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 موجز

                      ً                                                                       يتضـمن هـذا التقرير عرضاً لألنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف عام       
                         حىت يومنا هذا وخباصة         ١٩٩٤                      ملقرر اخلاص منذ عام           ً                     َّ                        ووصـفاً ملخـتلف الظروف اليت تدخَّل يف ظلها ا              ٢٠٠٦

                                                                         ٌ                                    األوضـاع الـيت اتسمت بتهديد مباشر للعاملني يف النظام القضائي أو أضرت فيها مشاكلٌ هيكلية بفعالية عمل              
                                                       والقصد هو تقدمي فكرة عامة عن أهم النتائج اليت مت اخلروج هبا   .                                            النظام القضائي واستقالله وقوضت سيادة القانون

  .                     نوات اإلثنيت عشرة األخرية      من الس

                                                                                         وبالنظر إىل خطورة وحجم املشاكل اليت حتف بالنظام القضائي وبسيادة القانون، يوصي املقرر اخلاص بأن  
                             وينبغي تعزيز آليات الدفاع عن   .                         ً                                           يويل جملس حقوق اإلنسان قدراً أكرب من االهتمام إلقامة العدل واستقالل القضاء

   ً                 فضالً عن ذلك، يؤكد      .                                                      ل مكتب املقرر اخلاص الذي ينبغي توسيع نطاق تدخله                                        النظام القضائي ال سيما من خال     
                َ                                                                                                املقرر اخلاص احلاجةَ امللحة فيما خيص األمم املتحدة ألن جتعل العدل من أولوياهتا سواء عندما تقدم املساعدة إىل                  

                  جملس حقوق اإلنسان                                     ويف اخلتام، يوصي املقرر اخلاص بأن يستفيد  .                                     الدول أو عندما تستعرض عمل مؤسساهتا هي
                                                                                  ُ                                يف مـا يقوم به من جهود من إسهامات وخربة منظمات اخلرباء القانونيني الوطنية والدولية اليت أُنشئت من أجل                   

  .                       الدفاع عن استقالل القضاء

                                                                                                         واستجابة لطلبات متكررة قدمتها خمتلف الوفود احلكومية وغري احلكومية أثناء احلوار التفاعلي الذي دار               
                                                             ً                                    لعامة واللجنة وجملس حقوق اإلنسان، يضع املقرر اخلاص يف االعتبار أيضاً أثر حاالت الطوارئ على                           يف اجلمعية ا  

                                   ويف السياق ذاته، يشري املقرر اخلاص إىل    .                   ً                                                   حقـوق اإلنسان وخصوصاً القيود النامجة عنها املعوقة للنظام القضائي         
                                                إىل تقييمه، يوصي املقرر اخلاص بأن جتعل الدول                ً  واستناداً    .                                                   التشريعات املتعلقة باإلرهاب واألمن القومي واهلجرة     

                                                                                                                تشريعاهتا وممارستها الداخلية تتماشى مع املبادئ واملمارسة القضائية واملعايري الدولية اليت حتكم حاالت الطوارئ              
    وألن   .                                                                                                         وهو، هلذا الغرض، يوجه العناية إىل العناصر اليت من الضروري إدراجها يف أية تشريعات يف هذه اجملاالت                

ُ                                                                            انـتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ُرصدت أثناء سريان حاالت الطوارئ، يقترح املقرر اخلاص صياغة مشروع                                          
                                                                                                               إعالن دويل غايته تعزيز جمموعة املبادئ والقوانني املستمدة من السوابق القضائية اليت حتكم محاية حقوق اإلنسان                

  .            يف تلك الظروف

                                                  ع يف العراق واحلكم الذي أصدرته احملكمة اجلنائية                                                   خلفـية التدهور الشديد الذي يشهده الوض              وعـلى    
      ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                                                                       العراقـية العليا، يكرر املقرر اخلاص ما أعرب عنه من انتقاد أمام اجلمعية العامة يف تشرين األول                

  .                                                                                        ويوصي األمم املتحدة بأن تسهم يف إنشاء حمكمة مستقلة تتقيد باملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                                           االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري                                       يرحـب املقرر اخلاص باعتماد        ،  ً ماً      وخـتا  
  .                                               وحيث الدول على التصديق على هذه االتفاقية دون تأخري
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٤  ٢- ١ ..............................................................................     مقدمة

  ٤  ٩- ٣ .....................    ٢٠٠٦                                     األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف عام  -   ً أوالً

  ٥   ٣٦-  ١٠ .........    ٢٠٠٦-    ١٩٩٤                                 احلاالت اليت انكب عليها املقرر اخلاص،       تصنيف  -     ً ثانياً

   ١١   ٥٣-  ٣٧ ..........................................                           سيادة القانون وحاالت الطوارئ -     ً ثالثاً

   ١٧   ٥٩-  ٥٤ ......................................                                التطورات الكربى يف العدالة الدولية -     ً رابعاً

   ١٩   ٦٨-  ٦٠ ..............................................................          االستنتاجات -     ً خامساً

   ٢٠   ٧٩-  ٦٩ .................................................................        التوصيات -     ً سادساً
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 مقدمة

           منذ إنشاء    )                      ً    جلنة حقوق اإلنسان سابقاً    (                          إىل جملس حقوق اإلنسان                                            هـذا هو التقرير الثالث عشر املقدم       - ١
                                                  وهو التقرير الرابع الذي يقدمه املقرر اخلاص            ١٩٩٤                                                          والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف عام          

  .                الصادر عن اجمللس   ١٠٢ / ١    َّ                  ً          ويقدَّم هذا التقرير طبقاً للمقرر   .     احلايل

                                ِ   ً                                                           املقرر اخلاص ما قام به من أنشطة متِبعاً إجراء الرسائل والبعثات القطرية منذ أن اضطلع                                        ويف هـذا التقرير حيلل       - ٢
           ً ويتطرق أيضاً   .                                                                                                         بواليـته والغرض هو إعطاء اجمللس فكرة عامة عن طبيعة ونطاق اهلجمات اليت يتعرض هلا النظام القضائي                

  .                                             املتصلة هبا على حقوق اإلنسان وإقامة العدل                                                                               إىل مسـألة حمـددة وبالغة األثر وهي تأثري حاالت الطوارئ والتشريعات             
  .                                                                                              ً ويشري، يف اخلتام، إىل بعض التطورات اهلامة يف العدالة الدولية وهي مسألة ينوي االستفاضة يف تناوهلا مستقبالً

 ٢٠٠٦األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف عام  -   ً أوال  

 االجتماعات الدولية -ألف 

                                                                     خلاص بعد حضوره الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان يف االجتماع السنوي                                   يف جنيف، شارك املقرر ا     - ٣
         وشارك يف    .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٣       إىل     ١٩                                                               الثالث عشر للمكلفني بالواليات املتعلقة باإلجراءات اخلاصة من         

       طته يف                                   سبتمرب، حيث قدم تقارير عن أنش      /        أيلول   ٢٥       إىل     ٢٠                                                  الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف، من         
                                                                           أكتوبر، شارك يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف            /              تشرين األول    ٢٣    ويف    .     ٢٠٠٥       عـام   

        ويتناول   .     ٢٠٠٦                                                      واستعرض بالتفصيل األنشطة اليت قام هبا خالل عام          A/61/384                               نـيويورك حيـث قدم تقريره       
                                                  اريع املبادئ ذات الصلة اليت أعدها اخلبري السيد                                                                          الـتقرير حالـة العدالة العسكرية يف العامل ويوصي باعتماد مش          

  .                    ً     ً       ً                        وقد أثار العرض نقاشاً مثرياً ومسهباً بشأن املسائل املوضوعية  .             إميانويل ديكو

                                            حضر املقرر اخلاص الدورة الدراسية الدولية         ،      ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٤           يوليه إىل    /      متوز   ٣١               يف الفترة من     و - ٤
                                                               نسان وامليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية، اليت نظمتها جلنة                                                       السـابعة عشرة عن استقالل القضاء، وحقوق اإل       

                           ويف خطابه، وصف استقالل      .                                               سبانية للتعاون الدويل يف كارتاخينا، كولومبيا      إل                                  األنديـز للحقوقـيني، والوكالة ا     
  .                  ً                  القضاء بكونه ضماناً للوظيفة القضائية

                                           قة الدراسية اليت نظمها االحتاد الربملاين الدويل يف                                     سبتمرب، ألقى املقرر اخلاص كلمة أمام احلل /       أيلول  ٢٦   ويف  - ٥
                          قرينة الرباءة وتكافؤ وسائل  "                وتناولت مسامهاته   .  "                        قضية مطروحة على الربملانات  :                القانون والعدالة   "      بعنوان     جنيف 

                                                             ما ميكن للربملانيني فعله من أجل ضمان صيانة هذه املكونات           :                                               الدفـاع واحلق يف احملاكمة دون تأخري بال موجب        
   ".              ً       ً      ً       ً                             كيف نضمن نظاماً قضائياً مستقالً وحمايداً، وهو من ركائز الدميقراطية " و  "                           األساسية للحق يف حماكمة عادلة

  املشاورات واألعمال التحضريية للزيارات القطرية-باء 

                                                                                      يونـيه، عقد املقرر اخلاص اجتماعات يف جنيف مع عدد من الوزراء واألعضاء يف خمتلف                /           يف حزيـران   - ٦
          ويف تشرين    .                                                                                   ائمـة ومع ممثلني عن منظمات حكومية وغري حكومية مبا فيها االحتاد الربملاين الدويل                           البعـثات الد  
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                           ً                                                                             أكـتوبر، عقد املقرر اخلاص أيضاً اجتماعات يف نيويورك مع ممثلني عن بعض البعثات الدائمة والعديد من                /    األول
  .                  املنظمات غري احلكومية

     دعوة         الوزير       جدد   و   .                           وزير خارجية مجهورية ملديف             جنيف ب                               يونيه، التقى املقرر اخلاص يف     /            ويف حزيـران   - ٧
   مع                يف هذا الشأن                             املقرر اخلاص مشاورات          وأجرى  .                              لالضطالع ببعثة إىل ذلك البلد                              حكومـته لـلمقرر اخلاص    

                                                   من أجل اإلعداد للزيارة اليت كانت مقررة يف البداية يف             حلقوق اإلنسان          السامية                                 مسـؤويل مفوضية األمم املتحدة      
                                         ويود املقرر أن يشكر حكومة ملديف على دعوهتا   .     ٢٠٠٧         ُ                      نوفمرب مث أُجلت إىل غاية مطلع عام  /       الثاين         شهر تشرين

  .                                                      الكرمية وعلى تفهمها للصعوبات اليت أجربته على تأجيل زيارته

                       ً                                                                      ، يعتزم املقرر اخلاص أيضاً القيام ببعثة إىل كمبوديا يف إطار متابعة بعثة أجرهتا مفوضة                   ٢٠٠٧           وخالل عام    - ٨
ـ                        ً                  وسيقوم املقرر اخلاص أيضاً، إذا أمكن،        .                                                                  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وببعثة أخرى إىل االحتاد الروسي              األم

                          ويود املقرر اخلاص أن يعرب عن   .     ٢٠٠٨                                                                     بزيارة كينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ويأمل أن يزور غواتيماال يف عام 
 ُ                                          وُينتظر تسلم ردود من حكومات كمبوديا وكينيا   .  ا                                                    شـكره لـلحكومات الـيت وجهت له بالفعل دعوات لزيارهت    

                                                                              وقد أعرب املقرر اخلاص عن رغبته يف زيارة الفليبني ونيجرييا ومجهورية إيران              .                                 ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطية    
  . ُ                                      وُينتظر تسلم ردود من حكومات هذه البلدان  .                                                      ً اإلسالمية وسري النكا وتونس وتركمانستان وأوزبكستان مستقبالً

                                                              الـنداءات العاجلـة ورسائل االدعاءات املوجهة إىل احلكومات،          -    جيم 
                  والبيانات الصحفية

ّ                                          ملخصاً لالدعاءات املوّجهة إىل احلكومات املختلفة والردود الواردة A/HRC/4/25/Add.1              تتضمن الوثيقة  - ٩              ً      
           ما بني                                   وعلى سبيل البيان، خالل الفترة      .     ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                           مـنها، مشفوعة بإحصاءات تتعلق باألعوام       

                        رسالة ادعاء وصدرت تسع   ٣٩    ً      ً     نداًء عاجالً و  ٩٧         ، مت تلقي     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨       يناير و /             كانون الثاين ١
     ً                  بلداً، تلقى املقرر      ٥٤                         واليت خصت األوضاع يف         ١٤٥                                         وإجابة عن تلك الرسائل البالغ عددها         .                بـيانات صحفية  

  .     ً  بلداً  ٢٩    ً      رداً من   ٥١     اخلاص 

 ٢٠٠٦-١٩٩٤يت انكب عليها املقرر اخلاص،  تصنيف احلاالت ال-     ً ثانيا  

                                                                                                       مـن بني األنشطة الرئيسة اليت يضطلع هبا املقرر اخلاص دراسة االدعاءات الواردة وتقرير اإلجراء الذي                 -  ١٠
                                                                                وهلذا الغرض، يوجد رهن تصرف املقرر اخلاص إجراءان مها النداءات العاجلة ورسائل           .  )١ (               ً         ينبغي اختاذه رداً عليها   

  :                                          ، ميكنانه من التشاور مع احلكومات بشأن ما يلي "       الرسائل "                         ان يقعان حتت عنوان عام هو               االدعاءات، اللذ
                                                   الل القضاة أو املدعني العامني أو احملامني أو موظفي احملاكم؛      استق يف       تؤثر   قد           الظروف اليت   ) أ (
              ً                                     تشكل انتهاكاً للمعايري الدولية احملددة حملاكمة عادلة؛             الظروف اليت قد  ) ب (

  .                                                        تعلقة بعمل النظام القانوين بشكل صحيح ومن مث بسيادة القانون          األخرى امل       العوامل  ) ج (

                                                      

1  Depending on the content and scope of the allegations, such steps may be taken individually or together with one 

or several other Special Rapporteurs. 
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َ          وتصدر النداءات العاجلة كلما أشارت الوقائع املدعى حصوهلا إىل وجود درجة من االستعجال بينما ترَسل رسائل                                                                                         
                ضيح الوقائعي أو                                                                                            االدعاءات عندما يتعلق االدعاء بظروف معقدة وعندما يتطلب األمر احلصول على مزيد من التو           

                        ً                                ً              وقد يصدر املقرر اخلاص أيضاً بيانات صحفية إذا رأى أن انتهاكاً ما قد حدث    .                                  القـانوين قـبل اختاذ أي إجراء      
               وهذه الزيارات    .     ُ                                           وقد ُتجرى زيارات قطرية استجابة لدعوة رمسية        .                                             لـلمعايري الدولية أو أنه على وشك احلدوث       

                                                         تلك اجملموعة الواسعة من املواضيع والظروف املتصلة بالنظام                                                       فرصـة إلشـراك مجـيع األطراف املهتمة يف تقييم           
                                                                        هكذا، وبينما يكون للرسائل يف معظم األحوال فعل رادع، فإن البعثات             .                                       القضائي بصورة مباشرة أو غري مباشرة     

                                                                                                              القطـرية تسـاعد يف زيادة معرفة السياق الوطين من أجل ضمان مستوى مالئم من التدخل، مبا يف ذلك بشأن                    
  .                                        ئل اهليكلية، ويف حتسني متابعة تنفيذ التوصيات    املسا

                                                                                             وتوجد أدناه نظرة عامة على الشروط والظروف اليت تؤثر يف إقامة العدل، سواء على الصعيد التنظيمي أو  -  ١١
  .     ٢٠٠٦    و     ١٩٩٤                                                                                                على الصعيد العملي، كما يتضح من األنشطة والبعثات اليت قام هبا املقرر اخلاص ما بني عامي                 

                                                                      ً                                   ية تتمثل يف التمييز بني خمتلف أنواع احلاالت اليت تؤثر يف النظام القضائي ونظراً لكثرة البلدان اليت                                وما دامت الغا  
     وترد   .                                                                                                            عاين املقرر اخلاص حالتها على مدى سنوات، فإن هذه النظرة العامة لن تشري إىل بلدان أو حاالت بعينها                 

  .                                 اللجنة مث إىل جملس حقوق اإلنسان بعدها                                     ُ         ً      إشارات حمددة يف الوثائق ذات الصلة اليت قُدمت سنوياً إىل 

ُ                                                   ولتيسري التقييم، ُصنفت خمتلف احلاالت اليت مت الوقوف عليها على النحو التايل -  ١٢                 :  

                                                                         الظروف اليت تؤثر يف استقالل القضاة أو املدعني العامني أو احملامني أو موظفي احملاكم؛  ) أ (

                     عمل النظام القضائي         سالسة              عرض للخطر      ليت ت                                                  املقايـيس واملمارسات املتعلقة بسيادة القانون ا        ) ب (
  ؛     عادلة             واحلق يف حماكمة 

  .                                                                                  خمتلف الصعوبات احملددة اليت تواجه النظام القضائي واستقالله كحاالت الطوارئ على سبيل املثال  ) ج (

                                   ً                                           ً                            ويف أغلـب األحيان، تثري شكوى واحدة عدداً من هذه اجلوانب كلها حيث يكون االنتهاك مرتبطاً بانتهاكات                 
  .                       رى أو تأتى حدوثه حبدوثها  أخ

                                      ً     ً                                                                وجتـدر اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص ليس معنياً أبداً بقاض أو حمام فرد فقط وإمنا بالدور الذي يستطيع                    -  ١٣
              وهو غري معين مبا   .                                                        ً                    كالمها أداءه يف احلفاظ على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية خدمةً ملصلحة الشعب بكامله

                                                                       الدور احملوري الذي يؤديه القضاة واحملامون وغريهم من موظفي احملاكم يف الدفاع عن                           تنشغل به مهنة معينة وإمنا ب
  .                                                   حقوق اإلنسان ومحايتها ويف إعالء سيادة القانون بصورة أعم

          أو احملامني                     أو املدعني العامني                     استقالل القضاة   يف                   الظروف اليت تؤثر     -    ألف 
               أو موظفي احملاكم

                                       أن من يعملون يف النظام القضائي، يف مجيع     ١٩٩٤                     ا املقرر اخلاص منذ عام                              يتضح من األنشطة اليت قام هب      -  ١٤
                                      ومن بني تلك االنتهاكات التعرض للتهديدات   .                           ً                                أحناء العامل، يواجهون أوضاعاً تؤدي إىل انتهاك حقوقهم اإلنسانية
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             ة املصدر أو                                         وقد تكون التهديدات مباشرة أو جمهول       .                                                      واملضايقات وللترهيب والقذف وأشكال أخرى من التدخل      
                               وقد يكون ذلك التدخل يف شكل        .                                                                               حتت غطاء هوية مزيفة وقد يتلقوهنا عرب اهلاتف أو الربيد أو الربيد اإللكتروين            

                                                                                                                 رسائل بريدية أو محالت إعالمية أو هجمات على البيوت أو أوامر حظر السفر اليت قد تصل حد املنع من السفر                    
                   ومن دواعي األسف أنه   .                                     ل حقوق اإلنسان أو القانون الدويل العام                                         للمشاركة يف مناسبات أو دورات تدريبية تتناو

       ً                                                                                              مثـة أيضـاً حاالت حدثت فيها اعتداءات جسدية وهتديدات باخلطف أو عمليات خطف فعلية وحاالت اختفاء               
                     ويف مثل تلك احلاالت،      .                                                                              قسـري واحتجاز تعسفي وتعذيب وحىت اغتياالت وعمليات إعدام بإجراءات موجزة          

                                                                                    عى يف الشكاوى املوجهة إىل املقرر اخلاص أن السلطات قامت برد غري كاف أو توانت عن الرد وعن       ً    ُ  َّ    كثرياً ما ُيدَّ  
  .                            ُ                                                تقدمي احلماية حىت يف احلاالت اليت قُدمت فيها بالغات إىل الشرطة أو إىل السلطات القضائية

   ً                 وصاً إذا كانوا من                                                                                       وتبني التجربة أن من يعملون يف النظام القضائي يتعرضون ملثل تلك االعتداءات خص             -  ١٥
                                                                    ومن بينهم احملامون الذين يتولون الدفاع عن ضحايا حاالت االختفاء            .                                        املدافعـني الـبارزين عن حقوق اإلنسان      

                                                                                              القسـري أو حـاالت اإلعدام دون حماكمة، أو من يتخصصون يف جماالت حساسة كاإلرهاب؛ واجلرمية املنظمة          
                                                        ملوارد الطبيعية؛ والدفاع عن الفئات املستضعفة كالشعوب                                                            كتهريـب البشـر؛ وملكية األراضي؛ ومحاية البيئة وا        

                                                                                                                            األصـلية أو األقلـيات العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الثقافية اليت تنتقد الوضع القائم وتفرض احترام حقوقها؛                   
                                                                                                            والنسـاء ضـحايا العنف أو التمييز؛ ومعارضي احلروب أو من ينظمون محالت من أجل استقالل اإلقليم الذي                  

ـ                              ً                                                                   ويتعرض العديد من القضاة أيضاً للضغوط والتخويف والتهديد بالقتل أو حملاوالت اغتيال فعلية               .             تمون إلـيه      ين
                                                                                          بسبب دورهم يف التحقيق يف ضلوع سياسيني أو شخصيات أخرى من ذوات العالقات املؤثرة يف عمليات االغتيال 

                                                يف النظام القضائي هذه املخاطر النامجة عما                            وإذ يواجه العاملون    .                                            أو غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية      
                                                    ً     َ                                                             حيملونه من قناعات أو ما يقومون به من أنشطة، فإهنم كثرياً ما جيَبرون على االستقالة أو على الرحيل إىل مدينة                    

           ِّ               ً       بينما ال تقدِّم السلطات دائماً       .                                                                                 أخـرى أو على العيش متخفني أو يف املنفى ورمبا تطال التهديدات أفراد أسرهم             
  .                                                        ً                            ة كافية أو ال تدين بشكل واضح هذه األنشطة اإلجرامية اليت كثرياً ما يفلت مرتكبوها من العقاب   محاي

                                                                                                     ويف معظـم األحوال، تضر هذه الظروف بالقضاة واحملامني ال سيما عندما تقترن أمساؤهم بالقضايا اليت                 -  ١٦
                                       مون يف سبيل الدفاع عن حقوق اإلنسان             ً                                                      وغالـباً ما تعترب احلكومات اجلهود اليت يبذهلا القضاة واحملا           .          يـتولوهنا 

َ                                                     ويالَحق احملامون بانتظام ويلقى عليهم القبض بسبب اخللط بينهم   .                     ً                   واحلريات األساسية تدخالً يف الشؤون السياسية    
                                            ويعين هذا بدوره أن األفراد املتهمني جبرائم         .        ِّ                                                       وبني موكِّليهم وتستمر السلطات يف مضايقتهم بعد إطالق سراحهم        

  .                                               ن صعوبة يف العثور على حمام يقبل الترافع يف قضاياهم            حساسة قد جيدو

                يف املائة من      ٥٥                     فقد كان موضوع حنو       .                           مدى تواتر هذه الظروف        ٢٠٠٦                               وتبني القضايا املسجلة يف عام       -  ١٧
     ً                                                     بلداً، انتهاكات حقوق اإلنسان للقضاة واحملامني واملدعني العامني   ٥٤         قضية يف    ١٤٨                        الرسائل، اليت تعلقت حبوايل 

ـ                        يف املائة من جمموع       ١٧                                                                 ومثلت التهديدات وأعمال التخويف والعنف املرتكبة يف حق حمامني            .         ي احملاكم        وموظف
   َّ            ومثَّل االحتجاز    .                                                 يف املائة من الرسائل القضاة واملدعي العامني        ٤                                                 الرسـائل الصادرة عن املقرر اخلاص بينما تعين         

                     يف املائة من الرسائل  ٤                        اخلاص اليت تعين حمامني مقابل                          يف املائة من رسائل املقرر   ٢٦                           التعسفي واملضايقات القضائية 
          يف املائة  ٤                                                       ومثلت االغتياالت اليت راح ضحيتها حمامون وقضاة ومدعون عامون   .                             اليت تعين القضاة واملدعني العامني

                        ففي أحد بلدان أمريكا      .                                       ً                 ويف بعض البلدان، كان مستوى العنف مرتفعاً بشكل خاص          .                         مـن إمجايل عدد الرسائل    
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                   حالة هتديد وعملييت   ٦٣          ً                                     ً                            تينية، مثالً، سجل املقرر اخلاص اغتيال ستة عشر موظفاً من موظفي النظام القضائي و   الال
                       بينما يف أحد البلدان      .     ٢٠٠٦       أغسطس   /      وآب     ٢٠٠٥       يناير   /                                                    خطـف وحـاليت نفي يف الفترة ما بني كانون الثاين          

  .    ٢٠٠٦             ومنتصف عام     ٢٠٠١          ما بني عام                       قضاة دون عقاب اجلناة   ١٠      ً    حمامياً و  ١٥                        اآلسيوية قتل ما ال يقل عن 

                                                                     املعـايري واملمارسات املتعلقة بسيادة القانون وسالسة عمل النظام          -       بـاء   
                           القضائي واحلق يف حماكمة عادلة

                 ، أن االعتبارات       ١٩٩٤                                                                              يتضـح، مـن خمتلف االدعاءات اليت وردت ومن البعثات اليت أوفدت منذ عام                -  ١٨
                            ً                                         لقضائية فحسب وإمنا قد متس أيضاً باستقالهلا بل إهنا قد تعرض سيادة                                                    املؤسسـية قـد ال متس مبمارسة السلطة ا        

  .             القانون للخطر

      وهناك   .                                                                                      وفسـاد النظام القضائي من أشد املخاطر احملدقة بسيادة القانون وأصعب اآلفات على االجتثاث      -  ١٩
                     ضائي إىل زهد رواتب         ً    ُ                                           فكثرياً ما ُيعزى ارتفاع درجات الفساد واخلمول الق         .                                   عوامل عديدة تساهم يف هذا الوضع     

                                                                                                                  القضاة واحملامني وإىل عدم متتع النظام القضائي باالستقاللية املالية؛ بيد أن املقرر اخلاص يشدد على أمهية عوامل                 
                                                        ويتبني من جتربة املقرر اخلاص أن هلذه العوامل أثر حاسم يف قدرة   .                                       أخرى كوالء القضاة اإليديولوجي أو السياسي

                     ً                                                       واستقاللية وحياد وفقاً ألخالقيات مهنتهم ال سيما عندما جتتمع عدة عوامل مساعدة يف                         القضاة على العمل بفعالية
                    ً                              وتظهر هذه احلاالت كثرياً يف بلدان ال تترسخ فيها           .                                                          آن واحد مع ضعف اإلطار املؤسسي واستشراء ثقافة الفساد        
                             اص الدول بشدة على اعتماد                        لذلك حث املقرر اخل     .                                                          مـبادئ االستقالل القضائي واملعايري الدولية حملاكمة عادلة       

  .                                       مبادئ بنغالور للسلوك القضائي والقبول هبا

                                   ُ                                                                        وتبني الشكاوى الواردة والبعثات اليت أُوفدت أن حاالت التأخري يف إقامة العدل أمر شائع بقدر ما هو                  -  ٢٠
           لإلجراءات                                                                              وعادة ما تنشأ انتهاكات احلق يف حماكمة دون تأخري ال موجب ل ـه من التعقيد غري الضروري  .     مربك

                 ً                  وتنشأ املشاكل أيضاً، خاصة يف البلدان   .                ً                                                القضائية مقترناً بفرط عدد القضايا اليت تعرض على احملاكم األعلى درجة
                                                                                                                        اليت متر مبرحلة انتقالية، بسبب اهلياكل األساسية املادية غري الكافية اليت تتفاقم عادة لنقص مزمن يف املوارد املالية                  

                  ُ                                 ً     ً          ويف حاالت الرتاع، قد ُتحدث أعمال النهب والتخريب اضطراباً خطرياً يف عمل   .    دعم                       واملادية ويف عدد موظفي ال
                                  ً                                                                               الـنظام القضائي وال تأخذ الدول دائماً التدابري الضرورية ملعاقبة املسؤولني عن تلك األعمال أو لتيسري إصالح                 

  .                                     اهلياكل األساسية املتضررة على وجه السرعة

                 وهتم هذه املشكلة     .                   الوصول إىل القضاء                           ص عدم املساواة يف فرص      صو                     الشكاوى املعقدة خب             كـثرية هي   و -  ٢١
                              ومن يعانون التمييز أو االضطهاد   )                                        مثل األطفال واألشخاص املصابني بأمراض عقلية  (                        باخلصـوص أضعف الفئات     

     فئات              وأفراد بعض ال  )    ً                                                                            مثالً على أساس اجلنس أو امليل اجلنسي أو األصل العرقي أو املعتقدات أو املمارسات الدينية (
                                                                 ً                             مـثل املدافعني عن حقوق اإلنسان واملدافعني عن البيئة ومن يقودون محالت سعياً حلماية املوارد                (             االجتماعـية   

     ً                                                                                     وكثرياً ما ختسر هذه الفئات بالذات قضايا بسبب عدم تطبيق قرارات احملاكم ال سيما عندما يتعلق األمر    ).         الطبيعية
ِ                                                                  ِمن تعذر الوصول إىل القضاء واإلخفاق يف تنفيذ قرارات احملاكم                  ٌّ  ويدل كلٌّ   .                                   حبقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية     

                                                                                                       املتعلقة حبقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية على الصلة اليت تربط بني عوامل اقتصادية واجتماعية بالغة األمهية وبني 
  .           إقامة العدل
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                     خلدمات القضائية أو                                                                                   ويف كـثري مـن األحـيان تشـكل اإلصالحات اليت هتم النظام القضائي أو جلنة ا                 -  ٢٢
                                                                                          ً                      مـا يعادهلا، أو هتم وضع القضاة واحملامني، انتكاسة حقيقية حيث إهنا تقوض استقالل السلطة القضائية بدالً من                  

                                                                                 ً    وهذا أمر شائع خاصة يف احلاالت اليت تظهر فيها مواطن ضعف مؤسسية مهمة، كما هي احلال غالباً يف   .        ترسيخها
                                                                                 اليت تعجل فيها السلطة التنفيذية باعتماد قانون ما استجابة لضرورات سياسية                                               الفـترات االنتقالية أو يف احلاالت       

                                              ً                                                                   سـائدة دون االستفادة من تدقيق برملاين فعال ومتجنبةً املشاورات املسبقة مع السلطة القضائية اليت ينص عليها                 
                     ة يف هذا اجملال عند                                                                                    وال شك أن إصالح احملكمة العليا من أشد املواضيع حساسية وأن انتهاج الشفافي              .          القـانون 

      وتدخل   .                                                                                                           تعيني من سيتوىل املناصب القضائية أمر بالغ األمهية بالنسبة لبناء ثقة املواطنني يف النظام القضائي ككل               
ٌ                             السلطة التنفيذية بشكل خطري يف تكوين وعمل احملكمة العليا وفساد هذه احملكمة بالذات مواضيٌع يتكرر طرحها                                                                                                 

          ُ                      ً      ويف حني أنه ُينظر نظرة إجيابية عموماً إىل   .                          اليت تعانيها سيادة القانون  "      العلل "    سوأ                            يف الشكاوى الواردة وهي أحد أ
                                                                                             اإلصالحات الرامية إىل إنشاء واليات قضائية متخصصة، كمحاكم للبث يف قضايا تتعلق مبلكية األراضي أو حماكم 

               ً              تلك احملاكم كثرياً ما تقع                                  وتوضح االدعاءات الواردة أن     .                                               األحداث، فإن تلك اإلصالحات غري حمصنة من اخلطر       
    ١٤                                                          ً                                 فريسة ملصاحل سياسية معينة وهي، باإلضافة إىل ذلك، ال تستجيب دوماً للمقتضيات املنصوص عليها يف املادة 

  .                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                        أو الضمانات القانونية                                                                                     أما فيما خيص القضاة، فإن بعض جوانب القوانني اليت ختضع هلا السلطة القضائية               -  ٢٣
                          ً                  ً                                                                    املتعلقة بشروط املمارسة كثرياً ما تلحق الضرر فعالً باستقالل القضاء ومن بني األمثلة على ذلك كون التعيينات                 

                                         وحىت عندما ال تكون األحوال هبذا السوء،         .                                                                     يف املناصب القضائية غري دائمة وكوهنا هبة مباشرة من رئيس الدولة          
                                                                                لى متييز على أساس الوالء السياسي أو على أساس الدين أو املعتقدات بشأن حقوق                                      فإن املمارسات اليت تنطوي ع    

                                                                                              اإلنسان أو على أساس اجلنس أو امليل اجلنسي أو اإلعاقة اجلسدية أو األصل العرقي، قد جتعل القضاة يف وضع غري 
  .                                      مأمون مما يؤثر على فرص تعيينهم وترقيتهم

                                                            العام والسلطة القضائية، يف بعض احلاالت، من التماهي حبيث                                              وعالوة على ذلك، يكون مكتب املدعي        -  ٢٤
                                 ً             ففي عديد من بلدان آسيا الوسطى مثالً يؤثر         .                                                                  يـتقزم دور القضاة واحملامني يف أية حماكمة إىل جمرد إجراء شكلي           

              تصدر واليت                                                                 ً     ً                                   االدعـاء العام، الذي ميثل الدولة يف القضايا املدنية واجلنائية، تأثرياً حامساً يف مضمون األحكام اليت               
  .     ً                                            نادراً ما ختتلف عن األحكام اليت طالب هبا االدعاء العام

                                                                                           قرر اخلاص شكاوى عديدة ومتنوعة من حمامني بشأن عدم كفاية الضمانات املتعلقة حبريتهم يف                       وتلقى امل  -  ٢٥
                     ض اللقاء صراحة أو                       ُّ               ِّ    ُ   َ          ومن أبرز املشاغل تعذُّر االلتقاء باملوكِّلني فُيرفَ        .                                            ممارسـة مهنتهم أو بشأن عدمها أو إمهاهلا       

َ                                                                                                        َيقتصـر عـلى االجـتماع هبم يف ظروف ال ميكن فيها ضمان سرية احملادثة؛ ورفض اإلفصاح عن املعلومات أو                 
          عالوة على    .                                                                                                     االكتفاء باإلفصاح عن جزء منها أو تأخريها وعدم تكافؤ وسائل الدفاع طيلة مدة النظر يف القضية               

                                                             قدرهتم على الدفاع عن موكليهم مثل تغيري مواعيد جلسات                   ً                                      ذلـك، كـثرياً ما يواجه احملامون ممارسات تضعف        
                                                                                               االستماع دون سابق إخطار واختاذ قرارات بعقد جلسات مغلقة ورفض احملكمة قبول أدلة أو شهود بالغي األمهية  

     وخيضع   .                                                                  وهي ممارسات تنتهك بشكل خطري حقوق الدفاع وبالتايل حقوق املتهم           .                               أو توكـيل حمام تعينه احملكمة     
                                                                              ً                        واحملامون يف كثري من األحيان للتحقيق أو للتهديدات أو لعقوبات اقتصادية أو مهنية رداً على أفعال قاموا            القضاة

  .                                              هبا ال تتعارض بأي حال من األحوال مع أخالقيات املهنة
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ُ    ويف حاالت أخرى، ُحد   .                                                     نشبت نزاعات بني السلطة التنفيذية ورابطات احملامني املهنية   ،              ويف بعض البلدان -  ٢٦               
                                                                                                              حرية احملامني يف التجمع والتعبري بصورة مباشرة بواسطة تدابري من قبيل إغالق هيئات مهنية أو فرض قيود                      مـن 

          ً                                     ووردت أيضاً شكاوى بشأن حماوالت تنصيب أشخاص مقربني   .                                       على ممارسة املهنة كسحب رخص مزاولة احملاماة
                                         االت هتدد فيها الرابطات املهنية مبعاقبة                                                                              من السلطة التنفيذية على رأس رابطات مهنية وقد سجل املقرر اخلاص ح           

  .                                                     أعضاء فيها ملشاركتهم يف دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان

                                                                                                     ومـن األمـور احلساسة بشكل خاص حرية التعبري بشأن مواضيع متصلة باألنشطة املهنية اليت يقوم هبا                  -  ٢٧
                                        حملامني والقضاة الذين يعربون عن آرائهم بشأن      ً                          فكثرياً ما ختوف السلطات احلكومية ا  .                          العاملون يف النظام القضائي

                           وهذا أمر شائع باخلصوص يف       .                                                                                  القضايا اليت هلم دور فيها ومن ضمنها تلك اليت تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان            
  .                                 ِّ                           البلدان اليت ال توجد فيها قوانني تفعِّل املبادئ الدولية ذات الصلة

 ةخاصحتديات  -جيم 

                                                                              س إىل االنتباه بصورة خاصة إىل عدد من التحديات األخرى اليت تواجه النظام                                     يدعـو املقرر اخلاص اجملل     -  ٢٨
  .                                 ً القضائي وهتدد سيادة القانون أحياناً

                                                                                          وتـتعلق بعـض أخطـر املشاكل املسجلة اليت جاءت بشأهنا عدة شكاوى مبحاكمة مدنيني أمام حماكم           -  ٢٩
    ً  ورداً   .                                  رية حلقوق اإلنسان من قبل زمالئهم                                                                      عسكرية ومبحاكمة أفراد من القوات املسلحة بارتكاب انتهاكات خط        

                                       ً                   ً                                                         على ذلك، قدم املقرر اخلاص الذي تدخل مراراً يف هذا الشأن تقريراً إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة                  
                                                          وأوصى باعتماد مشاريع املبادئ اليت وضعها إميانويل ديكو          ) A/61/384 (                                        بشأن وضع العدالة العسكرية يف العامل       

  .                                           رباء اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         وهو أحد خ

                     ً                                                                                    وشعر املقرر اخلاص مراراً بالقلق بشأن القيود املفروضة على النظام القضائي يف حالة الطوارئ، املؤسسة                -  ٣٠
  .                                     ً               القانونية اليت ستخضع لتحليل أكثر تفصيالً يف الباب املوايل

   ً        وصاً احلق يف   خص و                                          بانتهاك خطري ملبادئ القانون الطبيعي                                             ً       يرتبط مفهوم احملاكم اخلاصة يف األذهان عموماً       -  ٣١
                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ١٤                                                                   الدفـاع وغـريه من الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها يف املادة            

           ذلك أن هذه    ".            اجملهويل اهلوية "                                                            فقد وردت، على سبيل املثال، شكاوى متواترة بشأن استخدام القضاة   .          والسياسية
                                                                                                 ملمارسة اليت يقصد هبا محاية القضاة من عمليات انتقام حمتملة تثري الشك حول اإلجراء نفسه وقد تؤدي إىل إنكار  ا

                                                                                                 فرغم أنه من الضروري ضمان أمن القضاة والشهود، ال جيب أن يكون ذلك ذريعة لتقويض استقالل                  .          العدالـة 
  .             القضاء وحياده

                                                    الثالث األخرية، تزايد عدد الشكاوى من كون بعض                                                      وقـد الحـظ املقرر اخلاص، على مدى السنوات         -  ٣٢
ُ                                                                    ِّ                     القوانني اليت ُوضعت ملكافحة اإلرهاب والقوانني املتعلقة باألمن القومي واللجوء السياسي تقيِّد احلقوق عن طريق                 

                     وعادة ما توقف تلك      .                                                                                           مـنع الـلجوء إىل النظام القضائي أو احلد منه ومنح صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية              
                                           وتنشئ آلية استعراض داخلي أو استئناف خلو من   )       أمبارو (                                               ني العمل بأمر اإلحضار أو بتدبري احلماية املؤقتة           القوان

  .             أي تدخل قضائي
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                                                 حالت دون حماكمة من مسحوا أو قاموا بارتكاب                                                         وأشـارت شـكاوى أخـرى إىل اعتماد قوانني عفو          -  ٣٣
                                            إلحضار إىل احملكمة أو بتدبري احلماية املؤقتة                           ورفض العمل بأمر ا     .                                          انـتهاكات خطـرية ومنهجية حلقوق اإلنسان      

ٌ                                          أمـٌر هام للغاية يف حاالت االختفاء القسري         )         أمـبارو  (                                                   ومت التطرق إىل هذه املسائل يف التقرير السالف للمقرر     .   
   ).E/CN.4/2006/52 (                                                                اخلاص الذي تناول جهود مكافحة اإلفالت من العقاب واحلق يف معرفة احلقيقة 

ُ                       وألغراض هذه الوالية، إذا ُحكم باإلعدام بعد         .           موضع جدال         باخلصوص         إلعدام                         وقـد كانـت عقوبة ا      -  ٣٤                        
                                        ُ                                  ُ          ً              حماكمة مل تتقيد باملعايري ذات الصلة، فإنه ال ُينتهك احلق يف حماكمة عادلة فحسب وإمنا ُينتهك أيضاً احلق يف عدم 

                   يذ حكم اإلعدام يف                                                          وقد رمى العديد من تدخالت املقرر اخلاص إىل منع تنف           .                           ً       حـرمان الشخص من حياته تعسفاً     
  .                                                      أحداث وأشخاص معوقني أو أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية

                                                                                                       وفيما خيص حق اللجوء والتزام الدول بعدم إعادة األشخاص إىل بلدهم األصلي أو إىل أية أمكنة أخرى                  -  ٣٥
                جوء غري املناسب                                                                            ً                 قد يتعرضون فيها النتهاكات حقوق اإلنسان، الحظ املقرر اخلاص أن االدعاءات هتم عموماً الل             

                                                                                                      ً                    إىل تطبيق املعايري الوطنية اليت ال تتوافق مع املعايري الدولية أو إىل كثرة التعهدات الدبلوماسية اليت ال تشكل أبداً                   
  .     ً      ً                ضماناً كافياً لتربير الترحيل

                                                                                                  وجيسـد عـدد كبري من الشكاوى الصعوبات اليت جتدها دول عديدة يف التوفيق بني القانون العصري                  -  ٣٦
     ً                                                 فكثرياً ما تشري الرسائل اليت يتسلمها املقرر اخلاص إىل الرجم   .                                                 وبني القانون الديين أو التقليدي أو القبلي             الوضعي

           وللكثري من    .                                                                                                بسبب الزنا وإىل جرائم الشرف وإىل إكراه األطفال على الزواج وإىل قطع األطراف بسبب السرقة              
                                           املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة                                                                          هـذه القضـايا آثار جنسانية وقد كانت موضوع عمل مشترك مع             

                                                                                        ويتلخص النهج الذي يتبعه املقرر اخلاص إزاء مجيع القضايا يف االنطالق من قانون حقوق                .                     وأسـبابه ونـتائجه   
                                                                                                                    اإلنسـان الدويل، ومع أن أنظمة القضاء التقليدية تؤخذ بعني االعتبار، فإهنا ال تعد صحيحة إال بقدر ما تتوافق                   

  .                        ارساهتا مع املعايري الدولية          مبادئها ومم

 سيادة القانون وحاالت الطوارئ -     ً ثالثا  

  حلاالت الطوارئتنظيم القانون -ألف 

                                                                                                       تنص مجيع النظم القانونية يف العامل على أن تعتمد احلكومات تدابري خاصة بالطوارئ متكنها من معاجلة                 -  ٣٧
                                                للحفاظ على النظام الدستوري وصون املؤسسات                                                        ويف الوقت احلاضر ال جيوز إعالن حالة الطوارئ إال          .       األزمات

                                                                   ومن هذا املنطلق تتم دراسة حالة الطوارئ وهي مؤسسة تنطلق من             .                                            عندما تكون احلياة اجملتمعية املنظمة يف خطر      
                                 وقبل إنشاء األمم املتحدة ومعها       .  ُ                                           وُتعترب أداة أساسية لتحقيق سيادة القانون       "                        الضرورات تبيح احملظورات   "        مـبدأ   
           وكان إعالن    .                                                                                     ملي حلماية حقوق اإلنسان، كانت النظرة السائدة حلاالت الطوارئ نظرة مطلقة بال ريب                    نظام عا 

                             ُ                                                                                           حالة الطوارئ وإبقاء العمل هبا ُيربطان مبمارسة الدولة لسيادهتا وكان الكم القليل من القوانني املتعلقة هبا آنذاك                 
  .           ً                         يقتصر عموماً على توطيد السلطة احلاكمة

                                                                                   اليت تواجه القانون الدويل حلقوق اإلنسان تغيري تلك النظرة عن طريق حتديد اإلطار                   ديات               من أهم التح   و -  ٣٨
                                                           باعتبار نطاقه العاملي فيما يتعلق بالبلدان واملواضيع        -              والنص األساس     .                                      القـانوين الـذي حيكم حاالت الطوارئ      
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                                 ياسية اليت حتدد الشروط الشكلية                                                    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس        ٤              هو املادة    -                 واحلقـوق احملمية    
                                                                             وقد كانت هذه املادة موضوع تعليقات مسهبة من جانب اللجنة املعنية حبقوق              .                               واملاديـة إلعالن حالة الطوارئ    

     وكان   .  )٢ ( )                                          عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ   ( ٤             بشأن املادة   ٢٩                                اإلنسان خاصة يف تعليقها العام رقم 
                                                                                     ل العهد حيز النفاذ يعين أن جلنة حقوق اإلنسان أصبحت هي األخرى تشارك يف توضيح                                    التأخري احلاصل يف دخو   

                                       ً          ووضعت اللجنة واللجنة الفرعية إجراء خاصاً حتت         .                                                        ومحايـة حقوق اإلنسان مبا يف ذلك أثناء حاالت الطوارئ         
                   ية هذا األخري على               واقتصرت وال   .                 ولياندرو ديسبوي    )٣ (                                                     الواليـتني املتعاقبتني ملقررين خاصني مها نيكول كيستيو       

                            وضع قائمة سنوية بأمساء الدول

                     ويتضمن هذا التقرير     .  )٤ (    ١٩٩٧                              ً      ً  ُ                                            الـيت أعلنت حالة الطوارئ وتقريراً هنائياً قُدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام               
                                                                                                            مـبادئ توجيهـية تسترشد هبا الدول يف وضع تشريعاهتا وهو يشرح املبادئ القانونية اليت حتكم إعالن حاالت                  

  .        وتنفيذها        الطوارئ 

 العالقة مع إقامة العدل:  املبادئ اليت حتكم حاالت الطوارئ-باء 

                       ً        ً                          َّ              ختضع حالة الطوارئ، إعالناً وتطبيقاً، لثمانية مبادئ أساسية تطبَّق على نطاق                         من منظور القانون الدويل،  -  ٣٩
  .                       واسع يف إطار إقامة العدل

        ويستدعي   .                            وحمددة تتعلق حبالة الطوارئ                                               الشرعية بضرورة وجود ومالحظة شروط واضحة                     ويرتبط مبدأ    -  ٤٠
                     وبالتايل فإن التقيد     .     ً                                                                                          أيضاً إنشاء آليات للرصد، مبا فيها السلطة القضائية، لضمان مطابقة حالة الطوارئ للقانون            

                                                                                                                 مبـبدأ الشـرعية أثناء حالة الطوارئ يتوقف على احترام الشروط اليت حتكم إعالن وتطبيق حالة الطوارئ وعلى                  
                               َّ        وبالرغم من كون مبدأ الشرعية يطبَّق        .                                                           األنظمة لضمان مراقبة السلطة القضائية للسلطة التنفيذية                        احترام القواعد و  

                                                                                                                       من الناحية الشكلية البحتة عن طريق التعلل حبجة ينص عليها القانون، فإن غياب تعاريف قانونية لعدة أنواع من                  
                                قد أدرجت العديد من الدول، يف هذا   ول  .                                                              اجلـرائم خاصة منها تلك اليت تنطوي على إرهاب يثري مشاكل خطرية     

                                       وينص قانون حقوق اإلنسان الدويل على ضرورة   .                                                         الصدد، تعاريف يف قوانينها تتعارض بوضوح مع مبدأ الشرعية   
     ً        ونظراً الختالف    .                                                  ُ                                             وضـع تعريف واضح ودقيق للجرائم وللعقوبات املناسبة ال ُيشرع يف تطبيقها إال بعد تدوينها              

                                              َّ                        فإنه ال بد للمحاكم أن تتمتع باستقالل واختصاص تامَّني كي ترصد قوانني مكافحة                         اآلراء بشأن مفهوم اإلرهاب 
    فقد   .                                                  ً                                   ومن األمثلة املعربة عن ذلك بوجه خاص حكم أصدرته مؤخراً احملكمة العليا يف الفلبني               .              َ    اإلرهاب وتطبيقَها 

ٌ          بية أمٌر دستوري                 بعد حماولة انقال    ٢٠٠٦      فرباير  /                                                              وجـد أنـه بالـرغم مـن كون إعالن حالة الطوارئ يف شباط                   

                                                      

2  Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 40 [A/56/40 (vol. 1)], annex V. 
3  See E/CN.4/Sub.2/1982/15. 
4  See the report of the Special Rapporteur on human rights and states of emergency to the forty-ninth session of the 

Commission (E/CN.4/Sub.2/1997/19 and Add.1); see also L. Despouy, Los derechos humanos y los estados de 

excepción, Universidad Autónoma de México, 1999. 
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                                                                                                    العتبارات عدة، فإنه فشل يف اختبار صفته الدستورية ال سيما األمر الصادر للمكلفني بتنفيذ القوانني بشأن أعمال 
  . )٥ (            ً        ً                       ينشئ التباساً قانونياً قد يؤدي إىل فعل تعسفي  "       اإلرهاب "                         إرهابية ألن غياب تعريف ل  

         ُ             وهو تدبري ُيتخذ على      .                           الطوارئ وأسباهبا ومدهتا                                                      يـتعلق مـبدأ اإلعالن بضرورة نشر خرب إعالن حالة          و -  ٤١
                                 وعلى الرغم من أن املعاهدات ال        .                                                                         الصـعيد الداخـلي وخيضع لتنظيم صارم من املنظورين اإلجرائي واملوضوعي          

  .             ً                                                                                                  تتضمن أحكاماً صرحية يف هذا الشأن، فإنه من املفهوم أن اإلعالن يقع على عاتق السلطات السياسية يف الدولة                 
                                                                                                  ر إثـارة لـلجدل هو دور النظام القضائي وسلطته يف التحقق من تلبية مجيع الشروط الشكلية                                واألمـر األكـث   

                   ً                                                وإذا ما تركنا جانباً هذا األمر األخري إىل حني النظر يف مبدأ التهديد         .                                        واملوضـوعية اليت تسري على فعل اإلعالن      
                                     ي وسلطته يف التحقق من تلبية مجيع                                ً                                                   االسـتثنائي، فـإن هناك إمجاعاً على الدور األساسي املنوط بالنظام القضائ           

                                                وتشكل كل من جنوب أفريقيا وكولومبيا مثالني جديرين   .                                                املتطلـبات الشـكلية اليت تسري على حالة الطوارئ   
                                                                                         فبموجب دستور جنوب أفريقيا، جيب إعالن حالة الطوارئ من قبل الربملان وتتمتع احملاكم بسلطة تقديرية   .       بالذكر

                                                 أما مبوجب الدستور الكولوميب فإن حالة الطوارئ         .                                  اإلعالن والتدبري املتخذ بناء عليه                                 واسعة للتقرير بشأن شرعية     
                              وينص الدستور صراحة على أن       .          َ                                                                جيـب أن تعلَـن مبرسوم رئاسي وجيب استعراضها من قبل احملكمة الدستورية            

      وشارك   .         استيفائه                                                                                           املرسوم جيب أن يتقيد بقانون حقوق اإلنسان الدويل وهو شرط تتحقق احملكمة الدستورية من               
                                                                                                            مكتـب مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا يف هذه العملية ويف إعالن عدم دستورية                  

  .           ً                                                    املرسوم الحقاً عن طريق املثول أمام احملكمة الدستورية بصفة صديق احملكمة

                         حالة الطوارئ ولكن هذه                                                                               والغرض من مبدأ اإلخطار، كما هو الغرض من مبدأ اإلعالن، هو إعالن خرب               -  ٤٢
ْعِلم بذلك على الفور دوالً أعضاء أخرى   :                          املرة على صعيد اجملتمع الدويل ْ ِ                     ً                فعلى الدول اليت تعلن حالة الطوارئ أن ُت  ُ                                    

                    ويف حال تلبية هذا      .       ً                                                                                      أطرافاً يف اتفاق، حمددة األحكام اليت مت وقف العمل هبا واألسباب الكامنة وراء ذلك القرار              
                               واتبع املقرر اخلاص املعين حباالت       .                                                      ة االعتداد بالقيود املقدمة هليئة اإلشراف ذات الصلة                               الشـرط فقط، حيق للدول    

                                           ً      َ                                      ً                       الطـوارئ خـالل مدة واليته اليت دامت اثين عشر عاماً ممارسةَ إرسال مذكرات شفوية إىل مجيع الدول طالباً                    
      وعن -                قناة من القنوات                                                                        معلومات بشأن وجود وتطبيق كل حالة من حاالت الطوارئ اليت بلغت علمه عن طريق 

                                     وهكذا، نقلت سلطة رصد تقيد الدول        .                                                                       األسـباب وراء إعالن حالة الطوارئ تلك واحلقوق اليت مت تقييدها، إخل           
  .                 إىل املستوى الدويل-                                         وهو أمر ال تقوم به يف العادة هيئات وطنية -                                      بالتزاماهتا الدولية أثناء حاالت الطوارئ 

   ً                                                                   مناً وجود عالقة وثيقة بني مدة حالة الطوارئ والظرف الذي أدى إىل                                            ويفـترض مبدأ الطابع املؤقت ض      -  ٤٣
       ُ                                                                                             فـإذا انُتهك مبدأ الطابع املؤقت، صارت حاالت الطوارئ ذات طبيعة دائمة ومتتعت السلطة التنفيذية              .        فرضـها 

        ام مبدأ                                            ً     ً              ويف مثل تلك احلاالت، تؤدي السلطة القضائية دوراً هاماً يف ضمان احتر  .                           نتيجة لذلك بسلطات غري عادية
َ        غري أنه كثرياً ما ُيطَعن يف   .                                                                                   الطـابع املؤقت عن طريق التشكيك يف شرعية قرارات التمديد املتتالية حلالة الطوارئ           ُ    ً           

                                       ُ                                            ِّ               ممارسة السلطة القضائية هلذه الصالحية، حيث ُيفترض أن السلطات السياسية هي من ينبغي أن يقيِّم الظروف اليت 
                                                             كن مثة نزوع متزايد إىل اختاذ السلطة القضائية اخلطوات الالزمة إلهناء   ول  .                                 دفعت إىل إعالن وتطبيق حالة الطوارئ

                                                     ويف هذا الشأن، قررت احملكمة الدستورية الكولومبية،         .                                                        حالة الطوارئ حاملا تنتفي الظروف اليت أدت إىل إعالهنا        
                                                      

5  G.R. No. 171396. 3 May 2006, Randolf et al., David et al. v. Gloria Macapagal-Arroyo. 
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             ن تكون غايته     جيب أ "                                                                            بعدما واجهت عدة حاالت لتمديد حالة الطوارئ دون داع، أن احلد من احلقوق األساسية   
                                                                                     ً                         األساسية احملافظة على تلك احلقوق اليت ال جيوز حتت أي ظرف من الظروف تدمريها وإمنا احلد منها مؤقتاً بغية                   

  . )٦ ( "                                                          إعادة سيادة القانون إىل نصاهبا والتمتع الكامل باحلقوق واحلريات

    وجيب   .                        يح إعالن حالة الطوارئ    ُ                                                                        وُيقصد مببدأ التهديد االستثنائي طبيعة اخلطر أو احلدث املزعوم الذي يت           -  ٤٤
            ً          ً       ً         ً        ً      ً                                                            أن يكـون خطراً استثنائياً، حاضراً أو وشيكاً، حقيقياً وحمدداً ميس األمة مجعاء لدرجة تبدو معها بشكل واضح                  

ُ                                                                           التدابُري املسموح هبا حتت الظروف العادية لتقليص احلقوق أو احلد منها غري كافية                                       ويكون وجود ذلك التهديد      .       
                                                                                راقبة القضائية لإلعالن عن حالة الطوارئ وبالتحديد املراقبة املوضوعية ملا يسمى               ً                          مرتـبطاً بشـكل وثـيق مع امل       

       ُ            ً                                                              وبينما ُيفترض مبدئياً أن إعالن حالة الطوارئ يقع ضمن مسؤولية السلطات السياسية، وهي    ".                  التهديد االستثنائي "
                          طارئة غري مربرة قد دفع خمتلف                                                                              يف املوقـع األفضل لتقييم مدى خطورة األزمة، فإن اللجوء املتكرر لتطبيق تدابري        

َ   ً                                 احملاكم الرفيعة املستوى للتشكيك عَرضاً يف أسباب إعالن حاالت الطوارئ                                       أما فيما يتعلق باإلرهاب، فليس كل   .                               
          فعلى سبيل   .               ً                                      ً       ً      ً                          عمل إرهايب مربراً إلعالن حالة الطوارئ إذ جيب أن يشكل هتديداً حقيقياً وحمدداً حلياة األمة املنظمة      

                                                                                   نة القضائية التابعة جمللس اللوردات يف اململكة املتحدة يف قرارها الذي أدى إىل إبطال جزء من                 املثال، شككت اللج
  . )٧ (                                     ً          ً                 قانون مكافحة اإلرهاب يف كون اإلرهاب خطراً استثنائياً يهدد حياة األمة

           يعين هذا أن  و  .                                                         َّ                       والغرض من مبدأ التناسب هو إجياد توازن كاف بني التدابري املنفَّذة وبني مدى خطورة احلالة -  ٤٥
     ويشري   .                                                            ً                                                  أية قرارات بتقييد احلقوق أو تعليق العمل هبا ينبغي أال خترج أبداً عن احلدود اليت تفرضها مقتضيات احلال                 

                                               ِّ                                                                   هـذا املـبدأ إىل ممارسـة السلطات حتت حالة الطوارئ ويشكِّل تلك املمارسة فهو يستند إىل الصلة احلقيقية بني                    
                                َّ                                             طوارئ وبني مدى مالءمة التدابري املطبَّقة وضرورهتا وتناسبها الصارم مع تلك                                                األحداث اليت تدفع إىل إعالن حالة ال      

                                                                                                    وجيب أن تكون للهيئات القضائية سلطة تعليق التدابري اخلاصة حبالة الطوارئ غري الضرورية أو اليت                 .  )٨ (        األحـداث 
                         عن النفس الذي هو أحد                                  وهذا املبدأ، كمبدأ الدفاع       .                                                              تـتعدى مـا يسمح به القانون الداخلي واملعاهدات الدولية         

                  ً                                                                               أركانه، يفترض ضمناً وجود هتديد وشيك ويتطلب حتقيق توازن كاف بني التهديد واألساليب املتبعة لصرفه؛ غري أن 
ُ  َّ               وهلذا السبب، إذا ُعدَّت األسباب       .                                                                          هـذه األخرية، حىت تكون شرعية، جيب أن تتناسب مع درجة خطورة التهديد                             

  .    ً        ً                                                             وماً قانونياً مبقتضى القانون الدويل، وجب تقييمها من قبل سلطة حمايدة                                                   الداعـية إىل إعـالن حالة الطوارئ مفه       
  . )٩ (                                                                             َّ                      وبالتايل فإن السلطة القضائية تتحمل مسؤولية خاصة يف تقييم مدى تناسب التدابري املطبَّقة أثناء حاالت الطوارئ

             من العهد    ٤      ملادة          من ا   ١                                                                                 وميكـن اسـتنتاج مبدأ عدم التمييز أثناء حاالت الطوارئ من كل من الفقرة                -  ٤٦
                                                                                       ً                         الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبشكل عام من مبدأ عدم التمييز الذي يشكل مبدأ أساسياً يف قانون                 

                                   ِّ                                       ويف هذا الصدد، قد تكون األحكام اليت متيِّز بني املواطنني وبني األجانب من حيث التمتع   .                  حقوق اإلنسان الدويل
                                                ولعل يف قانون مكافحة اإلرهاب واجلرمية واحملافظة         .                              ة، خمالفة ملبدأ عدم التمييز                                     حبقوقهم، مبا فيها احلقوق القضائي    

                                                      

6  Judgement C-939/02 of 31 October 2002, op. cit., considerations and grounds, para. 7. 

7  A. v. Secretary of State for the Home Department, 2005, 2 A.C. 68 (H.L.), 130. 

8  Loc. cit. (note 6), para. 5. 

9  L. Despouy, op. cit. (note 4 above), pp. 38 and 39. 
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                                      فقد خول ذلك القانون وزارة الداخلية أن   .      ً           مثاالً على ذلك     ٢٠٠١                                               على األمن الذي سنته اململكة املتحدة يف عام         
  .                           الذين مل يتسن ترحيلهم                                                                                    حتتجز دون حماكمة وألجل غري حمدود األجانب املشتبه يف مشاركتهم يف أنشطة إرهابية            

    ً                                                                                            ورداً على زعم انتهاك الصالحيات اليت خيوهلا هذا القانون للحق يف احلرية الشخصية واحلق يف حماكمة عادلة واحلق 
                        وبعد مرور ثالث سنوات،      .                     ً                                                              يف عـدم التميـيز وحقوقاً أخرى، جادلت احلكومة بالقول إهنا تواجه حالة طارئة             

  ،  )١٠ (                                                                         لس اللوردات أنه من غري املقبول أن متيز القوانني بني األجانب واملواطنني                                             وجدت اللجنة القضائية التابعة جمل    
  .    ٢٠٠٦                                       وهو ما يتجلى يف قانون اإلرهاب الصادر عام 

                                                                                                      ويف األخـري، هناك مبدأ التوافق واالتساق والتكامل بني خمتلف أحكام القانون الدويل اليت حتظر تطبيق                 -  ٤٧
                                                                            على الرغم من كوهنا مقبولة مبوجب معاهدة دولية ما، مع التزامات دولية                                                  تدابـري خاصة حبالة الطوارئ تتناىف،       

                             وجيب التعمق يف حتليل احلق يف        .                     ً                                                          أخرى سواء كان منصوصاً عليها يف قانون عريف أو يف قانون منبثق عن معاهدة             
               إىل االلتزامات                                  ً  على ضوء القواعد القطعية واستناداً-                من العهد الدويل ٩   و  ١٤                 املكرس يف املادتني -            حماكمة عادلة 

  .                                                                     الناشئة عن أحكام أخرى يف القانون الدويل وباخلصوص قانون حقوق اإلنسان الدويل

         فقد حددت   .                                                                               ومثة قواعد قطعية تتطلب إتاحة ضمانات عامة تتعلق باالحتجاز حىت يف أثناء حالة الطوارئ -  ٤٨
    ُ   َ                           أن ُيطلَع الشخص على أسباب القبض                        ً                                             سوابق دولية عديدة حقوقاً أخرى عديدة ال جيوز االنتقاص منها كاحلق يف        

                                                                                                     ، وتقدمي ضمانات بعدم إيداعه يف احلبس االنفرادي أو احتجازه ألجل غري حمدود وحقه يف تقدمي التماس                  )١١ (    عليه
                                     ، وإبقاء العمل باملعايري العادية لقبول  )١٢ (                                                                أمر إحضاره أمام احملكمة وضمانات حتميه من سوء املعاملة أثناء استجوابه

                                                                                                من احلقوق غري القابلة لالنتقاص منها كذلك تدابري إجرائية القصد منها ضمان صون تلك احلقوق                   وتتض  .      األدلة
                                       ويف هذا الصدد، جيب الترحيب برد فعل         .                                                                           وبالـتايل فإنـه ال جيوز أي استثناء من األحكام املتعلقة بتلك التدابري            

                                 أنه كان ملقدمي االلتماس احلق       "      بوش         رسول ضد  "                           فقد وجدت احملكمة يف قضية        .                               احملكمة العليا للواليات املتحدة   
                                               ، معارضة بذلك موقف احلكومة الذي مفاده أن         )١٣ (                                                            يف تقـدمي الـتماس أمر إحضارهم أمام أية حمكمة فيدرالية          

                      ال حيق هلم رفع دعاوى      "                                                                                       غوانـتانامو ال توجد يف أراضي الواليات املتحدة وبالتايل فإن األشخاص احملتجزين فيها              
  . )١٤ ( "                   أمام احملاكم األمريكية

                                                      

10  See note 7 above. 

11  With emergency laws in force in Northern Ireland, the practice of not informing persons arrested of the reasons for 

their arrest was declared illegal by the courts of the United Kingdom.  EHCR also refers to the practice in Ireland v. the 

United Kingdom, p. 76, para. 198. 

12  Not only are such abuses prohibited, the evidence is considered invalid.  See in this connection the Human Rights 

Committee�s general comment No. 13 (CCPR/C/21/Add.3), p. 6. 

13  Regrettably, the Military Commissions Act, adopted in September 2006, among other regressive provisions, also 

ignores this fact. 

14  United States Submissions to the Supreme Court in Shafiq Rasul et al. v. George W. Bush et al., “Brief for the 

respondents in opposition�, October 2003, p. 18. 
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                فقد قررت حمكمة     .            فيما بينها                          والقانون اإلنساين الدويل                                         أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان               وتتكامل   -  ٤٩
                                                  ال تتوقف يف حالة الصراع املسلح، إال من خالل                   اإلنسان     حقوق                               احلماية اليت تقدمها اتفاقيات      "                    العدل الدولية أن    

      وقالت    ".                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ٤                                                    إعمال أحكام تقييدية من النوع املوجود يف املادة         
                                                                        بعض احلقوق ميكن أن تكون على سبيل احلصر من مسائل القانون اإلنساين الدويل؛ وبعض  "          ً          احملكمـة أيضـاً إن    

                  ً                    ؛ غري أن هناك حقوقاً أخرى ميكن أن                 اإلنسان     حقوق                                                         احلقوق ميكن أن تكون على سبيل احلصر من مسائل قانون           
      وهي -                            وأحكام القانون اإلنساين الدويل   .  )١٥ ( "                                             ن هذين الفرعني من القانون الدويل على حد سواء               تدخـل ضـم   

        ً                                             تضع حداً أدىن من الشروط تتعلق باحلق يف احملاكمة          -              من العهد      ١٤     ً                                       أساساً نفس األحكام اليت تنص عليها املادة        
                                        وكوالت امللحقة هبا، فإنه ال جيوز تقييد                                     ومبقتضى اتفاقيات جنيف والربوت     .                                      وفق األصول القانونية ال جيوز تقييده     

ّ        ُ        ً      ً                           احلق يف حماكمة عادلة واحلق يف احملاكمة وفق األصول القانونية وُيعّد انتهاكُهما إخالالً جسيماً باالتفاقيات                 ُ                                                     ) ١٦(  .  
            َ      احلق يف أن يطلَع      )  أ   : ( )١٧ (                                                                                      ونورد فيما يلي بشكل عام املكونات الرئيسية للحق يف احملاكمة وفق األصول القانونية            

ـ                       احلق يف احلضور أثناء      )  ج (                                  احلق يف وسائل الدفاع الضرورية؛        )  ب (       ً                               خص فـوراً على أسباب القبض عليه؛             الش
                                     احلق يف املثول أمام حمكمة مستقلة وحمايدة؛   )  و (                        ً   حق الشخص يف أن يبقى صامتاً؛     )  ه (              قرينة الرباءة؛   )  د (        احملاكمة؛ 

          عدم جواز              مبدأ    )  ي (                        احلق يف إحضار الشهود؛       )  ط (                               عدم رجعية القوانني اجلنائية؛       )  ح (                   احلق يف االستئناف؛      )  ز (
                احلق يف املساعدة     )  ل (                                             حق املتهم يف احلصول على حمام من اختياره؛           )  ك (   ؛                                    احملاكمـة عـلى ذات اجلـرم مرتني       

           ، فما من    )١٨ (                                                وما دامت هذه الضمانات قد قدمت يف زمن احلرب          .                      ً     احلق يف صدور احلكم علنياً      )  م (             القضـائية؛   
  .             يف زمن السلم   ِّ             مسوِّغ يربر جتاهلها

                                            إن الطبيعة غري القابلة للتقييد اليت متيز احلق يف                                            التكامل احلاصل ما بني فرعي القانون الدويل، ف    ً    وفضالً عن -  ٥٠
                                                                                                     حماكمة عادلة ناشئة عن التزام الدول باحترام وضمان احلقوق املعترف هبا يف املعاهدات وبإتاحة إمكانية اللجوء إىل 

             من العهد    ٢              من املادة     ٣                                                       حدوث انتهاك لذلك احلق مثلما تنص على ذلك الفقرة                                          وسـيلة انتصاف فعالة يف حال       
                                                               وبالرغم من كون هذا احلق ليس من احلقوق غري القابلة للتقييد املذكورة   .                                   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .               ً  احترامها دائماً                                                       من العهد فإنه التزام ناشئ عن معاهدة متأصلة يف العهد جيب ٤           من املادة  ٢         يف الفقرة 

  أثر حاالت الطوارئ وغريها من التدابري االستثنائية-جيم 

                                                     َّ                                               يف حني أن السوابق اليت كرستها هيئات املعاهدات وغريها قد مكَّنت من إحراز تقدم يف تنظيم حاالت                  -  ٥١
                 رف مؤسسات الدولة                ً                                                                  الطوارئ قانونياً، فإنه ال يزال هناك يف الوقت احلاضر العديد من احلاالت اليت كان فيها لتص

         أما فيما   .                                                                                       اخلاطئ أثر سيئ يف ممارسة حقوق اإلنسان ال سيما فيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة وباستقالل القضاء
                                                      

15  “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories”, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 2004, para. 106. 

16  Geneva Convention III, art. 130, and Geneva Convention IV, art. 147. 

17  See Protocol I, art. 75, and Protocol II, art. 6. 

18  Geneva Convention III, arts. 82-108; Geneva Convention IV, arts. 43, 65, 67, 71-76, 78, 117 and 126; Additional 

Protocol I, art. 75; Additional Protocol II, art. 6. 
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                                             ً                                            خيص احلق يف حماكمة عادلة، فإن أشد االنتهاكات وضوحاً هي تلك اليت تطال احلق يف طلب اإلحضار إىل احملكمة 
                                                                          ل حمام خيتاره املتهم واحلق يف االستئناف لدى حمكمة مستقلة واحلق يف صدور                                               واحلق يف املساعدة القضائية من قب     

ُ   ومن االنتهاكات األخرى املتكررة االحتجاُز   .                                                             احلكم علنيا واحلق يف إحضار شهود الدفاع واحلق يف حماكمة علنية                                         
                رافات بالتعذيب                                                                                           ألجـل غري حمدود دون توجيه هتم أو دون حماكمة واحلبس االنفرادي املطول واحلصول على اعت               

                  واستخدام احلبس                                          عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني                  مبدأ                                                  واإلدانات املبنية على تلك االعترافات وانتهاك       
ِ   ً                     ويتم أيضاً اعتماد تدابري ملنع السلطة القضائية من تأدية دورها بوصفها ثقالً مواِزناً للسلطة             .                    االحتياطي دون متييز       ً                                                           ً         

                                                                                     لتدابري، على سبيل املثال، إبدال احملاكم العادية باحملاكم أو اللجان العسكرية ومضايقة                       ومن بني تلك ا     .            التنفـيذية 
                                                                                                                 القضاة واملدعني العامني واحملامني وإقالة القضاة أو نقلهم إىل أماكن ال يستطيعون منها التدخل يف شؤون السلطة                 

  .                             القرارات القضائية أو جتاهلها            ْ                                                     التنفيذية وإْتباع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وإضعاف الثقة يف

                             ً                                                         وقد بررت التهديدات اجلديدة سبالً جديدة يف تعليق إعمال حقوق اإلنسان ويف ذلك إخالل بااللتزامات  -  ٥٢
                    ُ                                                           فالتدابري االستثنائية ُتتخذ حتت ظروف عادية يف إمهال لبعض من املبادئ اآلنفة              .                                 الـيت أخذهتا الدول على عاتقها     

                    وعالوة على استمرار     .                                                           عالن واإلخطار والتهديد االستثنائي والتناسب وعدم التمييز                                  الذكـر، ال سيما مبادئ اإل     
                 ُ   َّ                                                                     ً                    حـاالت الطوارئ اليت ُتمدَّد بصورة غري قانونية وعلى انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن ذلك، فإنه كثرياً ما             

                            لعادية ويتم ذلك عادة بواسطة ُ                                                                      ُتفرض يف الوقت احلاضر تقييدات تتجاوز احلدود واالستثناءات املتاحة يف الظروف ا
  . )١٩ (                                                  القوانني املتعلقة باألمن القومي ومبكافحة اإلرهاب واهلجرة

           َّ                                                   فاإلرهاب يقدَّم أكثر فأكثر على أنه املربر وراء إعالن حالة            .                                    وتطرح مكافحة اإلرهاب حتديات جديدة     -  ٥٣
               وبصرف النظر عن   .         ن األحيان                                                                              الطـوارئ بينما قد ال يكون األمر كذلك يف الواقع بل هو ليس كذلك يف كثري م            

                               ُ                         ً      ً                                         تقويـض ضـمانات احملاكمة وفق األصول، ُتستخدم مكافحة اإلرهاب أيضاً ذريعةً للحد من حقوق أخرى أو                 
                          ويف هذا الشأن، ذهب بعض       .                                                                                     لـلحرمان منها مثل حرية التعبري وحرية التجمع وحرية تنقل األفراد وما إىل ذلك             

               ً                    ً                                      عدل تتجاهل متاماً املعايري املتبعة دولياً وتتفادى تطبيق القانوين الدويل                                                        الدول إىل حد إنشاء أنظمة موازية إلقامة ال       
   ".              املقاتلني األعداء "   أو   "       املخربني "   أو   "         اإلرهابيني "                                                      حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل واصفة املتهمني بعبارة 

 كربى يف العدالة الدوليةالتطورات  ال-     ً رابعا  

 قية العليا احملكمة اجلنائية العرا-ألف 

     وميكن   .                                                                                                               منذ البداية، تابع املقرر اخلاص إنشاء احملكمة اخلاصة العراقية وأنشطتها بترقب يف البدء مث بقلق فيما بعد                 -  ٥٤
  .                                                                                                          تقسيم املشاكل القانونية اليت حتيط باحملكمة، اليت أصبحت تسمى احملكمة اجلنائية العراقية العليا، إىل أربعة أقسام رئيسية

               فاتفاقيات جنيف   .                                                                 م األول من تلك املشاكل بإنشاء احملكمة وبإمكانية انتهاكها لقواعد احلرب          يتعلق القس -  ٥٥
                                                                                                                حتظـر على السلطة احملتلة إنشاء حماكم من جديد وبالرغم من أن النظام األساسي الذي اعتمدته سلطة التحالف                  

                                                      

19  In this respect it should be emphasized that a measure is exceptional above and beyond the declaration of a state of 

emergency if it exceeds the limitations allowed under ordinary circumstances. 
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َ                    املؤقـتة قد أيده جملس احلكم مث السلطات العراقية املنتَخبة، فإن هذا ال حي                    فقد أدت التغيريات   .                ل املشكلة األصلية                                               
     ُ                                  إذ أُجريت تغيريات عديدة على موقعها من -     ُ                                                      اليت أُجريت على النظام األساسي للمحكمة وعلى انتساهبا التنظيمي 

  .                                                                            إىل حاالت من التضارب اخلطري مع قواعد احملاكمة وفق األصول القانونية واستقالل القضاء-           هرم السلطة 

                                                                               العديـدة الـيت ينص عليها النظام األساسي للمحكمة من حيث الفترات الزمنية                              وإىل جانـب القـيود     -  ٥٦
                                                                                                           واألشـخاص املشـمولون هبا، كما جاء يف تقارير سابقة، فإنه جتدر اإلشارة إىل أن النظام األساسي ال يتقيد يف               

                      احملصل عليها عن طريق                                         فكونه ال ميتنع عن قبول االعترافات         .                                                   العديد من اجلوانب باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان      
ُ  ِّ                                               التعذيب أو احلبس التعسفي وال يورد اجلرائم واألفعال اليت ُعرِّفت بأهنا كذلك إال بعد ارتكاهبا من قبل نظام صدام                                                     
ٌ                                                   حسني وكونه ال حيمي احلق يف عدم إدالء الشخص بشهادة يف حق نفسه أمٌر قد ذكره املقرر اخلاص والعديد من                                                                             

  . ن                           منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسا

                                                                        واملثرية للقلق بالقدر نفسه ببدء وتصريف احملاكمة املتعلقة مبذحبة الدجيل فيما خيص     لثة  ا            املشكلة الث     تتعلق و -  ٥٧
                                  فقد اغتيل خالل تلك احملاكمة قاض        .   ً                                                                   كـالً من التحقيق الذي سبق احملاكمة وإجراءات احملاكمة على حد سواء           

                         وانسحب قاض آخر من القضية   .                ع وموظف يف احملكمة                                                     وجمموعـة مـن القضاة املقترحني وثالثة من حمامي الدفا       
                ُ                                أما القاضي اليت أُبدل به والذي أصدر احلكم فكان قد   .                                                 بعدما تعرض للضغط بسبب عالقاته السابقة بنظام البعث

ُ                                              ُحكم عليه وُحبس بسبب أنشطة مناهضة لنظام صدام حسني         ُ                                   وطيلة شهور، ُمنع املتهمون من االتصال مبحامني         . ُ                       
ُ                                                                                       ىت عندما ُسمح هلم باالتصال هبم، اشتكى احملامون املعنيون بشدة من التهديدات اليت تعرضوا هلا                               من اختيارهم وح           

  .                     ُ               ومن التدخل يف عملهم فطُردوا من احملاكمة

                             فمع اإلدانة الواسعة يف الوقت     .                                     هبا على عدد من املتهمني داللة خاصة      ُ      ُحكم                      عقوبة اإلعدام اليت           تكتسي   و -  ٥٨
      َ                               ً          تعاونَ األمم املتحدة يف إنشاء احملكمة أمراً         )٢٠ (            ُ                        يت جعلت إعادةُ العمل هبا يف العراق                                     الـراهن لعقوبـة اإلعدام، ال     

      ً               ً   ِّ  ً                                                                                         مسـتحيالً، فإن مثة توافقاً بيِّناً يف اآلراء حىت يف صفوف من يساندون هذا النوع من العقوبات على أنه ال ميكن                     
                                ى احملاكمة اليت أجريت يف أعقاب مذحبة                     وال ينطبق هذا األمر عل  .              ُ                                 احلكم هبا ما مل ُتحترم مجيع الضمانات القضائية     

                                                                                             ً      الدجيل؛ وبالتايل فإن تنفيذ العقوبة ال ينتهك احلق يف احملاكمة وفق األصول القانونية فحسب وإمنا خيرق أيضاً احلق 
                                  ِّ            ُ                     وهذا يعادل انتهاك قاعدة قطعية سيحطِّم األسس اليت سُيبىن عليها            .                                 ً         يف عـدم حرمان الشخص من حياته تعسفاً       

                                                                                      د كما سيضر باحلق يف العدالة وحبق الكثريين من ضحايا اجلرائم اخلطرية واملتكررة اليت ارتكبها صدام            العراق اجلدي
                                                 ً          ويف األخري، يرى البعض أن تنفيذ حكم اإلعدام سيكون عامالً يف تفاقم   .                             حسني اآلخرين يف احلصول على تعويض

  .            ملنطقة بأسرها                       ُ                                 احلرب األهلية اليت ظهرت نذُرها يف العراق ويف انتشار العنف يف ا

 يف كمبوديا االستثنائية ردوائال -باء 

                                                                                                يسـر املقـرر اخلاص إذ يرى أن الدوائر االستثنائية يف كمبوديا قد شرعت يف حماكمة كبار قادة اخلمري           -  ٥٩
      ويالحظ   .     ١٩٧٩      يناير  /                إىل كانون الثاين    ١٩٧٥      أبريل  /     نيسان                             ُ                  احلمر على اجلرائم البشعة اليت ارُتكبت يف الفترة من 

                                                       ، أدى القضاة الكمبوديون والدوليون القسم وأهنم، فور          ٢٠٠٦       يوليه   /   متوز   ٣                                   قـرر اخلـاص بارتـياح أنه، يف           امل
                                                      

20  After being briefly suspended by the occupying Powers. 
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                 ويرحب بوجه خاص     .                                       للتعليق على النظام الداخلي للدوائر      .                                 ً                تسلمهم مهامهم، دعوا اجلمهور وعدداً من اخلرباء،      
  .                            به اإلجراء املوضوع من شفافية ُ                             وُيطري يف هذا الصدد على ما اتسم  .                          ببدء املدعني العامني حتقيقاهتم

  االستنتاجات-     ً خامسا  

       حجم      ٢٠٠٦    و     ١٩٩٤                                                                                 تبني دراسة األنشطة املنجزة من خالل الرسائل والبعثات يف الفترة ما بني عامي               -  ٦٠
  .                        َّ                                                             ومدى خطورة احلاالت اليت أضرَّت بالنظام القضائي وبالعاملني فيه وأثرها السليب يف سيادة القانون

                                                                                             لق أنه، رغم الضمانات القانونية اليت قدمتها كل دولة ورغم العديد من الصكوك الدولية                             ومن دواعي الق   -  ٦١
                                                                                         ً                      املـراد هبا احملافظة على استقالل احملامني والقضاة واملدعني العامني وموظفي احملاكم يف مجيع أحناء العامل كثرياً ما                  

                              القسري أو االغتيال أو اإلعدام                                                                 يـتعرض هـؤالء لضغوط ومضايقات وهتديدات قد تؤدي إىل تعرضهم لالختفاء   
  .                                بدون حماكمة جملرد أهنم يقومون بعملهم

           ُ                                                                   تلك الطائفةُ الواسعة من احلاالت اليت تقوض استقالل األنظمة القضائية يف مجيع                                ً     ومن دواعي القلق أيضاً      -  ٦٢
  .                                                                               أحناء العامل وأثرها يف سيادة القانون حيث إن السلطة القضائية هي أحد حراسها الرئيسيني

                                                                                              وإن العدد الكبري من األنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص عن طريق الرسائل والبعثات القطرية وتواترها يدل  - ٣ ٦
                                        وبدعم املنظمات غري احلكومية ورد الدول        .                                                                   عـلى كثافة العمل اجلاري إجنازه وعلى ضرورة توطيد هذا اإلجراء          

   ً  فضالً   .                                              ادي العديد من االنتهاكات أو وضع هناية هلا                                                                اإلجيايب على رسائل املقرر اخلاص، أمكن يف أوقات كثرية تف         
                                                          ُّ                                               عـن ذلـك، ميكـن اعتـبار أنواع أخرى من اإلجراءات، كاإلجراء الذي اتُّخذ يف اإلكوادور حيث شاركت                   

  .              ينبغي احتذاؤها  "            ممارسات حسنة "                                                         شخصيات ومؤسسات دولية وقضائية بارزة يف حل املشاكل اليت متسهم، 

      أمرين                بالغ األمهية يف    شأن         القضائية                      ، لذا فإن الرقابة                  سيادة القانون      ضع ل        ونية خت                          حالة الطوارئ مؤسسة قان    -  ٦٤
  .                     ُ                                جاء وفق القانون ومحايةُ حقوق اإلنسان أثناء فترة تنفيذها        إعالهنا   أن     من       ُ التأكُد   مها 

         ً      نية خصوصاً من                                                      ً                                               غري أنه يتبني من نشاط املقرر اخلاص أن إقامة العدل عموماً واحلق يف احملاكمة وفق األصول القانو                 -  ٦٥
                                                                                         ويف كثري من األحيان، يتم إضعاف رقابة القضاء ملا تقوم به السلطة التنفيذية بواسطة                .                                        بـني أهـم ضحايا التدابري االستثنائية      

                                         وباملثل، استشرت عن طريق اإلصالحات التشريعية   .                                                                  تدابـري القصـد مـنها تقويض استقالل النظام القضائي أثناء األزمات     
ٌ                                                                                         ارساٌت من قبيل االحتجاز ألجل غري حمدود دون توجيه هتم واحلد من احلق يف املساعدة القضائية                                       وغريهـا من األحكام، مم         

َ                                                                         وطرد األجانب إىل بلدان مياَرس فيها التعذيب، وإنشاء حماكم خاصة زائفة ال تستجيب ألدىن معايري االستقالل واحلياد                        .  

                                        عن استقالل وتصميم يف الرد على تلك التدابري                   ً                                  ويشمل التقرير أيضاً حاالت أبانت فيها السلطة القضائية  -  ٦٦
   ِّ                                                                                                           مسلِّطة الضوء على أمهية اجلهود اليت تبذهلا السلطة القضائية يف سبيل وضع حد ألعمال تقوم هبا سلطات أخرى                  

       ً                                                                                    وانطالقاً من افتراض أنه من الواجب محاية حياة املواطنني والتمسك بالقيم األساسية لألمة،               .        ً          مـتجاوزةً سلطتها  
                                                                                             حملاكم يف األسباب اليت يعتد هبا بعض احلكومات إلعالن حالة الطوارئ وقد شككت، من مجلة أمور                           طعن بعض ا  

                                               واألكثر من ذلك أن احملاكم قد أبطلت، يف عدة            ".     ً          ً                    خطراً استثنائياً يهدد حياة اجملتمع     "                       أخرى، يف كون اإلرهاب     
  .                                        قضايا، تدابري تضر باحلقوق األساسية بوجه خاص
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                    ويشري هذا التقرير إىل   .                                                        ص انتباهه بصورة خاصة أثناء تأدية عمله ألنشطة احملاكم اخلاصة              ويويل املقرر اخلا -  ٦٧
                                                                                                             حمكمتني من تلك احملاكم، إحدامها احملكمة يف العراق اليت متت متابعة أعماهلا يف سلسلة من التقارير واليت وجب                  

                                يف احملكمة وبسبب عدم احترام                                                                                 علـيه التدخل بشأهنا يف مناسبات عديدة بسبب اغتيال قضاة وحمامني وموظفني           
                                                         أما إنشاء الدوائر االستثنائية يف كمبوديا فيلقى الترحيب وجتد   .                                                 املعـايري الدولـية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة     

َ            ُ                                                             التشجيَع اجلهود اليت ُبذلت من أجل معاقبة مجيع من ارتكبوا انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان       .  

                                                                     فرص نشر معلومات بشأن أنشطة املقررين اخلاصني مع التطورات اليت                                        ويف اخلتام، تزايدت بشكل كبري     -  ٦٨
                 ً                                                وقد ساهم ذلك أيضاً يف زيادة فعالية البعثات اليت يقومون هبا             .                                         حصـلت يف علم احلاسوب ويف وسائط اإلعالم       

  .                                                        وإن بروز هذه املواضيع ألمر أساسي وجزء ال يتجزأ من عمل اخلرباء  .                              واهتمام اجلمهور العام بنتائجها

 توصيات ال-     ً سادسا  

                                                                                               يدعـو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان إىل أن يضاعف جهوده من أجل الدفاع عن العمل الذي                  -  ٦٩
ُ                                                                                                 يقوم به خمتلُف الفاعلني يف جمال إقامة العدل وإىل أن يبحث يف كل سنة نطاق وخطورة املشاكل اليت يعرفها                               

                ُ                               ل تدابري حمددة غايُتها ضمان السالمة واحلماية                                                                       الـنظام القضـائي واسـتقالله بغية التوصية بأن تعتمد الدو          
  .                                                          الضروريتني للموظفني يف النظام القضائي ألداء واجباهتم بشكل مناسب

                                           تعزيز عمل املقرر اخلاص مبنحه املوارد اليت            جمللس   ا         جيب على        أعاله،               َّ            النتائج املتوصَّل إليها             ويف ضوء    -  ٧٠
  .                 توسيع نطاق أنشطته                                            حيتاجها للقيام بعمله بفعالية أكرب ولتمكينه من 

                                                                               أن تقوم األمم املتحدة، يف إطار أنشطة الدعم والتعاون التقين اليت تقوم هبا، بتعزيز                  ً      ومـن املهم أيضاً      -  ٧١
                                                                                               موضوع القضاء ال سيما فيما خيص البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية أو اخلارجة لتوها من نزاع مسلح كان لـه 

   .                        شديد األثر يف بناء الدولة

    ً                      ً                                                              اعاةً لكون إقامة العدل ركناً من أركان سيادة القانون والنظام الدميقراطي، جيب أن حيظى الدفاع    ومر -  ٧٢
  .                                                                           عن القضاء باألولوية عند حتليل اجلوانب املؤسسية اليت تشملها أنشطة األمم املتحدة ككل

  يف              لية للحقوقيني                         الرابطات الوطنية والدو                                            والرائد الذي تؤديه يف الوقت احلاضر           يوي     ً           ونظراً للدور احل   -  ٧٣
                                                                              فإنه من املناسب أن تأخذ األمم املتحدة يف احلسبان ما يقدمونه من معلومات                                             تعزيـز نظـام قضائي مستقل،       

    ومن   .                                                                                          وخربة يف ما تقوم به من أنشطة التعاون التقين وغريها من األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
  .                                          ا التقارب بني األمم املتحدة والدوائر القضائية                                     مث، يعتزم املقرر اخلاص العمل على حتقيق هذ

ـ  -  ٧٤                                                   أن جتعل قوانينها الداخلية يف اتساق مع املبادئ                                                      يما يـتعلق حباالت الطوارئ، جيب على الدول             وف
  . )٢١ (                                                             واملمارسة القضائية واملعايري الدولية املتعلقة بتطبيق حاالت الطوارئ

                                                      

21  This refers in particular to the principles set forth in the Special Rapporteur�s 1997 report, and the case law and 

general comments of the Human Rights Committee, as well as the wealth of case law produced by the regional human 

rights monitoring bodies. 
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                                                   للتشريعات املتعلقة حباالت الطوارئ أن متنع يف مجيع                                                       فيما خيص إقامة العدل، فإنه من الضروري            أما -  ٧٥
   ::             األحوال ما يلي

                                                                        تبطل أحكام الدستور أو القانون والتشريع األساسي املتعلق بتعيني أعضاء النظام             التدابري اليت   ) أ ( 
                                                            القضائي وحتديد واليتهم وامتيازاهتم وحصاناهتم وباستقالهلم وحيادهم؛

                               النظر يف ما إذا كان إعالن حالة ̀  ١̀   :                   صاص احملاكم فيما يلي                            الـتدابري الـيت حتـد من اخت      ) ب ( 
                                                                                                              الطـوارئ يتوافق مع القوانني ومع الدستور وااللتزامات الناشئة مبوجب القانون الدويل وما إذا كان إعالهنا                

  ق                                                              النظر فيما إذا كان أي تدبري تعتمده سلطة عامة يتواف          ̀  ٢̀       ً                                            منافياً للقانون وللدستور يف حال عدم التوافق؛        
                                                                             اختاذ إجراء قضائي لضمان احترام ومحاية أي حق مكرس يف الدستور أو يف              ̀  ٣̀                             مـع إعالن حالة الطوارئ؛      

                             البت يف القضايا اجلنائية، مبا ̀  ٤̀                                             ً                      قانون أساسي أو يف قانون وطين أو دويل ليس متأثراً بإعالن حالة الطوارئ؛ 
  .                                يف ذلك اجلرائم املتعلق حبالة الطوارئ

                                                                             االت الطوارئ ال تزال تؤدي إىل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، يوصي املقرر                   ً         ومراعاةً لكون ح   -  ٧٦
                                                                                                     اخلـاص بوضـع مشروع إعالن دويل يتضمن املمارسات واملبادئ القائمة ويكون الغرض منه ضمان احترام                

         ٌّ                                وسيقدم نصٌّ مفرد إرشادات واضحة للدول بشأن   .                                               حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أثناء حاالت الطوارئ
                                 ويف هذا الشأن، يوصى بأن ينشئ        .                                                                     يفية جعل سلوكها يف اتساق مع القانون الدويل خالل الفترات احلرجة           ك

     وهلذا   .                                                                                                  جملس حقوق اإلنسان آلية لصياغة اإلعالن وأن يستشري، يف الوقت ذاته، القطاعات املعنية هبذا األمر              
                                     حلقوق اإلنسان أن تنظم حلقة دراسية            ُ                                                               لغرض، ُيطلب إىل اجمللس أن يلتمس من مفوضة األمم املتحدة السامية            

  .                                     من أجل متهيد السبيل أمام الصك املقترح    ٢٠٠٧                        دولية للخرباء يف غضون عام 

                                                                                           وفيما يتعلق باحملكمة اجلنائية العراقية العليا، يشدد املقرر اخلاص من جديد على التوصيات اليت قدمها  -  ٧٧
                                                   ها أنه ينبغي حث السلطات العراقية على احتذاء                ومفاد     ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                    إىل اجلمعـية العامة يف تشرين األول      

                          ً                                                                                 مثال بلدان أخرى تعاين قصوراً يف أنظمتها القضائية، عن طريق طلب مساعدة األمم املتحدة يف إنشاء حمكمة                 
  .                                                                                         مستقلة تتقيد مبعايري حقوق اإلنسان الدولية، وعلى االمتناع عن احلكم باإلعدام يف مجيع الظروف واألحوال

                                                                                     احملكمة يف كمبوديا، حيث املقرر اخلاص القضاة على ضمان احتواء النظام الداخلي مجيع                        وفيما خيص    -  ٧٨
                                                                                                               األحكـام الضرورية حىت تتم احملاكمات يف امتثال تام للمعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة ونزيهة                 

  .       ومستقلة

                                   ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من                                               ً                     وحيث املقرر اخلاص مجيع الدول على التصديق فوراً على االتفاقي          -  ٧٩
  .                                   ً االختفاء القسري اليت مت اعتمادها مؤخراً

----- 


