مو�سى 
الأ�سعري: "اأ�ص بني النا�ص يف جمل�سك ووجهك وعدلك"، فيجب اأن ي�سعر املتقا�سون 

ب�سكل وا�سح بامل�ساواة يف الإجراءات واملمار�سات الق�سائية كافة. 

املبحث الثاين: احلق يف النظر العلني واملن�ضف 

وال�سمانات  الإجراءات  جميع  للق�سايا  واملن�سف  العلني  النظر  يف  احلق  ي�سمل 
هذا  ومفاد  اأو�سع،  ب�سكل  الدولية  املعايري  يف  املحددة  العادلة  باملحاكمة  اخلا�سة 
الدويل  املعيار  اإدماج  والقدرة على  الدولية  للمعايري  الوطنية  الت�سريعات  ا�ستجابة 
يف الق�ساء الوطني، ويعترب النظر املن�سف العلني جوهر مفهوم املحاكمة العادلة 
الرباءة، واحلق يف  الإجرائية مثل احلق يف افرتا�ص  ال�سمانات  بباقي  وذا عالقة 
عن  يدافع  اأن  يف  واحلق  الدفاع،  يف  واحلق  له،  مربر  ل  تاأخري  دون  من  املحاكمة 
نف�سه ب�سخ�سه اأو عن طريق توكيل حمام، واحلق يف ا�ستدعاء ال�سهود وا�ستجوابهم، 

واحلق يف احلماية من تطبيق القوانني باأثر رجعي وغري ذلك من �سمانات. 

ومع ذلك يجب تاأكيد املعايري الدولية التي حتكم �سمانات املحاكمة العادلة والتي 
الق�سائي  النظام  كان  وكلما  توافرها،  الواجب  ال�سمانات  من  الأدنى  احلد  متثل 
املمار�سات  خالل  من  ال�سمانات  تلك  من  اأكرب  قدر  حتقيق  على  قادرا  الوطني 
العديد من  اإدماج  اأو  اأكرب  ب�سكل  اأو تعزيزها  الكامل  الإعمال  والت�سريعات ل�سمان 
وا�ستقالل  باأداء  للجمهور  وثقة  الق�سائي  للنظام  ح�سانة  ذلك  �سكل  ال�سمانات 
واملن�سف  العلني  النظر  يف  احلق  اأن  التاأكيد  يجب  هنا  ومن  الق�سائية.   املوؤ�س�سة 
ل يتوقف عند ق�سية اأو واقعة معينة اأو عند خ�سم واإمنا ينظر اإليه ب�سكل �سمويل 

للنظام الق�سائي برمته والطريقة التي اأديرت بها املحاكمة. 
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واإذا كان املق�سود اأن يتم بع�ص اإجراءات التحقيق البتدائي اأو الأويل مبعزل عن 
جمهور النا�ص وتقت�سر فقط على اخل�سوم فاإن الإجراءات اأمام املحاكم يجب اأن 
الق�ساء  فائدة مزدوجة: فيحقق احرتام  يوؤدي هذا  اإذ  النا�ص؛  لعوام  بالعلنية  تتم 

والثقة بنزاهته ومن جهة اأخرى حتقيق �سيا�سة الردع العام 120 .

دون  املحاكمة، من  اإن�سان يف ح�سور  كل  ال�سمانات: حق  كاأحد  بالعالنية  ويق�سد 
�سرط اأو قيد اأو عائق ما من �ساأنه اأن يخل باحل�سور العلني اأو مينع اأو يحول دون 
و�سول الفرد اإىل املحكمة، ويتجاوز ذلك اإىل اتاحة الفر�سة له مل�ساهدة اإجراءات 
اإجراءات املحاكمة والإملام بها،  املحاكمة، ومتكن جمهور النا�ص من الطالع على 
اإجراءات، وما يدور خاللها من مناق�سات وما يدىل  يتخذ فيها من  والإفادة مما 

فيها من اأقوال ومرافعات 121. 

 جتدر الإ�سارة اإىل اأن النظام اجلنائي الإ�سالمي مل يكتف فقط بالعرتاف للق�ساء 
فيح�سرها  اجلميع  اأمام  مفتوحة  الق�ساء  جل�سات  تكون  اأن  اأوجب  بل  با�ستقالله، 
اخل�سوم وغريهم وي�سهد احل�سور مراحل التقا�سي واملرافعة كافة وي�سمعوا اأقوال 
الأطراف وتدخل القا�سي وتو�سيحات ال�سهود واأدلة الإثبات، وهو ما من �ساأنه اأن 
نفو�ص  الق�ساء يف  ا�ستقالل  وير�سخ  �سفافية وو�سوحا  الق�سائي  العمل  ي�سفي على 

املتقا�سني وال�سهود واحل�سور وي�سون ا�ستقالل القا�سي الفردي 122 .

املحاكمة  اإجراءات  ال�سك حول  توؤ�س�ص حالة من  اأن  �ساأنها  املحاكمة من  �سرية  اإن 
وجتعل القا�سي يف موقف ال�سبهة ودائرة التهام حول عمله الق�سائي، مما ينعك�ص 
�سلبا على اأداء مرفق الق�ساء ب�سكل عام123 .  وعليه، فاإن املحاكمة العادلة ل تتج�سد 
يف اأر�ص الواقع اإل اإذا كانت جل�سات الق�ساء مفتوحة اأمام اجلميع، ليمار�ص هوؤلء 
رقابة �سعبية على القا�سي واأعوانه لتدفعه اأكرث اإىل تطبيق حكم القانون ومراعاة 
حقوق اخل�سوم وامل�ساواة بينهم، ويف ذلك قال ابن قدامة: "الق�ساء يف امل�سجد اأمر 
النا�ص القدمي وبه قال مالك واإ�سحاق وابن املنذر".  وقال ال�سافعي: "يكره ذلك ملا 

)120(  د. م�سطفى العوجي، مقدمة يف درا�سة حقوق الإن�سان، بريوت، موؤ�س�سة بريوت، ط1 ، 1981م، �ص 702-701.
)121(  حامت بكار، حماية حق املتهم يف حماكمة عادلة )درا�سة مقارنة(، عمان، ط 1، 1998م، �سفحة 83. 

)122(  د. ماأمون �سالمة، الإجراءات اجلنائية يف الت�سريع امل�سري، القاهرة، دار النه�سة العربية، 1996م، �ص 97.
قاعدة  بالل،  عو�ص  اأحمد  الدكتور  وكذلك   ،531 �ص  1970م،  العربي،  الفكر  دار  القاهرة،  اجلنائية،  الإجراءات  مبادئ  عبيد،  )123(   روؤوف 

ا�ستبعاد الأدلة املتح�سلة بطرق غري م�سروعة يف الإجراءات اجلنائية املقارنة، القاهرة، دار النه�سة العربية، 2003م.
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روي اأن عمر كتب اإىل القا�سم بن عبداهلل األ يق�سي يف امل�سجد لأنه تاأتيك احلائ�ص 
واجلنب".  وقال الإمام مالك اأن الق�ساء قربة وطاعة واإن�ساف بني النا�ص فلم يكره 
يف امل�سجد.  وكان �سلى اهلل عليه و�سلم يجل�ص يف امل�سجد مع حاجة النا�ص يف الفتيا.

ويف جمال تب�سيط الإجراءات وتقريب الق�ساء من املتقا�سني ما ذكره الفقهاء يف 
الإ�سالم من وجوب جلو�ص القا�سي يف مكان يتو�سط البلد.  وقال ابن قدامة: "ينبغي 
اأن يكون جلو�سه يف و�سط البلد لئال يبعد على قا�سيه" 124 . وجاء اأي�سا: "يجب اأن 
يكون مو�سع الق�ساء يف و�سط البلد يف بناء وا�سع للجلو�ص فيه واأن يكون يف ال�سيف 
هويا ف�سيحا ويف ال�ستاء كنا كنينا.  وقال اأي�سا حتى ل يحرج القا�سي مع الربوز اإىل 

ال�ستئذان عليه" 125. 

ويعترب اإعمال ملبداأ العلنية اأن تكون قاعات املحاكم وا�سعة ت�سمح بوجود العدد الكايف 
من احل�سور وتت�سع للخ�سوم ولأعوان القا�سي، واأن تكون يف مكان �سهل الو�سول اإليه 
وت�سمح مبرور الهواء وال�سوء اإليها، واأن تكون الإنارة فيها كافية ل�سمان م�ساهدة 
احل�سور الإجراءات كافة من دون عناء، ومن باب اأوىل اأنه اإذا كانت قاعة املحاكمة 
تت�سمن �سا�سات كمبيوتر لعر�ص اأقوال ال�سهود واملحا�سر التي ينظمها القا�سي اأن 

يكون بالإمكان م�ساهدة هذه ال�سا�سات للخ�سوم ووكالئهم. 

وقد اأو�سحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأن النظر املن�سف للدعوى يتطلب عددا 
واحرتام مبداأ  امل�ساواة  والدعاء على قدم  الدفاع  بينها معاملة  ال�سروط، من  من 
احلق يف رفع دعاوى الخت�سام و�سرعة التقا�سي 126. واأنها ترى - اأي اللجنة - اأن 
نظر الدعوى الق�سائية، ب�سرف النظر عن احلالت ال�ستثنائية املذكورة يف املادة 

)124(   ابن قدامة املقد�سي، املغني على خمت�سر اخلرقي، �سبطه و�سححه عبدال�سالم حممد �ساهني، ط 1، بريوت، دار املكتبة العلمية، 1994م، 
�ص 34.

)125(   الإمام حممد بن عبداهلل بن علي اخلر�سي املالكي، حا�سية اخلر�سي على خمت�سر �سيدي خليل، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1997م، 
�ص 493. 

)126(    وقد انتهت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اإىل اأن احلق يف النظر املن�سف قد تعر�ص لنتهاك عام، وذلك يف حالة تعر�ص فيها ثمانية من 
اخل�سوم ال�سيا�سيني للرئي�ص الزائريي ال�سابق موبوتو �سي�سي �سيكو لأحكام بال�سجن مددا طويلة، بعد حماكمات مل تتوافر فيها ال�سمانات 
الإجرائية. وكان هوؤلء املتهمون، وكلهم �سبق اأن نفوا اإىل اخلارج اأو فر�ست عليهم الإقامة اجلربية يف املنازل يف عام 1981م، قد قب�ص 
عليهم من جديد وقدموا للمحاكمة - فيما بعد - اأمام حمكمة اأمن الدولة بتهمة التاآمر على قلب نظام احلكم. ومل ُي�ستدع املتهمون اإىل 
املحكمة، ومل ي�ستجوب ثالثة منهم يف املراحل ال�سابقة على املحاكمة، وقد اأرغموا هم واأ�سرهم على تغيري حمل اإقامتهم مبوجب"تدبري 
علني  من�سف  نظر  من  حرموا  واأنهم  تع�سفا،  لالحتجاز  تعر�سوا  اأنهم  بينها،  من  كان  نتائج،  جملة  اإىل  اللجنة  وانتهت  خا�ص".  اإداري 

لدعواهم ب�سبب اآرائهم )املعار�سة(".
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)1/14( من العهد الدويل، يجب اأن يتم - بوجه عام - يف جل�سات علنية مفتوحة 

للجمهور العام، مبن يف ذلك الإعالميون، ويجب، على �سبيل املثال، األ يقت�سر على 
فئة معينة من الأفراد فح�سب.

اأحكامها  وت�سدر  جل�ساتها  جميع  املحاكم  تعقد  اأن  يجب  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�سا 
يف اإطار واأجواء ت�سودها العلنية، ما عدا بع�ص احلالت ال�ستثنائية واملحددة على 
�سبيل احل�سر ويف اأ�سيق احلدود، وتعترب �سمانة العالنية اإحدى اأهم الو�سائل اأمام 
املحاكمة  �سمانات  بباقي  اللتزام  ومدى  املحاكم  اأداء  بر�سد  واملعنيني  املراقبني 
واملمار�سات  القوانني  مراعاة  مدى  حول  راأي  اأو  قناعة  ت�سكيل  وبالتايل  العادلة، 
الوطنية للمعايري الدولية يف هذا اخل�سو�ص، وجاء ذلك يف م�سودة الإعالن اخلا�ص 
اجلمعية  خالل  من  املتحدة  الأمم  اعتمدته  الذي  الإن�سان  حقوق  عن  باملدافعني 
العامة عام 1998م 127.  يدخل يف م�سمون اإعمال مبداأ العلنية اإجراء اجلل�سات ب�سكل 
�سفوي لالدعاء واملرافعة يف ح�سور اجلمهور مبا يف ذلك ال�سحافة، ويتطلب ذلك 
اأن يتم الإعالن م�سبقا عن موعد ومكان جل�سات املرافعة للجمهور العام واأن تتوافر 
الت�سهيالت الالزمة، يف احلدود املعقولة، حل�سور الأفراد املعنيني من اجلمهور تلك 

اجلل�سات وهذا ينطبق على الدعاوى املدنية واجلزائية. 

وقد اأ�سارت املحكمة الأوروبية واللجنة الأوروبية اإىل اأن العلنية يجب اأن تتم ولو بحٍدّ 
اأدنى من حمكمة واحدة على الأقل واأن تعالج حيثيات الق�سية عالنية، واأنه حيثما 
اأجريت جل�سة �سفوية حليثيات الدعوى يف حمكمة دنيا، فال ي�سرتط اأن يتم نظرها 
اإجراء جل�سة  ين�ساأ احلق يف  فقد  ومع هذا  علنا،  اأو  �سفاهًه  ال�ستئناف  يف مرحلة 
�سفوية يف هذه املرحلة عندما يكون من �ساأن دعوى ال�ستئناف اأن تثري ق�سايا حول 

وقائع الدعوى اأو ن�سو�ص القانون.
 

)127(   وهذا ما اكدته اأي�سا املادة )1/14( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية"النا�ص جميعا �سواء اأمام الق�ساء. ومن حق كل 
فرد، لدى الف�سل يف اأي تهمة جزائية توجه اإليه اأو يف حقوقه والتزاماته يف اأي دعوى مدنية، اأن تكون ق�سيته حمل نظر من�سف وعلني من 
قبل حمكمة خمت�سة م�ستقلة حيادية، من�ساأة بحكم القانون. ويجوز منع ال�سحافة واجلمهور من ح�سور املحاكمة كلها اأو بع�سها لدواعي 
الآداب العامة اأو النظام العام اأو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي، اأو ملقت�سيات حرمة احلياة اخلا�سة لأطراف الدعوى، اأو يف اأدنى 
احلدود التي تراها املحكمة �سرورية حني يكون من �ساأن العلنية يف بع�ص الظروف ال�ستثنائية اأن تخل مب�سلحة العدالة، اإل اأن اأي حكم 
يف ق�سية جزائية اأو دعوى مدنية يجب اأن ي�سدر ب�سورة علنية، اإل اإذا كان الأمر يت�سل باأحداث تقت�سي م�سلحتهم خالف ذلك اأو كانت 

الدعوى تتناول خالفات بني زوجني اأو تتعلق بالو�ساية على اأطفال".
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منع  وبالتايل  العلنية  املحاكمة  �سمان  من  الق�سايا  بع�ص  يقيد  اأن  يجوز  اأنه  على 
اجلمهور من ح�سور اإجراءات ومراحل التقا�سي يف بع�ص احلالت املحددة بدقة، 
مرد ذلك احلفاظ على الآداب العامة فبع�ص الدعاوى قد ت�ستمل على جرائم اأ�سرية 
اأو جن�سية، تتعلق بالنظام العام، واملق�سود هنا يف املقام الأول النظام داخل قاعة 
املحكمة، والأمن القومي يف جمتمع دميقراطي، اأو للحفاظ على م�سالح الأحداث 
�سرورة  وجود  املحكمة  راأت  اإذا  اأو  الدعوى،  لأطراف  اخلا�سة  احلياة  اأو  ر  والُق�سَّ
ق�سوى تتطلب ال�سرية ومن �ساأن العلنية اأن تلحق ال�سرر مب�سلحة العدالة فيجوز 
للمحكمة يف مثل هذه احلالت اأن تقرر اإجراء املحاكمة �سرا ومبعزل عن الراأي العام 
اأن تب�سط  الأعلى  للمحكمة  يت�سنى  الدعوى حتى  وبقرار م�سبب وثابت يف حما�سر 

رقابتها على جدية ال�سبب باعتبار اأن العلنية الأ�سل وال�ستثناء ال�سرية.

ويقرتن مبداأ العالنية مببداأ �سفوية الإجراءات الذي يق�سي باأن تتم هذه الإجراءات 
  :128 تكمن يف  املبادئ  من  ومراعاة جملة  واحل�سور  اأمام اخل�سوم  �سفوية  ب�سورة 
1- ي�ستوجب على املحكمة اأن ت�سمع �سهادات ال�سهود وتناق�سهم فيما ورد من وقائع 
ومعلومات.  2- ينبغي للمحكمة اأن تناق�ص اخلرباء يف الوقائع واملعلومات التي وردت 
يف تقاريرهم.  3- يجب على املحكمة اأن ت�ستمع اإىل ماأموري ال�سبط الق�سائي فيما 
يتعلق مبحا�سر القب�ص والتفتي�ص وتناق�سهم يف �سحة اإجراءاتهم وكيفية ح�سولها 
ومدى مطابقتها ال�سرعية.  4- تناق�ص املحكمة وكالء اخل�سوم فيما يتعلق بالدوافع 
التي قدمت يف مذكراتهم وبجميع املعلومات املدونة فيها.  5- يجب على املحكمة اأن 
تناق�ص الأدلة والوقائع واملعلومات املدرجة يف ملف الدعوى واأن تطرحها للمناق�سة 
ال�سفوية اأثناء جل�سات املحاكمة ول يجوز لها اأن تعتمد على دليل ورد يف ملف الدعوى 

مل تطرحه للمناق�سة واإل كان حكمها معيبا.

ول ت�ستطيع الدولة اأن حتدد وحدها ومبعزل عن املعيار الدويل ما الذي يدخل �سمن 
وبالتايل تربر  القومي  بالأمن  تتعلق  الق�سايا  اأن بع�ص  اأو  ال�سرية من عدمه،  مبداأ 
نظرها �سرا، وا�سرتط خرباء القانون الدويل والأمن القومي وحقوق الإن�سان العديد 

)128(   د. حممد الطراونة، احلق يف املحكمة العادلة، "مرجع �سابق"،  �ص 53 -54.
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فر�سه  املطلوب  القيد  يعد  ل  القيود:  النوع من  لفر�ص هذا  والقيود  ال�سوابط  من 
حتت م�سوغ الأمن القومي م�سروعا، ما مل يكن الغر�ص احلقيقي منه والأثر الناجم 
�سد  اأرا�سيها  �سالمة  اأو  البالد  وجود  حماية  هو  عليه،  التدليل  ميكن  الذي  عنه 
حماولت ا�ستخدام القوة اأو التهديد با�ستخدام القوة، اأو للحفاظ على قدرتها على 
الت�سدي لأي حماولة ل�ستخدام القوة، اأو لأي تهديد با�ستخدامها �سواء اأكان ذلك 
من م�سدر خارجي، مثل تهديد ع�سكري، اأم من م�سدر داخلي، مثل التحري�ص على 

قلب نظام احلكم 129.

العام من ح�سور  ا�ستبعاد اجلمهور  اأن  الإن�سان  الأوروبية حلقوق  اللجنة  راأت  وقد 
جل�سات ق�سية تدور حول جرائم جن�سية �سحاياها من الأطفال الق�سر اأمر جائز 
اأن  املحكمة  وقررت  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   )1/6( املادة  مبوجب 
ح�سور  من  العام  واجلمهور  ال�سحافة  ا�ستبعاد  تربر  والأمن  العام  النظام  دواعي 
املحاكمات التاأديبية التي جترى يف ال�سجون لل�سجناء املحكوم عليهم.  واأو�سحت اأن 
عقد هذه املحاكمات عالنية �سوف ي�سكل عبئا غري متنا�سب على ال�سلطات الر�سمية، 
ول جتيز التفاقية الأمريكية تقييد احلق يف املحاكمة العلنية يف الدعاوى اجلنائية 
بالقدر  ال�ستثناء  اإىل  ينظر  وعليه،  العدالة،  ال�سروري حلماية م�سالح  بالقدر  اإل 
الدعوى  وقائع  على  بناًء  ذلك  املحكمة  تقدر  وبالتايل  العدالة  ويخدم  يحقق  الذي 

املاثلة اأمامها التي تختلف من دعوى اإىل اأخرى 130. 

وبناًء عليه تت�سح لنا الأهمية احلقيقية ملبداأ عالنية املحاكمة، بل اإن هذا املبداأ ُيَعد 
اأي نظام ق�سائي نزيه ي�سعى اإىل  من م�سلمات العمل الق�سائي واأ�سال وقاعدة يف 

)129(    ومن ذلك اأن وجدت اللجنة الأمريكية الدولية اأن املحاكمات ال�سرية، التي جرت اأمام املحكمة الع�سكرية يف ت�سيلي، لأفراد اجلي�ص املتهمني 
اإن ال�سرية جعلت من امل�ستحيل  اإ�سابات خطرة مبواطنني، تتعار�ص مع �سالمة الإجراءات القانونية؛ حيث  بارتكاب جرائم قتل، واإحلاق 

بالفعل على حمامي ال�سحايا الطالع على العنا�سر الرئي�سة للدعوى، و�سمحت لل�سلطات الع�سكرية بالتحكم يف الأدلة املقدمة.
)130(    من تطبيقات هذا املبداأ "اعتربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، واللجنة الأمريكية الدولية، اأن املحاكمات ال�سرية، التي جترى يف بريو 
العادلة. ففي بريو، مُينع اجلمهور  للمتهمني بارتكاب"جرائم مت�سلة بالإرهاب وتهريب املخدرات" تنتهك احلق يف املحاكمة  وكولومبيا، 
العام من ح�سور وقائع املحاكمات يف هذه الق�سايا ويف دعاوى ال�ستئناف التالية اأو جل�سات املراجعة التي تعقد يف دوائر املحاكم اأمام ق�ساة 
يجل�سون وراء �سا�سات تخفي هويتهم عن عيون املتهمني. وُيعرف هوؤلء الق�ساة، الذين ي�ستخدمون اأرقاما بدل من اأ�سمائهم يف جميع وثائق 
املحكمة، با�سم"الق�ساة املَُقنَّعني". وحثت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان حكومة بريو على اأن تلغي نظام"الق�ساة املقنعني" واأن ت�سمن اإعادة 
العمل بنظام املحاكمات العلنية جلميع الأ�سخا�ص املتهمني بارتكاب اأفعال جنائية، ومن بينهم املتهمون بارتكاب اأن�سطة مت�سلة بالإرهاب". 
ورغم اأن نظام"الق�ساة املقنعني" قد األغي يف اأكتوبر/ت�سرين الأول 1997م، فاإن حماكمات مرتكبي اجلرائم املت�سلة بالأن�سطة الإرهابية 

مازالت تعقد يف بريو يف جل�سات مغلقة، �سواء يف حماكم ع�سكرية مغلقة اأو يف �سجون مدنية.
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حتقيق العدالة التي هي اأ�سا�ص وجوده، بالإ�سافة اإىل الفوائد التي تعود على املجتمع 
ومرفق العدالة ب�سكل عام؛ فمن خالل اإعمال هذا املبداأ يتحقق الردع العام لكل من 
رادعا  ي�سكل  املحاكمات عالنية  اإجراء  وبالتايل  يرتكب جرما،  اأن  نف�سه  له  ت�سول 
لتنامي الإح�سا�ص اجلرمي لديه، وينعك�ص على ال�سعور العام بطماأنينة املجتمع يف 
الإح�سا�ص بالعدالة مبا يعزز ال�سلم والأمن الجتماعيني.  وي�سجع اأي�سا الق�ساة على 
اللتزام يف  اإىل  وال�سهود  واملحامني  العامة  النيابة  ويدفع  للقانون  ال�سليم  التطبيق 

القول والعتدال يف طلبات الدفوع ويعزز قول احلقيقة عند ال�سهود.

كما اأنه يعد �سمانة اأ�سا�سية للمتهم باأن تتم اإجراءات حماكمته يف اأجواء حماطة 
بالعالنية، واأن ما يفزع �سمري وطماأنينة املتهم هو اإجراء املحاكمة يف اأماكن �سرية 
ومبعزل عن النا�ص مما يندفع اإليه ال�سك يف اأن هناك اإجراءات كيدية اأو تنكيال اأو 
ت�سفية �سوف يخ�سع لها، وت�سكل العالنية بالن�سبة اإىل املتهم عملية الطالع والإملام 

بجميع الإجراءات التي تتم يف مواجهته 131.

ومن قواعد العدالة اأي�سا التي ل تخل مببداأ امل�ساواة اأن يتم نظر ق�سايا املوقوفني 
اأول، حيث اإن بقاء املوقوفني يف نظارات املحاكم من �ساأنه اأن يعر�سهم للتعذيب اأو 
فيها  يكون  التي  والتوقيف  ال�سجن  اأماكن  وينتهك حقوقهم يف  املربر  التاأخري غري 
اكتظاظ اأو ازدحام اأو تعر�سهم لنظر اجلمهور مما قد ي�سكل معاملة قا�سية بحقهم 
اأو مهينة 132، وهو ما جرى العمل عليه يف الق�ساء الإ�سالمي بقواعد التبليغ باأن مت 
تخ�سي�ص يوم على وجه التحديد للنظر يف ق�سايا املحبو�سني فيخرج مناد ينادي 
يف البلد ثالثة اأيام اأن القا�سي فالن بن فالن ينظر يف اأمر املحبو�سني يوم كذا فمن 
كان له حمبو�ص فليح�سر 133، كل هذه الإجراءات تدخل يف �سمانة عالنية املحاكمة 

وتعزز مبداأ العدالة يف نفو�ص اجلميع. 

دولة  العدل يف  وزارة  ت�سدرها  التي  العدالة  من�سور يف جملة  القانونية، بحث  القواعد  و�سع  القا�سي يف  دور  د. عبداملنعم عبدالعظيم،      )131(
الإمارات العربية املتحدة، العدد 19 ال�سنة ال�ساد�سة، 1973م، �ص 110 وما بعدها.

)132(    حميي هالل ال�سرحان، اأدب الق�ساء، ر�سالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1982م، �ص 140، وكذلك �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف، 
الذخرية، حتقيق حممد بوخبزة، بريوت، دار الغرب الإ�سالمي، ط 1، 1994م، �ص61. وكذلك �سرف الدين اإ�سماعيل بن اأبي بكر املقري، 

اإخال�ص الناوي، القاهرة، دار الكتاب امل�سري، 1411، �ص369.
)133(    ابن قدامة، املغني، اجلزء التا�سع،  مرجع �سابق،  �ص 35.
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العالنية  مببداأ  اإخالل  يعترب  ل  الذي  واملتقا�سني  الق�ساة  على  التي�سري  باب  ومن 
الأ�سرة  كقا�سي  الق�سايا،  من  معني  نوع  يف  للنظر  قا�ص  تخ�سي�ص  يتم  اأن  اأي�سا 
وما اأ�سبه ذلك 134  وبهذا يكون النظام الق�سائي يف الإ�سالم اأول نظام اأقر مثل هذا 
اإن ال�سيا�سة العادلة خمالفة  "ل نقول  النظام، وهو ما قال فيه ابن قيم اجلوزية: 
لل�سريعة الكاملة، بل هي جزء من اأجزائها وباب من اأبوابها..." 135.   وهو ما يجرى 
اتباعه يف الأنظمة الق�سائية كافة الآن يف العامل وما يعرف بالق�ساء املتخ�س�ص اأو 
والأحداث  والن�سر  للمطبوعات  وغرفة  وجزائية،  مدنية  ق�سائية  غرف  تخ�سي�ص 

وال�سيكات واملالكني وامل�ستاأجرين وغري ذلك. 

املبحث الثالث: احلق يف افرتا�س براءة املتهم 

اأي  يف  الرباءة  افرتا�ص  العادلة  املحاكمة  يف  للحق  واملهمة  الرئي�سة  املبادئ  من 
�سخ�ص يتهم بارتكاب فعل جنائي، وتبقى هذه الرباءة مرافقة لهذا املتهم طوال 
اأن يظل افرتا�ص الرباءة  للقانون، ويجب  اإدانته وفقا  اأن تثبت  اإىل  فرتة املحاكمة 
قائما ما مل يثبت العك�ص، مبعنى اأن افرتا�ص الرباءة هو الأ�سل ويعامل املتهم خالل 
العمل  اأو  النزول عنه  اإليه، ول يجوز  اأ�سند  اأنه بريء مما  اأ�سا�ص  هذه الفرتة على 
بخالفه، ول يثبت عك�ص هذه القرينة اإل من خالل حكم قطعي ا�ستنفد طرق الطعن 

كافة واأ�سبح عنوانا للحقيقة. 

اأدوار  اأو يف  املحاكمة  املتهم خالل  الرباءة على معاملة  افرتا�ص  يقت�سر مبداأ  ول 
ال�سابقة على  الإجراءات  ي�سمل جميع  واإمنا  املحكمة  اأمام  والدفاع  البينات  تقدمي 
حتقيق  من  كافة  التحقيقية  الإجراءات  تكون  اأن  فيجب  لها،  والالحقة  املحاكمة 

ابتدائي اأو اأويل وفرتة ال�ستجواب مقرونة وم�سحوبة بقرينة افرتا�ص الرباءة.

وهنا، يثور ت�ساوؤل مهم يف هذا ال�سياق حول التوقيف الإداري اأو الحتياطي ال�سادر 
عن ال�سلطات الإدارية حول اأي �سخ�ص حتوم حوله �سبهات اأو حول وجوده يف مكان 

)134(    الإمام حممد بن عبداهلل بن علي اخلر�سي، حا�سية اخلر�سي، "مرجع �سابق"،  �ص 483. 
)135(    ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، بريوت، دار اجليل، من دون �سنة، �ص 273 .
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عام اأو يف م�سرح اجلرمية، ف�سال عن التوقيف الق�سائي ال�سابق ل�سدور احلكم اإذ 
يكرث يف بع�ص البلدان اأن يتم توقيف املتهم مدة وفرتات زمنية طويلة قد ت�سل اإىل 
املدة املحددة للجرمية نف�سها التي يحاكم عليها، ويف مثل هذه احلالت والإجراءات 

ينتهك مبداأ قرينة الرباءة.
 

اأو يعرتف بذنبه،  اأن يدين نف�سه  ال�سخ�ص على  األ يجرب  املبداأ  اإعمال هذا  ولزوم 
وما يرتتب عليه من حق يف التزام ال�سمت، وتعترب هذه ال�سمانات تطبيقا حقيقيا 
ملبداأ افرتا�ص الرباءة حيث اإن اإجبار ال�سخ�ص على ال�سهادة �سد نف�سه اأو العرتاف 
ويقو�ص  املبداأ  هذا  ويهدر  ينتهك  اجل�سدي  اأو  النف�سي  التعذيب  وطاأة  حتت  بذنبه 

جوهره.
 

اأغلب التفاقيات والإعالنات العاملية  اأهمية هذا املبداأ فقد مت تاأكيده يف  ولتعاظم 
الدولية والإقليمية، يف مقدمتها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف املادة )11( منه 
التي ن�ست على اأن "كل �سخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا اإىل اأن يثبت ارتكابه لها 
للدفاع عن  الالزمة  ال�سمانات  له جميع  وفرت  قد  تكون  علنية  قانونا يف حماكمة 
نف�سه"، وكذلك ما جاء يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة )2/14( 
منه التي تن�ص على"من حق كل متهم بارتكاب جرمية اأن يعترب بريئا اإىل اأن يثبت 
عليه اجلرم قانونا"، واأكدت ذات املبداأ املادة )2/40/ب( من اتفاقية حقوق الطفل 

اأن قرينة الرباءة �سمانة لكل طفل يدعى اأنه انتهك قانون العقوبات. 

اأما فيما يتعلق باملعايري الإقليمية فقد ن�ست التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان يف 
مادتها )2/6( على اأن "كل �سخ�ص متهم بارتكاب جرمية يعد بريئا حتى تثبت اإدانته 
منها   )2/8( املادة  يف  ن�ست  الإن�سان  حلقوق  الأمريكية  التفاقية  وكذلك  قانونا"، 
على اأنه"لكل متهم بجرمية خطرة احلق يف اأن يعترب بريئا طاملا مل تثبت اإدانته وفقا 

للقانون"، وكذا الإعالن الأمريكي يف املادة )26( منه.

كما مت تكري�ص هذا املبداأ يف امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب حيث ن�ست 
املادة )7/ب( منه على اأن "الإن�سان بريء حتى تثبت اإدانته اأمام حمكمة خمت�سة".
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مواثيق  وت�سمنته  الدولية  املحاكم  يف  عمليا  عليه  وم�ستقرا  اأ�سيال  مبداأ  ويعترب 
اإن�سائها مثل النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية والنظام الأ�سا�سي لروما 
حيث جاء يف ن�ص املادة )66( منه ما يلي "قرينة الرباءة: الإن�سان بريء اإىل اأن تثبت 
العام عبء  التطبيق، يقع على املدعي  الواجب  للقانون  اأمام املحكمة ووفقا  اإدانته 
اإثبات اأن املتهم مذنب، يجب على املحكمة اأن تقتنع باأن املتهم مذنب من دون �سك 

معقول قبل اإ�سدار حكمها باإدانته".

جتدر ال�سارة يف هذا الإطار اإىل اأن الق�ساء يف الإ�سالم 136  جرى على كفالة هذا 
املبداأ ب�سكل وا�سح وجلي ل لب�ص فيه انطالقا من �سرورة معاملة الإن�سان معاملة 
تليق باآدميته م�سداقا لقوله تعاىل "ولقد كرمنا بني اآدم..." 137 . ومن مقت�سيات 
تكرمي الإن�سان األ يهان ول تفقد كرامته ملجرد الدعاء عليه بارتكاب جرم ما اأو اأن 
يحرم من �سالمته اجل�سدية اأو يتعر�ص ملعاملة قا�سية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة اأو 
اأن حتجز حريته اأو اأن يت�سرر حتى معنويا جراء التحقيق معه ويظهر اأمام املجتمع 
باأنه جمرم مل تتحقق ن�سبته اإليه بعد، بل حتى اإذا ثبت عليه ارتكاب جرم ما، فال 
تطبق عليه اإل العقوبة املقررة فقط لهذا اجلرم، ذلك اأن ال�سريعة ل تت�سيد اأخطاء 

النا�ص لأجل اإخ�ساعهم للعقاب اأو اإهانتهم 138 .

)136(   وها هو املوؤمتر الدويل املنعقد يف مدينة �سرياكوزا باإيطاليا من 28 اإىل31 مايو 1979م لبحث مو�سوع حماية حقوق الإن�سان وحتقيق العدالة 
يف النظام الق�سائي اجلنائي الإ�سالمي قد انتهى اإىل اأن حقوق الإن�سان الأ�سا�سية امل�ستمدة من روح ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ت�سمل احلق 
يف عدم اإكراه املتهم على ال�سهادة �سد نف�سه، الدكتور عمر فاروق احل�سيني، تعذيب املتهم حلمله على العرتاف، القاهرة، مطبوعات نادي 

الق�ساة امل�سري، 1986م،  �ص 28. 
)15(، عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها  الآية  الإ�سراء  َر�ُسول("  َعَث  َنبمْ َحَتّى  ِبنَي  ُمَعِذّ ا  ُكَنّ ")َوَما  )70(. وكذلك قوله تعاىل:  )137(   �سورة الإ�سراء الآية 
قالت: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "دراأوا احلدود عن امل�سلمني ما ا�ستطعتم فاإن وجدمت للم�سلم خمرجا فخلوا �سبيله فاإن الإمام 
اأن يخطئ يف العفو خري له من اأن يخطئ..."، انظر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، �سنن البيهقي، حتقيق حممد عبدالقادر عطا، مكة 
املكرمة، دار الباز، ط 1، 1994م �ص 238. واأي�سا علي بن عمر الدارقطني البغدادي، �سنن الدارقطني، حتقيق ال�سيد عبداهلل ها�سم مياين 
املدين، بريوت، دار املعرفة، 1966م �ص84. وروى ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه عن عمر بن اخلطاب قال: "لئن اأعطل احلدود بال�سبهات" 
اأحب اإيل من اأن اأقيمها بال�سبهات، اأبو بكر عبداهلل بن �سيبة، م�سنف ابن �سيبة، حتقيق كمال يو�سف احلوت، الريا�ص، ط 1، مكتبة الر�سد، 
1409هـ، �ص 511. وكذلك ما قاله ابن حزم: ل يحل المتحان يف �سيء من الأ�سياء ب�سرب ول ب�سجن ول بتهديد، لأنه مل يوجب ذلك قراآن، 
ول �سنة ثابتة، ول اإجماع. ول يحل اأخذ �سيء من الدين اإل من هذه الثالثة. وقال اأبو حممد: "اأما اإن مل يكن اإل اإقراره فلي�ص ب�سيء لأن اأخذه 
باإقرار هذه �سفته مل يوجبها قراآن ول �سنة ول اإجماع وقد �سح حترمي ب�سرته ودمه بيقني" ابن حزم الأندل�سي، املحلى بالآثار، بريوت، دار 

الكتب العلمية، من دون �سنة، �ص 39. 
)138(   عبدالعزيز اأبوال�سعود، �سمانات املتهم املدعى عليه يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون، ر�سالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1985م، �ص 62. اأحمد 
�سعيد حممد، قرينة الرباءة واأهم نتائجها يف املجال اجلنائي )درا�سة مقارنة(، ر�سالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية ال�سريعة والقانون، 
القاهرة،  النه�سة،  دار  الإ�سالمي،  والفقه  الو�سعي  القانون  ال�سرعية اجلنائية يف  158. ع�سام عفيفي عبدالب�سري، مبداأ  1980م، �ص 

2007م، �ص 120.
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واإذا كانت قواعد الإثبات يف الدعاوى املدنية يف خمتلف الأنظمة القانونية توجب 
على الدائن اإثبات ان�سغال ذمة املدين تقيدا بالقاعدة "البينة على املدعي واليمني 
اإثبات  العام  الدعاء  اأو  التهام  �سلطة  على  اأوىل  باب  من  فيكون  اأنكر"،  من  على 
اجلرائم،  وقوع  عدم  اأ�سال  الثابت  اأن  باعتبار  املتهم  اإىل  ون�سبتها  اجلرمية  وقوع 
لإثبات  البينات  تقدمي  العام  الدعاء  على  وبالتايل  اجلرمية  وقوع  عر�سا  والثابت 
وقوع اجلرمية لتغدو ثابتا اأ�سال، ومن حق املتهم دفع هذه البينات ودح�سها باعتبار 
اأمر عار�ص و�ساذ وقوعها،  اأن اجلرمية  139، خا�سة  اأ�سال عدم ارتكابه لها  الثابت 
وكما قال فقهاء القانون اجلنائي اإذا مل تفرت�ص الرباءة يف املتهم فاإن مهمته �ستكون 
اأكرث �سعوبة لأنه يلتزم بتقدمي دليل م�ستحيل وفقا للقواعد املنطقية 140.   ويرتتب 
على ذلك اأن ي�سبح املتهم غري قادر على اإثبات براءته مبا يوؤدي اإىل الت�سليم بجرمه.

 
ال�سلطات  مواجهة  يف  الوقائية  التدابري  اأحد  الرباءة  قرينة  مبداأ  تفعيل  ويعترب 
مرتكبي اجلرائم  وتعقب  البينات  النحراف يف جمع  التهام من  و�سلطات  العامة 
من عدم العتداء اأو امل�سا�ص بحقوق الأفراد وانتهاك حرياتهم.  وعليه، فانه �سابط 
ح�سن �سري العدالة من خالل البحث احلقيقي عن مرتكب اجلرمية بناء على اأدلة 
واقعية و�سرعية مو�سوعية �ساحلة لبناء الأحكام اأو ظاهرها كاٍف لالإحالة،  ويعد 
اأحكام وحتليالت  اإ�سدار  اأو  ا�ستنتاج  اأي  الرباءة  قرينة  مبداأ  اإعمال  �سمانات  من 
و�سائل  من  حتى  الق�ساء  اأمام  منظورة  لتزال  التي  الدعوى  ملو�سوع  "م�سبقة" 
الإعالم وغريها من الفاعلني يف هذا املجال، ومن واجب ن�سطاء حقوق الإن�سان اأو 
املنظمات احلقوقية التي تعمل على ر�سد املحاكمات العادلة اأن تويل ذلك اهتماما 
ت�سريب  حتى  اأو  ا�ستنتاج  اأو  حتليل  "م�سبق" اأو  حكم  اأي  اإذ  الر�سد؛  عملية  خالل 
معلومات ب�سكل منقو�ص من �ساأنه اأن ينتهك هذا املبداأ ويوؤثر يف النتيجة، ويقت�سر 
حق الإعالم يف الو�سول اإىل املعلومة فقط ومعرفة اآخر الإجراءات التي متت حيال 
الدعوى، ويت�سمن ذلك نقل نباأ اإلقاء القب�ص على املتهم وذكر ا�سمه اأو اآخر اإجراء 
ق�سائي مت حيال الدعوى مثل العر�ص على طبيب اأو ال�ستماع اإىل �سهادة اأو طلب 

)139(   د.اأحمد فتحي ال�سرور، ال�سمانات الد�ستورية للحرية ال�سخ�سية يف اخل�سومة اجلنائية، بحث من�سور يف جملة م�سر املعا�سرة، ال�سنة 63 
العدد 348 ني�سان/ اأبريل 1972م، �ص 156 .

عفيفي  ع�سام   .158 �ص  �سابق"،  "مرجع  مقارنة(،  )درا�سة  اجلنائي  املجال  يف  نتائجها  واأهم  الرباءة  قرينة  حممد،  �سعيد  )140(   اأحمد 
عبدالب�سري، مبداأ ال�سرعية اجلنائية يف القانون الو�سعي والفقه الإ�سالمي، القاهرة، دار النه�سة، 2007م، �ص 120.  
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خربة وغري ذلك من اإجراءات ق�سائية، حيث كل ذلك ل يدخل يف �سياق التحليل 
وال�ستنتاج واإمنا يف نقل الواقع كما مت. 

املادة   )13( رقم  العام  تعليقها  يف  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأكدته  ما   وهذا 
يلقى على عاتق  التهمة  اإثبات  اأن عبء  باأن مبداأ افرتا�ص الرباءة يعني   ،  141  )14(

الدعاء ويوؤول ال�سك مل�سلحة املتهم.  ول ميكن اأن يفرت�ص اأي ذنب اإىل حني ثبوت 
التهمة مبا ل يدع اأي جمال معقول لل�سك.  كما يجب اأن يعامل الإن�سان وفق م�سمون 
وجوهر هذا املبداأ واأن متتنع جميع ال�سلطات عن احلكم م�سبقا عليه.  ويف ذلك قيل: 

اإن الأحكام تبنى على اجلزم واليقني ل على ال�سك والتخمني.

ويف تطبيق هذا املبداأ وجدت اللجنة اأن ال�سلطات العامة ق�سرت يف ق�سية غريدين 
)2/14( من العهد الدويل اخلا�ص  يف ممار�سة �سبط النف�ص الذي ت�سرتطه املادة 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بغية احلفاظ على افرتا�ص قرينة الرباءة يف ال�سخ�ص 
املتهم وقد ادعى �ساحب البالغ يف جملة اأمور اأن موظفني مكلفني باإنفاذ القوانني 
واأن  والقتل  الغت�ساب  اأفعال  ارتكب  الذي  باملذنب  بيانات  اأ�سدروا  عالية  برتب 
هذه البيانات حظيت بتغطية اإعالمية وا�سعة النطاق، ولحظت اللجنة اأن املحكمة 
حمدد  نحو  على  لها  الت�سدي  يف  ق�سرت  ولكنها  الق�سية  هذه  اإىل  اأ�سارت  العليا 
عندما �سمعت اأقوال �ساحب البالغ اأثناء ال�ستئناف واأ�سفر ذلك عن انتهاك للمادة 

)2/14( يف هذه الق�سية 142 . 

افرتا�ص  قرينة  اإعمال حقيقيا جلوهر  يعترب  الذي  الإثبات  اإىل عبء  بالن�سبة  اأما 
الرباءة الذي اأ�سارت اإليه اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف التعليق ال�سابق اأن عبء 
الإثبات يقع على الدعاء العام واإذا توافرت اأ�سباب معقولة لل�سك فيجب األ يدان 

املتهم واأن يف�سر ال�سك مل�سلحة املتهم. 

)141(   التعليق العام للجنة املعنية بحقوق الإن�سان رقم )13( املادة )14( الوارد يف جمموعة التعليقات العامة ال�سادرة عن الأمم املتحدة، ال�سفحة 
)124( الفقرة )7(. 

املتحدة،  الأمم  وثيقة  2000م،  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   6 يف  املعتمدة  الآراء  الرو�سي  الحتاد  �سد  غريدين   ،)1997/770( رقم  )142(   البالغ 
الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، )55/40/اأ( املجلد الثاين، ال�سفحة )176( الفقرة )3-8(. وكذلك راأت اللجنة الأمريكية الدولية اأنه 
من ال�سروري اإلغاء القواعد التي ت�سمح بتكييف التهام بارتكاب فعل جنائي بالعتماد فقط على ال�ستباه اأو على وجود �سالت، حيث اإنها 

تلقي عبء الإثبات على املتهم بدل من الدعاء، مما ميثل انتهاكا ملبداأ افرتا�ص الرباءة. 
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الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  من   )3/66( املادة  اأن  ذلك  يف  وجاء 
جمال  اأي  تدع  ل  ب�سورة  مذنب  املتهم  باأن  املحكمة  تقتنع  اأن  "يجب  على:  تن�ص 
معقول لل�سك قبل اأن تدينه".  ورغم اأن معيار الإثبات لي�ص من�سو�سا عليه �سراحة 
"يقع عبء  الإن�سان قالت:  املعنية بحقوق  اللجنة  فاإن  الأخرى،  الدولية  املعايري  يف 
اإثبات التهمة على الدعاء ويف�سر ال�سك ل�سالح املتهم ب�سبب افرتا�ص براءته.  ول 
اأي جمال  يدع  التهمة مبا ل  تثبت عليه  باأي �سورة حتى  اأنه مذنب  افرتا�ص  يجوز 

معقول لل�سك". 

التفاقية  يف  الوارد  الرباءة  افرتا�ص  يف  احلق  اإعمال  يفرت�ص  ال�سياق  هذا  ويف 
الأوروبية حلقوق الإن�سان وي�سكل عن�سرا من عنا�سر املحاكم اجلنائية العادلة التي 
يف  املت�سمنة  احلقوق  ك�ساأن  �ساأنه   - حق  وهو   )6( املادة  من   )2( الفقرة  ت�سرتطها 
التفاقية -  يجب تف�سريه على نحو ي�سمن احلقوق التي هي عملية وفعالة ولي�ست 

نظرية ول وهمية 143.

وراأت اللجنة الأمريكية الدولية اأن املحاكم اخلا�سة يف نيكاراغوا قد انتهكت مبداأ 
الوطني  احلر�ص  قوة  اإىل  متهم  انتماء  اأن  اعتربت  اإنها  حيث  الرباءة،  افرتا�ص 
ال�سابقة اأو لهيئات مت�سلة به، هو يف حد ذاته دليل يربر افرتا�ص اأنه مذنب.  وطبقا 
للجنة فاإن املحاكم اخلا�سة قد بداأت التحقيق بناء على اأن جميع هوؤلء الأ�سخا�ص 

املتهمني مذنبون اإىل اأن تثبت براءتهم. 

ولأهمية هذا املبداأ ل تكاد تخلو الت�سريعات الإجرائية اجلزائية من تاأكيد هذا املبداأ 
من خالل تخ�سي�ص ن�ص يعترب اأن املتهم بريء اإىل اأن تثبت اإدانته، واأيدت ذلك 

املحاكم اجلزائية الوطنية.

   Eur. Court HR، Case of Allenet de Ribemunt v. judgment of 10 February 1995، Series )143( 
 A، No. 308 p. 16 para. 35، emphasis added   



136

اإًذا نخل�ص مما تقدم اإىل اأن اإعمال مبداأ قرينة الرباءة يوجب اإلقاء عبء الإثبات 
على النيابة العامة، واأن ال�سك يف�سر مل�سلحة املتهم وافرتا�ص براءة املتهم وعدم 
هنالك  اأن  جند  نف�سه  ال�سياق  يف  لكن  الدفوع،  �سحة  على  الأدلة  وتقدمي  اإلزامه 
بع�ص ال�ستثناءات التي ترد على هذا املبداأ ب�سكل حمدد ومعني ويعمل بها يف اأ�سيق 
الر�سمية،  �سفة  امل�سرع  عليها  اأ�سبغ  حيث  اجلل�سات  حما�سر  ذلك  مثال  احلدود، 
ويقع على عاتق من ينكر ما جاء يف م�سمونها عبء الإثبات، وكذلك جميع الأ�سانيد 
الر�سمية ال�سادرة عن اجلهات واملوؤ�س�سات الر�سمية يف حدود اخت�سا�سها، وهذا 
ال�ستثناء له مربره يف ا�ستقرار املعامالت يف املجتمع، ومنح هذه الأ�سانيد الر�سمية 
القدرة على التعامل بها يف املجتمع، وحتقيق الثقة للمتعاملني بها باعتبار اأن اجلهات 

املنظمة لها موؤ�س�سات ر�سمية ت�سدرها يف حدود اخت�سا�سها 144 .

ومن �سمن هذه ال�ستثناءات اأي�سا حما�سر التحقيق والإجراءات الحتياطية مثل 
التفتي�ص وال�سبط ومذكرات القب�ص، ولكي يثبت احلق لكل من ينكر ما جاء فيها 

اإثبات عك�سها بطرائق الإثبات كافة.

املبحث الرابع: احلق يف عدم التعر�س للتعذيب 

للمحاكمة  ال�سابقة  التقا�سي  مراحل  كفالتها يف جميع  الواجب  املهمة  املبادئ  من 
وخالل املحاكمة وبعد املحاكمة احلق يف ال�سالمة اجل�سدية وعدم التعر�ص للتعذيب 
الدويل- حق مطلق غري  للمعيار  وفقا   - اإن هذا احلق  القا�سية، حيث  املعاملة  اأو 
للتقييد حتى يف حالت النزاعات امل�سلحة وحالت الطوارئ، وجرت املواثيق  قابل 
الدولية حلقوق الإن�سان على تاأكيد م�سمون وجوهر هذا احلق؛ حيث ورد يف املادة 
)5( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، وكذلك املادة الرابعة من امليثاق الإفريقي 

الإن�سان،  حلقوق  الأمريكية  التفاقية  من   )5( واملادة  وال�سعوب،  الإن�سان  حلقوق 
واملادة )3( من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان، ف�سال عن ايراد هذا احلق يف 
اأغلب الن�سو�ص الدولية التي تتحدث عن حقوق الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

)144(  د.حممد الطراونة، احلق يف حماكمة عادلة، "مرجع �سابق".
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اتفاقية  اإفراد  مت  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  القانون،  باإنفاذ  املكلفني  الأ�سخا�ص  وتعامل 
التعذيب وغريه من  انتهاك هذا احلق وهي اتفاقية مناه�سة  خا�سة ل�سمان عدم 

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة لعام 1987م.

وعليه، �سيتم احلديث يف هذا املبحث عن مكونات هذه ال�سمانة من حيث احلق يف 
عدم الإكراه على تقدمي املتهم ال�سهادة �سد نف�سه اأو العرتاف بالذنب، واحلق يف 

التزام ال�سمت.

اإًذا القاعدة العامة ل يجوز اإكراه اأي �سخ�ص متهم بارتكاب جرمية على اأن يقدم 
�سهادة �سد نف�سه اأو يعرتف بارتكاب اجلرمية؛ حيث جاء يف العهد الدويل حق كل 

�سخ�ص يف األ يكره على ال�سهادة �سد نف�سه اأو على العرتاف بالذنب 145 .

ويف هذا ال�سدد اأ�سافت اللجنة املعنية اإىل العديد من النتهاكات التي اعرتف فيها 
�ساحب البالغ باأنه اأجرب حتت التعذيب على العرتاف بالذنب وقد اأودع يف الواقع 
واأكره  البالغة  ل�سوء املعاملة  اأ�سهر كان طوالها خا�سعا   )3( احلب�ص النفرادي ملدة 

على التوقيع على اعرتاف 146 .

وي�سمل حظر اإخ�ساع الأ�سخا�ص للتعذيب اأو املعاملة القا�سية اأو التعذيب اجل�سدي 
�سخ�ص  اأي  اأو  عام  موظف  من  ميار�ص  التعذيب  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأو  والنف�سي 
باإبطال  للدول  الوطنية  القوانني  تقوم  اأن  يجب  وعليه  ال�سفة،  بهذه  باأعمال  يقوم 
اأو عدم العتداد باأي اأقوال ت�سدر عن املتهم حتت وطاأة التعذيب، ومبجرد ادعاء 
ال�سخ�ص اأنه تعر�ص للتعذيب ينتقل عبء الإثبات مبا�سرة اإىل الدعاء العام لإثبات 

)145(   وهذا ما ن�ست عليه اأي�سا املادة )2/8/ز( من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان: "حق كل �سخ�ص على األ يكره على ال�سهادة �سد نف�سه 
اأو يف الإقرار بالذنب"، واملادة )8( فقرة )3( من املادة نف�سها التي تفيد اأن اأي اعرتاف للمتهم بالذنب ل يكون �ساحلا اإل اإذا �سدر من دون 
اإكراه اأيا كان نوعه. وكذلك ما جاء يف املبداأ التوجيهي رقم )16( من املبادئ ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة اأنه يجب عليهم عدم ا�ستخدام 
الأدلة التي يتم احل�سول عليها باأ�ساليب غري م�سروعة. وكذلك اأكدت هذا املبداأ املادة )55( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 
وكذلك املادتان )20( و)21( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة برواندا، والنظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 

اخلا�سة بيوغ�سالفيا. 
الر�سمية للجمعية  الوثائق  1985م(، وثيقة الأمم املتحدة،  17 متوز/يوليه  ه. كونتاري�ص )الآراء املعتمدة يف   ،)1983/139( )146(  البالغ رقم 
العامة، )40/40/اأ(، �ص 202، الفقرة )10( مقروءة بالقرتان مع الفقرة )9-2( �ص 201. ولالطالع على حالة اأخرى من حالت اإدانة 

الأمم املتحدة، الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، )43/40/اأ(، الفقرة )10(، �ص 190. 
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ت�سمح  بيئة  يف  يوجد  ل  الظروف  هذه  مثل  يف  ال�سخ�ص  اأن  باعتبار  ذلك  عك�ص 
باإثبات تعر�سه للتعذيب، من هنا يظهر لنا الرتباط الوثيق مع مبداأ افرتا�ص قرينة 
الرباءة.  وكذلك حظر املعاملة التي تنتهك حقوق املحتجزين يف املعاملة على نحو 
ق�سائية  فر�ص عقوبات  يحظر  كما  �سخ�سهم،  املتاأ�سلة يف  الكرامة  احرتام  يكفل 

بغر�ص اإرغام املتهم على العرتاف اأو اإجباره على ال�سهادة �سد نف�سه. 

يف �سوء ذلك يجب منع اعتبار اأقوال ال�سخ�ص �سد نف�سه بينة وحيدة ت�ستند اإليها 
اإليها، على  اأو م�ستندة  اأخرى غري منقولة  بينات  توؤيدها  الإدانة ما مل  املحكمة يف 
افرتا�ص اأنه اأدىل بهذه الأقوال مبح�ص اإرادته واختياره وثبوت عدم تعر�سه للتعذيب، 
حتى يف حال عدم اإثارة دفع التعر�ص للتعذيب من قبل املتهم فاإنه يتعلق بالنظام 
العام باعتباره م�ستمدا من مبادئ العرف الدويل، وبالتايل ت�ستطيع املحكمة اإثارة 

هذا الدفع من تلقاء نف�سها والبحث يف �سالمة و�سحة اأقوال املتهم.

ول تعترب هذه الأقوال �سهادة واإمنا اأقوال وجزء من اأدوار املحاكمة، وينطبق ذلك 
على العرتاف حيث ثبت اأنه يف حالت كثرية يعرتف املتهم �سد نف�سه اإما لل�سهرة 
الإعالمية واإما حلمل الدعوى عن غريه مقابل مبالغ مالية واإما لتعر�سه للتعذيب 
واإما غري ذلك من الدوافع، ففي مثل هذه الظروف من واجب املحكمة واإعمال لهذه 
ال�سمانة اأن تتحقق من �سالمة هذا العرتاف وتعززه وتوؤيده بالبينات الكافية وغري 
امل�ستمدة اأو امل�ستوحاة من العرتاف نف�سه حتى ت�ستطيع املحكمة بناء مبداأ القناعة 

الوجدانية على اأدلة م�سروعة وقطعية الدللة ومرتابطة ومت�ساندة. 

ولالإعمال احلقيقي لهذا املبداأ يجب اأن يكفل لل�سخ�ص مبداأ التزام ال�سمت، وعلى 
اإ�سارة �سريحة لهذا املبداأ فاإنه  اأن اتفاقيات حقوق الإن�سان ل تت�سمن  الرغم من 
من باب اأوىل اإعماله كاأحد ال�سمانات التي توؤكد وتدل على كفالة باقي ال�سمانات 
النظام  من   )42( املادة  املبداأ  هذا  اإىل  واأ�سارت  مبا�سر،  غري  ب�سكل  به  لتعلقها 
الدولية  اجلنائية  واملحكمة  برواندا  اخلا�سة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الداخلي 
اخلا�سة بيوغ�سالفيا ال�سابقة 147 ، ويطبق هذا املبداأ حتى عندما ي�ستبه يف ارتكاب 

)147(     حيث اإن هذا املبداأ مكفول �سراحة يف القاعدة )42/اأ/3( من "قواعد يوغ�سالفيا"، والقاعدة )42/اأ/3( من"قواعد رواندا"، واملادة 
)2/55/ب( من "النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية".
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ال�سخ�ص لأب�سع اجلرائم املمكنة، مثل الإبادة اجلماعية، واجلرائم �سد الإن�سانية، 
وجرائم احلرب. 

وما من �سك يف اأن احلق يف اأن يبقى املتهم �سامتا اأثناء ا�ستجواب ال�سرطة والمتياز 
دولية وهما يف  بو�سفهما معايري  بهما عموما  لنف�سه م�سلم  اإدانته  املتمثل يف عدم 
توفري  خالل  ومن   .)6( املادة  يف  عليه  املن�سو�ص  العادل  الإجراء  مفهوم  �سميم 
احلماية للمتهم من الإكراه غري ال�سليم الذي متار�سه عليه ال�سلطات ت�سهم نواحي 

املناعة هذه يف جتنيب الإخالل بالعدل وتاأمني مرامي املادة 148.

�سد  �سلبية  با�ستنتاجات  اخلروج  اأن  ال�سياق  هذا  يف  الأوروبية  املحكمة  واأو�سحت 
عدم  يف  واحلق  الرباءة  افرتا�ص  ملبداأ  انتهاك  ال�سمت  التزامه  جراء  من  املتهم 
جترمي النف�ص، اإذا كان احلكم باإدانته ي�ستند فح�سب اأو يف املقام الأول اإىل �سمته. 
بالأحرى  وراأت  مطلقا،  لي�ص  ال�سمت  التزام  يف  احلق  اأن  اعتربت  فقد  هذا  ومع 
املحكمة  ا�ستخل�ست  اإذا  العادلة،  باملحاكمة  اخلا�سة  باحلقوق  امل�سا�ص  م�ساألة  اأن 
ا�ستنتاجات �سلبية �سد املتهم نتيجة للتزامه ال�سمت؛ اإمنا يجب اأن حت�سم يف �سوء 
جميع مالب�سات الق�سية. وقررت املحكمة املذكورة اأنه يجوز للمحكمة اأن ت�ستخل�ص 
ا�ستنتاجات �سلبية من �سمت املتهم ورف�سه تف�سري وجوده يف م�سرح اجلرمية اأثناء 
ا�ستجواب ال�سرطة له وخالل املحاكمة، من دون اأن مي�ص هذا مبداأ افرتا�ص الرباءة 
اعتربت  ولكنها  نف�سه؛  �سد  ال�سهادة  على  الإجبار  عدم  وهو  له،  املوازي  احلق  اأو 
ا�ستنتاجات  اأي  ا�ستخراج  عن  المتناع  املقام:  هذا  يف  حا�سمة  التالية  العوامل  اأن 
اإثبات كافية �سد املتهم، ترك م�ساألة جواز اخلروج  اأدلة  اأن يقدم الدعاء  اإل بعد 
التي  بال�ستنتاجات  الكتفاء  القا�سي وحده،  لتقدير  با�ستنتاجات  اأو عدم اخلروج 
متليها الفطرة ال�سليمة مع تو�سيح اأ�سباب اخلروج بها يف منطوق احلكم، اأن تكون 
ال�سماح  التقاع�ص عن  اأن  املتهم قاطعة. ومع هذا فقد وجدت املحكمة  الأدلة �سد 
للمتهم بالت�ساور مع حمام خالل الثماين والأربعني �ساعة الأوىل من احتجازه، اأثناء 
ا�ستجواب ال�سرطة له، يف الوقت الذي كان عليه اأن يقرر ما اإذا كان �سي�ستخدم حقه 

 Eur. Court HR, Case of john Muray v the united kingdom v. judgment )148(
of  10  February 1995, Series A, No. 308, p. 16 para. 35 , emphasis added
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يف التزام ال�سمت اأم ل اإمنا هو انتهاك للمادة )6( من التفاقية الأوروبية 149 . 

اأنه  من  املتهم  بها  يديل  التي  والتعذيب  لالإكراه  التعر�ص  اإىل مزاعم  بالن�سبة  اما 
املخت�سة،  ال�سلطات  على  فيجب  النف�سي  التعذيب  اأو  الإيذاء  اأو  لل�سرب  تعر�ص 
ومنها الق�ساء، اأن تبادر على وجه ال�سرعة ويف اإطار من احلياد اإىل فح�ص جميع 
من  اآخر  �سرب  اأي  اأو  التعذيب  طريق  عن  الأقوال  انتزاع  حول  تثار  التي  املزاعم 
قواعد  مدونة  ن�ست  ذلك  ويف  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعاملة  �سروب 
�سلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني 150  على اأمور منها: "ل يجوز لأي موظف من 
املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني اأن يقوم باأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من 
�سروب �سوء املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو املهينة اأو اأن يحر�ص عليه اأو اأن يتغا�سى 
عنه"، وكذلك ما جاء يف املبادئ التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة 151  "اإذا 
اأ�سبحت يف حوزة اأع�ساء النيابة العامة اأدلة �سد اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم وعلموا اأو 
اعتقدوا ا�ستنادا اإىل اأ�سباب وجيهة اأن احل�سول عليها جرى باأ�ساليب غري م�سروعة 
ت�سكل انتهاكا خطرا حلقوق الإن�سان بالن�سبة اإىل امل�ستبه فيه وخ�سو�سا با�ستخدام 
التعذيب اأو املعاملة اأو املعاقبة القا�سية اأو بوا�سطة انتهاكات اأخرى حلقوق الإن�سان 
ا�ستخدموا  الذين  غري  �سخ�ص  اأي  �سد  الأدلة  هذه  ا�ستخدام  رف�ص  عليهم  وجب 
الأ�ساليب املذكورة اأو اإخطار املحكمة بذلك واتخاذ التدابري الالزمة كافة ل�سمان 

تقدمي امل�سوؤولني عن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب اإىل العدالة".

 ويجب اأن تتاح الفر�سة اأمام املحتجزين وال�سجناء وملحاميهم واأفراد اأ�سرهم، احلق 
يف اأن يتقدموا ب�سكاوى اإىل ال�سلطات يف حال تعر�ص هوؤلء املحتجزين وال�سجناء 
للتعذيب اأو �سوء املعاملة، وينبغي البت يف هذه ال�سكاوى ب�سورة �سريعة وفعالة والرد 

)149(     انظر البالغ رقم )1987/248/ج(. غدانت �سد جمايكا، الأداة املعتمدة يف 30 اآذار/مار�ص، �ص 246 الفقرة )6-3(، وكذلك البالغ 
الوثائق الر�سمية  الواردة يف وثيقة الأمم املتحدة،  1996م  اآذار/مار�ص   22 )1994/597/ب( غدانت �سد جمايكا الأداة املعتمدة يف 
للجمعية العامة )A/51/40( املجلد الثاين ال�سفحة )212( الفقرة )8-1(، البالغ رقم )1993/526 -م وب(. هيد �سد ا�سانيا الأداة 
املعتمدة يف 31 اآذار/مار�ص 1987م الواردة يف وثيقة الأمم املتحدة، الوثائق الر�سمية للجمعية العامة )A/52/40( املجلد الثاين، �ص 

17 الفقرة )2-125(.
)150(    مدونة لقواعد �سلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني اعتمدت ون�سرت على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )169/43( 

املوؤرخ يف 17 كانون الأول/دي�سمرب 1979م. 
)151(    مبادئ توجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من 

27 اآب/اأغ�سط�ص اإىل7 اأيلول/�سبتمرب 1990م.
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اأثر ذلك اإىل ا�ستبعاد الأدلة املنتزعة حتت  اإبطاء، وميتد  اأو  عليها من دون تاأخري 
التعذيب، ول يكتفي بع�ص املعايري الدولية الأخرى 152  با�ستبعاد اأي اأقوال تنتزع حتت 
وطاأة التعذيب، بل ترف�ص اأي�سا الأخذ باأي اأقوال تنتزع عن طريق املعاملة اأو العقوبة 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، ول ين�سرف هذا احلكم على الأقوال املنتزعة من 

املتهمني وحدهم بل على اأي اأقوال اأخرى تنتزع من ال�سهود. 

ويف ذلك اأ�سارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اإىل اأنه ميتد نطاق احلظر لي�سمل 
يف  الأخذ  القانون  يحظر  اأن  "يجب  تقول:  حيث  ق�سرا  املنتزعة  الأدلة  ا�ستخدام 
طريق  عن  عليها  احل�سول  يتم  اعرتافات  اأو  اأقوال  باأي  الق�سائية  الإجراءات 
اأي�سا:  اللجنة  وقالت  املعاملة املحظورة".   اآخر من �سروب  اأي �سرب  اأو  التعذيب 
�سرب  اأي...  طريق...  عن  املنتزعة...  الأدلة  اأن  على  القانون  ين�ص  اأن  "يجب 
"العرتافات  اإن  اأي�سا:  اللجنة  وقالت  برمتها".   الإرغام غري مقبولة  من �سروب 
املنتزعة عن طريق الإكراه يجب اأن ت�ستبعد بانتظام من الإجراءات الق�سائية..." 
كما اأن "جمموعة املبادئ" متنع ا�ستغالل و�سع املحتجز لإرغامه على ال�سهادة اأو 
من  تنال  التي  ال�ستجواب  اأ�ساليب  اأو  التهديد  اأو  العنف  ا�ستخدام  اأو  العرتاف، 

قدرته على اتخاذ القرارات اأو من حكمه على الأمور" 153 .

)152(     املبداأ )16( من املبادئ التوجيهية ب�ساأن اأع�ساء النيابة العامة "اإذا اأ�سبحت يف حوزة اأع�ساء النيابة العامة اأدلة �سد اأ�سخا�ص م�ستبه 
فيهم وعلموا اأو اعتقدوا، ا�ستنادا اإىل اأ�سباب وجيهة، اأن احل�سول عليها جرى باأ�ساليب غري م�سروعة ت�سكل انتهاكا خطرا حلقوق الإن�سان 
بالن�سبة اإىل امل�ستبه فيه، وخ�سو�سا با�ستخدام التعذيب اأو املعاملة اأو املعاقبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، اأو بوا�سطة انتهاكات اأخرى 
املحكمة  اإخطار  اأو  املذكورة  الأ�ساليب  ا�ستخدموا  الذين  �سخ�ص غري  اأي  الأدلة �سد  ا�ستخدام هذه  رف�ص  عليهم  الإن�سان، وجب  حلقوق 
بذلك، واتخاذ التدابري الالزمة كافة ل�سمان تقدمي امل�سوؤولني عن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب اإىل العدالة". واملادة )12( من اإعالن مناه�سة 
التعذيب "اإذا ثبت اأن الإدلء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 
 ل يجوز اتخاذ هذا البيان دليال �سد ال�سخ�ص املعني اأو �سد اأي �سخ�ص اآخر يف اأي دعوى". واملادة )15( من"اتفاقية مناه�سة التعذيب"

                "ت�سمن كل دولة طرف عدم ال�ست�سهاد باأي اأقوال يثبت اأنه مت الإدلء بها نتيجة للتعذيب، كدليل يف اأي اإجراءات، اإل اإذا كان ذلك �سد 
"ل  )7/69( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية  �سخ�ص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلء بهذه الأقوال". واملادة 
يوؤخذ بالأدلة امل�ستمدة عن طريق انتهاك هذا النظام الأ�سا�سي اأو معايري حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا يف احلالت الآتية: اأ( اإذا األقى 
النتهاك ظال خطرا من ال�سك على م�سداقية الدليل. ب( اإذا تعار�ص قبول الدليل مع �سحة اإجراءات الدعوى واأ�سر بها �سررا خطرا". 

)153(     تق�سي املادة )3/8( من"التفاقية الأمريكية"بعدم جواز الأخذ باعرتاف املتهم بذنبه ما مل يدل به من دون اإكراه من اأي نوع، وهي بذلك 
تختلف عن املعايري التي ا�ست�سهدنا بها يف الق�سم الأول من هذا الف�سل يف جانبني مهمني: اأولهما اأنها تق�سر الأمر على اعرتافات املتهم 
ولي�ص على"اأي دليل". وثانيهما اأنها تق�سي با�ستبعاد العرتافات اإذا كان هناك اإرغام من اأي نوع، مبا يف ذلك اأي لون من األوان ال�سلوك 
التي، واإن اأدرجت حتت بند الإكراه، فاإنها قد ترقى للتعذيب اأو لأي �سرب اآخر من �سروب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. واأعربت 
اللجنة الأمريكية الدولية عن راأيها يف اأن ا�ستخدام العرتافات التي يتم احل�سول عليها من اأي فرد، اأثناء احتجازه مبعزل عن الت�سال 

بالعامل اخلارجي )اأي من دون ال�ستعانة مبحام(، يعد انتهاكا حلقه مبوجب اأحكام"التفاقية الأمريكية". 
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ويف ذلك اأ�سارت اللجنة املعنية اإىل اأن املادة )14( من العهد تنتهك يف ق�سية "بولي 
ق�ساة  بع�سوية  خا�سة  حمكمة  قبل  من  ال�سحية  حماكمة  متت  حيث  كامبو�ص" 

جمهويل الهوية ومل ي�سكلوا حمكمة م�ستقلة ونزيهة 154.
 

اأنه ت�سمن كل دولة طرف  اإىل  التعذيب  اتفاقية مناه�سة  )15( من  املادة  واأ�سارت 
اأي  يف  كدليل  للتعذيب  نتيجة  بها  الإدلء  مت  اأنه  يثبت  اأقوال  باأي  ال�ست�سهاد  عدم 
اإجراءات اإل اإذا كان ذلك �سد �سخ�ص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلء 
بهذه الأقوال، واأ�سارت �سراحة اإىل ذلك اللجنة املعنية "باأن مينع القانون ا�ستخدام 
البّينات والعرتافات التي يتم احل�سول عليها عن طريق التعذيب اأو غريه من �سروب 
املعاملة املحظورة بو�سفها بينات اأو اعرتافات مقبولة يف الإجراءات الق�سائية" 155 . 

ول بد من الإ�سارة اإىل اأن ال�سمانات كافة التي يجب اأن تتوافر لل�سجني وال�سجينة 
املراأة بل يف حالت خا�سة يجب اأن تراعى بع�ص املعايري عند التعامل مع ال�سجينة من 
حيث اإنه يتم تخ�سي�ص �سجون خا�سة للن�ساء واأن يتم التفتي�ص عند دخول ال�سجن 
اأو �سجينة،  اأي حمتجزة  الإن�سانية وعند ا�ستجواب  للكرامة  من قبل امراأة �سمانا 
لتدريب  برامج  توفر  اأن  الدولة  على  ويجب  موظفة،  ال�ستجواب  حت�سر  اأن  يجب 
العموميني  املوظفني  من  وغريهم  القوانني  باإنفاذ  واملكلفني  الق�سائيني  املوظفني 
على كيفية التعامل مع الق�سايا التي مت�ص املراأة باعتبار اأن لها خ�سو�سية تختلف 
عن الرجل جتب مراعاتها، بل يف بع�ص الحيان عدم مراعاة تلك احلقوق قد يرقى 

لي�سكل تعذيبا اأو اإ�ساءة معاملة.

الرعاية  لتقدمي  مرافق  الن�ساء  باحتجاز  املخ�س�سة  املوؤ�س�سات  تزويد  يجب  كما 
الطبية والعالج للحوامل واملر�سعات، كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن اخلدمات ال�سحية 
اإىل  بالن�سبة  واإمنا  املعتادة  الطبية  الرعاية  وتوفري  تقدمي  على  تقت�سر  ل  املقدمة 

)154(     البالغ رقم )1994/577ر(. ا�سبونوزا دي بولي �سد بريو، الآراء املعتمدة يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997م وثيقة الأمم املتحدة، الوثائق 
الر�سمية للجمعية العامة، )53/40/اأ( املجلد الثاين ال�سفحة )43( الفقرة )8-8(. 

)155(     انظر التعليق العام رقم )20( الوارد يف جمموعة التعليقات العامة ال�سادرة عن الأمم املتحدة،  ال�سفحة 141، الفقرة )12( وكذلك 
التعليق رقم )7( ال�سادر عن اللجنة،"املرجع ال�سابق"، وكذلك انظر:

 Amnesty International , Torture in the eighties )London 1984 ( p.  249,12-point programme for the
.prevenation of torture point



143

وال�سحة  املراأة  �سحة  على  احلفاظ  ت�سمن  التي  العناية  تتوافر  اأن  يجب  الن�ساء 
الأم  �سحة  على  لالطمئنان  وامل�ستمر  الدائم  الك�سف  و�سمان  والأمومة  الإجنابية 
واجلنني معا، وتقدم اأ�سكال الغذاء والعناية كافة التي ت�سمن النمو الطبيعي للجنني 

واحلفاظ على �سحة الأم بذات الوقت.

واأن يتم اتخاذ جميع الرتتيبات اخلا�سة لتوليد احلوامل يف م�ست�سفيات خارج اأ�سوار 
وال�سجينات خالل فرتة احلمل  الن�ساء املحتجزات  يتفق عالج  اأن  ال�سجن، ويجب 
اإىل  انتمائه  بحكم  الإن�سان  يف  املتاأ�سلة  الكرامة  باحرتام  اللتزام  مع  والأطفال 
اأو املهينة، والقواعد التي  اأو الالاإن�سانية  اجلن�ص الب�سري، وحظر املعاملة القا�سية 

تنظم ا�ستخدام القوة وتقييد احلركة .

التقييد  حيث  من  املراأة  و�سع  ومراعاة  احرتام  كفالة  على  كذلك  الأمر  وينطبق 
والتنقل اإىل املحاكم واأل ي�سار اإىل اأي �سلوك من �ساأنه التاأثري يف املراأة احلامل .

املبحث اخلام�س: عدم �ضريان القوانني باأثر رجعي 

كفلت هذا املبداأ املادة )15( من العهد الدويل، واملادة )7( من التفاقية الوروبية، 
للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  من   )22( واملادة  الأمريكية،  التفاقية  من   )9( واملادة 
اجلنائية الدولية، وتعترب هذه ال�سمانة اإحدى اأهم الركائز يف اإر�ساخ مبداأ �سيادة 
الق�سائي  العمل  واأ�سا�سيات  اأبجديات  يناق�ص  بخالفه  والعمل  املجتمع  يف  القانون 
اأن يتم تطبيق القانون  اإذ من غري املت�سور ول من قبيل العدالة  وحتقيق العدالة، 
اأو التكهن من  اإمكانية التنبوؤ  باأثر رجعي على فعل ارتكب �سابقا، ويتمثل يف كفالة 
هذه  الدولية  املواثيق  وجعلت  لالأفراد،  القانوين  الأمان  ثم  ومن  القانونية  الناحية 
ال�سمانة حقا ل يقبل التقييد ويجب بناء على ذلك تطبيقه بكل قوته حتى يف حالت 

الطوارئ 156 . 

)156(     دليل املحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، مرجع �سابق، �ص )97-95(.
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العهد  من   )15( للمادة  انتهاك  وجود  اإىل  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  واأ�سارت 
يف ق�سية حكم فيها على �ساحب البالغ بثماين �سنوات �سجنا ب�سبب "النتماء اإىل 
اأن الأفعال التي ارتكبت كانت قانونية  اأغرا�ص هدامة على الرغم من  جمعية لها 
حلقوق  الإفريقية  اللجنة  على  كان  نيجرييا  �سد  ق�سية  ويف  ارتكابها"157،  اأثناء 
بال�سحف  اخلا�ص   )43( رقم  املر�سوم  توافق  مدى  تتدار�ص  اأن  وال�سعوب  الإن�سان 
لعام 1993م مع املادة )7( من امليثاق الإفريقي وهذا املر�سوم الذي كان ذا اأثر رجعي 
ن�ص يف جملة اأمور على جرمية يعاقب عليها بغرامة ثقيلة الوطاأة و/اأو عقوبة �سجن 
املر�سوم  ت�سجل مبوجب  اأو يطبع �سحيفة مل  ين�سر  اأو  الذي ميلك  لل�سخ�ص  طويلة 
تبنته احلكومات فاحتجت  الذي  للميثاق  التف�سري احلريف  اللجنة  واأدانت  املذكور، 
باأنه مل يكن هناك اأي انتهاك للمادة )7( نظرا اإىل اأن جانب رجعية الأثر يف املر�سوم 
اأنه مينع لي�ص فقط  ُتقراأ على  اأن  )7( يجب  اأن املادة  اللجنة ترى  اأن  مل ينفذ، بيد 
الإدانة واإنزال العقوبة على اأفعال مل تكن ت�سكل جرمية وقت ارتكابها بل تطبيقها 

باأثر رجعي 158.

ويحظر تطبيق القوانني اجلنائية باأثر رجعي اأو حماكمة املتهم على اجلرمية نف�سها 
اأو  به  قام  ب�سبب عمل  اأي �سخ�ص  الق�سائية على  الدعوى  اإقامة  مرتني، ول يجوز 
المتناع عن القيام به مل يكن وقت ارتكابه اأو عدم ارتكابه موؤثما جنائيا يف وقت 
الرتكاب اأو المتناع، ول يجوز اإقامة الدعوى الق�سائية اأكرث من مرة واحدة على 
بهذه  العمل  اإيقاف  يجوز  ول  عينها،  الق�سائية  الولية  نطاق  يف  نف�سها  اجلرمية 
اأي حالة، مبا يف ذلك حالت  باأثر رجعي يف  القانون اجلنائي  ال�سمانة يف تطبيق 
باأثر  الدعوى  اإقامة  على  هنا  احلظر  يقت�سر  ول  امل�سلحة،  والنزاعات  الطوارئ 
رجعي، لكنه يلزم الدولة اأي�سا اأن ت�سع قواعد قانونية دقيقة لكل خمالفة جنائية 
والن�ص �سراحة على اأن ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص، ف�سال عن تاأكيد قاعدة عدم 
الرجعية بن�ص �سريح يف حالة القانون الأ�سلح للمتهم، بالإ�سافة اإىل اإعمال املبداأ 
مثال  القيا�ص  طريق  عن  وا�سعا  تاأويال  يوؤول  األ  يجب  اجلنائي  القانون  اإن  القائل 

وذلك على ح�ساب م�سلحة املتهم 159 . 

)157(     البالغ رقم )7/28 ر( اأ. واينرب غر �سد اأوروغواي، الآراء املعتمدة يف 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1980م الواردة يف وثيقة الأمم املتحدة، 
الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، )36/40/اأ( املجلد الثاين، ال�سفحة 119، الفقرة )16(. 

    ACHPR, FORUM OF Conscienc )158(
  http://html229398.unm.edu/hummanrt/africa/comcases/1 july 30 153 Eur.courtHR,case of olivira

   v. switzarland, jungment of euphasis add.10, para. 1994-v, p. 1998, Reports 1998
 Eur. court HR, Case of Quaranta v. Switzerland, judgment of  24 May 1991, Series A, No. 205,  )159(

p. 16, para. .27
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وهذا ال�سرط يعني �سمنا اأن اجلرمية يجب اأن حتدد بو�سوح يف القانون وهو �سرط 
يتم الوفاء به عندما يكون الفرد قادرا - بالعتماد على ال�سيغة ذات ال�سلة واإذا 
الأفعال  معرفة  على   - ال�سيغة  لتلك  املحاكم  تف�سري  من  م�ساعدة  الأمر  اقت�سى 
وحالت المتناع عن الفعل التي جتعله م�سوؤول وراأت املحكمة كذلك اأنه يف احلالت 
يخدم  الذي  النحو  على  اجلنائي  القانون  من  اجلديدة  الأحكام  فيها  طبقت  التي 

م�سلحة املتهم. 

عليها  تقوم  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  من  القوانني  رجعية  عدم  مبداأ  يعترب  وعليه 
القاعدة القانونية، وتطبيقا ملبداأ الأثر الفوري واملبا�سر للقانون على الأفعال التي 
التي  الوقائع  يقوم بها الأ�سخا�ص من تاريخ �سدوره ونفاذه ول ميكن تطبيقه على 
متت قبل اإ�سداره ونفاذه باأثر رجعي، فالأخذ مببداأ عدم رجعية القوانني يعد �سرطا 
الأخذ بهذا  املنطق يفر�ص  اأن  العام، كما  النظام  وا�ستقرار  العدالة  لتحقيق  لزما 
املبداأ، لأن القاعدة القانونية هي اأمر اأو تكليف ب�سلوك معني، والتكليف اأو الأمر ل 
اأو يخاطب وقائع �سابقة على تاريخ �سدوره، ف�سال عن  اإىل وقائع  يت�سور توجيهه 
ذلك فاإنه كثريا ما ترتتب لالأ�سخا�ص حقوق ومراكز واآثار قانونية يف ظل القواعد 
امل�سا�ص  اأو  العتداء  اإىل  يوؤدي  املبداأ  هذا  انتهاك  وبالتايل  بها،  املعمول  القانونية 
بهذه املراكز القانونية، اإًذا ل ينبغي اأن يكون تعديل هذه القواعد اأو اإلغاوؤها بقواعد 
قانونية جديدة فر�سة للم�سا�ص بهذه احلقوق واملراكز اأو لالنتقا�ص من تلك الآثار 
التي ترتبت �سحيحة يف ظل القواعد القانونية القدمية.  ويقت�سي العمل بهذا املبداأ 
والأخذ به األ ي�سدر قانون جديد يعاقب على فعل كان من قبل مباحا، كما ل يجوز 
اأن ي�سدر قانون جديد ي�سدد يف �سروط ك�سب امللكية عن طريق العقد مثال، التي 
تكون حقوق امللكية هذه، قد اكت�سبت وفقا ل�سروط القانون القدمي، ويرد على هذا 

املبداأ ا�ستثناء القوانني اجلنائية الأ�سلح للمتهم 160 .

قد  الدويل  العهد  )15( من  املادة  اأن  الإن�سان  املعنية بحقوق  اللجنة  راأت  ويف ذلك 
اأع�ساء  الع�سكرية مبعاقبة  املحاكم  انتِهكت، يف عدة حالت يف بريو، حيث ق�ست 

)160(     دليل حقوق الإن�سان يف جمال اإقامة العدل، الأمم املتحدة، "مرجع �سابق"، �ص 268.
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اأع�ساء  كانوا  لأنهم  تخريبية"،  اإىل"جمعيات  النتماء  بتهمة  املعار�سة  اأحزاب 
تطبيق  اأن  الإفريقية  اللجنة  واعتربت  لحقة.   فرتة  يف  ن�ساطها  ُحظر  اأحزاب  يف 

املرا�سيم النيجريية باأثر رجعي انتهاك للمادة )2/75( من امليثاق الإفريقي. 

ول جتوز حماكمة اأي �سخ�ص اأو معاقبته مرتني على اجلرمية اأو الفعل نف�سه، كما 
اأن هذا احلظر ملحاكمة ال�سخ�ص مرتني على جرمية واحدة، املعروف اأي�سا با�سم 
معاقبة  اأو  حماكمة  مينع  مرتني"  اجلرم  ذات  على  املحاكمة  جواز  "عدم  مبداأ 
عينها،  اجلرمية  نف�سهاعلى  الق�سائية  الولية  يف  واحدة  مرة  من  اأكرث  ال�سخ�ص 
وينطبق هذا احلظر على الأفعال اجلنائية.  حتى اإذا مل تكن قوانني الدولة "توؤثم" 
اأو جترم الفعل، فيمكن اعتباره "جنائيا" يف �سياق املعايري الدولية بناًء على طبيعة 
اجلرمية والعقوبات املحتملة، وينطبق احلظر على جميع الأفعال اجلنائية اأيا كان 

خطرها 161.
 

ويف التطبيق العملي لهذا املبداأ طبقت ذلك حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان 
باأن بينت اأن هذا املبداأ م�سمم حلماية حقوق الأفراد الذين حوكموا مبوجب وقائع 
حمددة من التعر�ص ملحاكمة جديدة لل�سبب نف�سه، ولكن خالفا لل�سيغة امل�ستخدمة 
ب�سكوك اأخرى حلماية حقوق الإن�سان، وت�ستخدم التفاقية الأمريكية عبارة لل�سبب 
نف�سه التي هي عبارة اأعم بكثري وتخدم م�سلحة ال�سحية، وهذا يعني - على �سبيل 
اخليانة  تهم  من  الع�سكرية  املحاكم  قبل  من  �سخ�ص  ذمة  برئت  اإذا  اأنه   - املثال 
ال�سخ�ص يف وقت لحق  اأن يحاكم ذلك  )8( من التفاقية  املادة  يتعار�ص مع  فاإنه 
يف حماكم مدنية على الوقائع نف�سها ولو بال�ستناد اإىل اأو�ساف خمتلفة كالإرهاب 
مثال، وانتهك هذا املبداأ يف ق�سية غرادينز املتعلقة ب�ساحب بالغ كان �سبق اأن اأدين 
اإهماله وهو يقود  اإليها  اأدى  من قبل املحكمة الإقليمية ال�سرتالية لت�سببه يف وفاة 
ن�سبة  كانت  اجلنائي  القانون  على  ارتكزت  التي  الإقليمية  للمحكمة  ووفقا  �سيارته 

)161(     وهذا ما اكدته املادة )7/14( من العهد الدويل "ل يجوز تعري�ص اأحد جمددا للمحاكمة اأو للعقاب على جرمية �سبق اأن اأدين بها اأو برئ 
يجوز  "1( ل  الأوروبية  لالتفاقية  ال�سابع  الربوتوكول  )4( من  املادة  بلد".  كل  ولالإجراءات اجلنائية يف  للقانون  وفقا  نهائي  منها بحكم 
تعري�ص اأحد للمحاكمة اأو العقاب جمددا يف اإجراءات جنائية يف نطاق الولية الق�سائية للدولة نف�سها على جرمية �سبق اأن برئ منها اأو 
اأدين فيها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات اجلزائية يف الدولة. 2( ل متنع اأحكام الفقرة ال�سابقة من اإعادة فتح ملف اأي ق�سية 
وفقا للقانون والإجراءات اجلزائية يف الدولة املعنية اإذا ظهرت اأدلة جديدة اأو اكت�سفت وقائع جديدة اأو اإذا �ساب الإجراءات ال�سابقة خلل 

جوهري، من �ساأنه اأن يوؤثر يف نتيجة الدعوى. 3( ل يجوز التخفف من هذه املادة مبوجب املادة )15( من التفاقية". 
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الكحول يف الدم لدى �ساحب هذه الدعوى مل تبلغ امل�ستوى الذي من �ساأنه اأن ي�سكل 
عامال م�سددا 162 . 

ول يعترب انتهاكا لهذا املبداأ اإعادة فتح الق�سية والنظر فيها من قبل حمكمة اأعلى 
كالتمييز  العادية  غري  اأو  العادية  الطعن  بطرق  الدعوى  يف  الطعن  خالل  من  اأو 
تاأخذ  التي  القانونية  النظم  يف  الغيابية  الأحكام  يف  املحاكمة  واإعادة  وال�ستئناف 
�سبيل  على  جديدة  حماكمات  اإجراء  يجوز  ثم،  ومن  املحاكمات،  من  ال�سكل  بهذا 
املثال عندما تظهر اأدلة جديدة، بعد الإدانة، على وجود خمالفات اإجرائية خطرة 

اأو يف حالة ظهور اأو اكت�ساف وقائع جديدة اأو اأدلة جديدة. 

ويف حكم اآخر اأ�سارت املحكمة الأوروبية اإىل اأنه "ما من �ساأنه اأن يكون متا�سيا مع 
املبادئ الناظمة لإقامة العدل على النحو ال�سليم بالن�سبة اإىل احلكم على اجلرميتني 
كلتيهما اللتني نتجتا من الفعل الإجرامي ذاته لو اأن احلكم �سدر من قبل املحكمة 
الق�سية  الأمر غري ذلك يف هذه  كان هذا  وملا  نف�سها،  الإجراءات  نف�سها، يف ظل 
فهو غري ذي عالقة مبو�سوع المتثال للمادة )4( من الربوتوكول رقم )7( نظرا لأن 
احلكم ل ي�ستبعد اجلرائم املنف�سلة ولو كانت هذه اجلرائم جزءا من فعل مبفرده 
جتري املحاكمة عليه يف حماكم خمتلفة خا�سة يف احلالت التي تكون فيها العقوبات 
كما هو ال�ساأن يف هذه احلالة غري تراكمية على اعتبار اأن اجلرمية الأخطر ت�ستوعب 

ما هو اأقل خطورة منها".

املبحث ال�ضاد�س: احلق يف الدفاع عن نف�ضه بنف�ضه اأو من خالل 
حماٍم وا�ضتدعاء ال�ضهود وال�ضتعانة مبرتجم

وا�ستكمال ل�سمانات املحاكمة العادلة الواجب متتع الفرد بها خالل املحاكمة حقه 
يف اأن يدافع عن نف�سه بنف�سه، واأن ي�ستعني مبحام ميثله وال�ستعانة مبرتجم يف حال 

)162(    دليل حقوق الإن�سان يف جمال اإقامة العدل، الأمم املتحدة، "مرجع �سابق"، �ص 37.
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ال�سهود، وعليه �سيتم احلديث يف  اللغة واحلق يف ا�ستدعاء  عدم القدرة على فهم 
هذا املبحث عن هذه ال�سمانات باعتبارها جزءا اأ�سيال من عملية املحاكمة العادلة 
وبالإمكان  عادلة  ملحاكمة  الفرد  خل�سوع  وال�سرورية  الالزمة  املعايري  اأحد  وتعترب 
�سيتم  وعليه  الإن�سان،  حقوق  ن�سطاء  قبل  من  ال�سمانات  بهذه  الأفراد  متتع  ر�سد 
احلديث عن هذه ال�سمانات ب�سيء من التف�سيل باعتبار اأنها جوهر عملية املحاكمة 
العادلة وميار�سها الفرد اأمام املحكمة ولي�ست عمال اأو �سمانة متار�سها املحكمة اأو 

م�ساعدو الق�ساء. 

ويت�سمن حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه متكينه من اأن يدافع عن نف�سه ب�سخ�سه، 
واأن تتاح له هذه الفر�سة، واأن يتم اإعالمه من قبل حمكمة املو�سوع باأن من حقه 
الدفاع عن نف�سه وتوجيه الأ�سئلة وا�ستجواب ال�سهود، وتقدمي الدفوع والعرتا�سات 
والبينات، واأن مينح الوقت الكايف والالزم لذلك، وعلى املحكمة اأن تراعي قدراته 
بع�ص  فهم  ي�ستطيع  ل  رمبا  اأو  القانونية  املهن  اأ�سحاب  من  لي�ص  باعتباره  ولغته 
وواجب  احلالة،  هذه  مثل  يف  الفر�سة  هذه  عليه  يفوت  مما  الأدوار  اأو  العبارات 

املحكمة اأن حتيطه علما بلغة ب�سيطة يفهمها الإجراءات كافة.

اإذ يجب متكني املتهم من اأن يدافع عن نف�سه وينفي التهمة املن�سوبة اإليه يف اإطار 
عام ت�سوده الراحة والطماأنينة والتحرر من اخلوف اأو الرتهيب، ولزوم التمتع بذلك 
مبواعيد  اإعالمه  يتم  واأن  واإجراءاتها  املحاكمة  ح�سور  من  الفرد  متكني  يتم  اأن 
والبينات  الأوراق  بجميع  تزويده  يتم  واأن  ق�سيته،  يف  للنظر  املخ�س�سة  اجلل�سات 
التي متكنه من اأخذ الوقت الكايف لتح�سري وجتهيز اأوجه دفاعه، وامل�ساواة مع باقي 
اأطراف الدعوى يف املدد واملواعيد والإجراءات والأوقات املتاحة ملناق�سة ال�سهود يف 

الوقائع كافة، وحقه يف تقدمي مذكراته وبيناته خالل اأدوار املحاكمة. 

املطلب الأول: احلق يف ال�ضتعانة مبحام

ف�سال عن متكينه من احلق يف احل�سول على م�ساعدة من حماٍم، وي�سمل هذا احلق 
اختيار حمامي الدفاع الذي يريده مبح�ص اختياره، كما �سبق ذكره يف الف�سل الأول 
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اأن تقوم املحكمة بانتداب حمام  يف املبحث الثاين منه، ويف حالت معينة تقت�سي 
اجلرائم  هذه  لطبيعة  نظرا  واجلنائية  اخلطرة  اجلرائم  يف  عنه  بالدفاع  ليقوم 
الأمر  مذكرات،  وتقدمي  مناق�سة  من  املحامي  به  يقوم  الذي  املهني  الدور  وتقنية 
الذي يتطلب حماميا ليمار�ص هذا الدور، ويكون ذلك من دون مقابل وعادة ما يتم 
تنظيم م�ساألة امل�ساعدة القانونية يف القوانني الوطنية لتلك الدول.  ومن م�ستلزمات 
تقدمي  والتمكني من  الوقت  والدفاع يف  الدعاء  امل�ساواة بني  ومتطلبات هذا احلق 

الدفاع ويف اإجراءات املحاكمة كافة 163 . 

ويتطلب الإعمال الكامل حلق املتهم يف ال�ستعانة مبحام اأن تبلغ املحكمة املتهم بلغة 
�سريحة باأن من حقه ال�ستعانة مبحاٍم ومينح مدة زمنية معقولة ل�سمان الو�سول 
البتدائي  التحقيق  �سواء يف  كافة  التقا�سي  وينطبق ذلك على مراحل  اإىل حمام، 
اإىل  حتتاج  ل  التي  الدعاوى  بع�ص  اأويف  مراحل،  من  بعدها  وما  املحاكمة  ومرحلة 

ح�سور املتهم �سخ�سيا. 

ويف ذلك اأ�سارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اإىل اأن م�سلحة العدالة تقت�سي األ 
تنظر الدعوى ما مل يكن للمتهم حماٍم يدافع عنه، وقد اعتربت اللجنة الإفريقية 
اأن املادة )1/7/ج( من امليثاق الإفريقي قد انتهكت يف حالة "فريا واأورتون ت�سريوا" 
انتهت  التي  حماكمتهما  يف  عنهما  يدافع  حماٍم  من  حرمانهما  ب�سبب  مالوي  يف 
مبعاقبتهما بالإعدام.  وي�سمل حق املتهم يف اأن يدافع عنه حماٍم احلق يف اأن يخطر 
بحقه هذا، وبحقه يف مقابلة حماميه والت�سال به يف اإطار من ال�سرية، وحقه يف 

توكيل حماٍم يختاره اأو يف انتداب حماٍم كفٍء للدفاع عنه. 

)163(     املادة )3/14/د( من العهد الدويل "لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�سيته، وعلى قدم امل�ساواة التامة، بال�سمانات الدنيا 
الآتية: اأن يحاكم ح�سوريا واأن يدافع عن نف�سه ب�سخ�سه اأو بوا�سطة حماٍم من اختياره، واأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه اإذا مل يكن 
له من يدافع عنه، واأن تزوده املحكمة حكما، كلما كانت م�سلحة العدالة تقت�سي ذلك، مبحاٍم يدافع عنه، من دون حتميله اأجرا على ذلك، 
اإذا كان ل ميلك الو�سائل الكافية لدفع هذا الأجر". املادة )7/ج( من امليثاق الإفريقي "حق التقا�سي مكفول للجميع واأن ي�سمل هذا احلق: 
"لكل متهم بارتكاب فعل جنائي احلق  حق الدفاع مبا يف ذلك احلق يف اختيار مدافع عنه". املادة )2/8/د( من التفاقية الأمريكية: 
يف اأن ُيعترب بريئا طاملا مل يثبت ذنبه طبقا للقانون. ومن حق كل �سخ�ص اأثناء الإجراءات، على قدم امل�ساواة التامة، التمتع بال�سمانات 
الدنيا التالية: )د( حق املتهم يف اأن يدافع عن نف�سه ب�سخ�سه اأو بوا�سطة حمام يختاره واأن يت�سل مبحاميه من دون قيود وعلى انفراد". 
املادة )3/ج( من التفاقية الأوروبية "لكل فرد متهم بارتكاب فعل جنائي احلقوق الدنيا التالية: ...)ج( اأن يدافع عن نف�سه ب�سخ�سه اأو 
مب�ساعدة من حمام يختاره، اأو يف حالة عدم قدرته على دفع اأتعاب حماٍم، ينتدب له حماٍم من دون مقابل عندما تقت�سي ذلك م�سلحة 
العدالة". املبداأ الأول من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني: "لكل �سخ�ص احلق يف طلب امل�ساعدة من حماٍم يختاره بنف�سه حلماية 

حقوقه واإثباتها، وللدفاع عنه يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية". 
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فر�سة  عليه  للمدعى  فيها  تتح  مل  التي  احلالة  يف  اأنه  اإىل  اللجنة  اأ�سارت  وكذلك 
احل�سول على متثيل قانوين خل�ست اللجنة اإىل اأن هذا �سكل انتهاكا للمادة )4/9( 
من العهد لأنه مل مينح يف الوقت املنا�سب فر�سة احل�سول، بناء على مبادرة منه، 
على قرار من املحكمة ب�ساأن �سرعية احتجازه 164 ، وجاء اأي�سا: يجب اأن يثبت بالأدلة 
احلرمان املزعوم من اإمكانية الت�سال مبحام اأثناء الحتجاز وحيث ل يبني �ساحب 
البالغ اأنه طلب يف اأي وقت من الأوقات اأن ميثل متثيال قانونيا اأثناء ال�سنة الأوىل 
من احتجازه واأن طلبه قد رف�ص ويف احلالت التي مل يكن قد ادعي فيها اأنه مل يحظ 

باأي متثيل قانوين اأثناء ال�ستماع الأويل اإليه رف�ست املحكمة الدعاء 165 .
 

وقد راأت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأن حق املتهم يف اختيار حماميه قد انتهك 
يف حالة ق�سرت فيها املحكمة هذا احلق على الختيار بني حماميني اثنني منتدبني، 
وقد وجدت اللجنة املذكورة اأن هذا احلق قد انُتهك، عندما اكتفت املحكمة باإعطاء 
منها  يختار  اأن  عليه  كان  الع�سكريني  املحامني  من  جمموعة  باأ�سماء  قائمة  املتهم 
الذي  املحامي  قبول  على  متهم  اأُرغم  وكذلك عندما  عنه،  للدفاع  وحدها حماميا 
انتدبه له جمل�ص ع�سكري، رغم وجود حماٍم مدين كان على ا�ستعداد للدفاع عنه 166 . 

ومن قواعد اإعمال هذا احلق اأن يكون املحامي ملتزما بقواعد واآداب املهنة و�سلوك 
167، واأل يكون املحامي حمل حتقيق اأو م�سرتك يف اجلرم نف�سه الذي �سيتم  املهنة 
اأو اإذا اأبدى �سببا لرف�ص املثول اأمام املحكمة اأو قام به اأحد اأ�سباب  الرتافع عنه، 
الأوروبية  التفاقية  اأحكام  اأن  الأوروبية  اللجنة  ق�ست  ذلك  ويف  التنحي،  اأو  الرد 
املتهم  الذين اختارهم  الوطنية املحامني  انتهكت يف حالة منعت فيها املحاكم  قد 
للدفاع عنه، ب�سبب وجود �سبهات حول ا�سرتاكهم يف الأفعال اجلنائية نف�سها التي 

الوثائق  املتحدة،  الأمم  وثيقة  يف  الواردة  1992م  اآذار/مار�ص   26 يف  املعتمدة  الآراء  بنما،  �سد  وولف  د.   ،)1988/289( رقم  )164(   البالغ 
الر�سمية للجمعية العامة، )47/40/اأ( ال�سفحة )289(، الفقرة )2-6(. 

الر�سمية  الوثائق  املتحدة،  الأمم  وثيقة  الواردة يف   )1998/27( املعتمدة يف  الآراء  وايت �سد جمايكا،  )1997/732(، ب.  رقم  )165(   البالغ 
للجمعية العامة، )53/40/اأ( املجلد الثاين، ال�سفحة )200( الفقرة )4-7(. 

)166(   وقالت اللجنة الأمريكية: "اإن احلق يف اختيار حماٍم قد تعر�ص لنتهاك خطر على يد قانون، �سدر مبوجب مر�سوم يف بريو، مينع اأي حماٍم 
من الدفاع عن اأكرث من متهم واحد من املتهمني مبمار�سة الإرهاب يف وقت واحد يف اأي مكان بالبالد". 

)167(   وقد اأبدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان قلقها ب�ساأن "الفتقار اإىل تدابري فعالة "يف الوليات املتحدة" من اأجل �سمان توفري حمامني اأكفاء 
للدفاع عن املتهمني من ال�سكان الأ�سليني، خا�سًة اأمام حماكم الوليات". وراأت اللجنة املذكورة اأن حق املتهم يف احل�سول على دفاع كاٍف 

ينتهك عند ت�سييق دائرة الختيار اأمامه لتنح�سر يف حمام منتدب للدفاع عنه ر�سميا، ثم يتبنى هذا املحامي "موقف الدعاء". 
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اتهم بارتكابها، ويف حالة اأخرى رف�ست فيها حمكمة حملية ال�سماح للمحامي الذي 
اختاره املتهم باملرافعة لأنه رف�ص ارتداء زي املحاماة. 

مع هذا درج بع�ص الأنظمة القانونية يف الدول على تنظيم ك�سف م�سرتك اأو �سجل 
والدراية  الكفاءة  واأ�سحاب  املتطوعني  املحامني  اأ�سماء  يت�سمن  املحاكم  خا�ص يف 
اأنه يف احلالت اخلا�سة بعقوبة  واخلربة، وقد راأت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان 
الإعدام، يجب على املحكمة اأن تعطي الأولوية للمحامي الذي يختاره املتهم، حتى 
اإن تطلب الأمر تاأجيل اجلل�سة، وينطبق هذا اأي�سا على دعاوى ال�ستئناف.  وكذلك 
قالت املحكمة الأوروبية: "يجب على املحاكم الوطنية عند انتداب حماٍم للدفاع عن 
متهم ما اأن تراعي بكل تاأكيد رغبات املتهم... ولكن يجوز لها اأن تتجاهلها يف حالة 
اأنها لي�ست يف م�سلحة  اأ�سباب وثيقة ال�سلة بالدعوى وكافية تربر العتقاد  وجود 

العدالة" 168 . 

املادة  يف  الأمريكية  التفاقية  اعتربت  فقد  القانونية  امل�ساعدة  اإىل  بالن�سبة  اما 
نف�سه  عن  يدافع  األ  املتهم  اختار  اإذا  ثابت  حماٍم  انتداب  يف  احلق  اأن  )2/8/هـ( 

ب�سخ�سه اأو مل يوكل حمامًيا يف غ�سون الفرتة التي حددها القانون لذلك الغر�ص. 
غري اأن املادة )3/14/د( من العهد الدويل، واملادة )3/6( من التفاقية الأوروبية، 
قد ا�سرتطتا لإعمال هذا احلق اأن ترى املحكمة اأن م�سلحة العدالة تقت�سي ذلك، 
خطورة  مبدى  الأول  املقام  يف  مرهون  املحامني  بانتداب  املتعلق  ال�سرط  وهذا 
اجلرمية، والحتمالت اخلطرة التي قد ترتتب على عدم وجود حماٍم، ومن بينها 
احلكم املحتمل �سدوره على املتهم، ومدى تعقد الق�سية.  وقد راأت اللجنة املعنية 
بحقوق الإن�سان اأن م�سلحة العدالة تتطلب انتداب حماٍم يف جميع مراحل الدعوى 
من اأجل الدفاع عن الأ�سخا�ص املتهمني بجرائم عقوبتها الإعدام؛ اإذا مل يكن املتهم 

قد اختار حمامًيا ووكله للدفاع عنه 169 . 

)168(   دليل حقوق الإن�سان يف جمال اإقامة العدل، الأمم املتحدة، "مرجع �سابق"، �ص 35.
)169(    دليل حقوق الإن�سان يف جمال اإقامة العدل، الأمم املتحدة، "مرجع �سابق"، �ص 33.
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ويف التطبيق العملي لذلك نظرت اللجنة املذكورة حالة رجل اتهم بتجاوز ال�سرعة 
القانونية، ثم حوكم يف الوقت نف�سه بتهمة ل تت�سل بالتهمة الأوىل، وهي عدم اإبالغ 
اإدارة ال�سجل التجاري ب�سركة يديرها.  وراأت اللجنة اأن املتهم عجز عن اإثبات اأن 
نفقة  على  حماٍم  انتداب  تقت�سي  كانت  بالذات  الدعوى  هذه  يف  العدالة  م�سلحة 
بتحمل  الدولة  تلزم  فال  الأمريكية،  التفاقية  من  )2/8/هـ(  املادة  اأما  الدولة.  
نفقات املحامي ما مل ين�ص على ذلك القانون املحلي.  ومع هذا فقد راأت املحكمة 
اأن توفر حماميا بدون مقابل لكل من يعجز عن  اأن على الدولة  الأمريكية الدولية 

الدفع، اإذا كان من الالزم ال�ستعانة مبحاٍم ل�سمان عدالة املحاكمة 170 . 

املجانية  القانونية  امل�ساعدة  توفر  اأن  الدولة  عاتق  على  يقع  اللتزام  هذا  اأن  علما 
يكون  واأل  حماٍم،  انتداب  العدالة  م�سلحة  تتطلب  اأن  هي  احلق  هذا  و�سوابط 
املادة )3/6/ج(  اأن  الأوروبية  املحكمة  وراأت  اأتعاب حماٍم،  دفع  على  قادرا  املتهم 
من التفاقية الأوروبية قد انتهكت عندما حرم رجل ما من احل�سول على م�ساعدة 
قانونية جمانية عند التحقيق معه بتهمة تتعلق بالجتار يف املخدرات، واأثناء حماكمته 
بهذه التهمة، رغم اأن العقوبة على هذه التهمة قد ت�سل اإىل ال�سجن ثالث �سنوات؛ 
تهمة  بارتكاب  اتهم  قد  كان  املتهم  لأن  بها  املقرتنة  املتنوعة  التدابري  تعقيد  ورغم 
مماثلة، واأفرج عنه ب�سرط التزام ح�سن ال�سرية وال�سلوك، وقد ارتكب هذه التهمة 
املزعومة اأثناء فرتة خ�سوعه للمراقبة للتاأكد من التزامه ب�سروط الإفراج.  وعالوة 
على ذلك فقد كان املتهم �سابا وله �سحيفة �سوابق حافلة ويتعاطى املخدرات منذ 
وقت طويل.  وكذلك قالت: كان من ال�سروري انتداب حماٍم خالل دعوى ا�ستئناف 
باأن  مطالبة  واحلكومات  �سنوات،  ال�سجن خم�ص  عقوبتها  تهمة  يواجه  رجل  رفعها 
تر�سد اعتمادات مالية كافية وغريها من املوارد املطلوبة لنتداب املحامني للدفاع 

عن الفقراء واملحرومني.

)170(    املادة )2/8/هـ( من التفاقية الأمريكية "لكل اإن�سان، على قدم امل�ساواة التامة، احلق، اأثناء الإجراءات، يف ال�سمانات الدنيا التالية... 
اأو بدون مقابل ح�سبما ين�ص القانون املحلي، لأي متهم اإذا مل يدافع عن نف�سه  هـ( حق ثابت يف اأن توفر الدولة حمامًيا، مدفوع الأجر 

ب�سخ�سه اأو مل يوكل حمامًيا يف غ�سون املدة التي يقررها القانون لذلك". 
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ال�سرية  فيها  تتوافر  اأجواء  يف  وحماميه  املتهم  بني  الت�سالت  جترى  اأن  ويجب 
املادة  اأكدته  املنا�سب، وهذا ما  ال�سلطات ذلك من خالل تهيئة املكان  واأن ت�سمن 
)22( من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني باأن تعرتف احلكومات ب�سرورة 

نطاق  يف  تتم  التي  وموكليهم  املحامني  بني  الت�سالت  جميع  �سرية  على  احلفاظ 
املادة  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  وف�سرت  �سريتها،  حترتم  واأن  املهني  العمل 
اإن  بقولها:  باملحامني،  الت�سال  يف  احلق  ت�سمن  التي  الدويل،  العهد  من   )3/14(

الكامل  الحرتام  توفر  اأو�ساع  باملتهم يف ظل   بالت�سال  املحامي  تلزم  املادة  هذه 
توفر  اأن  ال�سلطات  على  يتعني  املحتجزين،  اإىل  وبالن�سبة  الت�سالت.  هذه  ل�سرية 
وللحفاظ  باملحامني  لاللتقاء  منا�سبة  وت�سهيالت  الزمن  من  كافية  م�ساحة  لهم 
اأم  الهاتف  طريق  عن  اأم  مبا�سًرا  لقاًء  اأكان  �سواء  بينهم،  الت�سالت  �سرية  على 
اخلطابات، ويجوز اأن جترى هذه اللقاءات اأو الت�سالت الهاتفية حتت ب�سر، ولي�ص 

�سمع، اآخرين. 

يف  مفرطة  اإجراءات  وجدت  حيثما  اإنه  الإن�سان:  بحقوق  املعنية  اللجنة  وقالت 
البريوقراطية جتعل من الع�سري الت�سال باملحامني، فاإن ال�سروط املقررة يف املادة 
)14( من العهد الدويل ل تتحقق، ول يجوز الأخذ باملرا�سالت املتبادلة بني املحامي 

وموكله كدليل لالإدانة ما مل تت�سل بجرمية م�ستمرة اأو ُيَدبر لرتكابها 171 .

ويتطلب ذلك اأي�سا اأن يقوم بالدور املطلوب منه املحامي بكل مهنية وحرفية، واأن 
اأو  نظره  وجهة  اأخذ  تتطلب  التي  كافة  الإجراءات  يف  املتهم  اإ�سراك  هذا  يت�سمن 
راأيه فيها اأو اطالعه على الإجراءات ومراحل �سري الدعوى وتقدمي العرائ�ص ولوائح 
الطعن واإبالغه يف حال العدول اأو اإلغاء اأي اإجراء، وانتهت اللجنة املذكورة اإىل اأنه 
كان من واجب املحامي، لكي ي�ساعد موكله م�ساعدة فعلية، اأن يت�ساور معه ويخربه 

بعزمه على �سحب دعوى ال�ستئناف اأو يبلغه باأنها غري جمدية. 

لتقدمي  الالزمة  الأخرى  واملوارد  الكايف  التمويل  توفري  احلكومات  “تكفل  املحامني:  بدور  اخلا�سة  الأ�سا�سية  املبادئ  من  الثالث  )171(   املبداأ 
اخلدمات  وتوفري  تنظيم  يف  للمحامني  املهنية  الرابطات  وتتعاون  القت�ساء،  ح�سب  املحرومني  من  ولغريهم  للفقراء  القانونية  اخلدمات 

والت�سهيالت وغريها من املوارد”. 
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كانت  اإن  حتى  وجه  اأكمل  على  مبهامه  القيام  منه  مطلوب  املحامي  فاإن  وعليه، 
م�ساعدة قانونية واأن اأي خطاأ مهني يحمله امل�سوؤولية التاأديبية اأو يرقى اإىل درجة 

اجلزائية واملدنية.

املطلب الثاين: احلق يف ا�ضتدعاء ال�ضهود ومناق�ضتهم

تعترب هذه ال�سمانة اأحد املكونات الرئي�سة لدفاع املتهم عن نف�سه، اإذ بدون كفالتها 
العادلة  املحاكمة  يف  للحق  املعياري  للم�سمون  وفقا  ممار�ستها  من  املتهم  ومتكني 
يتهم  فرد  لكل  اأن  يثبت  اأن  يجب  بحيث  احلق،  بهذا  وم�سا�سا  انتهاكا  ذلك  ي�سكل 
بارتكاب فعل جنائي احلق يف ا�ستدعاء �سهود نفي، ومناق�سة �سهود الإثبات بنف�سه 
اأو من قبل وكيله القانوين، ومناق�سة ال�سهود تعد من الأركان الرئي�سة ملبداأ تكافوؤ 
ال�سهود  ا�ستدعاء  املتهم يف  الدفاع، وحق  والدعاء، واحلق يف  الدفاع  الفر�ص بني 
حقيقيا  جت�سيدا  املبداأ  هذا  ويعترب  الدعوى،  وقائع  عن  وا�ستجوابهم  و�سوؤالهم 
وواقعيا ملبداأ تكافوؤ الفر�ص بني اخل�سوم اإذ هو ثابت للطرفني، ويجب على ال�ساهد 
اأن ي�ستجيب لل�سهادة ويلزم احل�سور واملثول اأمام املحكمة واأغلب النظم القانونية 

جترم وتخالف ال�ساهد الذي ميتنع عن احل�سور. 

ف�سال عن حق اخل�سوم الثابت يف ذلك يعد ا�ستجواب ومناق�سة ال�سهود اأي�سا من 
وبالتناوب  احلقيقة  ا�ستجالء  من  وتتمكن  ت�ستطيع  حتى  للمحكمة  املهمة  الأدوار 
تقدير وترجيح بينة على اأخرى ول يتاأتى ذلك اإل من خالل املناق�سة لل�سهود ومتكني 
اأي�سا متنح حق توجيه  الأطراف من ممار�سة هذا الدور، واأغلب النظم القانونية 
اأو  �سوؤال  اأي  توجيه  القا�سي  ي�ستطيع  حيث  املحكمة  خالل  من  ال�سهود  اإىل  اأ�سئلة 
منه  لال�ستي�ساح  املحاكمة  اأدوار  خالل  �ساهد  اأي  ا�ستدعاء  اأو  لل�ساهد  ا�ستجواب 
عن وقائع معينة ترى املحكمة لزوم تو�سيحها وتوؤثر يف وقائع الدعوى وبالنتيجة يف 

احلكم ال�سادر فيها. 
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وعليه، توالت املعايري الدولية يف تاأكيد هذا احلق الأ�سيل بن�سو�ص �سريحة ل تقبل 
التاأويل اأو التعطيل حيث ورد ذلك يف املادة )3/14/هـ( 172  من العهد الدويل واملادة 
الإفريقية  اللجنة  قرار  من  )2/هـ/3(  والفقرة  الأوروبية  التفاقية  من  )3/6/د( 

واملادة )2/8/هـ( من التفاقية الأمريكية. 

اإل اأن احلق يف ا�ستجواب ال�سهود ل يرد مطلقا يف احلالت كافة لأن بع�ص احلالت 
تقت�سي حتقيق العدالة وعدم اإطالة اأمد التقا�سي من جهة، ومن جهة اأخرى فاإنه 
يتعذر اإح�سار بع�ص ال�سهود للعديد من الأ�سباب اإما للوفاة واإما ال�سفر واإما تعذر 
احل�سور واإما تغيري العنوان، فيجوز يف مثل هذه احلالت تقييد حق املتهم يف مناق�سة 
ال�سهود بنف�سه اأو من قبل غريه، ففي مثل هذه احلالت يتعذر ح�سور ال�سهود ويكون 

قرار املحكمة يف مثل هذه احلالت �سحيحا واقعا يف حمله. 

ويف حالة عر�ست على املحكمة الأوروبية بحيث ُقّدم فيها املتهم اإىل املحاكمة بعد 
اأم�سى ثالث �سنوات خارج البالد، ومل يح�سر �ساهد الإثبات الرئي�ص، وجدت  اأن 
اأن تغيب ال�ساهد ل يحتم بال�سرورة اإيقاف نظر الدعوى... مادامت ال�سلطات مل 
تق�سر يف ال�سعي اإىل ال�ستدلل عليه.  واأ�سارت املحكمة اإىل اأن الأقوال التي �سبق 
لل�ساهد املتغيب اأن اأدىل بها اإىل ال�سرطة اأو قا�سي التحقيق والتي تليت يف املحكمة 
اأيدت الأدلة الأخرى.  ويعترب اأن املتهم قد تنازل عن حقه يف مناق�سة ال�ساهد ما مل 
يعرت�ص الدفاع، ب�سورة حمددة اأثناء املحاكمة، على عدم اإتاحة الفر�سة له لدح�ص 

�سهادات ال�سهود اأو اإذا مل يلتم�ص ذلك من املحكمة 173. 

عندما  تنتهك  مل  املتهم  حقوق  اأن  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  وجدت  وكذلك 
ذلك  منذ  البالد  غادر  قد  كان  �سرطة  �سابط  �سهادة  الأدلة  بني  حمكمة  اأدرجت 
كان  اليمني يف جل�سة متهيدية  اأن حلف  بعد  ال�سهادة  بتلك  اأدىل  قد  وكان  احلني، 
بحقوق  املعنية  اللجنة  اأمام  املتهم  جادل  وقد  ي�ستجوبه.   اأن  فيها  الدفاع  بو�سع 

)172(    العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املادة )14(، "لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�سيته، وعلى قدم امل�ساواة 
التامة، بال�سمانات الدنيا التالية "اأن يناق�ص �سهود التهام، بنف�سه اأو من قبل غريه، واأن يح�سل على املوافقة على ا�ستدعاء �سهود النفي 

بذات ال�سروط املطبقة يف حالة �سهود التهام".
)173(    دليل املحاكمات العادلة، العفو الدولية، "مرجع �سابق"،  �ص 112 وما بعدها. 
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بعد  فيما  التي قدمت  الأخرى  ال�سهادات  تتعار�ص مع  ال�سابط  اأقوال  باأن  الإن�سان 
للمحكمة، واأنه ب�سبب تغيب ال�سابط عن ح�سور جل�سة املحاكمة، فقد ُحرم )املتهم( 
من حقه يف مناق�سة ال�سابط حول هذه التناق�سات. ومع هذا، فقد اأ�سارت اللجنة 
املعنية بحقوق الإن�سان اإىل اأن الدفاع مل يعرت�ص على هذا الدليل ل عند حماكمته 
ول عند نظر دعوى ال�ستئناف، واأنه كان قد ناق�ص ال�سابط يف اجلل�سة التمهيدية 
يف ظل الأو�ساع نف�سها التي ناق�سه فيها الدعاء، وقالت: اإن املادة )3/14/هـ( من 
العهد الدويل تكفل تكافوؤ الفر�ص بني الدعاء والدفاع يف مناق�سة ال�سهود، ولكنها ل 
متنع الدفاع من التنازل عن حقه يف ا�ستجواب �سهود الإثبات اأثناء نظر الدعوى اأو 

حتول بينه وبني التنازل عن ممار�سة هذا احلق.

وهذا احلق ثابت اأي�سا للمتهم الذي يتهم بارتكاب فعل يف اأن يناق�ص �سهود الإثبات، 
وحق املتهم يف احل�سول على وقت كاٍف وت�سهيالت منا�سبة لإعداد دفاعه وي�ستمل 
اإعالمه  واقعيا من حيث  الإثبات ومتكينه من ذلك  �سهود  ملناق�سة  ال�ستعداد  على 
باأ�سماء ال�سهود الذين يرغب الدعاء �سماعهم، ويثبت له احلق يف طلب التاأجيل اأو 
عدم ال�ستماع لل�ساهد الذي يح�سر ومل يتم تزويده با�سمه م�سبقا لأن مفاد التمكني 
احلقيقي اأن ي�ستطيع اأخذ الوقت الكايف لتح�سري واإعداد دفاعه واأ�سئلته لكل �ساهد 
ويتطلب تفعيل ذلك منحه مدة كافية م�سبقا، اإل انه اإذا مل يتم�سك مبثل هذا الدفع 
فاإنه ي�سقط حقه فيه باعتبار اأنه حق من حقوق اخل�سوم غري متعلق بالنظام العام 

للمحاكمة وميلك من يثبت له التنازل عنه. 

كافة  والأدلة  بالبينات  يعلم  املتهم  يكون  اأن  يجب  ال�سمانة  لهذه  ال�سليم  والتطبيق 
التي تقدم يف الدعوى املنظورة واأن يح�سل على ن�سخة جمانية من املحكمة من اأي 
بينة اأو دليل يقدم، بل ذهب بع�ص الأنظمة القانونية اإىل اأنه ل يجوز تقدمي دليل اأو 
مناق�سة �ساهد اإل بح�سور املتهم اأو متكينه عمليا من الطالع عليه ليح�سر دفوعه 
واعرتا�ساته، وقد قالت املحكمة الأوروبية، وهي ت�سري اإىل ال�سعوبات التي تكتنف 
حماكمات مهربي املخدرات، مبا يف ذلك امل�سكالت املت�سلة با�ستدعاء ال�سهود اإىل 
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املحكمة ل ميكن لهذه العتبارات اأن تربر تقلي�ص حقوق الدفاع يف مناق�سة ال�سهود 
اإىل هذا احلد 174 . 

ويثبت اأي�سا هذا احلق لكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي احلق يف اأن يح�سل على 
املوافقة على اإح�سار �سهود نفي ومناق�ستهم بذات ال�سروط املطبقة يف حالة �سهود 
حالة  يف  املطبقة  ال�سروط  ذات  ظل  يف  النفي  �سهود  ا�ستدعاء  يف  واحلق  التهام، 
حتديد  يف  ن�سبيا،  وا�سعة  تقديرية،  �سلطة  اجلنائية  املحاكم  مينح  الإثبات  �سهود 
ال�سهود الذين يجب ا�ستدعاوؤهم، على الرغم من اأنه على الق�ساة األ ينتهكوا مبادئ 
لالدعاء  القوانني  بع�ص  يجيز  حيث  والدفاع،  الدعاء  بني  الفر�ص  وتكافوؤ  العدالة 
اإح�سار ال�سهود يف اأي وقت ومن دون اأي �سوابط م�سبقة ومن دون حتى يف بع�ص 
بال�سمانات  املتهم  يتمتع  ول  �سهادتهم،  والغاية من طلب  الأ�سماء  الأوقات حتديد 
نف�سها مما ي�سكل اإخالل بهذه ال�سمانة، ويف الغالب الأعم يكون �سبب هذا ق�سورا 
يف اإدارة املحاكمة من القا�سي وتنظيم الأدوار مبا يحقق العدل وتكافوؤ الفر�ص يف 

تقدمي البينات والإجراءات. 

اإل اأن املحكمة الأوروبية قد اعتربت اأنه على املحكمة اأن متار�ص �سلطتها التقديرية 
يف حتديد ال�سهود املطلوبني وفقا ملبداأ تكافوؤ الفر�ص بني الدعاء والدفاع، ووجدت 
اأن احلق يف املحاكمة العادلة قد انتهك يف حالة مل تو�سح فيها املحكمة �سبب رف�سها 

طلب املتهم ا�ستدعاء اأربعة �سهود ملناق�ستهم 175 .

)174(    وقد وجدت املحكمة املذكورة اأن حقوق املتهم قد انتهكت يف ق�سية اجتار يف املخدرات بنت فيها املحكمة حكمها على تقارير اأحد �سباط 
اأن عر�ص عليه ن�ص املكاملات الهاتفية املدونة، ومل  ال�سرطة ال�سرية وتدوين لبع�ص املكاملات الهاتفية، والأقوال التي اأدىل بها املتهم بعد 
يكن لدى املتهم فر�سة لفح�ص ن�ص تلك املكاملات، ول لتفنيد هذا الدليل اأو مناق�سة �سابط ال�سرطة ال�سرية، الذي مل تك�سف ال�سلطات 
عن ا�سمه، ومل ي�ستدع لالإدلء ب�سهادته حفاظا على �سرية هويته. غري اأن املحكمة الأوروبية اأ�سارت اإىل اأن �سابط ال�سرطة ال�سرية ل ميكن 
اعتباره "�ساهدا جمهول"، حيث اإنه كان �سابطا ر�سميا بال�سرطة، وكان قا�سي التحقيق على علم مبهمته، واأن املتهم كان يعرف ال�سابط 

لأنه التقاه خم�ص مرات. 
اليوم  باأقوالها، ولكنها مل ت�ستطع احل�سور اإىل املحكمة يف ذلك  اأخرى تتعلق بق�سية قتل كانت هناك �ساهدة نفي تود الإدلء  )175(    ويف حالة 
بالذات لأنها مل جتد و�سيلة موا�سالت تقلها اإىل مبنى املحكمة، وقد وجدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأن املادتني )1/14( و)3/13/

هـ( من "العهد الدويل" قد انتهكتا لأن ال�سبب يف عدم متكن ال�ساهدة من احل�سور ميكن اإرجاعه اإىل ال�سلطات التي كان بو�سعها اأن ُترجئ 
اجلل�سة اأو تدبر و�سيلة موا�سالت لل�ساهدة. غري اأن اللجنة الأوروبية راأت، يف بع�ص احلالت ال�سابقة، اأن حقوق املتهمني مل تنتهك ب�سبب 
لن  �سهادتهم  اأن  اعتربت  لأنها  ا�ستدعاءهم؛  الدفاع  الذين طلب  ال�سهود  بع�ص  ا�ستبعاد  التقديرية يف  �سلطتها  الوطنية  املحاكم  ممار�سة 

ت�ساعد على اإظهار احلقيقة.
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الأ�سا�سية  باملبادئ  اخلا�ص  "الإعالن  يف  الواردة  الأ�سا�سية  املبادئ  بني  ومن   
لتوفري العدالة ل�سحايا اجلرمية واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة" ما يلي: "ينبغي ت�سهيل 
 ... يلي:  ما  باتباع  ال�سحايا  لحتياجات  والإدارية  الق�سائية  الإجراءات  ا�ستجابة 
اإتاحة الفر�سة لعر�ص وجهات نظر ال�سحايا واأوجه قلقهم واأخذها يف العتبار يف 
املراحل املنا�سبة من الإجراءات الق�سائية، حيثما تكون م�ساحلهم عر�سة للتاأثر، 
ذي  الوطني  اجلنائي  الق�ساء  ونظام  يتما�سى  ومبا  باملتهمني  اإجحاف  دون  ومن 

ال�سلة".

 وعالوة على ذلك، يوؤكد الإعالن �سرورة تزويد ال�سحايا باملعلومات وامل�ساعدة على 
مدار الدعوى الق�سائية، ويجب اتخاذ التدابري الالزمة للحد من امل�سايقات التي 

قد يتعر�سون لها وحماية �سالمتهم وجتنب اأي تاأخري غري لزم 176 . 

الحتجاز  اإىل  اأو  ت�سرفات  اأي  اإىل  اللجوء  عدم  اإىل  هنا  الإ�سارة  اأوىل  باب  ومن 
لل�سهود من اأجل احل�سول على معلومات اأو بغية احل�سول على ال�سهادة، وعلى ذلك 
اأ�سارت املادة )1/14( من العهد اإىل عدم جواز اللجوء القانوين اإىل احتجاز �ساهد 
يف ظروف ا�ستثنائية، واأكدت اللجنة املعنية ذات املعنى باأن هذا الدعاء من قبل 

مقدم البالغ يعد "ادعاء خطرا" 177 .

املطلب الثالث: احلق يف ال�ضتعانة مبرتجم 

يثبت لكل متهم احلق يف ال�ستعانة مبرتجم جمانا، اإذا مل يكن يفهم اأو يتكلم اللغة 
امل�ستخدمة يف املحكمة.  كما اأن له احلق يف احل�سول على ترجمة للوثائق التي تقدم 

)176(   املادة )2/8/هـ( من "التفاقية الأمريكية" لكل متهم بارتكاب فعل جنائي احلق يف اأن تفرت�ص براءته طاملا مل يثبت ذنبه وفقا لأحكام 
ال�سهود  الدفاع يف مناق�سة  ...هـ( حق  الآتية:  الدنيا  ال�سمانات  التامة،  امل�ساواة  الإجراءات، على قدم  اأثناء  القانون. ومن حق كل فرد، 
لالإدلء  الوقائع  على  �سوًءا  يلقوا  اأن  ميكن  الذين  الأ�سخا�ص  من  وغريهم  املتخ�س�سني  اخلرباء  ا�ستدعاء  ويف  املحكمة  يف  احلا�سرين 

ب�سهادتهم.
)177(   البالغ رقم )1988/307(، كامبل �سد جمايكا، الآراء املعتمدة يف )24 اآذار/مار�ص 1993م( الواردة يف وثيقة الأمم املتحدة، الوثائق 
رقم  و   ،)1987/256( ورقم   )1987/232( رقم  البالغات  كذلك  وانظر   .)42( �ص  �سابق”،  “مرجع  العامة،  للجمعية  الر�سمية 

)1986/219(، د. غيي�سدون �سد فرن�سا، “مرجع �سابق” �ص )67( فقرة )2-10(.
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بلغة غري لغته، وينطبق هذا يف حالة اإذا كان املتهم يجد �سعوبة يف تكلم اأو فهم اأو 
�سفهي  فله احلق يف احل�سول على مرتجم  املحكمة،  ت�ستخدمها  التي  اللغة  قراءة 
من لغة املحكمة اإىل لغة املتهم والعك�ص، وكذا يتوىل مرتجم اإعداد ن�سخ حمررة من 
الوثائق باللغة ذات ال�سلة.  واإعمال هذه ال�سمانة يعترب متكينا للمتهم من حت�سري 
دفاعه، ومبداأ تكافوؤ الفر�ص بني الدعاء والدفاع، اذ باإهدار هذه ال�سمانة يعجز 
ي�سهد على  اأن  املتهم ميكن  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اأدوار املحكمة كافة،  املتهم عن فهم 
نف�سه اأو يعرتف بذنب مل يرتكبه يف حال توجيه �سوؤال له اأو عدم اإجابته عن بينة ل 

يفهم م�سمونها وحمتواها.

وي�سرتط يف املرتجم اأن يكون كفئا وموؤمتنا على الأقوال التي يقدمها وعادة ما يتم 
التاأكد من ذلك باأن يتم اعتماد مرتجمني يف املحاكم م�سهود لهم باحلياد والنزاهة 

والكفاءة 178 . 

ويتطلب ذلك اأي�سا منح املتهم احلق يف احل�سول على وقت كاٍف وت�سهيالت منا�سبة 
لإعداد الدفاع.  وقد قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان: اإن هذا احلق "ذو اأهمية 
اأ�سا�سية يف الق�سايا التي ميثل فيها اجلهل باللغة امل�ستخدمة يف املحكمة اأو �سعوبة 
وينطبق ذلك على جميع مراحل نظر  الدفاع.   اإعمال احلق يف  اأمام  فهمها عقبة 
والفحو�ص  فيه،  للم�ستبه  ال�سرطة  ا�ستجواب  اأثناء  ذلك  اجلنائية، مبا يف  الدعوى 
ال�ستعانة  يطلب  اأن  حماميه  اأو  املتهم  من  ذلك  ويتطلب  التحريات،  اأو  املبدئية 

مبرتجم �سفهي" 179 .

 

)178(   ون�ست املادة )1/67/و( من "النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية" ي�سمن حق املتهم يف احل�سول على "مرتجم �سفوي كفء". 
املادة )3/14/و( من "العهد الدويل" لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�سيته، وعلى قدم امل�ساواة التامة، بال�سمانات الدنيا 

الآتية: اأن يزود جمانا برتجمان اإذا كان ل يفهم اأو ل يتكلم اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة.
)179(   مثال ذلك حالتان: كانت اللغة الأوىل للمتهم فيهما لغة مقاطعة بريتانيا الفرن�سية، وكان يود هو وال�سهود اأن يدلوا باأقوالهم بتلك اللغة ولي�ص 
باللغة الفرن�سية، ولكن املحكمة رف�ست ال�ستعانة مبرتجم �سفهي؛ لأن املتهم وال�سهود كانوا يفهمون الفرن�سية وقادرين على اأن يعربوا عما 
يريدون بها بالقدر الكايف. ومل جتد اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأي انتهاك للعهد الدويل يف هذا. ويجب تقدمي املرتجمني ال�سفهيني بدون 
مقابل بغ�ص النظر عن نتيجة املحاكمة. وقد وجدت املحكمة الأوروبية اأن احلق يف احل�سول على م�ساعدة جمانية من مرتجم �سفهي قد 

انتهك عندما طالبت ال�سلطات املتهم بدفع نفقات املرتجم بعد �سدور احلكم باإدانته.
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املبحث ال�ضابع: احلق يف احل�ضول على حكم وا�ضتئنافه

التي مار�ستها  وال�سمانات كافة  الإجراءات  الكا�سف عن  ال�سمانة هي  تعترب هذه 
املحكمة خالل نظر الدعوى، وعليه يجب اأن يثبت للمتهم احلق يف احل�سول على 
حكم ق�سائي، ويجب على ال�سلطة الق�سائية اأن ت�سدر الأحكام الق�سائية ب�سورة 
علنية، ول يجوز للقا�سي المتناع عن اإ�سدار الأحكام لأن هذا يعترب اإنكارا للعدالة، 
ويزعزع ثقة اجلمهور بنزاهة وا�ستقالل الق�ساء، وعليه فاإن عالنية اإ�سدار احلكم 
�سرط  اإجراءاتها  �سري  وتابعوا  الدعوى  يف  النظر  تولوا  الذين  الق�ساة  قبل  من 
القا�سي  ينطق  اأن  تعني  التي  والعالنية،  العادلة  املحاكمة  لتحقيق  ولزم  جوهري 
ون�سره  �سفوية  ب�سورة  واجلمهور  اخل�سوم  اأمام  عالنية  احلكم  باإ�سدار  املخول 
ال�ستثناءات  بع�ص  الأحكام  اإ�سدار  العالنية يف  ويرد على مبداأ  املكتوبة،  ب�سيغته 
وفقا للمادة )1/14( من العهد الدويل ب�ساأن الأمور املت�سلة بالأحداث، التي ينبغي 
فيها حماية احلياة اخلا�سة، وتلك املت�سلة باملنازعات بني الأزواج والو�ساية على 
الأطفال.  واأ�سارت اإىل هذه ال�سمانة املادة )5/8( من التفاقية الأمريكية ب�سرورة 

اللتزام بعالنية الأحكام بالقدر املطلوب حلماية م�سالح العدالة. 

ويعترب انتهاكا للحق يف احل�سول على الأحكام وعالنية املحاكمة باعتبار اأن اإ�سدار 
احلكم جزء من املحاكمة اإذا مل ي�سمح مبعرفته اإل ملجموعة معينة من الأفراد، اأو 
عندما ل ي�سمح اإل لأ�سحاب امل�سلحة اخلا�سة بالطالع على احلكم.  ومع هذا، مل 
جتد املحكمة الأوروبية انتهاكا للمادة )1/6(  من التفاقية الأوروبية يف حالت مل 
ُيتَل فيها احلكم يف جل�سة مفتوحة، ولكن ت�سلم اأطراف الدعوى ن�سخا منه وحفظ 
احلكم يف �سجل املحكمة، وكان بو�سع اأي �سخ�ص يثبت اأن له م�سلحة يف ذلك اأن 

يطلع عليه 180 .

)180(    هذا ما اكدته املادة )1/14( من "العهد الدويل" اأي حكم يف ق�سية جنائية اأو دعوى مدنية يجب اأن ي�سدر ب�سورة علنية، اإل اإذا كان الأمر 
يت�سل باأحداث تقت�سي م�سلحتهم خالف ذلك اأو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني اأو تتعلق بالو�ساية على اأطفال. وكذلك ما جاء 
يف املادة )22( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بيوغ�سالفيا ال�سابقة. واملادة )6( من التفاقية الأوروبية حلقوق 

الإن�سان واملادة )8( من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان. 
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 واإعالن الأحكام �سمانة يجب على املحكمة اأن ت�سلكها حتى اإن �سمعت بع�ص ال�سهود 
الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  وجدت  وقد  �سرا.   اجلل�سات  بع�ص  اأجرت  اأو  �سرا 
بح�سور  للمتهم  فيها  ي�سمح  مل  حالة  يف  انتهك  قد  الأحكام  عالنية  يف  احلق  اأن 
حماكمته التي مل تكن علنية، كما اأنه مل يت�سلم ن�سخة من احلكم ال�سادر عليه.  ومن 
م�ستمالت عالنية احلكم اأنه يلزم على املحاكم اأن تو�سح حيثيات احلكم وعادة ما 
تت�سمن الأحكام و�سفا عاما عن جميع الإجراءات والدفوع والبينات التي ا�ستمعت 
لها املحكمة، وي�سمل اأي�سا حتليال وا�ستنتاجا قانونيَّني للوقائع كافة التي �سيتم بناء 
خال�سة احلكم عليها اأو نتيجة الدعوى ومن ثم ت�سبيب الوقائع وتفنيد البينات التي 
والن�سو�ص  املو�سوع  يف  احلكم  اإ�سدار  وبالنتيجة  املحكمة  قبل  من  ا�ستبعادها  مت 

القانونية التي ا�ستندت اإليها.

القرار  من  مكتوبة  ن�سخة  على  احل�سول  الدعوى  يف  الأطراف  اأو  املتهم  حق  ومن 
باعتبار اأن هذا يرتتب عليه ممار�سة �سمانة قانونية اأخرى تتعلق بحقه يف الطعن 
وال�ستئناف، ويف ذلك اأ�سارت اللجنة املعنية اإىل اأنه يف حالة مل ت�سدر فيها حمكمة 
لأن  املتهم،  حلقوق  انتهاكا  يعترب  احلكم،  بحيثيات  مذكرة  جمايكا  يف  ال�ستئناف 
تق�سري املحكمة يف تو�سيح احليثيات كان من املمكن اأن مينع املتهم من اأن ينجح 
يف تفنيد احلكم ليح�سل على موافقة بعر�ص الدعوى على حمكمة النق�ص والإبرام، 

ومن ثم ينتفع من و�سيلة اأخرى لالإن�ساف 181 . 

اإخ�ساع  يف  تكمن  التي  الأهداف  من  العديد  يحقق  الأحكام  ت�سبيب  فاإن  وعليه، 
و�سمان  القا�سي  حياد  مبداأ  حتقيق  يف  والإ�سهام  الأعلى  املحاكم  لرقابة  الأحكام 
اإليها  ا�ستند  التي  الأدلة  وبيان  باجلرم،  املتعلقة  الوقائع  وبيان  الدفاع،  حق  كفالة 

احلكم واإبراز التكييف القانوين ال�سليم 182 .

وتكت�سب اأهمية ت�سبيب الأحكام قوتها من حيث اعتبارها الأداة القانونية التي تك�سف 

)181(     واأكدت ذلك املادة )5/74( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية باأن ي�سدر احلكم مت�سمنا "بيانا كامال ومعلال باحليثيات 
بناًء على الأدلة والنتائج". 

)182(     د. حممد علي الكيك، رقابة حمكمة النق�ص على ت�سبيب الأحكام اجلزائية، الإ�سكندرية، مطبعة الإ�سعاع الفنية، 1989م، �ص 318-316. 
وكذلك د. حممد الطراونة، احلق يف املحاكمة العادلة، "مرجع �سابق"، �ص 136.
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عن مدى �سالمة ا�ستنتاج القا�سي للحكم من خالل البينة املقدمة يف الدعوى حتى 
يت�سنى له الو�سول واخلروج اإىل احلكم ال�سحيح، الذي ين�سجم مع روح القانون، 
بني  التي  القانونية  الأ�سباب  على  الطالع  الأطراف  حق  فمن  اأخرى  جهة  ومن 
اإ�سارة معاهدات حقوق الإن�سان �سراحة اإىل  احلكم عليها، وعلى الرغم من عدم 
ا يف النظم القانونية كافة، واأحد  ا م�ستقرًّ ت�سبيب الأحكام، فاإن هذا يعترب مبداأً عامًّ
املوؤ�سرات الرئي�سة على تفعيل النظام الق�سائي ل�سمانات املحاكمة العادلة، حيث 
اأن يتاح له  اأن من حق ال�سخ�ص املدان  اإىل  اأ�سارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان 
النحو  امل�سببة على  الأحكام اخلطية  يف غ�سون مهلة معقولة احل�سول على جميع 
الواجب بالن�سبة اإىل حالت ال�ستئناف كافة، بغية التمتع باملمار�سة الفعلية يف احلق 
اأن يراجع الإدانة واحلكم من قبل حمكمة اأعلى طبقا للقانون اأما بالن�سبة اإىل  يف 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان فقد اأ�سارت املادة ال�ساد�سة من التفاقية الأوروبية 
حلقوق الإن�سان اإىل اأن تلتزم املحاكم باإ�سدار قرارات م�سببة، فال ينبغي فهم ذلك 

على اأنه يقت�سي جوابا مف�سال عن كل حجة ت�ساق.

احلكم،  عليها  بني  التي  الأ�سباب  اإىل  بال�سارة  تكتفي  اأن  للمحكمة  ميكن  وعليه، 
ويف ق�سية غاري�سيا ا�ستكى �ساحب البالغ من حمكمة املقاطعة يف مدريد التي مل 
الدعوى  �ساحب  اأن  لحظت  املحكمة  اأن  غري  قدمها،  التي  احلجج  على  ردا  تعطه 
كان باإمكانه اأن ي�ستفيد من اإجراءات تداعي اخل�سمني واأنه اأثناء خمتلف مراحل 
تلك الإجراءات كان بو�سعه اأن يقدم احلجج التي يراها ذات عالقة بق�سيته، وعلى 
هذا النحو حددت الأ�سباب الواقعية والقانونية التي بني عليها قرار الدرجة الأوىل 

للقا�سي لعدم �سماع دعواه حتديدا مف�سال .

ويكت�سب ت�سبيب احلكم اأهمية خا�سة يف الأحكام التي ت�سدر يف الق�سايا اجلنائية 
ليت�سنى ملحكمة  كافة  اأ�سبابه  يت�سمن  اأن  الذي يجب  بالإعدام  وحتديدا يف احلكم 
الدرجة الأعلى ب�سط رقابتها على �سحة هذا الت�سبيب، باعتبار اأن العقوبة الواردة 
بحقوق  املعنية  اللجنة  اأ�سارت  ذلك  ويف  احلياة،  يف  احلق  مت�ص  احلكم  هذا  يف 
احلكم  على  تنطوي  التي  الق�سايا  يف  وخا�سة  الق�سايا  جميع  يف  اأنه  اإىل  الإ ن�سان 
بالإعدام  للمتهم احلق يف اأن يحاكم ويف اأن ي�ستاأنف احلكم من دون تاأخري ل مربر 
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له اأيا كانت النتيجة التي ت�سفر عنها الإجراءات الإدارية.

املطلب الأول: احلق يف ال�ضتئناف

يرتتب على حق املتهم يف احل�سول على احلكم احلق يف الطعن فيه لدى حمكمة 
اأعلى، ملراجعة حكم الإدانة ال�سادر �سده والعقوبة املقررة عليه وينطبق بوجه عام 
احلق يف اللجوء اإىل حمكمة اأعلى ملراجعة اأحكام الإدانة والعقوبات املقررة على كل 
النظر عن خطورة جرميته.  وقد  بغ�ص  ارتكاب فعل جنائي،  بتهمة  يدان  �سخ�ص 
اأو�سحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان "اأن هذا ال�سمان لي�ص مق�سوًرا على اأخطر 
املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يف  احلق  هذا  على  ن�ص  وقد  اجلرائم"، 
اأدين بجرمية حق  �سخ�ص  " لكل  فيها:  التي جاء  منه   )5(14 املادة  وال�سيا�سية يف 
اللجوء، وفقا للقانون،  اإىل حمكمة اأعلى كيما تعيد النظر يف قرار اإدانته ويف العقاب 
"التفاقية  من   )7( الربوتوكول  من   )2(2 فاملادة  هذا،  ومع  عليه".   به  حكم  الذي 
الأوروبية" تن�ص على اأن احلق يف ال�ستئناف يجوز تقييده طبقا للقانون اإذا كانت 
املخالفة جنحة ب�سيطة، اأو اإذا جرت املحاكمة البتدائية للمتهم اأمام اأعلى حمكمة 

يف الدولة، اأو اإذا كان احلكم بالإدانة قد �سدر بعد ا�ستئناف حكم برباءة املتهم.

ويعني احلق يف ال�ستئناف اأن جترى مراجعة اأحكام الإدانة والعقوبات اأمام "حمكمة 
اأعلى وفقا للقانون".  وي�سمن هذا احلق اأن يفح�ص الق�ساء احلالة املعرو�سة على 
مرحلتني، على اأن تكون الثانية اأعلى من الأوىل، وعلى الرغم من اأن اللجنة املذكورة 
من  اأكرث  توفر  باأن  الدول  تلزم  ل  الدويل  العهد  من   )5(14 املادة  اأن  اأو�سحت  قد 
كان  اإذا  اأنه  تعني  للقانون  وفقا  اإن عبارة  قالت:  فاإنها  واحدة لال�ستئناف،  مرحلة 
القانون املحلي يق�سي باأكرث من مرحلة لال�ستئناف يف اإطار نظر الدعاوى اجلنائية، 
فاإنه يجب فتح الباب اأمام اأي �سخ�ص يدان لالنتفاع ب�سورة فعالة من هذه املراحل 

الأخرى. 

يجب اأن ُيراعى احلق يف النظر املن�سف والعلني خالل مرحلة ال�ستئناف، وي�سمل 
هذا احلق عدة اأمور من بينها احلق يف توفري وقت كاٍف وت�سهيالت منا�سبة لإعداد 
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بني  الفر�ص  تكافوؤ  يف  واحلق  مبحاٍم،  ال�ستعانة  يف  واحلق  ال�ستئناف،  عري�سة 
الطرف  يقدمها  التي  بامل�ستندات  منهما  كل  اإخطار  ذلك  يف  مبا  والدعاء  الدفاع 
الآخر، واحلق يف نظر الدعوى اأمام حمكمة خمت�سة م�ستقلة نزيهة موؤ�س�سة بحكم 
القانون يف غ�سون فرتة زمنية معقولة، ومن ثم، فهذا احلق مت�سل بحق املتهم يف 

احل�سول على حكم معلل. 

وحق املتهم يف احل�سول على حمام منتدب لتمثيل املتهم يف دعوى ال�ستئناف ُيَعد 
�سمانة مهمة من �سمانات املحاكمة العادلة، يخ�سى من دونها �سياع احلق وفوات 

الك�سب للمتهم.
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اخلامتة 

و�سمانات  عام  ب�سكل  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املعايري  اأهمية  تنامي  اإىل  نظرا 
على  الدولية  واملنظمات  الأممية  الهيئات  درجت  خا�ص،  ب�سكل  العادلة  املحاكمة 
اإبقاء هذه املعايري قيد املتابعة امل�ستمرة واملراجعة الدورية لت�سكل ح�سيلة مرتاكمة 
من التجارب واخلربات نحو اأف�سل املمار�سات يف جمال حقوق الإن�سان وا�ستقرار 
الإقليمية  الهيئات الأممية حتديدا  اإطار �سعي  ال�سياق، ويف  الدويل يف هذا  املعيار 
منها اإىل بناء نظام دويل واإقليمي متني لتوفري اأكرب قدر ممكن من احلماية والتعزيز 
ملنظومة حقوق الإن�سان، يف �سوء توافر املعلومات عن بع�ص البلدان واملناطق التي 
ترتكب  انتهاكات لهذه املنظومة احلقوقية مما يربز احلاجة امللحة اإىل اإعادة تاأكيد 
الدول  على  املفرو�سة  اللتزامات  طبيعة  وتبيان  الدولية  احلماية  واآليات  و�سائل 
مبوجب ت�سديقها على التفاقيات واملعاهدات الدولية، واخل�سائ�ص العامة لأجيال 
حقوق الإن�سان لإر�ساخ فكرة مفادها اأن حقوق الإن�سان ل ميكن جتزئتها، ومملوكة 
جلميع الأ�سرة الب�سرية، وهي �سمانات قانونية عاملية حتمي الأفراد واجلماعات من 
الأعمال كافة التي ت�سكل انتهاكا لهذه احلقوق مبا يف ذلك اإنكارها على فئة اأو طبقة 

من النا�ص. 

وعليه، درجت النظم القانونية املحلية على البحث عن مواءمة قانونية ت�سمن قدر 
وتباينت  الوطنية،  واملمار�سات  الت�سريعات  الدولية يف  املعايري  اإدماج هذه  الإمكان 
هذه  وتنبع  الدولية،  املنظومة  هذه  مب�سامني  اللتزام  على  لقدرتها  وفقا  ذلك  يف 
الإن�سان  حقوق  بحماية  الدولة  على  املفرو�ص  اللتزام  طبيعة  من  اللتزامات 
اإعاقة  اأو  احلقوق  لهذه  انتهاكا  اأو  خمالفة  ي�سكل  فعل  باأي  القيام  عن  وامتناعها 
متتع الأفراد بها، واتخاذ التدابري الت�سريعية والق�سائية والإدارية والتنفيذية كافة 
اإطار �سعيها اإىل الإعمال احلقيقي لهذه احلقوق، ف�سال عن ال�ستغالل الأمثل  يف 

جلميع املوارد وتوجيهها خلدمة حقوق الإن�سان.
 

الق�ساء ك�سلطة يف اأي دولة، مل يكن مبناأى عن كل ذلك، اإن مل يكن حمور وجوهر 
بحمله  الق�ساء  ينوء  ل  ولكي  واحلريات،  احلقوق  حامي  باعتباره  برمتها  العملية 
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الثقيل وحتقيق غايته املن�سودة واملق�سودة وهي العدالة، كان ل بد من احلديث عن 
منه  املاأمول  بالدور  القيام  له  ليت�سنى  الق�ساء  ملرفق  والفعال  ال�ستقالل احلقيقي 
ويعزز وير�سخ ال�سكينة والطماأنينة يف املجتمع، وعلى الرغم من تعقد وتنوع التقاليد 
ال�سيا�سية والأنظمة القانونية يف الدول باجتاه اتباع نهج موحد نحو �سكل ال�سلطة 
باتت  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  على  للتدليل  امل�سرتكة  اجلوامع  فاإن  الق�سائية، 
معروفة وماألوفة وم�ستقرا عليها يف املعايري الدولية؛ من حيث عدم التبعية الوظيفية 
قيامهم  اأثناء  الق�ساة  التاأثري يف  ل�سمان عدم  اأخرى  �سلطة  لأي  واملالية  والإدارية 
بعملهم، ف�سال عن ال�ستقالل الذاتي والنف�سي للقا�سي الذي ل يتاأتى اإل من خالل 
العديد من الإجراءات والن�سو�ص القانونية لت�سكل برمتها دعائم وركائز ل�سخ�ص 

القا�سي لتباع اأعلى درجة من معايري الدقة واملو�سوعية والنزاهة واحلياد. 

هذه ال�سمانات املوؤ�س�سية والقانونية مل تكن من قبيل النفراد يف العمل اأو ت�سكيل 
كيانات موؤ�س�سية م�ستقلة بذاتها، بل تنبع من الأهمية احلقيقية للق�ساء كموؤ�س�سة 
وفق معايري م�ستقرة وثابتة، وت�سكل خمالفتها انتهاكا لهذه ال�سمانات، ف�سال عن 
جميع  اإلزام  خالل  من  الر�سيدة  احلاكمية  حتقيق  يف  ي�سهم  امل�ستقل  الق�ساء  اأن 
على  املوؤ�س�سي  الأداء  وا�ستقرار  القانون  باتباع �سحيح  واأفرادا  موؤ�س�سات  العاملني 
احلقوق  يف  بالنتيجة  توؤثر  �سخ�سية  اأهواء  على  ولي�ص  و�سحيحة  �سليمة  �سوابط 

املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية. 

ويتبني من خالل ما مت عر�سه ومناق�سته يف منت هذه الدرا�سة اأن املعايري الدولية 
ال�سادرة عن اللجان التعاهدية من خالل التعليقات العامة على ن�سو�ص التفاقيات 
يف طور �سرحها وتعليقها على م�سمون وحمتوى تلك املواد ل�سمان ا�ستيعاب احلالت 
اأو من خالل عر�ص  امل�ستجدة كافة التي مل تاأت على ذكرها ن�سو�ص التفاقيات، 
انتهاك  ادعاءات  يف  الأفراد  من  تتلقاها  التي  البالغات  يف  وف�سلها  اللجان  هذه 
الإقليمية  الآليات  عن  ف�سال  العادلة،  املحاكمة  يف  احلق  ول�سيما  الإن�سان،  حقوق 
التي �سكلت بحق مرجعا ا�سرت�ساديا للجان الدولية واملنظمات الدولية والأممية يف 
ا�ستقرار بع�ص املعايري، الأمر الذي يقع على عاتق املنظمات الدولية ون�سطاء حقوق 
الإن�سان واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ا�ستلهام هذه املبادئ واملعايري ون�سرها 
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وتعميمها وزيادة الوعي بها ل�سمان اإدماجها يف الت�سريعات الوطنية ويف املمار�سات 
الق�سائية اليومية، بل يغدو ذلك اإحدى املهام التي يجب اأن ت�سطلع بها املوؤ�س�سات 
حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  فعلت  ح�سنا  ال�سياق  هذا  ويف  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية 
الإن�سان يف مملكة البحرين باأن اتبعت هذا النهج يف حماولة �سادقة ودوؤوبة لتعميم 

ون�سر املعيار الدويل وطنيا واإقليميا. 

اإن �سرح وتب�سيط ما ت�سمنته املعاهدات الدولية والإعالنات والتفاقيات واملواقف 
الطريق  على  الأوىل  اخلطوة  ي�سكالن  والإقليمية  الأممية  الهيئات  عن  ال�سادرة 
الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  من  ابتداًء  وطنيا،  املعايري  هذه  اإدماج  نحو  ال�سحيح 
�سكلت  التي  للقا�سي  والفردي  املوؤ�س�سي  ال�ستقالل  ومظاهر  وت�سكيلها  وتكوينها 
قبل  ما  مرحلة  ب�سمانات  مرورا  الدرا�سة،  من  الأول  الف�سل  يف  للحديث  حمورا 
املحاكمة التي تت�سمن العديد من ال�سمانات التي يجب اأن يتمتع بها الفرد خالل 
من  العديد  لدى  خالف  حمل  زالت  ما  والتي  الأويل  اأو  البتدائي  التحقيق  مرحلة 
للحق يف حماكمة  انتهاًكا  ي�سكل  بها، مما  العرتاف  الوطنية يف عدم  الت�سريعات 
املحاكمة،  مرحلة  الفرد خالل  بها  يتمتع  اأن  يجب  التي  بال�سمانات  انتهاًء  عادلة، 
والتي ل تقل اأهمية عن �سابقاتها من املراحل؛ حيث اإن الإجراءات القانونية الواجبة 
التباع اأمام املحاكم اأ�سا�سية وواجبة التباع يف جميع الظروف والأحوال، واأن تت�سم 
هذه الإجراءات بال�سرعة والفعالية واحلياد واملو�سوعية وال�ستجابة املت�ساوية بني 

اخل�سوم �سواء الإجراء القانوين اأم الإداري. 

اأن جتد  معداها  ياأمل  التي  التو�سيات  من  العديد  اإىل  الدرا�سة  لذا، خل�ست هذه 
طريقها يف النفاذ اإىل مرافق الق�ساء وتعزيزها ب�سكل حقيقي وفعلي بل اأن تت�سمنها 

الت�سريعات الوطنية ذات العالقة مبحور الق�ساء تكمن يف: 

ينعك�سان  الوطني  امل�ستوى  على  وتفعيلها  الإن�سان  حقوق  منظومة  تعزيز  اإن  اأول: 
ا�ستقرار  على  وبالنتيجة  دولة  اأي  الأفراد يف  على م�سلحة  واإيجابي  مبا�سر  ب�سكل 
مبادئ حقوق الإن�سان يف العدل وامل�ساواة واحلرية والكرامة و�سيادة القانون، وُتَعد 
موؤ�سرا على انتهاج الطريق الدميقراطي من قبل الدول التي تلتزم باملعايري الدولية 

حلقوق الإن�سان. 
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للمجال�ص  املرفقي  ال�ستقالل  �سراحة  توؤكد  ن�سو�سا  الد�ساتري  تت�سمن  اأن  ثانيا: 
الق�سائية  ال�سلطة  بني  العالقة  �سوابط  الن�سو�ص  وتر�سم مبوجب هذه  الق�سائية 
وغريها من ال�سلطات الأخرى، واإعمال املبداأ امل�ستقر يف النظم القانونية كافة وهو 

ال�سلطات".  بني  الف�سل  "مبداأ 

ال�ستقالل  الق�سائية  لل�سلطة  الناظمة  الت�سريعات  مبوجب  الدول  تكفل  اأن  ثالثا: 
املايل والإداري من خالل موازنات م�ستقلة �سمن املوازنة العامة للدولة، وت�سمني 
هذه القوانني ن�سو�سا ت�سمن عدم العتداء اأو امل�سا�ص با�ستقالل ال�سلطة الق�سائية 
اأو التدخل يف �سوؤونها من خالل �سمانات ت�سريعية تنظم ال�سكل والبناء املوؤ�س�سيني 
عوائق  اأي  دون  من  اليومية  لالأعمال  الذاتي  الت�سيري  وت�سمن  الق�سائي  للمجل�ص 

مالية اأو اإدارية اأو ت�سريعية. 

رابعا: التاأكيد اأن ال�ستقالل الذاتي وال�سخ�سي للقا�سي جزء اأ�سيل من منظومة 
ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، ويتطلب ذلك من احلكومات اأن ت�سمن جميع مظاهر 
ال�ستقالل ال�سخ�سي للقا�سي من خالل الأمن الوظيفي والرتفيع والرتقية وامل�ساءلة 
والتاأديب والتدريب والتطوير امل�ستمر، واعتماد معايري واأ�س�ص للتعيني ت�سمن عدم 
لأ�س�ص  وفقا  ال�سفافية  واإطار من  اأجواء  يتم ذلك يف  واأن  اأ�سا�ص،  اأي  التمييز على 

مو�سوعية معلنة تراعي اخلربة والكفاءة واملوؤهالت.  

جميع  يف  العادلة  املحاكمة  ل�سمانات  الناظمة  الإجرائية  القوانني  اإبقاء  خام�ضا: 
مراحلها قيد املراجعة الدورية امل�ستمرة ل�سمان اأكرب قدر ممكن من اإدماج املعايري 
باملمار�سات  ال�ستئنا�ص  عن  ف�سال  الت�سريعات،  تلك  يف  الإن�سان  حلقوق  الدولية 
الف�سلى يف هذا ال�سياق، باعتبار ذلك اأحد اللتزامات الرئي�سة الواقعة على الدول 

امل�سدقة على معاهدات حقوق الإن�سان. 

لتزال  املحاكمة  قبل  ما  مرحلة  اأن  اإىل  والإقليمية  الدولية  الوقائع  ت�سري  �ضاد�ضا: 
وال�سمانات  الإجراءات  احرتام  عدم  اأو  النتهاكات  من  العديد  ويرافقها  ي�سوبها 
الالزم توافرها للمحتجز، مما يعني اأن يتم تاأكيد �سمانات املحاكمة العادلة قبل 
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املحاكمة واعتبارها جزءا اأ�سيال من اإجراءات املحاكمة العادلة، واأن ينظر لها بعني 
الأهمية ول ت�ستقيم املحاكمة العادلة من دون مراعاة واحرتام هذه الإجراءات التي 

تتمثل يف: 

اأ -     تاأكيد حق املحتجز يف الطالع على املعلومات اخلا�سة به، واأن يتم اإعالمه بلغة 
ب�سيطة ويفهمها باأ�سباب هذا الحتجاز وعلى وجه ال�سرعة. 

ب -  اأن يتاح للمحتجز اإعالم ذويه عن مكان احتجازه والت�سال بالعامل اخلارجي 
واملثول على وجه ال�سرعة اأمام قا�ص اأو م�سوؤول ق�سائي. 

تاأكيد حق املحتجز يف ال�ستعانة مبحام يف اأجواء وظروف متكنه من الت�سال  ج -   
باملحامي الذي يريد ويف حالت معينة تقدمي امل�ساعدة القانونية اإليه، ومتكينه 

من الت�سال مع ذلك املحامي على انفراد.
د -   �سمان حق املحتجز يف الطعن يف م�سروعية الحتجاز اأمام جهة ق�سائية ت�سمن 
النظر العلني واملن�سف لتظلمه، واأن يتم توقيفه يف الأماكن املخ�س�سة للتوقيف 

واملعلنة من قبل ال�سلطات الر�سمية. 
اإعداد  من  املتهم  لتمكني  الالزمة  والت�سهيالت  الكايف  والوقت  املجال  ه -   اإف�ساح 
التحقيق  لغة  فهم  تعذر  حال  يف  مبرتجم  ال�ستعانة  يف  واحلق  دفاعه  وتقدمي 

والإحاطة ب�سكل كامل ومف�سل بالتهم املوجهة اإليه. 
والالاإن�سانية  واملهينة  القا�سية  واملعاملة  للتعذيب  التعر�ص  عدم  يف  املتهم  و -  حق 
امل�سرفة  الإدارة  تلتزم  واأن  التحقيق،  مرحلة  وخالل  الحتجاز  اأماكن  داخل 
على اأماكن الحتجاز باملعايري الدولية من حيث الأو�ساع الإن�سانية والحتفاظ  
بال�سجالت وتقدمي وتوفري الرعاية الطبية الالزمة والت�سال بالعامل اخلارجي، 

والإنارة، واحلق يف التظلم، و�سمانات عادلة خالل اإجراءات التاأديب.
ز -   تاأكيد حق املحتجزين تع�سفيا و�سحايا التعذيب يف اللجوء اإىل ال�سلطات العامة 

للمطالبة بالتعوي�ص العادل. 

�ضابعا: �سمان تلقي الأ�سخا�ص املكلفني باإنفاذ القانون التدريب امل�ستمر على املعايري 
املو�سوعية  املعايري  اأحد  ذلك  واعتبار  املمار�سات  واأف�سل  الإن�سان  حلقوق  الدولية 

ملمار�سة اخلدمة والعمل يف تلك املن�ساأة. 
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ثامنا: تاأكيد مراعاة �سمانات املحاكمة العادلة خالل مرحلة املحاكمة واعتبار اأي 
خرق اأو خمالفة لها ي�سكل م�سا�سا وانتهاكا للمحاكمة العادلة، وحت�سني الت�سريعات 

الوطنية بن�سو�ص ملزمة تق�سي باتباع هذه ال�سمانات ب�سكل ملزم. 
  

اأمام  بامل�ساواة  الوطنية  والت�سريعات  الق�سائية  الإجراءات  تت�سم  اأن  تا�ضعا: 
القانون واملحكمة، ول يتاأتى ذلك اإل من خالل تاأكيد مبداأ علنية املحاكمة و�سفوية 
تعود  فائدة  باعتبار ذلك ذا  العدالة  اإىل  الو�سول  الإجراءات، ومتكني اجلميع من 

على اجلميع من حيث ا�ستقرار الأمن املجتمعي والردع العام. 

الإجراءات  يف  مراعاتها  يجب  عامة  قاعدة  الرباءة  قرينة  مبداأ  اعتبار  عا�ضرا: 
الق�سائية كافة، واعتبارها مفرت�سة يف كل �سخ�ص ميثل اأمام املحكمة، واأن تنطلق 

الإجراءات من افرتا�ص هذه القرينة. 

الذي  �سخ�ص،  لكل  مقد�ص  الدفاع  حق  اأن  التاأكيد  على  احلر�ص  ع�ضر:  احلادي 
وبالتايل متتعه ب�سمانات  اإليه،  ن�سب  براءته مما  يثبت  اأن  املتهم  ي�ستطيع  مبوجبه 

املحاكمة العادلة كافة. 

الثاين ع�ضر: اأن تت�سمن الت�سريعات الوطنية تاأكيد جمموعة من املبادئ الناظمة 
للمحاكمة العادلة من حيث عدم رجعية القوانني، وقرينة الرباءة، وعدم التعر�ص 
للتعذيب واملعاملة القا�سية، و�سمان حق الدفاع، وامل�ساواة بني اخل�سوم، وغريها من 
الإن�سان، باعتبارها  الدولية حلقوق  القانونية واملعايري  النظم  امل�ستقرة يف  املبادئ 

قواعد عرفية غري قابلة للتقييد.
  

اأ�س�ص  �سمن  الوطنية  الت�سريعات  يف  القانونية  امل�ساعدة  تنظيم  ع�ضر:  الثالث 
ل�سمان متتع من  الكافية  املبالغ  ور�سد  منها،  امل�ستفيدين  قانونية حتدد  و�سوابط 
يثبت عدم مقدرته على ال�ستفادة منها باعتبار امل�ساعدة القانونية �سمانة ل بد من 
توافرها، ف�سال عن التمكني من امل�ساعدة القانونية يف بع�ص اجلرائم اخلطرة اأو 

اجلنائية نظرا لطبيعتها والعقوبة املرتتبة عليها. 
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الرابع ع�ضر: اأن يتم تزويد ال�سخ�ص بالقرار الق�سائي ال�سادر �سده؛ حيث يحقق 
ذلك العديد من املزايا ويفعل العديد من ال�سمانات، الأمر الذي يوؤكد اأهمية اأن يتم 
النطق عالنية باحلكم وتزويد الأطراف والغري بن�سخة منه، وم�ستمالت هذا احلكم 
من حيث الت�سبيب وملخ�ص الوقائع والإجراءات والو�سف القانوين وعر�ص ملجمل 

البينات وتفنيدها ف�سال عن الفقرة احلكمية التي حتدد مقدار العقوبة. 
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دار  القاهرة،  واحلريات،  للحقوق  الد�ستورية  احلماية  ال�سرور،  فتحي  -  اأحمد 

ال�سروق، 1999م.
-   ال�سندك اأحمد بلحاج، حقوق الإن�سان: رهانات وحتديات، الرباط، 1996م.
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على  اخلر�سي  حا�سية  املالكي،  اخلر�سي  علي  بن  عبداهلل  بن  حممد   -  الإمام 
  خمت�سر �سيدي خليل، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1997م.

القا�سي،  من�سور  ترجمة:  الد�ستوري،  املعجم  ميني:  دوهاميل-اإيف  -   اوليفيه 
بريوت، ط 1، 1996م.

-  حامت بكار، حماية حق املتهم يف حماكمة عادلة )درا�سة مقارنة(، عمان، ط 1، 
1998م.

-  توفيق �سلطان اليوزبكي، درا�سات يف النظم العربية الإ�سالمية، بغداد، جامعة 
املو�سل، 1988م، ط 3،  �ص 220. 

-   روؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات اجلنائية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1970م.
-   �سعاد ال�سباح، حقوق الإن�سان يف العامل املعا�سر، الكويت، دار �سعاد ال�سباح 

للن�سر والتوزيع، 1996م.
-  �سرف الدين اإ�سماعيل بن اأبي بكر املقري، اإخال�ص الناوي، القاهرة، دار الكتاب 

امل�سري، 1411هـ. 
-  �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف، الذخرية، حتقيق حممد بوخبزة، بريوت، 

دار الغرب الإ�سالمي، ط 1، 1994م.
-  �سربي حممد، تطور حقوق الإن�سان على امل�ستويني الدويل والوطني، من�سور على 

املوقع الإلكرتوين للمجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان يف اململكة املغربية.
-  �سدام اأبوعزام واآخرون، الت�سريعات الناظمة للحق يف الجتماع العام يف �سوء 
حلقوق  الوطني  املركز  اإ�سدارات  عمان،  الدولية،  واملعايري  الأردين  الد�ستور 

الإن�سان، 2011م، �ص 36.
-  عبداخلالق ثروت، ا�ستقالل الق�ساء، القاهرة، دار النه�سة العربية، 1977م.

وال�سريعة  الو�سعي  الفكر  يف  الإن�سان  حقوق  قانون  الفار،  حممد  -   عبدالواحد 
الإ�سالمية، القاهرة، دار النه�سة العربية، 1979م.

-  ع�سام عفيفي عبدالب�سري، مبداأ ال�سرعية اجلنائية يف القانون الو�سعي والفقه 
الإ�سالمي، القاهرة، دار النه�سة، 2007م.

-  علي الدبا�ص، ال�سلطة الت�سريعية و�سمانات ا�ستقاللها: درا�سة مقارنة، الطبعة 
الأوىل، 2008م، وزارة الثقافة.
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-  علي بن عمر الدارقطني البغدادي، �سنن الدارقطني حتقيق ال�سيد عبداهلل ها�سم 
مياين املدين، بريوت، دار املعرفة، 1966م.

-  عمر فاروق احل�سيني، تعذيب املتهم حلمله على العرتاف، القاهرة، مطبوعات 
نادي الق�ساة امل�سري، 1986م. 

الدولية،  واملعايري  الأردين  املوؤقت  النتخاب  قانون  واآخرون،  احل�سبان  -   عيد 
عمان، من�سورات املركز الوطني حلقوق الإن�سان، 2011م، �ص 11.

الب�سري،  دار  عمان،  تقييده،  يف  الدولة  �سلطان  ومدى  احلق  الديريني،  -   فتحي 
1997م.

-  فتحي وايل، قانون الق�ساء املدين، القاهرة، دار النه�سة العربية، ط 1، 1873م.
الدولية:  والعالقات  الدويل  القانون  يف  الإن�سان  حقوق  عبدالعزيز،  -   قادري 

املحتويات والآليات، اجلزائر، دار هومة للطباعة والن�سر، 2002م.
-   ماأمون �سالمة، الإجراءات اجلنائية يف الت�سريع امل�سري، القاهرة، دار النه�سة 

العربية، 1996م.
-  حممد الع�سماوي، قواعد املرافعات، م�سر، مطبعة العتماد، 1982م. 

-  حممد الطراونة، احلق يف حماكمة عادلة، مركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان، 
عمان، مطبعة ال�سعب، ط 1، 2007م.

-  حممد كامل عبيد، ا�ستقالل الق�ساء )درا�سة مقارنة(، القاهرة، 1991م.
-  حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي، 
ال�سهري بابن قدامة املقد�سي، املغني على خمت�سر اخلرقي، �سبطه و�سححه 

عبدال�سالم حممد �ساهني، بريوت، دار املكتبة العلمية، ط 1، 1994م.
-   حممود عرنو�ص، تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم، القاهرة، النا�سر املكتبة الأزهرية 

للرتاث للن�سر والتوزيع. 
 -  م�سطفى العوجي، مقدمة يف درا�سة حقوق الإن�سان، بريوت، موؤ�س�سة بريوت،

ط1 ، 1981م.
-  م�سطفى كامل ال�سيد، حما�سرات يف حقوق الإن�سان، القاهرة، 1993م.

-  وهبة بن م�سطفى الزحيلي، الفقة الإ�سالمي واأدلته، �سوريا، دار الفكر، ط 4.
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ثانيا: الأبحاث والر�ضائل اجلامعية
درا�سة  اجلنائي  املجال  يف  نتائجها  واأهم  الرباءة  قرينة  حممد،  �سعيد  -   اأحمد 

مقارنة، ر�سالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية ال�سريعة والقانون، 1980م. 
اخل�سومة  يف  ال�سخ�سية  للحرية  الد�ستورية  ال�سمانات  ال�سرور،  فتحي  -   اأحمد 
اجلنائية، بحث من�سور يف جملة م�سر املعا�سرة، ال�سنة 63 العدد 348 ني�سان/

اأبريل 1972م، �ص 156.
الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  عليه  املدعى  املتهم  �سمانات  اأبوال�سعود،  -  عبدالعزيز 

والقانون، ر�سالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1985م.
-  عبداملنعم عبدالعظيم، دور القا�سي يف و�سع القواعد القانونية، بحث من�سور يف 
املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  العدل  وزارة  ت�سدرها  التي  العدالة  جملة 

العدد 19 ال�سنة ال�ساد�سة، 1973م، �ص 110 وما بعدها.
-  عثمان خليل عثمان، تطور مفهوم حقوق الإن�سان، بحث من�سور يف جملة عامل الفكر، 
وزارة الأوقاف والإر�ساد يف الكويت، املجلة الأوىل، عدد �سباط/فرباير1971م.

القاهرة، جامعة  ر�سالة دكتوراه،  الق�ساء،  اأدب  كتاب  ال�سرحان،  -  حميي هالل 
الأزهر، 1982م.

ثالثا: اأوراق العمل واملقالت
للمجال�ص  والمتيازات  "ال�سالحيات  بعنوان  عمل  ورقة  اأبوعزام،  -   �سدام 
اإقليمي  موؤمتر  يف  قدمت  ا�ستقاللها".  ومعيقات  للق�ساء  العليا  الق�سائية 
م�ستقل،  لق�ساء  وحار�ص  كمرقى  للق�ساء  العليا  للمجال�ص  الكامن  الدور  حول 

2008/11/22م، من�سورة على موقع املركز الوطني حلقوق الإن�سان.

-  حممد نور فرحات، حق الإن�سان امل�سري يف الثقافة، ورقة عمل مقدمة اإىل موؤمتر 
العدالة الأول، نادي ق�ساة  م�سرعام 1986م. 

رابعا: املراجع الأجنبية
   - Maurice Cranston, "anthologie des droits de l’home 25” Paris, .1996  
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خام�ضا: املواثيق الدولية والإقليمية 
-     الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م. 

-  العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م.
-  العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية لعام 

1966م. 

-  اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 
الالاإن�سانية اأو املهينة لعام 1984م. 

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة لعام 1979م. 
-  الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري لعام  1965م.  

-  اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.
-  اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لعام 2006م.

-  التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�سري لعام 2006م.
-  التفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين لعام 1990م.

-  مبادئ اأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
-  موؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني.

-   جمموعة مبادئ حماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال 
الحتجاز اأو ال�سجن.

ملحاكمة  الدولية  اجلنائية  باملحكمة  اخلا�سة  والإثبات  الإجراءات  -   قواعد 
اأرا�سي  الإن�سان يف  انتهاكات خطرة حلقوق  ارتكاب  امل�سوؤولني عن  الأ�سخا�ص 

يوغ�سالفيا ال�سابقة.
-  قواعد الإجراءات والإثبات اخلا�سة باملحكمة الدولية لرواندا.

-  جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�سخا�ص املحتجزين.
-   اإعالن حماية جميع الأ�سخا�ص من التعر�ص للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
القا�سية اأو الالاإن�سانية، الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم )3452( 

تاريخ 9 كانون الأول/دي�سمرب1975م.
-  النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

-  النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بروندا.
-  النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بيوغ�سالفيا.

-
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ون�سرت على  اعتمدت  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  �سلوك  لقواعد  -  مدونة 
املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )169/34( املوؤرخ يف 17 كانون 

الأول/دي�سمرب 1979م.
ي �سكل من اأ�سكال  -   جمموعة املبادئ ب�ساأن حماية جميع الأ�سخا�ص اخلا�سعني لأ

العتقال، 1988م.
-   اإعالن ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة ل�سحايا اجلرمية واإ�ساءة ا�ستعمال 

ال�سلطة.
�سا�سية ب�ساأن دور املحامني، 1990م. -  املبادئ الأ

-  النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، 1998م.
-  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، 1955م.

-  املبادئ التوجهية ب�ساأن اأع�ساء النيابة، 1990م.
-     ا مليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب، 1981م.

-  التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان، 1969م.
-    التفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان، 1950م.

�ضاد�ضا: الأدلة التدريبية
جمموعة  من�سورات  عمان،  التعذيب،  �سحايا  باإن�ساف  خا�ص  اإجرائي  -   دليل 

ميزان من اأجل حقوق الإن�سان، ط1 ، 2011م.
-   دليل الأمم املتحدة ال�سادر عن مفو�سية حقوق الإن�سان، احللقة رقم )9( من 

�سل�سلة التدريب املهني، نيويورك، جنيف، 2003م، الف�سل الرابع.
املعاملة  �سروب  من  وغريه  للتعذيب  التعر�ص  الأردين،  والتوثيق  الر�سد  -  دليل 

القا�سية اأو الالاإن�سانية، عمان، اإ�سدارات املركز الوطني حلقوق الإن�سان.
الأوىل،  الطبعة  الدولية،  العفو  منظمة  مطبوعات  العادلة،  املحاكمات  -   دليل 

2000م. 

-  دليل تدريبي ل�سيادة القانون، من اإ�سدارات املجل�ص العربي للدرا�سات العربية، 
لعام 2010م.
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�ضابعا: القرارات والبالغات ال�ضادرة عن اللجان الدولية
-  التعليق العام رقم )3(.

-  التعليق العام رقم )13(.

-  التعليق العام رقم )20(.

-  التعليق العام رقم )25(.
-  تقرير املقرر اخلا�ص املعني باأو�ساع حقوق الإن�سان لعام 2009م.

-  تقرير املقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ساة واملحامني لعام 2000م.
-  تقرير اللجنة املعنية بالتنوع العرقي والإثني لرابطة املحامني الأمريكية.

-  قرار جلنة حقوق الإن�سان رقم )24/2000(.

-  قرار جلنة حقوق الإن�سان رقم )68/2000(.
-  قرار اجلمعية العامة رقم )146/32/40(.

-  وثائق الأمم املتحدة الر�سمية للجمعية العامة.
-  تو�سية جمل�ص اأوروبا رقم )84/12(.
-  تو�سية جمل�ص اأوروبا رقم )94/12(.

-  البالغ رقم )1986/219(.  
-  البالغ رقم )1987/28(.

-     ا لبالغ رقم )1987/256(.

-  البالغ رقم )1987/232(.

-  البالغ رقم )1988/289(.

-  البالغ رقم )1988/307(.

-  البالغ رقم )1994/557(.

-  البالغ رقم )1997/732(.

-  البالغ رقم )1997/770(.
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ثامنا: املواقع الإلكرتونية

- http://www.aba.net
- http://www.abanet.org/govaffairs/juriciary/report.html
- http://www.bna.bh/portal/mobile/news/492736
- http://www.ccdh.org.ma
- http://www.nchr.org.jo
- http://www1.umn.edu
- http://www.un.org




