
A/62/207  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
6 August 2007 
Arabic 
Original: French/Spanish 

 

 
300807    300807    07-45168 (A) 

*0745168* 

 الدورة الثانية والستون
 *املؤقتمن جدول األعمال ) ب (٧٢البند 

ــسان    ــوق اإلن ــز حق ــهاوتعزي ـــوق   :محايت ــسائل حق م
ج البديلة لتحـسني التمتـع      هذلك النُ  مبا يف ،  اإلنسان

   الفعلي حبقـوق اإلنسان واحلريـات األسـاسية
استقالل السلطة القـضائية  احلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك مسائل        

 العدل واإلفالت من العقابوإقامة 
 

 مذكرة من األمني العام  
يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء             ،  ٥/١حقوق اإلنـسان     جملسعمال بقرار    

 .اجلمعية العامة تقرير املقرر اخلاص، السيد لياندرو ديسبوي، بشأن استقالل القضاة واحملامني
 

 موجز 
 هــذا التقريــر املــسائل الــيت أثــارت أكــرب القلــق لــدى املقــرر اخلــاص خــالل عــام  حيــدد  
 ،٢٠٠٦عن األنـشطة املـضطلع هبـا يف عـام        تقاريره، يف أوائل العام     ،بعد أن صدرت  ،  ٢٠٠٧

ويــورد املقــرر اخلــاص، يف . ٢٠٠٧يونيــه /الــيت قُــدمت إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف حزيــران
 املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، قائمــة بــاملؤمترات الدوليــة الــيت   هــذا التقريــر، وهــو التقريــر الثالــث 

 احلكـوميني وغـري احلكـوميني       الـشأن حضرها، واالجتماعات اليت عقدها مع خمتلـف أصـحاب          
 دم املقرر ـيقو. تقبل، ومتابعة بعثاته السابقةهبدف التخطيط للبعثات اليت سيضطلع هبا يف املس
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 إىل كـل مـن ملـديف    ٢٠٠٧ اللتني اضطلع هبمـا يف عـام     اخلاص أيضا معلومات بشأن البعثتني    
 .ومجهورية الكونغو الدميقراطية، مع التذكري ببعض توصياته الرئيسية

ويقدم التقرير حملة عامـة عـن احلـاالت والظـروف الـيت تـؤثر بدرجـة أوىل يف اسـتقالل                      
التـدخالت املتعـددة     يـل وهو يستند إىل حتل   . السلطة القضائية، من الناحيتني التشغيلية واهليكلية     

وخلُــص املقــرر  . ٢٠٠٦  و١٩٩٤الــيت اضــطلع هبــا مكتــب املقــرر اخلــاص هــذا بــني عــامي     
اخلاص، يف مجلة أمور، إىل أن العاملني يف جمال القضاء ال يـستطيعون، يف معظـم البلـدان، أداء                
 مهــامهم بــصورة مــستقلة، وكــثريا مــا يتعرضــون، هــم وأفــراد أســرهم، إىل هتديــد ميــس أمنــهم 

ويف هذا الصدد، حيث الدول علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة مـن أجـل ضـمان أمنـهم                  . وسالمتهم
كما حيث األمم املتحدة على إعطاء األولويـة ملوضـوع الـدفاع عـن العدالـة لـدى                  . واستقالهلم

حتليلها للمسائل املؤسسية، والتركيز على مـسألة العدالـة يف مـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة الـدعم                 
 .ينوالتعاون التق

ويود املقرر اخلاص أيضا توجيه انتبـاه اجلمعيـة العامـة إىل حـدوث انتـهاكات متكـررة               
.  ولغريها مـن حقـوق اإلنـسان ُترتكـب حتـت غطـاء حـاالت الطـوارئ             حماكمة عادلة للحق يف   

يبلــغ املقــرر اخلــاص اجلمعيــة موافقــة جملــس حقــوق اإلنــسان علــى اقتراحــه   ويف هــذا الــصدد، 
. دراســة أثــر حــاالت الطــوارئ علــى حقــوق اإلنــسان لعمــل للخــرباء الرامــي إىل عقــد حلقــة 

، إىل تقدمي توصيات إىل جملـس       ٢٠٠٧وهتدف حلقة العمل هذه، املقرر عقدها يف أواخر عام          
حقوق اإلنسان بشأن اعتمـاد حلـول يف هـذا الـصدد مـن قبيـل إصـدار إعـالن يعكـس املبـادئ               

 . حاالت الطوارئاملتعلقة باحترام حقوق اإلنسان اليت تنطبق خالل
العدالة الدولية، حيث يتابع أنشطة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة؛           وأخريا، حيلل املقرر حالة    

العراقية العليا؛ ومهـا موضـوعان سـبق أن تناوهلمـا      اجلنائية  سيما احملكمة    واحلالة يف العراق، وال   
ا يواصـل املقـرر اخلـاص      وأخـري . يف تقريريه السابقني إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة        

 .حتليل أنشطة الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا
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 مقدمة -أوال  
 إىل اجلمعيـة العامـة    املعين باستقالل القضاء واحملامني تقريره الثالـث         املقرر اخلاص    يقدم - ١

والــيت تــشمل بعثتيــه إىل ملــديف ومجهوريــة   هبــا آخــر األنــشطة الــيت اضــطلع  الــذي يــورد فيــه  
 منـها احلـاالت الـيت تـؤثر يف إقامـة             األمهيـة  ة بالغ  عدة مواضيع  يتناولكما   .الكونغو الدميقراطية 

سـيادة  وأثرهـا علـى     ويف استقالل القضاة واملدعني العامني واحملامني؛ وحاالت الطوارئ          العدل
 يواصـل متابعـة أنـشطة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة       وأخـريا، . العدالـة   وفـرص اللجـوء إىل  ؛القـانون 

حمــاكم الــدوائر االســتثنائية يف العراقيــة العليــا، واجلنائيــة ســيما احملكمــة  واحلالــة يف العــراق، وال
 . ضوء أحدث املعلومات املتاحةيفكمبوديا وذلك 

 
  املقرر اخلاص أنشطة -ثانيا  
 

 املنجزةاألنشطة  -ألف  
، شـارك املقـرر اخلـاص يف االجتمـاع          ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٠ىل   إ ١١يف الفترة من     - ٢

جملـس حقـوق    يتوالهـا    اإلجراءات اخلاصـة الـيت       بشأن عشر، املعقود يف جنيف،      الرابعالسنوي  
ويف هذه املناسبة، قـدم املقـرر اخلـاص         . ، ويف االجتماع اخلامس جمللس حقوق اإلنسان      اإلنسان

ــر الــسنوي   ــرا عــن الرســائل املوجهــة إىل احلكومــات   إىل جملــس حقــوق اإلنــسان التقري ، وتقري
ــة         ــديف ومجهوري ــا إىل مل ــتني اضــطلع هبم ــتني الل ــرين عــن البعث ــها، وتقري ــواردة من ــردود ال وال

اجتمـع املقـرر اخلـاص مـع ممـثلني عـن عـدة بعثـات                وباإلضـافة إىل ذلـك،      . الكونغو الدميقراطية 
للبعثـات الـيت يعتـزم القيـام هبـا،          دائمة معتمدة يف جنيف مـن أجـل تنـسيق األعمـال التحـضريية               

ومع ممثلني عن منظمات حكومية وغري حكومية وشـىت هيئـات حقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم             
علـى  شـدد فيـه      ،حقوق اإلنسان على   كما قدم عرضا بشأن حاالت الطوارئ وأثرها         .املتحدة

حاضـر يف   وشـارك أيـضا كم    . أمهية تنظيم حلقة عمل هبدف اعتماد إعالن حول هذا املوضوع         
العراقيـة  اجلنائيـة   األوىل عن احلـق يف اسـتجالء احلقيقـة والثانيـة عـن احملكمـة                : حلقتني دراسيتني 

 .العليا
، شارك املقرر اخلاص يف اجتمـاع للمحـاكم         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩  و ٢٨ويومي   - ٣

 علــى عاحملكمــة العليــا إلكــوادور، الــيت كــان شــجَّ  اشــتركت يف تنظيمــه العليــا ملنطقــة األنــديز  
علـى إثـر   وذلـك  األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية،     و ،٢٠٠٥إنشائها وتشكيلها يف عام     

العزل غري الدستوري للقـضاة الـذين كـانوا يـشكلون احملكمـة اإلكوادوريـة، ممـا أدى إىل أزمـة                     
اسـتقالل القـضاء   ”موضـوع  املقرر اخلاص عرضا عن     قدم  ويف تلك املناسبة،    . مؤسسية خطرية 

 . مشريا إىل املبادئ الدولية اليت حتكم استقالل القضاء“لجوء إىل العدالةوفرص ال
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وعلى املستوى األكادميي، جتدر اإلشارة إىل الكلمة الرئيسية اليت ألقاها املقرر اخلـاص              - ٤
مــايو /اريس، يف أيــارببــبــشأن مــستقبل القــانون الــدويل، وذلــك يف جامعــة الــسربون اجلديــدة   

وكذلك تلقى املقرر اخلـاص     .  الثاين للجمعية األوروبية للقانون الدويل     ، يف إطار املؤمتر   ٢٠٠٦
دعــوة مــن اجلمعيــة األمريكيــة للقــانون الــدويل وكليــة هــارفرد للقــانون مــن أجــل املــشاركة يف  

احلـوار القـضائي عـرب      ” حول موضـوع     ٢٠٠٦ديسمرب  /حلقة دراسية ُعقدت يف كانون األول     
ويف تلــك . “عــاون والتــشاور يف اجملــال القــضائي  التتعزيــز شــبكات وآليــات : احلــدود الوطنيــة

انظـر   (“آفـاق احلـوار والتعـاون يف اجملـال القـضائي          ”بعنـوان   ورقـة   املناسبة، قدم املقرر اخلـاص      
http://www.harvardilj.org/online/107( 

 
  األنشطة املستقبلية  -باء  

 أو يف ٢٠٠٧هنايـة عـام    يفببعثـة إىل االحتـاد الروسـي    يعتزم املقرر اخلـاص االضـطالع      - ٥
ويعتــزم . ٢٠٠٨النــصف األول مــن عــام  ، وإىل غواتيمــاال يف٢٠٠٨النــصف األول مــن عــام 

وفيمـا يتعلـق هبـذه البلـدان األخـرية،          . أيضا القيام ببعثة إىل كل مـن فيجـي وكمبوديـا والفلـبني            
 املهمـة يف    اتثـ هـذه البع  يـتم إجنـاز      حـىت    حكوماهتـا يأمل املقرر اخلاص أن يتلقى ردا مبكرا من         

 كما يتطلع إىل تلقي ردود إجيابيـة عـن طلبـات الزيـارة الـيت تقـدم هبـا لـدى                     .أقرب وقت ممكن  
وسـري النكـا وكينيـا      ومجهورية إيران اإلسالمية    حكومات أوزبكستان وتركمانستان وتونس     

 .ونيجرييا لكي يتمكن من إجناز بعثاته إىل هذه البلدان يف املستقبل القريب
 

 لبعثات املضطلع هبا ا –ثالثا  
 

 البعثة إىل ملديف -ألف  
املقرر اخلاص ملـديف،     ، زار ٢٠٠٧مارس  / آذار ١فرباير إىل   /شباط ٢٥يف الفترة من     - ٦

بناء على دعوة من حكومتها، من أجل مساعدهتا يف تنفيذ جمموعة مـن اإلصـالحات القانونيـة                 
ســيما  ، وال٢٠٠٦مــارس /اريف إطــار خطــة إصــالح شــاملة اعتمــدها رئــيس اجلمهوريــة يف آذ

فيما يتعلق باإلصالحات الدستورية والقانونية الرامية إىل إنشاء جهاز قـضائي مـستقل وإرسـاء               
واجتمـع املقـرر اخلـاص أثنـاء بعثتـه مـع رئـيس اجلمهوريـة                . فصل حقيقي وفّعال بني الـسلطات     

ء يف منظمـات    القـانوين يف البلـد، وأعـضا      الـسلك   وعدة وزراء وموظفني قـضائيني وممـثلني عـن          
عــن القــضايا الراهنــة املطروحــة يف  إحاطــة غــري حكوميــة وممــثلني ألحــزاب سياســية قــدموا لــه   

وأجــرى املقــرر أيــضا مقــابالت مــع  . ملــديف فيمــا يتعلــق بعمــل الــسلطة القــضائية واســتقالهلا 
 .معتقلني يف سجن مافوشي
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رصـة حتليـل حالـة      ويعرب املقرر اخلاص عن امتنانه حلكومة ملديف علـى إتاحتـها لـه ف              - ٧
اإلصـالحات الراميـة إىل تعـديل النظـام القـضائي           حالـة ونطـاق     النظام القضائي والوقوف علـى      

لــديف، وال ســيما االلتزامــات الناشــئة عــن العهــد الــدويل ملمبــا يتمــشى مــع االلتزامــات الدوليــة 
تماعيــة اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالج

الهتمـام   ويعـرب املقـرر اخلـاص عـن بـالغ تقـديره              .البلـد حـديثا   عليهما  والثقافية اللذين صدق    
 .هعلى إحراز تقدم عاجل حنو حتقيقهبذا اهلدف وحرصها احلكومة 

إىل تقدمي حملة عامة عـن النظـام   ) A/HRC/4/25/Add.2(ويهدف التقرير املتعلق بالزيارة     - ٨
. ات اليت يواجهها حاليـا املـسؤولون الرئيـسيون عـن إقامـة العـدل              القضائي يف ملديف والصعوب   

وبّينت الزيارة أن احلالة الراهنة للنظام القضائي يف ملديف تتطلـب إصـالحات عاجلـة وعميقـة           
وميكـن  . لالسـتقالل والكفـاءة يف نظـام احلكـم الـدميقراطي          الدنيا  جلعلها تستويف املعايري الدولية     

إقامـة احلـوار بـني خمتلـف اجلهـات الـسياسية الفاعلـة يف البلـد                 بلوغ هـذه األهـداف عـن طريـق          
 .وبدعم تقين ومايل من اجملتمع الدويل، إذا طلبت حكومة ملديف ذلك

، وبالتــايل  اجلمهوريــةرئيسلــ يف ملــديف يف الوقــت الــراهن ة القــضائيالــسلطةضع ختــو - ٩
 علـى حنـو     ل يف إقامة العـدل     الالزم لالضطالع بدورها الرئيسي املتمث     الستقاللإىل ا فتقر  ت يفه

 . والتمتع هباحقوق اإلنسانممارسة  ويف صون ومحاية ،نزيه ومستقل
وفيما يتعلق بإعمال احلقوق والضمانات املرتبطة باإلجراءات القانونية الواجبـة، تكثـر             - ١٠

بــدون إجــراء املراجعــات القــضائية املناســبة، وحماكمــات املتــهمني   حــاالت احلــبس االحتيــاطي 
الـشرطة وحـدها دون إجـراء الرقابـة         اليت تقوم هبا    أن ميثلهم حمامون والتحقيقات اجلنائية      بدون  

القــضائية الواجبــة مــن جانــب املــدعني العــامني أو القــضاة، األمــر الــذي تترتــب عليــه مــشاكل   
ويف سـياق أعمـال التحقـق    . خطرية فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان خالل مرحلـة التحقيـق        

حــظ املقــرر اخلــاص وجــود نقــص شــديد يف عــدد القــضاة واحملــامني يف معظــم  املــضطلع هبــا، ال
احملليـة   اخلـاص، فـضال عـن االفتقـار إىل القـدرة        اجلغـرايف طابعـه   مناطق البلد بـسبب أمـور منـها         

ــة  ــدريب القــانونيني املالئمــني   لالكافي ــوفري التأهيــل والت  - القــانون العــام  وخاصــة يف جمــال  -ت
 .ظائف قانونية يف البلدلألشخاص الذين سيشغلون و

وفيمــا يتعلــق باالدعــاء العــام، يوصــي املقــرر اخلــاص بإنــشاء وظيفــة مــدع عــام يكــون   - ١١
 .مستقال متاما عن السلطة التنفيذية و يضطلع بدور رئيسي يف حتقيقات الشرطة

والحــظ املقــرر اخلــاص أيــضا أنــه جيــري بــذل جهــود حممــودة يف جمــال تــدوين قــوانني   - ١٢
 جتري بالتحديد صياغة قانون جديد للعقوبات وقانون جديد لإلجـراءات اجلنائيـة             البلد، حيث 

 .والقانون العاممن أجل التوفيق بني الشريعة 
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وفيمــا يتعلــق بــاملهن القانونيــة، الحــظ املقــرر اخلــاص أن البلــد يعــاين نقــصا شــديدا يف   - ١٣
 وفـضالً . لحـق يف الـدفاع    ل ا خطريا ، مما يشكل هتديد   سيما يف جمال العدالة اجلنائية     والاحملامني،  

هـي اجلهـة    ة العـدل    روزا، و  نقابـة للمحـامني    احملامني إذ لـيس مثـة     عن ذلك، ال ُيضمن استقالل      
ــة جب ــة  املعني ــسائل التأديبي ــع امل ــود صــالحية مي ــا تع ــنح وإليه ــراخيص  م ــة احملــامني ت   ممارســة املهن

 تكفـل بـة مـستقلة للمحـامني       إنشاء نقا  ويف هذا السياق، يوصي املقرر اخلاص ب       .وسحبها منهم 
ــة مــسؤولة، بــصفة   وينبغــي أن .ممارســة مهنتــهميف  للمحــامنياالســتقالل الــالزم  تكــون النقاب

ــراخيص ملــنحموّحــد متحــان إرســاء ا نخاصــة، عــ  ــة، و ت ــراخيص إصــدار عــن  ممارســة املهن الت
تأديبيــة، ، والبــت يف املــسائل المهنــة احملامــاةاملعــايري الــدنيا ملمارســة تطبيــق ، وضــمان هاوســحب

 .وبشكل عام متثيل مصاحل املهنة على حنو مستقل
والحظ املقرر اخلاص مع بالغ القلق الزيادة احلادة يف االجتار باملخـدرات واسـتهالكها             - ١٤

ويف معــرض زيارتــه إىل ســجن مافوشــي، تــبني لــه أن النــهج  . ممــا يــؤثر بــشكل خطــري يف البلــد
ــائم علــ     ــة الق ــة اجلنائي ــايب لنظــام العدال ــرض    العق ــستهلكني للمخــدرات وف ــشباب امل ى جتــرمي ال

عقوبات السجن الصارمة يف غياب برامج الوقاية والتأهيـل مل يـنجح يف إعـادة إدمـاج مـرتكيب                   
، ممـا يثبـت إخفـاق    املعـاودة اجلرائم يف اجملتمع بينما تسجل يف املقابل مـستويات عاليـة حلـاالت           

 .وضع وتنفيذ برامج للوقاية والتأهيلالنظام احلايل للعدالة اجلنائية وضرورة التعجيل ب
إىل إدخال إصالحات عميقة على النظـام القـضائي يف   ملحة  بكل تأكيد حاجة     وهناك - ١٥

ويف  .السـتقالل والكفـاءة يف نظـام دميقراطـي        الـدنيا ل   املعـايري الدوليـة      اسـتيفاء  من أجل  ملديف
ح دسـتوري وتـشريعي شـامل        املقـرر اخلـاص بقـرار احلكومـة البـدء يف إصـال             ينّوههذا السياق،   

حقيقـي وفعـال     فـصل    إجـراء إىل  يف مجلة أمـور،     ويهدف هذا اإلصالح،    . ويشجع ذلك القرار  
 وإجـراء أول انتخابـات دميقراطيـة يف البلـد يف            وضمان استقالل اجلهاز القـضائي    بني السلطات   

 .٢٠٠٨عام 
ــرى - ١٦ ــرر وي ــة مبكــان    املق ــن األمهي ــشروع الدســتور   اخلــاص أن م ــاد م ــى وجــه   اعتم عل

ويف هــذا . )التأسيــسيةاجلمعيــة ( اجمللــس اخلــاص  علــى حاليــاًمعــروضالــسرعة، وهــو مــشروع 
مـايو  /أيـار  ٣١د يف موعـده الـذي كـان حمـددا يف            الصدد، يأسف لعدم اعتمـاد الدسـتور اجلديـ        

 بعد أن وصلت املفاوضات بني أعضاء اجمللس اخلاص إىل طريق مـسدود نتيجـة توقـف               ٢٠٠٧
بيـد أن املقـرر اخلـاص يرحـب بتوصـل اجمللـس           .  األحـزاب الـسياسية الرئيـسية      احلوار بـني ممثلـي    

 تـشرين   ٣٠يونيه إىل اتفاق ينص على اعتماد اإلصالح الدسـتوري يف           / حزيران ١١اخلاص يف   
الـسياسية الفاعلـة وكافـة أعـضاء        العناصـر   ويف هذا السياق، حيـث مجيـع        . ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

يف إطار حوار دائم ومستمر بني خمتلف اجلهات املعنية مـن            عملهماجمللس اخلاص على مواصلة     
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ذلك أن احترام هذا املوعد أمـر       . لدستور اجلديد يف املوعد اجلديد املقرر     اأجل اعتماد مشروع    
ــواردة يف خريطــة الطريــق الــيت وضــعتها احلكومــة والــيت       ــاقي اإلصــالحات ال أساســي لتنفيــذ ب

 .راطية يف البلدتكتسي أمهية رئيسية من أجل إرساء الدميق
ويالحظ املقرر اخلاص بارتياح كبري تعيني أول قاضيات يف تاريخ البلد، حيـث ُعينـت            - ١٧

ويهنئ املقرر اخلاص السلطات امللديفية على اختاذ هذه اخلطـوة          . يوليه/ثالثة نساء يف شهر متوز    
 يف تقريـره،    سيما أن تعيني نساء قاضـيات كـان مـن بـني التوصـيات األكثـر إحلاحـا                  اهلامة، وال 

وحيثها على مواصلة تنفيذ تدابري فعالة من أجل القضاء علـى التمييـز بـني اجلنـسني داخـل اهليئـة        
 .القضائية

ــة        - ١٨ ــع األطــراف، ســواء يف احلكوم ــرر اخلــاص عــن دعمــه جلمي ــام، يعــرب املق ويف اخلت
يف لقــضائي اســتقالل اجلهــاز ااجلهــاز القــضائي أو اجملتمــع املــدين، الــيت تعمــل علــى حتقيــق     أو

حكومـة  مـنح    ويف هذا الـصدد، حيـث اجملتمـع الـدويل علـى              .ته وشفافي ته وفعالي هوحيادملديف  
بالـشكل والقـدر الالزمـني     مـستدامة  مساعدة ، تاريخ البلد احلامسة من  املرحلة   ه، يف هذ  ملديف

علـى   ويهيـب،    . ومتكني البلد من النجاح يف انتقاله حنو الدميقراطيـة         املذكورةتحقيق األهداف   ل
وجه اخلصوص، مبفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان وباملنظمـات الدوليـة للحقـوقيني، مـن        
قبيل رابطة القضاة الدولية، ورابطة احملامني الدولية وجلنة احلقوقيني الدوليـة، أن تقـدم مـا يلـزم                  

 .من تعاون
 

  مجهورية الكونغو الدميقراطيةإىلالبعثة  -باء  
ــرر اخلــاص   - ١٩ ــام املق ــرة مــن    ق ــة يف الفت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــارة إىل مجهوري  إىل ١٥بزي
وزار مبعية مـساعدته كينـشاسا، وبوكـافو      . ، بناء على دعوة احلكومة    ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢١

يف كيفو اجلنوبية، وغوما يف كيفـو الـشمالية، وبونيـا يف منطقـة إيتـوري، حيـث التقـى مبمـثلني                      
ــامني يف احملــ     ــضاة ومــدعني ع ــة، وق ــسواء، وكــذ    للحكوم ــسكرية علــى ال ــة والع  لكاكم املدني

منظمـات غـري حكوميـة، وممـثلني خمـتلفني لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف          من مبحامني وأعضاء   
ويـود املقـرر اخلـاص      . فضال عن ماحنني رئيـسيني لقطـاع العـدل        الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  

كثـب وضـع اجلهـاز القـضائي،        أن يعرب عن شكره للحكومة اليت أتاحـت لـه أن يبحـث عـن                
وأن يقف على ما يعتوره مـن أوجـه القـصور، وأن يتوصـل بالتـايل إىل وضـع توصـيات هتـدف                       

 .إىل تيسري إصالحه
وحيظى البلـد، الـذي خـرج مـن صـراعات دامـت عقـدا مـن الـزمن ومـن فتـرة انتقاليـة                       - ٢٠

. ٢٠٠٦ عـام    امتدت ثالث سنوات، حبكومة منتخبة دميقراطيـا وإطـار دسـتوري مناسـب منـذ              
وعليه اآلن أن يعمل على إجياد جهاز قضائي مستقل وفعال، قادر على القيـام بـدوره باعتبـاره                  
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لدميقراطية، وضامن سيادة القانون، بإهناء اإلفـالت شـبه التـام مـن العقـاب الـذي يـسود                   عماد ا 
 .اليوم يف البلد

 النـهائي الـذي يتـضمن    التقرير، إىل جملس حقوق اإلنسان يف األشهر القادمة ،  وسيقدم - ٢١
لكن املقرر اخلاص قد قـدم مـذكرة متهيديـة          . استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص بشأن زيارته     

ويشري يف هذه املـذكرة إىل أن وضـع          ).A/HRC/4/25/Add.3(اخلامس للمجلس   االجتماع  إىل  
 :صر التاليةاجلهاز القضائي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مقلق جدا، وخباصة يف ضوء العنا

وال ميلـــك القـــضاة . هنـــاك نقـــص كـــبري يف عـــدد القـــضاة واحملـــاكم بـــاإلقليم )أ( 
ويـؤدي عـدم    . مهنيـة كفاءة  يلزمهم من القدرات اللوجستية واملادية ألداء مهامهم بكرامة و         ما

كفاية املكافآت إىل اسـتفحال ظـاهرة عـدم اسـتقالل القـضاء واستـشراء الفـساد شـبه العـام يف                      
 ة واملساعدين القضائيني؛ساط القضاأو

والقــضاة عرضــة . وال تــزال تــدخالت اجلهــاز التنفيــذي واجلــيش كــثرية جــدا  )ب( 
 ؛بشكل مستقلمهنة القضاء هلذه التدخالت نظرا لعدم وجود جملس أعلى للقضاء ينظم 

ومن الصعب جدا لغالبيـة الـسكان اللجـوء إىل القـضاء بـسبب الفـساد، وقلـة                    )ج( 
 ت النقل، وكذا اجلهل بطرق التظلم؛لبعد عن احملاكم، وصعوبااملوارد املالية، وا

وينـضاف إىل ذلـك، ارتفـاع       . ويف معظم األحيان، ال تنفذ األحكام القـضائية        )د( 
وهذا جيعـل اجلهـود     .  جدا املترديةمعدل حاالت الفرار، الناتج بوجه خاص عن حالة السجون          

  اإلفالت من العقاب؛دوى ويسهم يفاليت يبذهلا اجلهاز القضائي عدمية اجل
 انتــهاكات حقــوق اإلنــسان،   معظــموترتكــب القــوات املــسلحة والــشرطة     )هـ( 

ووفقا للمعايري الدولية، فإن حماكمة األفـراد العـسكريني         . وختتص بالبت فيها احملاكم العسكرية    
الرتكـــاب انتـــهاكات حلقـــوق اإلنـــسان، وكـــذلك حماكمـــة املـــدنيني، ينبغـــي أن يكونـــا مـــن   

وهـذا أمـر    . وينبغـي للبلـد أن ميتثـل هلـذه املعـايري          . ضاء املدين ال القضاء العسكري    اختصاص الق 
ــة ألن عــدم اســتقالل القــضاء يطــال بوجــه خــاص القــضاء العــسكري، الــذي يظــل       هــام للغاي

 العسكري؛القيادي لتسلسل لخاضعا 
فهو يلجأ إليـه للتـصدي لعـدد كـبري          . واحلبس االحتياطي قاعدة وليس استثناء     )و( 

اية من األعمال اجلرمية وكثريا ما يكـون ذلـك هلـدف وحيـد هـو احلـصول علـى املـال لقـاء                        للغ
وغالبا ما يبقى املشتبه هبـم شـهورا، بـل وأعوامـا، قيـد احلـبس االحتيـاطي                  . اإلفراج عن احملتجز  

 .دون إثباب حمكمة للجرم املنسوب إليهم
 :ولية التاليةويف ضوء هذه املالحظات، وضع املقرر اخلاص التوصيات األ - ٢٢
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ــة للجهــاز القــضائي      )أ(  ــة الوطني ــة أعلــى بكــثري مــن امليزاني ــسبة مئوي . ختــصيص ن
 يف املائــة مــن امليزانيــة يف حــني أن ميزانيــة العــدل تتــراوح ٠,٥فالنــسبة املئويــة احلاليــة تقــل عــن 

اص وينبغـي أن تتـيح هـذه املـوارد بوجـه خـ           .  يف املائة من امليزانيات الوطنيـة      ٦ و   ٢عموما بني   
 مببان وقدرات تنفيذيـة ألداء مهـامهم،     وتزويدهمحتسني مكافآت القضاة، وتعيني قضاة جدد،       

 حماكم جديدة، وخباصة حماكم للصلح؛وإنشاء 
قيام وزارة العدل بوضع وتنفيذ خطة إلعادة بنـاء اجلهـاز القـضائي، بالتنـسيق                )ب( 

اص أعمـال اللجنـة املـشتركة لرصـد     ويف هذا الصدد، يؤيد املقرر اخل. الوثيق مع اجلهات املاحنة  
واقتناعـا منـه مبـا لعمـل هـذه اللجنـة            . الربنامج اإلطاري للعدل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      

من أمهية حامسة لتعزيز اجلهاز القـضائي يف البلـد، وإذ يالحـظ باملقابـل حـدوث حـاالت تـأخر                     
عملهم حىت يتسىن اعتمـاد هـذه       يف إعداد هذه اخلطة، فإنه يشجع أعضاء اللجنة على التعجيل ب          

 ؛اخلطة يف أقرب وقت ممكن
استعادة سلطات البلد سيطرهتا على مواردها الطبيعية حىت يتسىن له احلـصول             )ج( 

اسـتفادة الـسكان   خاصـة   القضاء، ويكفـل    يف جمال   على ما حيتاجه من موارد لتعزيز مؤسساته،        
 ؛ اهلائلة للغايةهمن ثروات
تنفيــذا لإلطــار الدســتوري وتالفيــا التاليــة د القــوانني وجــوب التعجيــل باعتمــا )د( 

بتنظـيم اجمللـس األعلـى للقـضاء،     القـانون املتعلـق    ) ١: (لبقاء اسـتقالل القـضاء حـربا علـى ورق         
 هيئة رئيسية ستتوىل مسؤولية تعيني القضاة، وترقيتهم، وتأديبـهم، ووضـع ميزانيـة اجلهـاز                وهو

نظام روما األساسي، الذي سـينص يف مجلـة أمـور علـى             القانون املتعلق بتنفيذ    و) ٢(القضائي؛  
القـوانني  و) ٣(نقل اختصاص حماكمة اجلرائم الدولية من القضاء العسكري إىل القضاء املدين؛            

 ؛املتعلقة بإنشاء حمكمة النقض، واحملكمة الدستورية، وجملس الدولة
وينبغـي  . ضرورة تعزيـز تـدريب القـضاة واألفـراد املـساعدين بـشكل ملحـوظ           )هـ( 

دريب املهــين للمــساعدين القيــام يف أقــرب وقــت ممكــن بإنــشاء مدرســة للقــضاة ومدرســة للتــ   
 القضائيني؛

ــه يف        )و(  ــصوص علي ــدفاع املن ــة حــق ال ــى كفال ــة، حرصــا عل ــام الدول ضــرورة قي
احملامني مثال، ليتـسىن للفقـراء      نقابات  الدستور، بوضع نظام لتحديد أتعاب احملامني، من خالل         

 ؛من دفاع جيداالستفادة 
فـرد باختـصاص حماكمـة املـدنيني     إذ ينبغـي أن ين  : ضرورة تعزيز القضاء املـدين     )ز( 
وينبغـي حـصر    .  مـرتكيب انتـهاكات حقـوق اإلنـسان مـن العـسكريني وأفـراد الـشرطة                وكذلك

 ؛اختصاص احملاكم العسكرية تدرجييا يف األعمال اجلرمية ذات الطابع العسكري البحت
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وينبغي حتديـد   . د صارمة على اللجوء إىل احلبس االحتياطي      ضرورة فرض قيو   )ح( 
ة الـيت تقـل أحكامهـا عـن         أمد أقصى للحبس االحتيـاطي قانونـا، وخباصـة عـن األعمـال اجلرميـ              

 مخس سنوات؛
 نظــام تتحمــل مبوجبــه  شاء نظــام لرصــد تنفيــذ األحكــام وكــذلك إنــضــرورة  )ط( 

 ف القضائية للمعوزين؛الدولة املصاري
ــدويل علــى حماكمــة     ضــرورة تعــ  )ي(  اون اجلهــاز القــضائي الكونغــويل واجملتمــع ال

مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين أثناء احلرب، يف ضـوء جتـارب             
وقـد  . التعاون القضائي يف جمال العدالة االنتقالية اليت أسفرت عن نتائج جيدة يف بلـدان أخـرى         

 .ناسبايكون إجياد هيئات مشتركة حال م
 لتـسليم احلكومـة بـأن اجلهـاز القـضائي الكونغـويل،             ارتياحهويعرب املقرر اخلاص عن      - ٢٣

ســيادة القــانون وتنميــة البلــد، يوجــد يف حالــة حرجــة جــدا وينبغــي    بدونــه لــن تتحقــق  الــذي 
األولوية لبنـاء قطـاع   عطاء  ويف هذا السياق، يدعو املقرر اخلاص احلكومة اجلديدة إىل إ         . تعزيزه
ل وتعزيزه يف برناجمها لتوطيد الدميقراطية يف البلد، ويشجع احلكومة على بـذل مـا تعتزمـه                 العد

 .من جهود يف هذا االجتاه
 

إقامة العدل واسـتقالل القـضاة واملـدعني العـامني          على  احلاالت اليت تؤثر     -رابعا  
 واحملامني

ة يف اسـتقالل الـسلطة      تقدمي حملة عامة عن احلاالت والظروف اليت تؤثر بدرجة رئيـسي          ل - ٢٤
القضائية، من الناحيتني التشغيلية واهليكلية أجرى املقرر اخلاص حتليال ملختلف التـدخالت الـيت              

متكّـن مـن    ولذلك الغرض،   . ٢٠٠٦  و ١٩٩٤اضطلع هبا مكتب هذا املقرر اخلاص بني عامي         
ا، والـيت   سـري عمـل الـسلطة القـضائية واسـتقالهل         علـى   حتديد الظروف اليت تـؤثر بـشكل متزايـد          

اسـتقالل القـضاة أو املـدعني    علـى  احلـاالت الـيت تـؤثر    ) أ(: ميكن تقسيمها إىل ثالث فئات هي    
سـيادة  علـى   املعايري واملمارسـات الـيت تـؤثر        و) ب(القضائيني؛  املساعدين  العامني أو احملامني أو     

ا بعــض أخــريو) ج(القــانون وهتــدد الــسري العــادي للنظــام القــضائي واحلــق يف حماكمــة عادلــة،   
أوصــى ويف هــذا الــسياق، . التحــديات اخلاصــة الــيت تواجــه الــسلطة القــضائية وهتــدد اســتقالهلا 

دعم جهـوده لـ  اجمللـس  يكثـف  أن بـ املقرر اخلاص يف تقريـره األخـري إىل جملـس حقـوق اإلنـسان            
تـدابري ملموسـة    باختـاذ   أعمال خمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال إقامـة العـدل وأن يوصـي الـدول                

 .اية وأمن العاملني يف اجملال القضائيلضمان مح
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ــؤثر    –ألف   ــيت ت ــى احلــاالت ال ــامني أو     عل ــامني أو احمل ــدعني الع ــضاة أو امل ــتقالل الق اس
 القضائينياملساعدين 

يتعــرض العــاملون يف جمــال القــضاء يف مجيــع منــاطق العــامل إىل خمــاطر أو يواجهــون         - ٢٥
وحـسبما أورده املقـرر اخلـاص يف    . اصة هبم حاالت تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلنسان اخل      

أو يف ) A/HCR/4/25/Add.1(تقاريره عـن الرسـائل املوجهـة إىل البلـدان، سـواء يف هـذه الـسنة          
السنوات السابقة، فإن األمر يتعلق أساسا بأعمال املضايقة والتخويف والـتحقري والتهديـد الـيت            

 خـارج نطـاق القـضاء حبـق قـضاة أو            قد تـصل إىل حـد اإلخفـاء القـسري أو القتـل أو اإلعـدام               
 ٢٠٠٦وُتظهـر احلـاالت املـسجلة يف عـام          . مدعني عامني أو حمامني جملرد أهنـم يـؤدون عملـهم          

 يف املائة من الرسـائل الـيت تتنـاول حنـو            ٥٥حيث تتضمن حنو    : مدى تواتر الظواهر املشار إليها    
ــة يف ١٤٨ ــسان حبــ    ٥٤ حال ــوق اإلن ــهاكات حلق ــوع انت ــاءات بوق ــدا ادع ــضاة وحمــامني   بل ق ق

ومتثل حاالت التهديد والتخويف وأعمـال االعتـداء ضـد          . قضائينيمساعدين  ومدعني عامني و  
 يف املائـة مـن الرسـائل املوجهـة مـن املقـرر اخلـاص، يف حـني تـشكل حـاالت                       ١٧حمامني نـسبة    

 يف املائـة منـها؛ وتـرد حـاالت االحتجـاز التعـسفي              ٤استهداف القضاة واملدعني العامني نـسبة       
احلــاالت املتعلقــة بقــضاة   ، و يف املائــة مــن الرســائل  ٢٦واملالحقــة القــضائية ضــد حمــامني يف    

 يف حــني متثــل حــاالت االغتيــال املتعلقــة مبحــامني وقــضاة   يف املائــة منــها٤ومــدعني عــامني يف 
ويف بعـض البلـدان، يـصل معـدل االعتـداءات           .  يف املائة من جمموع الرسـائل      ٤ومدعني عامني   
ففـي أحـد بلـدان أمريكـا الالتينيـة علـى سـبيل املثـال، سـجل مكتـب                    .  مرتفـع  إىل مستوى جـد   

ــاين   ــاير /املقــرر اخلــاص مــا بــني كــانون الث  موظفــا ١٦ قتــل ٢٠٠٦أغــسطس / وآب٢٠٠٥ين
 منهم وحاليت اختطاف وحاليت نفـي؛ ويف أحـد البلـدان اآلسـيوية، شـهدت                ٦٣قضائيا وهتديد   
 قـضاة دون    ١٠  حماميـا و   ١٥ال يقل عن    ما   قتل   ٢٠٠٦ ومنتصف عام    ٢٠٠١الفترة بني عام    

ويف املقابــل، ال تــوفر الــسلطات دائمــا احلمايــة الكافيــة وال تــدين  . أن يطــال اجلنــاة أي عقــاب
 .بشكل صريح تلك األعمال اإلجرامية اليت كثريا ما تبقى دون عقاب

 
ي للنظـام   سيادة القـانون وهتـدد الـسري العـاد        على   املعايري واملمارسات اليت تؤثر      -باء  

 القضائي
مـــل الـــسلطة القـــضائية ســـري ععلـــى تـــؤثر بعـــض الظـــروف ذات الطـــابع املؤســـسي   - ٢٦

ولعــل تفـشي الفــساد يف الــسلطة  . وميكــن أن تـصل إىل حــد هتديــد سـيادة القــانون  واسـتقالهلا،  
ومـع أن ارتفـاع معـدل الفـساد كـثريا مـا ُيعـزى             . القضائية من اآلفات اليت يتعذر القضاء عليها      

ين مــستوى أجــور القــضاة واحملــامني وانعــدام االســتقالل املــايل للــسلطة القــضائية، فــإن    إىل تــد
ويـشكل بـطء سـري      . التبعيـة اإليديولوجيـة والـسياسية للقـضاة       خاصـة   العوامل متعـددة وتـشمل      
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إذ عـادة مـا ينـشأ هـذا االنتـهاك للحـق             :  للقلق على حد سواء    ا ومثري االعدالة عامال آخر متواتر   
ــصدر   ــه يف اإلجــراءات      غــضون يفيف حكــم ي ــذي ال داعــي ل ــد ال أجــل معقــول نتيجــة للتعقي

 . القضائية إىل جانب العدد املفرط من القضايا اليت ُتحال إىل أعلى اهليئات القضائية
 إصـالح الـسلطة القـضائية كـثريا         والحظ املقرر اخلاص أيـضا ببـالغ القلـق أن عمليـات            - ٢٧
ويف هـذا الـصدد،     . قضائي بدال من التقدم حنو تعزيـزه      تفضي إىل احلد من استقالل النظام ال       ما

تـشري البالغــات الــواردة بــصورة متــواترة إىل التــدخالت اخلطــرية للــسلطة التنفيذيــة يف تــشكيل  
.  إىل التعيني املؤقـت للقـضاة وخـضوعهم املباشـر لـرئيس الدولـة          لكوعمل احملكمة العليا، وكذ   

 إجــراء إجيابيــا، إال أنــه كــثريا مــا يــستجيب  ورغــم أن إنــشاء احملــاكم املتخصــصة يعتــرب عمومــا 
ــة         ــايري اإلجــراءات القانوني ــع مع ــا م ــها ال يتماشــى دائم ــا أن عمل ــة، كم ــصاحل سياســية ظرفي مل

ويف بعــض احلــاالت، يــصل التطــابق بــني االدعــاء العــام واجلهــاز التنفيــذي إىل درجــة  . الواجبــة
 .يصبح جمرد إجراء شكليحبيث يتقلص فيها دور احملامني والقضاة يف خمتلف مراحل الدعوى 

ويشكل عدم تكافؤ فرص الوصول إىل العدالة عامال آخر يؤثر يف شـرائح واسـعة مـن                  - ٢٨
وكـثريا مـا تتـضرر هـذه الفئـات أيـضا مـن جـراء عـدم                  . اجملتمع وخاصة يف أكثر الفئات ضـعفا      

ية، مما يـدل علـى       تلك املتعلقة باحلقوق اقتصادية واالجتماعية والثقاف      ال سيما تنفيذ األحكام، و  
وســُتعاجل هــذه النقطــة    . العــدل وجــود صــلة بــني العوامــل االقتــصادية واالجتماعيــة وإقامــة       

 .اجمللسبعد، كما سيتناوهلا املقرر اخلاص يف تقريره املقبل إىل  فيما
وفيما يتعلق باحملامني، لوحظت حاالت تغيـب متكـررة ونقـص يف الـضمانات املتعلقـة                 - ٢٩

تلك الضمانات، فضال عن الـصعوبات الـيت يواجهوهنـا          لباملمارسة احلرة للمهنة أو عدم احترام       
خـالل سـري    موكليهم أو إىل مستندات القضية، وعـدم تكـافؤ الوسـائل املتاحـة              يف الوصول إىل    

 .الدعوى
 

 اصةاخلتحديات ال -جيم  
: مثة مشاكل تكتسي خطورة بالغة وتثري أكرب قـدر مـن شـكاوى املقـرر اخلـاص وهـي                   - ٣٠

حماكمة مدنيني أمام حماكم عسكرية، واحملاكمات اليت جتريها هذه احملـاكم للعـسكريني بـسبب               
ارتكاهبــا انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان؛ وإنــشاء حمــاكم اســتثنائية تنطــوي عمومــا علــى     

وتتــضمن القائمــة أيــضا عــددا متزايــدا مــن الــشكاوى الــواردة  .  ملبــدأ القاضــي الطبيعــيانتــهاك
بسبب اعتماد بعض قوانني مكافحة اإلرهاب أو قـوانني األمـن القـومي أو قـوانني اللجـوء الـيت          
تثري القلق بصفة خاصة ألهنا تقيد أو تعرقل عمـل العدالـة ومتـنح صـالحيات واسـعة للـسلطات                    

 .التنفيذية
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تتعلق شكاوى أخرى باعتماد قوانني العفو اليت تضع خارج إطـار العدالـة مـسؤولني                و - ٣١
عن انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان ومرتكبيها، ويكتسي رفض أمـر اإلحـضار أو              

وتــثري مــسألة عقوبــة  . تــوفري احلمايــة يف حــاالت اإلخفــاء القــسري لألشــخاص خطــورة بالغــة  
 فإذا كان تطبيق عقوبـة اإلعـدام نـاجم عـن إجـراءات ال حتتـرم                .اإلعدام أيضا الكثري من اجلدل    

الضمانات املقررة، فإنه يشكل انتهاكا للحق يف حماكمة عادلـة وأيـضا للحـق يف عـدم احلرمـان          
 .من احلياة على حنو تعسفي

كذلك يشري عدد كبري من الشكاوى إىل الصعوبات اليت تواجهها الدول بـسبب قيـام                - ٣٢
 .أو القانون العريف أو القبلي/حلديث جنبا إىل جنب مع القانون الديين والقانون الوضعي ا

 
 محاية احلقوق يف ظل حاالت الطوارئ -خامسا  

تــنص مجيــع الــنظم القانونيــة يف العــامل علــى اختــاذ تــدابري اســتثنائية مــن أجــل مواجهــة     - ٣٣
دف احلفـاظ علـى   ويف الوقـت احلاضـر، ال ميكـن إعـالن حالـة الطـوارئ إال هبـ                . حاالت األزمة 

النظام الدستوري وإعادة األوضاع إىل جمراهـا الطبيعـي عنـدما تكـون احليـاة املنظمـة جملتمـع مـا              
لكــن علــى صــعيد املمارســة، تتجــاوز حــاالت الطــوارئ األهــداف واملقاصــد الــيت     . يف خطــر

ُحّددت هلا وما زالت تشكل مصدر انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وكثريا ما تعرقـل عمـل                
ومـن املهـام الرئيـسية الـيت يـضطلع هبـا القـانون الـدويل يف جمـال حقـوق                     . عدالة بـشكل خطـري    ال

اإلنسان وضع حدود لتلك االنتهاكات مـن خـالل حتديـد النطـاق القـانوين الـذي حيكـم حالـة                     
 الـنص املرجعـي     ي من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية هـ             ٤واملادة  . الطوارئ

وقـد أبـدت جلنـة حلقـوق     . الرمسية واملادية من أجل تنفيذ نظام الطـوارئ    ضيات  املقتالذي حيدد   
 بـشأن   ٢٩ يف مالحظتـها العامـة رقـم         ال سـيما  اإلنسان تعليقات مستفيضة بـشأن هـذه املـادة و         

 .٤املادة 
 والسوابق اليت استقرت عليها هيئـات تعاهديـة وغـري           ٢٩ومع أن املالحظة العامة رقم       - ٣٤

 يف إحراز تقدم على صعيد التنظيم القـانوين حلـاالت الطـوارئ، مـا زالـت               تعاهدية قد ساعدت  
 يف ال ســيماالــدول ترتكــب العديــد مــن اخلروقــات الــيت تــشكل انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان، و

وفيمـا خيـص احلـق يف حماكمـة عادلـة،           . جمال احلق يف حماكمة عادلة واستقالل اجلهاز القـضائي        
يف أمر اإلحضار، ويف احلصول على مساعدة حمـامٍ مـن اختيـار    يتعلق األمر أساسا بانتهاك احلق    

. الشخص نفسه ويف االسـتئناف أمـام حمكمـة مـستقلة ويف حماكمـة علنيـة ويف اسـتدعاء شـهود                  
واالحتجـاز ملـدة غـري حمـددة دون         اللجـوء العـشوائي للحـبس االحتيـاطي،         وتكثر أيضا حاالت    

لفتـرات طويلـة، واحلـصول علـى اعترافـات          توجيه هتمة أو إجراء حماكمـة، واحلـبس االنفـرادي           
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عــن طريــق التعــذيب وإصــدار أحكــام بنــاء علــى تلــك االعترافــات وانتــهاك مبــدأ عــدم جــواز    
 .احملاكمة مرتني على نفس اجلرم

ــن         - ٣٥ ــه م ــدابري ترمــي إىل منع ــوحظ اختــاذ ت ــضائي، ل ــاز الق ــق باســتقالل اجله ــا يتعل وفيم
تـشمل هـذه التـدابري علـى سـبيل املثـال اسـتبدال              و. االضطالع بـدور مـوازن للـسلطة التنفيذيـة        

ــة مبحــاكم أو جلــان عــسكرية    ــامني واحملــامني   ؛احملــاكم العادي ــدعني الع ــضاة وامل ــضايقة الق  ؛ وم
 وإخـضاع   ؛والتخلص من القضاة أو نقلهم إىل حيث ال يتـدخلون يف عمـل األجهـزة التنفيذيـة                

ذي بإبطـال األحكـام القـضائية وعـدم          وقيـام اجلهـاز التنفيـ      ؛السلطة القـضائية للـسلطة التنفيذيـة      
وأدى نـشوء هتديـدات جديـدة إىل إجيـاد أسـاليب جديـدة لتعليـق حقـوق اإلنـسان                    . اكتراثه هبا 

تجاهــل املبــادئ الــيت تــنظم حــاالت  تالــدول، عقــدهتا علــى حنــو يتعــارض مــع االلتزامــات الــيت  
اســـب وحالـــة الطـــوارئ، مـــن قبيـــل مبـــدأ اإلعـــالن واإلخطـــار ونـــشوء هتديـــد اســـتثنائي والتن

ويالحـظ  . فكثريا ما يالحظ اللجوء إىل تـدابري اسـتثنائية يف سـياق حـاالت عاديـة               . )١(االستثناء
أيضا اختاذ تدابري تقييدية تطبق عموما مبوجب قوانني األمن القومي وقوانني مكافحة اإلرهـاب              

 . اديةوقوانني اهلجرة وتتجاوز كثريا القيود واالستثناءات املسموح هبا يف الظروف الع
ــوق         - ٣٦ ــرية حلق ــهاكات خط ــصدر انت ــشكل م ــزال ت ــوارئ ال ت ــة الط ــالنظر إىل أن حال وب

اإلنـــسان، اقتـــرح املقـــرر اخلـــاص علـــى جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يف اجتماعـــه املعقـــود يف          
 جممـوع القواعـد     -  ذي طابع إعالين   - إعداد صك يضم يف نص واحد        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

وهلـذا الغـرض، أوصـى      . اإلنـسان يف ظـل حـاالت الطـوارئ        واملبادئ الـيت تـنظم محايـة حقـوق          
 بأن تقوم مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان بتنظـيم حلقـة عمـل للخـرباء يف                املقرر اجمللس 

هذا الشأن مـن أجـل الـتفكري يف إعـداد توجيهـات أو أسـاليب أخـرى لـضمان احتـرام حقـوق                        
لـس اسـتنادا إىل نتيجـة أعمـال تلـك           اجملاإلنسان يف ظل حـاالت الطـوارئ، وتقـدمي اقتـراح إىل             

 .احللقة
وقـد اعترفـت عـدة وفـود بأمهيـة          . ويالحظ املقرر بارتيـاح أن اجمللـس رّحـب باقتراحـه           - ٣٧

 إىل أن حـاالت الطـوارئ كانـت تـشكل يف املاضـي مـصدرا                ها بعـض  ، فيما أشـار   هذا املوضوع 
ة حلقة عمـل للخـرباء تنـاط    ومن هنا تتجلى أمهي  . النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف بلداهنا     

، كمـا يتجلـى مـدى تـأثري اسـتنتاجاهتا           ٢٠٠٧فوضـية وُتعقـد يف أواخـر عـام          مهمة تنظيمها بامل  
 .واقتراحاهتا يف عمل اجمللس

 

__________ 
 )١( E/CN.4/Sub.2/1997/19 و Add.1. 
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 اللجوء إىل العدالةإمكانية  -سادسا  
 يف تقاريره بشأن البلدان اليت زارهـا،        ال سيما تناول املقرر اخلاص يف عدة مناسبات، و       - ٣٨
ذلـك  . ذر اللجوء إىل العدالة وما لذلك من آثار خطرية على التمتع الكامل حبقـوق اإلنـسان        تع

أن عدم توافر فرص كافية ومتكافئـة للّجـوء إىل العدالـة يطـرح مـشكلة خطـرية يف عـدة بلـدان                       
وال يقتـصر هـذا املفهـوم       . بالنظر إىل أهنا شرط أساسي إلعمال حقوق اإلنسان على حنو فعـال           

وسع على فرص اللجوء إىل النظام القضائي فحسب، بل يشمل أيضا الوصـول إىل              يف معناه األ  
احلكوميـة،  األجهـزة   والتعامل مـع  مآليات ومؤسسات أخرى تساعد األفراد يف املطالبة حبقوقه 

 .الوساطةمؤسسات وذلك من قبيل اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان أو أمني املظامل أو 
للجـوء إىل العدالـة وأبعادهـا، يعتـزم املقـرر اخلـاص تنـاول هـذا          ونظرا ألمهيـة إشـكالية ا      - ٣٩

ــسان     ــل إىل جملــس حقــوق اإلن ــره املقب ــشكل مــستفيض يف تقري وســيقدم يف هــذا  . املوضــوع ب
التقريـر إىل اجلمعيــة العامـة حملــة مـوجزة عــن خمتلـف العوامــل والظـروف الــيت حتـول دون تــوافر       

 .ةالفرص الكافية واملتكافئة للّجوء إىل العدال
 

  املؤسسات ذات الصلةسائرضعف قدرات وكفاءة السلطة القضائية و -ألف  
تعــاين الــنظم القــضائية يف العديــد مــن البلــدان مــن نقــص ملحــوظ يف املــوارد ممــا يعيــق   - ٤٠

وكثريا ما يتجلـى ذلـك يف نقـص احملـاكم املؤهلـة للنظـر يف العـدد                  . أداءها ملهامها بصورة فعالة   
عروضـة عليهـا، إضـافة إىل االفتقـار يف حـاالت كـثرية إىل أجهـزة وسـاطة         الكبري من القـضايا امل  

ســابقة تـــساهم يف التخفيـــف مـــن تـــراكم عــبء العمـــل؛ واالفتقـــار إىل املـــوارد التكنولوجيـــة   
 كـذلك تفتقـر العديـد    .بالقدر الكـايف والـذين حيـصلون علـى أجـور مناسـبة      واملوظفني املؤهلني  

ــضم    ــة ل ــدان إىل الوســائل الكافي ــوق     مــن البل ــهاكات حق ــشهود مــن انت ــضحايا وال ــة ال ان محاي
ــة   والحــظ املقــرر اخلــاص أيــضا بقلــق أن   . اإلنــسان، ممــا حيــول دون جلــوء الــضحايا إىل العدال

التركيز اجلغرايف ألجهزة العدالة يصل إىل درجة أن احملاكم القـضائية ال توجـد إال يف العاصـمة                  
ويف هـذا الـصدد، يـويل       . ى هـامش النظـام    ويف املدن الكربى فيما تظل مناطق ريفية واسـعة علـ          

املقرر اخلاص أمهية خاصة للصالت القائمة بني فـرص اللجـوء إىل العدالـة العاديـة واللجـوء إىل                   
ومــن جهــة أخــرى، أُديــن . نظــم العدالــة اخلاصــة بالــسكان األصــليني أو ذات الطــابع التقليــدي

 .يت تعيق اللجوء إىل العدالةيف حاالت عديدة بوصفه من العوامل الفساد السلطة القضائية 
 

  وتيسريهاللجوء إىل العدالةمن لتمكني لانعدام اإلرادة الالزمة  -باء  
يف بعض األحيـان، ال تكـون املـسألة مـسألة عجـز مؤسـسي وإمنـا انعـدام اإلرادة لـدى             - ٤١

السلطات احلكومية مـن أجـل تيـسري الفـرص الكافيـة واملتكافئـة لألفـراد وخـصوصا، كمـا هـو                      



A/62/207
 

18 07-45168 
 

فالـضغط الـشديد    . ه، ألكثـر الفئـات االجتماعيـة ضـعفا مـن أجـل اللجـوء إىل العدالـة                 أدنا  مبني
الذي متارسه السلطة التنفيذية على الـسلطة القـضائية يـؤدي يف عـدة حـاالت إىل احلـد بـصورة           

ومثـة حـاالت عديـدة ُيمنـع فيهـا الـشخص مـن              . خطرية من الفـرص املتاحـة للّجـوء إىل العدالـة          
وقـد أدان كـل مـن الفريـق العامـل           .  يف حـاالت االحتجـاز     ال سـيما   أو قـاض و    اللجوء إىل حمام  

املعــين باالحتجــاز التعــسفي واملقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب وجلنــة مناهــضة التعــذيب وجلنــة     
حقوق اإلنسان للربملـانيني التابعـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل وغريهـا مـن اهليئـات هـذا الوضـع يف             

 الصدد، الحـظ املقـرر اخلـاص بقلـق يف الـسنوات األخـرية أن احملـاكم                  ويف هذا . عدة مناسبات 
العسكرية قـد وسـعت نطـاق اختـصاصها ممـا شـكل عقبـة أمـام العديـد مـن ضـحايا انتـهاكات                    
حقوق اإلنسان يف سعيهم إلحقاق العدالة؛ ومتثـل قـوانني العفـو أيـضا يف حـاالت كـثرية عقبـة                    

 . كأداء أمام اللجوء إىل العدالة
 

 ندرة املوارد االقتصادية ونقص املعلومات املتاحة لألفراد -جيم  
وهـذا الوضـع    . كثريا ما تتجاوز تكاليف الدعوى القضائية القـدرة االقتـصادية لألفـراد            - ٤٢
 خاصة يف البلدان النامية اليت تفتقر يف كـثري مـن األحيـان إىل القـدرة علـى ضـمان دفـاع                       ريخط

ترتبة على األفراد الذين يفتقرون إىل املـوارد االقتـصادية          رمسي جماين وحتّمل تكاليف الدعوى امل     
ومثة عقبة كبرية أخرى حتول دول اللجوء إىل العدالة بصورة فعالـة تتمثـل يف         . الالزمة لتغطيتها 

نقــص املعلومــات واملعــارف املتاحــة لألفــراد بــشأن احلقــوق والــضمانات املخولــة هلــم وبــشأن    
 .اإلجراءات الواجب اتباعها

 
 مشاكل الوصول اليت تعاين منها الفئات الضعيفة -دال  

يشكل عدم التمييز شـرطا ال منـاص عنـه إلتاحـة الفـرص الكافيـة واملتكافئـة مـن أجـل                 – ٤٣
وجيب كفالة هذه الفرص جلميـع األفـراد دون متييـز علـى أسـاس العـرق أو                  . اللجوء إىل العدالة  

أو غـريه مـن اآلراء أو األصـل القـومي أو      اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي            
لكـن  . االجتماعي أو الوضع االقتصادي أو املولد أو أي وضع آخر مـن األوضـاع االجتماعيـة               

يف املمارسة، مثة فئات عديدة يتعذر عليها اللجوء إىل العدالة بـسبب حـاالت الـضعف اخلاصـة                  
ين اخلاصـني واألفرقـة العاملـة       يف عدة مناسبات خمتلف املقرر    شجب ذلك   وقد  . اليت تعاين منها  

؛ وطــاليب اللجــوء؛ واملعــوقنيوالنــساء واألطفــال؛ فيمــا يتعلــق بــالفقراء وجلــان األمــم املتحــدة، 
 .واملهاجرين؛ والشعوب األصلية؛ واجلماعات املعرضة للتمييز على أساس عرقها أو غريه
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  الصراعالصعوبات اخلاصة يف حالة الصراع املسلح أو يف مرحلة ما بعد -هاء  
تتفــاقم القيــود املفروضــة علــى اللجــوء إىل العدالــة إىل أقــصى حــدودها يف حــاالت          – ٤٤

ففي كثري مـن األحيـان، تـسّبب الـصراعات شـلال            . الصراع املسلح ويف مرحلة ما بعد الصراع      
ــدى    ــام للنظــام القــضائي وال تكــون ل ــراد أي إمكانيــ  شــبه ت ــة األف وكــثريا . ة للّجــوء إىل العدال

لنظم القضائية يف البلدان اليت متر مبرحلة مـا بعـد الـصراع نقـصا يف املـوظفني، ُيعـزى             تواجه ا  ما
حالـــةً مـــن الـــدمار الكلّـــي أو اجلزئـــي اض أو حـــاالت الوفـــاة أو اهلجـــرة، وعمومـــا إىل األمـــر

وعالوة على القضايا العادية، يكون على نظام العدالة يف فترات الـصراع            . للمنشآت من املباين  
نتقالية أن يواجه االنتهاكات املتعـددة حلقـوق اإلنـسان وللقـانون اإلنـساين الـدويل                والفترات اال 

ويف حني أن اجلهـاز القـضائي هـو املؤسـسة الـيت ميكـن       . اليت كثريا ما حتدث يف فترات الصراع    
للضحايا اللجوء إليها ملمارسة حقهم يف الوصول إىل احلقيقة والعدالة واجلـرب، غالبـا مـا تكـون                  

 . تلك الظروف منهارة متاما من عبء العمل وعاجزة عن إقامة العدلاحملاكم يف
 ضوء تعقيد وحجم مشكلة اللجـوء إىل العدالـة وأمهيتـها مـن أجـل كفالـة احتـرام                    ويف - ٤٥

مجيع حقوق اإلنسان والتمتع هبا، يود املقرر اخلاص تناول هذا املوضوع بـصورة مستفيـضة يف                
ويود أيضا إجراء حتليل شـامل وتقـدمي توصـيات          . اإلنسانتقريره العام املقبل إىل جملس حقوق       

 .من شأهنا أن تساهم يف حتسني فرص اللجوء إىل العدالة يف العامل
 

 العدالة الدولية - سابعا 
 احملكمة اجلنائية الدولية -ألف  

تتيح احملكمة اجلنائية الدولية، من حيث أهنـا هيئـة قـضائية تكمـل العدالـة الوطنيـة دون                    - ٤٦
الـذين تقـع    ء التحقيقـات ومالحقـة وحماكمـة األشـخاص           حتل حملها، ميزة القدرة على إجـرا       أن

عليهم املسؤولية الرئيسية عن ارتكـاب جـرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنـسانية وأعمـال اإلبـادة                    
 .مىت عجزت السلطات الوطنية أو امتنعت عن ذلك

تعزيـز مكانتـها مـن قبيـل        ويف السنوات األخرية، أحرزت احملكمة خطوات مهمـة حنـو            - ٤٧
، وإنشاء أمانـة يف الهـاي لكـل مـن مجعيـة       اخلاصة هبابدء سريان اتفاق االمتيازات واحلصانات  

، والتوقيع على اتفاق حيدد األسـس القانونيـة         ف يف نظام روما األساسي واحملكمة     الدول األطرا 
 .للتعاون بني احملكمة واألمم املتحدة

ــا     وجتــدر اإلشــارة كخطــوتني جــد   - ٤٨ ــى نظــام روم ــصديق عل ــييت الت ــشجعتني إىل عمل  م
ــل األســود يف شــهر         ــشاد واجلب ــن جانــب حكــوميت ت ــة م ــة الدولي ــة اجلنائي األساســي للمحكم

ــول ــى      . ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل ــع عل ــه إزاء التوقي ــرر اخلــاص يكــرر اإلعــراب عــن قلق ــد أن املق بي
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 أطـراف يف نظـام رومـا        ودولاألمريكيـة   اتفاقات ثنائيـة بـشأن احلـصانة بـني الواليـات املتحـدة              
 .األساسي هبدف استثناء املواطنني األمريكيني من نطاق والية احملكمة

ويف سياق متابعة تطور احملكمة اجلنائية الدوليـة، يرحـب املقـرر اخلـاص بالتقـدم احملـرز                   - ٤٩
 :ة من عمليات التحقيق اجلارية اليت يورد تفاصيلها أدناهواحديف كل 

 
 الدميقراطيةمجهورية الكونغو  - ١ 

ــة   ، ألقــي القــبض علــى  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٧يف  - ٥٠ ــو مــن مجهوري تومــاس لوبانغــا ديل
ــلّم إىل احملكمــة       ــوطنيني الكونغــوليني، وُس ــد ومؤســس احتــاد ال ــة، وهــو قائ الكونغــو الدميقراطي

دون سـن  ألطفـال  التجنيـد الطـوعي    ) أ(: اجلنائية الدولية بتهمة ارتكـاب جـرائم احلـرب التاليـة          
واسـتخدام أطفـال دون     ) ج( سـنة؛    ١٥والتجنيـد اإللزامـي ألطفـال دون سـن          ) ب(ة؛   سن ١٥

 . سنة للمشاركة يف أعمال القتال١٥سن 
، توصـلت الـدائرة التمهيديـة األوىل للمحكمـة إىل           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٩ويف   - ٥١

وبالتـايل،  . كمـة أدلة كافية من أجل إثبـات التـهم املوجهـة مـن جانـب االدعـاء العـام وبـدء احملا            
 .تشكل قضية السيد توماس لوبانغا ديلو أول قضية ُتعرض على قضاة احملكمة

ويشري املقرر اخلاص إىل تعاون كل مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجملـس األمـن                   - ٥٢
التابع لألمم املتحدة والدول األطراف يف نظام رومـا األساسـي، الـذي لـواله ملـا أمكـن تـسليم                     

كمـا يرّحـب بـالقرارات الـيت اختـذهتا          . انغا ديلو ومثوله أمام احملكمة اجلنائيـة الدوليـة        توماس لوب 
 .لوبانغا ديلوالسيد الدائرة األوىل واليت مكّنت أربع ضحايا من املشاركة يف الدعوى ضد 

 
 : السودان،دارفور - ٢ 

 ٢٠٠٥مـارس   /أشار املقرر اخلـاص يف تقـاريره الـسابقة إىل قيـام جملـس األمـن يف آذار                  - ٥٣
ــالفقرة       ــة عمــال ب ــة الدولي ــام للمحكمــة اجلنائي ــور إىل املــدعي الع ــة قــضية دارف مــن ) ب(بإحال

يونيـه مـن نفـس العـام، بـدأ املـدعي العـام رمسيـا                /ويف حزيـران  .  مـن النظـام األساسـي      ١٣ املادة
ــسودانية       التحقيقــات يف اجلــرائم الــيت ارُتكبــت يف إطــار الــصراع املــسلح بــني قــوات األمــن ال
وميليشيا اجلنجويد ضد جمموعات التمرد املنظمة، ومنها جيش حترير السودان وحركـة العـدل              

 .واملساواة
ومبوجب تلك التحقيقات، اعترب املـدعي العـام أن هنـاك أسـبابا كافيـة تـدعو لالعتقـاد                - ٥٤

بأن أمحـد حممـد هـارون، وزيـر الداخليـة سـابقا ووزيـر الـشؤون اإلنـسانية حاليـا يف الـسودان،                   
، قائــد ميليــشيا اجلنجويــد، مــسؤوالن جنائيــا عــن  )علــي كوشــيب(علــي حممــد عبــد الــرمحن و
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 والـتمس  ،٢٠٠٤  و٢٠٠٣ارتكاب جـرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم حـرب يف دارفـور عـامي         
 .بناء على ذلك من الدائرة التمهيدية األوىل إصدار أمري مثول حبقهما

 خلُـصت الـدائرة إىل تـوفر أسـباب كافيـة            ويف ضوء األدلـة املقدمـة مـن االدعـاء العـام،            - ٥٥
العتبار أن أمحد هارون كان حبكم منصبه علـى درايـة بـاجلرائم الـيت ارتكبـت يف حـق املـدنيني                      
وبالوسائل اليت استخدمتها ميليـشيا اجلنجويـد، بـل وأكثـر مـن ذلـك أنـه شـجع علـى ارتكـاب                

 أن علـي كوشـيب قـام        وخلُـصت أيـضا إىل تـوفر مـا يكفـي مـن األدلـة العتبـار                . تلك األعمال 
يف ارتكــاب جــرائم حبــق املــدنيني  بتجنيــد ومتويــل وتــسليح ميليــشيا اجلنجويــد، وســاهم عامــدا 

وتشري األدلـة اجملمعـة أيـضا إىل أهنمـا عمـال بـالتواطؤ مـع                . وشارك شخصيا يف بعض اهلجمات    
 .بعضهما ومع شركاء آخرين يف إطار خطـة منهجيـة ومنظمـة السـتهداف املـدنيني يف دارفـور                  

وبالنظر إىل استبعاد مثول كال املتهمني أمام احملكمة بصورة طوعيـة، قـررت الـدائرة التمهيديـة                 
 هتمـــة منـــها االضـــطهاد والقتـــل ٥١تـــضمن كـــل منـــهما تإصـــدار مـــذكريت اعتقـــال حبقهمـــا 

واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي والتهجري القسري والنـهب وختريـب املمتلكـات              
 .سانية والتعذيبإن وارتكاب أعمال ال

 املقرر اخلاص عن قلقه إزاء عدم تعـاون حكومـة الـسودان وعـدم التوصـل إىل                  يعربو - ٥٦
اتفاق تنظيم العالقـة بـني احملكمـة واالحتـاد األفريقـي، وهـو مـا يـشكل عقبـة خطـرية أمـام سـري                          

 .التحقيقات ومثول املتهمني أمام قضاة احملكمة
 

 أوغندا - ٣ 
، أعلـن املـدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، بنـاء علـى                 ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٩يف   - ٥٧

طلب من حكومة أوغندا، وجـود أسـس معقولـة لبـدء حتقيـق بـشأن اجلـرائم املنـسوبة إىل قـادة                       
ونتيجة لذلك التحقيق ويف ضوء ثبوت وجـود أدلـة     . جيش الرب للمقاومة يف مشال ذلك البلد      
 مخس مـذكرات اعتقـال ضـد        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨يف  كافية، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية      

 .مخسة من قادة جيش الرب للمقاومة بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب
ويعرب املقرر اخلـاص عـن قلقـه إزاء انقـضاء أكثـر مـن عـامني منـذ صـدور مـذكرات                        - ٥٨

 . احملكمة وتسليمه إىلةاالعتقال دون التمكن من اعتقال أي من املشتبه فيهم اخلمس
، وقّعــت حكومــة أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة      ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩ويف  - ٥٩

املرحلة الثالثة من اتفاق سالم يقضي بإنشاء جلنة حتقيق يف جـرائم احلـرب احملتملـة املنـسوبة إىل          
الطرفني وتطبيق إجـراء يتماشـى مـع التقاليـد القبليـة ضـد املتمـردين املتـهمني بارتكـاب جـرائم                      

بيد أن القادة الرئيسيني جليش الـرب املقاومـة طـالبوا حكومـة أوغنـدا، كـشرط مـسبق                    . بحر
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للتوقيــع علــى اتفــاق ســالم شــامل، بــأن تطلــب إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تعليــق مــذكرات     
وجـود  ويف هذا الصدد، نّبه املدعي العام للمحكمـة إىل أنـه رغـم عـدم              . االعتقال اليت أصدرهتا  
ــة علــى أهنمــا هــدفان     طلــب رمســي يف هــذ  ــسالم والعدال ــشأن، ينبغــي مواصــلة النظــر إىل ال ا ال

ضـرورة  إىل   من حكومـة أوغنـدا وجـيش الـرب للمقاومـة              املقرر اخلاص كال    ونبه )٢(متداعمان
التوصل إىل اتفاق يستبعد أي شكل من أشـكال العفـو إزاء جـرائم احلـرب، واجلـرائم املرتكبـة                    

واالنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان، وبالتـايل حيقـق توازنـا            اجلماعية   ضد اإلنسانية واإلبادة  
 .بني ضرورة إقامة العدل واحلاجة إىل حتقيق سالم دائم يف املنطقة

 
 مجهورية أفريقيا الوسطى - ٤ 

، أعلــن املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــراره بــدء ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٢يف  - ٦٠
طى، بطلب من حكومة هذا البلد، بشأن اجلـرائم املزعومـة الـيت     حتقيق يف مجهورية أفريقيا الوس    

. ٢٠٠٣  و٢٠٠٢ارُتكبــت يف أوج الــصراع املــسلح بــني احلكومــة وقــوات التمــرد يف عــامي  
ويف وقــت الحــق، أكــدت حمكمــة الــنقض، وهــي أعلــى هيئــة قــضائية يف هــذا البلــد، أن نظــام   

راءات الالزمــة مــن أجــل التحقيــق يف العدالــة الــوطين يفتقــر إىل القــدرة علــى االضــطالع بــاإلج
جرائم احلرب واجلرائم ضـد اإلنـسانية ومالحقـة مرتكبيهـا املزعـومني، ممـا خـول هليئـة احملكمـة              

وهـذه أول مـرة تبـدأ فيهـا احملكمـة       . اجلنائية الدوليـة اختـصاص النظـر فيهـا وفقـا ملبـدأ التكامـل              
  املرتكبـة خـصوصا حبـق النـساء     -سي  حتقيقا يتجاوز فيه عدد اجلرائم املزعومة ذات الطابع اجلن        

 . عدد جرائم القتل املزعومة-
 

 احملكمة اجلنائية العراقية العليا -باء  
تابع املقرر اخلاص من البداية عمليـة إنـشاء احملكمـة العراقيـة اجلنائيـة العليـا وتـداعياهتا،                    - ٦١

ــشائها  وأشــار يف عــدة تقــارير ونــشرات صــحفية إىل العيــوب اخلطــرية الــيت تــشوب عمل     ــة إن ي
وفيما يتعلق بإنشائها، يظل العيب األصلي الذي أشار إليه املقـرر يف تقـاريره الـسابقة                . وعملها

ــرغم مــن    ــى ال ــا عل ــصديق قائم ــى النظــام     ت ــة عل ــة املنتخب ــسلطات العراقي ــة مث ال جملــس احلكوم
كمـة  كما أن النظام األساسـي للمح     . األساسي الذي اعتمدته سلطة التحالف املؤقتة يف العراق       

إذ يـنص مـثال علـى اختـصاص       : مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف عدة جوانـب        يتماشى   ال
للمحكمـة أن تقاضـي العـراقيني فقـط، كمـا يـنص علـى اختـصاص زمـين                   جييز  شخصي حمدود   

حمدود أيـضا، حبيـث ال جيـوز للمحكمـة أن تنظـر يف اجلـرائم الـيت ارتكبتـها قـوات أجنبيـة قبـل                          
__________ 

، ICC-02/04-01/05-116-Corr.2 “يف أوغنـدا رات االعتقـال بـشأن احلالـة    تنفيذ مـذك عن تقدمي معلومات  ”انظر   )٢( 
 .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٦
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، ٢٠٠٣مــايو / أيــار١، وال يف جــرائم احلــرب الــيت ارُتكبــت بعــد ١٩٩٠حــرب اخللــيج لعــام 
كذلك ال حيظر النظـام األساسـي االعترافـات الـيت جيـري احلـصول       . وهو تاريخ احتالل العراق 

رمي أفعــال مل ُتــصّنف كجــرائم  عليهــا حتــت التعــذيب أو االحتجــاز التعــسفي، ويــنص علــى جتــ  
 .، وال يكفل احلق يف عدم جترمي الذاتبعد ارتكاهبا من جانب نظام صدام حسني إال
صـدر وُنفّـذ حكـم اإلعـدام        مـن أجلـها     ُدجيل، اليت   الوأظهرت الدعوى املتعلقة مبذحبة      - ٦٢

وشـهدت  . حبق صـدام حـسني ومتـهمني آخـرين، أن اسـتقالل القـضاة واحملـامني غـري مـضمون                   
امي الــدفاع تلــك احملاكمــة قتــل قــاض وعــدة قــضاة مرشــحني للنظــر يف القــضية وثالثــة مــن حمــ 

وختلـى قـاض آخـر عـن تـرأس احملكمـة علـى إثـر تعرضـه للـضغوط نتيجـة            . وموظف يف احملكمة 
وبــصرف النظــر عــن النفــور العــام الــذي تــثريه اليــوم عقوبــة  . انتــسابه الــسابق إىل نظــام البعــث

اإلعــدام، أشــارت جلنــة حقــوق اإلنــسان مــرارا إىل أن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة    
ق السياسية ينص على عدم تطبيق هذه العقوبة إال بعد استيفاء مجيع ضمانات احملاكمـة               واحلقو

الـدجيل،  ويف اإلجـراء املّتبـع بـشأن مذحبـة       .  مـن العهـد    ١٤العادلة على النحو املفصل يف املادة       
للحــق يف حماكمــة عادلــة ، وبــذلك انُتهــك اُتحتــرم الــضمانات املتعلقــة بــاإلجراءات الواجبــة  مل
 . عدم احلرمان من احلياة تعسفاحلق يفاو

وتثري االنتهاكات اخلطرية للمعايري الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان قلقـا ممـاثال أعربـت          - ٦٣
 )٤(والفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي          )٣(عنه مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان         

ــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء       ــوجزة  واملق ــإجراءات م واإلعــدام ب
 . عدة منظمات غري حكومية دولية معنية حبقوق اإلنسان، وكذلك)٥(واإلعدام التعسفي

 
 عقوبة اإلعدام واحلق يف معرفة احلقيقة  

يالحظ املقرر اخلاص بقلق بالغ استمرار إعدام األشخاص احملكوم علـيهم باإلعـدام يف               - ٦٤
رة ونداءات هيئات أخرى تابعة لألمم املتحـدة الداعيـة إىل           العراق على الرغم من نداءاته املتكر     

ويشكل تنفيذ عقوبة اإلعدام، يف سـياق العـراق، انتـهاكا خطـريا             . تعليق عمليات اإلعدام تلك   
 .حلق ضحايا اجلرائم اليت ارتكبها نظام صدام حسني يف معرفة احلقيقة

__________ 
 / تـشرين الثـاين  ٥، والنـشرات الـصحفية املؤرخـة    ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٨ الـصادر يف     “موجز صديق احملكمة  ” )٣( 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٥ و٣ و٢٠٠٦نوفمرب 
 / تـشرين الثـاين  ١٨ والنشرتان الصحفيتان املؤرختان ٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول١  املؤرخة ٣١/٢٠٠٦رقم  فتوى  ال )٤( 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٤  و٢٠٠٦نوفمرب 
 / كـانون الثـاين    ٣  و ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٦، والنشرات الصحفية املؤرخة     A/HCR/4/20/Add.1انظر   )٥( 

 .٢٠٠٧فرباير / شباط١٣  و٢٠٠٧يناير 
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روف الـيت جـرى فيهـا إعـدام     ويعرب املقرر اخلـاص أيـضا عـن انـشغاله البـالغ إزاء الظـ           - ٦٥
مـن أجـل   يوليـه علـى الـرغم مـن تقدميـه طلبـا صـرحيا           / متوز ٣أرواز عبد العزيز حممود سعيد يف       

تعليــق إعدامــه يف ضــوء اعتــراف أوراز عبــد العزيــز حممــود ســعيد مبــشاركته يف اهلجــوم علــى     
عزيـز  وقد شـكل إعـدام أوراز عبـد ال        . ٢٠٠٣أغسطس  /مكتب األمم املتحدة يف بغداد يف آب      

حممــود ســعيد، يف هــذه القــضية بالــذات، انتــهاكا حلــق ضــحايا االعتــداء علــى مكتــب األمــم      
ــا     ــة وإحباط ــة احلقيق ــراق يف معرف ــة املتحــدة يف الع ــة    حملاول ــات مهم ــى عناصــر إثب احلــصول عل

يو ج شخـصا منـهم سـري      ٢٢الستجالء مالبسات هذا االعتداء املأسـاوي الـذي أودى بـأرواح            
 .ض السامي حلقوق اإلنسان واملمثل اخلاص لألمني العامفيريا دي ميلو، املفو

 
 كمبودياحماكم االستثنائية يف الدوائر  -جيم  

 إنـشاء  عن ارتياحـه إزاء  ٢٠٠٦أعرب املقرر اخلاص يف تقريره إىل اجلمعية العامة لعام       - ٦٦
وليني الــذين أداء القــضاة الــوطنيني والــدمنــذ  االســتثنائية يف كمبوديــا وانطــالق أعماهلــا لــدوائرا

النظـام  وأشـار يف تلـك املناسـبة إىل اعتمـاد           . ٢٠٠٦يوليه  /متوز ٣ اليمني يف    أصبحوا يشكلوهنا 
ــاع يف   ــداخلي باإلمجــ ــيت عقــــدت       الــ ــدوليني الــ ــضاة الــــوطنيني والــ ــة للقــ يف اجللــــسة العامــ

وأكـد القـضاة    . يف بنـوم بنـه    وبذلك توجـت دورة دامـت أسـبوعني          ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٢
لقـــضاة الـــدوليون يف إعـــالن مـــشترك التـــزامهم بـــإجراء احملاكمـــات دون إبطـــاء، الوطنيـــون وا

 .)٦(مؤكدين يف نفس الوقت احترام أعلى معايري احملاكمة العادلة واحملايدة والشفافية
 

 توصياتالستنتاجات والا -ثامنا  
يدعو املقرر اخلاص اجلمعية العامة إىل زيادة جهودها لـدعم العمـل الـذي تـضطلع                 - ٦٧

به خمتلف اجلهات املعنية بإقامة العدل، وإىل النظر يف العوامل اليت تؤثر يف النظام القـضائي           
ويف استقالله من أجل توصية الـدول باختـاذ تـدابري ملموسـة ترمـي إىل ضـمان أمـن ومحايـة                     

 .العاملني يف جمال القضاء هبدف متكينهم من أداء مهامهم على النحو املالئم
 إقامة العدل تشكل إحدى دعامـات سـيادة القـانون ونظـام احلكـم               وبالنظر إىل أن   - ٦٨

الدميقراطي، فإنه ينبغي إدراج الدفاع عن العدالة ضـمن األولويـات لـدى حتليـل اجلوانـب                 
ويف هذا السياق، سيتعني علـى      . املؤسسية يف جممل األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة        

 فيمـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة الـدعم والتعـاون        املنظمة أن تعطي األولويـة ملوضـوع العدالـة     
__________ 

حب املقرر اخلاص أيضا خبفض رسوم التسجيل يف نقابة احملامني الكمبودية املفروضة علـى احملـامني األجانـب                  ير )٦( 
للمحـاكم   دوالر بالنظر إىل أهنا كانت تشكل عامال يعيق اعتماد النظام الـداخلي              ٥٠٠دوالر إىل    ٢ ٠٠٠من  

 .بسبب ما كانت تثريه هذه القاعدة من رفض مشروع لدى القضاة الدوليني



A/62/207  
 

07-45168 25 
 

التقين، وال سيما فيما يتعلق بالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية أو تلـك اخلارجـة مـن صـراع                   
 .مسلح يكون قد أثر تأثريا خطريا على مقومات الدولة

وينبغي على الدول أن تعّجل بتعديل تشريعاهتا الداخليـة وممارسـاهتا الوطنيـة لكـي                - ٦٩
اشى مع املبـادئ واألحكـام واملعـايري الدوليـة الـيت تـنظم محايـة حقـوق اإلنـسان يف ظـل                       تتم

ويف هـذا الـصدد، يعـرب املقـرر اخلـاص عـن اقتناعـه بـأن أعمـال حلقـة                     . حاالت الطوارئ 
 ٢٠٠٧عمل اخلرباء اليت ستنظمها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان قبـل هنايـة عـام                

سري هذه العملية من خالل إعداد إعـالن يتـضمن املبـادئ            ستكون إسهامات جد مفيدة لتي    
 .األساسية الرامية إىل ضمان إعمال حقوق اإلنسان يف ظل حاالت الطوارئ

وبــالنظر إىل أن اللجــوء إىل العدالــة شــرط مــن الــشروط األساســية لكفالــة التمتــع   - ٧٠
ملـشاكل املتكـررة    الفعال حبقوق اإلنسان األساسية وأن املقرر حتقق من أنه يشكل إحـدى ا            

يف معظــم البلــدان، فإنــه يقتــرح معاجلتــه بعمــق يف التقريــر العــام املقبــل إىل جملــس حقــوق     
 .اإلنسان لألمم املتحدة

وحيث املقرر اخلاص اجملتمع الـدويل علـى دعـم عمـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة مـن                   - ٧١
كن العدالـة مـن     خالل التصديق علـى نظامهـا األساسـي وتوقيـع اتفاقـات تعـاون لكـي تـتم                 

العقــاب عنــد ارتكــاب جــرائم شــنعاء مــن قبيــل جــرائم احلــرب    وضــع حــد لإلفــالت مــن 
وهــو يــشجع يف هــذا الــصدد االحتــاد . واجلــرائم ضــد اإلنــسانية وأعمــال اإلبــادة اجلماعيــة

 .األفريقي بصفة خاصة على توقيع اتفاق تنظيم العالقة مع احملكمة
لعراقية العليا، يكرر املقرر اخلاص توصياته الـسابقة،  وفيما يتعلق باحملكمة اجلنائية ا    - ٧٢
سيما ضرورة مواءمة احملاكمـات مـع املعـايري الدوليـة أو تـشكيل حمكمـة جنائيـة دوليـة            وال

 .بالتعاون مع األمم املتحدة
وخبصوص الـدوائر االسـتثنائية يف حمـاكم كمبوديـا، يرحـب املقـرر اخلـاص بـالقرار                 - ٧٣

 احملـامني الـدوليني واعتمـاد النظـام الـداخلي؛ وحيـث املقـرر االدعـاء               اإلجيايب املتعلق برسـوم   
العام على بدء التحقيقات يف األسابيع املقبلة لكي يتـسىن عقـد أوىل اجللـسات يف النـصف         

ــدوليون يف إعالهنــم     ٢٠٠٨األول مــن عــام   ــون وال  علــى حنــو مــا اقترحــه القــضاة الوطني
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٢املشترك املؤرخ 

 


