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 تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني  
 

 موجز 
إىل  املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني      الذي يقدمه املقـرر اخلـاص     الرابعهذا هو التقرير     

ه وقــام التقريــر مــسائل تتعلــق بالواليــة املناطــة بــاملقــرر اخلــاص يف هــذا ويتنــاول . اجلمعيــة العامــة
 .الثامنـة  دورتـه    يفقـدم تقريـره إىل جملـس حقـوق اإلنـسان            أن  تأنيا منذ   تها على حنو أكثر     دراسب

الــيت يعتــزم املقــرر اخلــاص  األنــشطة هعرضــإضــافة إىل  منذئــذ املنفــذةويتــضمن التقريــر األنــشطة 
 .دوليةال لقاءاتالتصاالت مع الدول واملشاركة يف جراء االزيارة البلدان وإمثل قريبا القيام هبا 
لقــة ويــشتمل التقريــر علــى مــوجز لالســتنتاجات والتوصــيات الرئيــسية املنبثقــة عــن احل 

ســيما احلــق يف   حــاالت الطــوارئ والأثنــاءالدراســية الدوليــة املتعلقــة حبمايــة حقــوق اإلنــسان 
ــة عادلــة،   ويف ضــوء . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األولخــاللف نيــيف جت قــدالــيت ُعحماكم

 والدراسـات   ة الدوليـ  والـسوابق القـضائية   املناقشات الـيت أجراهـا املتخصـصون ووفقـا للمعـايري            
إىل الـدور اهلـام الـذي        يف اجلزء الثاين من هـذا التقريـر        أشري املقرر اخلاص،    جراهاأالسابقة اليت   

لـب إىل الـدول     يضطلع به القضاة يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان أثنـاء حـاالت الطـوارئ، وطُ                
 .وال سيما يف احلاالت االستثنائيةء عدم التدخل يف عمل القضا

 الرئيـسية املتعلقـة باالحتجـاز التعـسفي         ويتضمن اجلـزء الثالـث مـن التقريـر الـضمانات           
ــة أو يف حــاالت الطــوارئ     ــة، ســواء كــان ذلــك يف الظــروف العادي واملقــرر . واحملاكمــة العادل

لـسلطة القـضائية يف كفالـة       الـذي تـضطلع بـه ا       اجلـوهري    دورالـ اخلاص، إذ يسلط الضوء على      
ارسـة حقـوق اإلنـسان      العواقـب الوخيمـة الـيت قـد تترتـب يف جمـال مم             نبه إىل   هذه الضمانات، ي  

 .على أي حماولة النتزاع هذا الدور من أيدي القضاة
مكانيـة  اليت قـد متـس إ      القضاة وإىل اآلثار اجلسيمة      مكافآت يف التقرير أيضا إىل      وأشري 

أو ربطهــا بــشروط املكافــآت كفايــة تلــك مــن جــراء عــدم  وإقامــة العــدل اللجــوء إىل القــضاء
لقـضاة رواتـب   أن تتـوافر ل صكوك الدولية اليت تنص على أمهيـة  ر املقرر اخلاص بال   ويذكّ. معينة

 .مناسبة وظروف عمل الئقة
وأخريا، يعرض املقرر اخلاص التقدم احملرز منذ اعتمـاد االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                  

األشخاص من االختفاء القسري، ويقـدم مـوجزا آلخـر املـستجدات يف جمـال القـضاء الـدويل،          
 .كل من الدول واجلمعية العامةإىل التوصيات تقدمي لتذكري بنقاطه الرئيسية ووخيتتم تقريره با
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 مقدمة - أوال 
 العامـة،  اجلمعيـة  إىل الرابـع  تقريره واحملامني القضاة باستقالل املعين اخلاص املقرر يقدم - ١

 األشـهر  يف تنفيـذها  عتـزم ي الـيت  تلـك  عـن  فـضال  مـؤخرا  هبـا  اضـطلع  الـيت  نـشطة األ فيه ويعرض
 ككفيــل القاضــي بــه يــضطلع الــذي اهلــام الــدور علــى الــضوء اخلــاص قــررامل ويــسلط .القادمــة
 باحلريـة  املتعلقـة  الـضمانات  مـسألة  أيـضا  يتنـاول  هـو و .الطـوارئ  حاالت أثناء اإلنسان حلقوق

 وأشـري  .القـضاة  بـه  قـوم ي الـذي  الـدور  منطلـق  من وذلك ،عادلةال اكمةاحمل يف واحلق الشخصية
 عنايــة بــإيالء االلتــزام مــع مالئمــة مكافــآت علــى القــضاة حــصول كفالــة أمهيــة إىل التقريــر يف

ــسألة هــذه إىل خاصــة ــستقبل يف امل ــستعرض وأخــريا، .امل ــر ي  جمــال يف املــستجدات أهــم التقري
  .وتوصياته اخلاص قررامل استنتاجات إىل التطرق قبل الدويل القضاء

 
 اخلاص املقرر أنشطة - ثانيا 

 النظــام تناولــت تدريبيــة دورة إطــار يف حماضــرة اخلــاص املقــرر ألقــى ،٢٠٠٧ عــام يف - ٢
 يف نظمتــهاو ،اإلنــسان حقــوق محايــة جمــال يف العــاملي النظــامو األمريكيــة البلــدان بــني املــشترك
ــرة يف العاصــمة، واشــنطن ــشري ٢٧ إىل ١٦ مــن الفت ــوبر/األول نت ــةُجل ،٢٠٠٧ أكت ــدان ن  البل
 .)واشنطن حقوق كلية( Washington College of Law اإلنسان حلقوق األمريكية

 للـــشبكة الثالـــث املـــؤمتر يف عرضـــا اخلـــاص املقـــرر قـــدم نـــوفمرب،/الثـــاين تـــشرين ويف - ٣
 بـأوروغواي،  إيـسيت  ديـل  بونتـا  يف انعقـد  ذيالـ  الـدويل  القـانوين  للتعـاون  األمريكيـة  - األيربية
ــوىل ــانون يف وتــ ــسمرب/األول كــ ــة ديــ ــة رئاســ ــية احللقــ ــودة الدراســ ــرباء املعقــ ــشار للخــ  واملــ
ــا ــة يف إليه ــذا مقدم ــر ه ــارس/آذار يف كــذلك شــاركو .التقري ــدى يف ٢٠٠٨ م ــضائي املنت  الق

 .برازيليا يف املعقود األمريكي - اإليربي

 إىل رمسيـة  بزيـارة  ٢٠٠٧ يـل أبر/نيـسان  ٢١ إىل ١٥ مـن  الفتـرة  يف اخلاص املقرر وقام - ٤
 الزيـارة  تلـك  عـن  عـد امل التقريـر  أحيـل  وقد .حكومتها من بدعوة الدميقراطية الكونغو مجهورية

 االحتـاد  إىل رمسيـة  زيـارة  اخلاص املقرر أجرى كما .الثامنة دورته يف اإلنسان حقوق جملس إىل
 جملـس  إىل هبـا  املتـصل  التقريـر  وسـُيقدم  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ٢٩ إىل ١٩ مـن  الفترة يف الروسي
 مـن  إيـاه  متكينـهما  للحكـومتني  شـكره  عن اخلاص املقرر يعربو .٢٠٠٩ عام اإلنسان حقوق
 .الزيارتني هاتني إجراء

 اخلـامس  الـسنوي  االجتماع يف ٢٠٠٨ يونيه/حزيران يف اخلاص املقرر شارك وأخريا، - ٥
ــا املتعلقــة بالواليــات للمكلفــني عــشر ــة ورةالــد ويف ،اخلاصــة إلجراءاتب  حقــوق جمللــس الثامن

ــة الــدورة يف وقــدم .اإلنــسان ــر جانــب إىل لمجلــس،ل الثامن ــة عــن أعــده الــذي التقري  مجهوري
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 إمكانيـة  موضـوع  علـى  فيـه  التركيـز  حمـور  انـصب  الـذي  الـسنوي  تقريـره  الدميقراطية، الكونغو
 .قضاءال إىل اللجوء

 وغواتيمـاال،  والفلـبني،  ،وكمبوديـا  أنغـوال،  مـن  كـل  زيـارة  إىل اخلـاص  املقـرر  تطلعوي - ٦
 املقــرر ينتظــر وفيمــا .وأذربيجــان وجورجيــا، اإلســالمية، إيــران ومجهوريــة ونيجرييــا، وكينيــا،
 للحكومـات  شـكره  عن يعرب فإنه زيارته، على موافقتها بعد تعلن مل اليت البلدان قرار اخلاص
 .هتـا زيار فيهـا  ميكنـه  الـيت  التـواريخ  لتحديد تصرفها حتت نفسه ويضع موافقتها عن أعلنت اليت

 هلــا زيــارة إلجــراء تــواريخ فيهــا يقتــرح فيجــي حكومــة إىل رســالة أيــضا اخلــاص املقــرر وبعــث
 تأييـده  عـن  فيه أعرب والذي العام املدعي عن ٢٠٠٨ مايو/أيار يف الصادر عالناإل إثر وذلك
 قريبـا  التوصـل  اصاخلـ  املقـرر  يأمل السياق، هذا ويف .هبا القيام اخلاص املقرر يعتزم اليت للزيارة

 .الزيارة تلك إجراء تاريخ بشأن اتفاق إىل

 .األخـرية  اآلونـة  يف ملـديف  يف احملـرز  لتقـدم ا أوجـه ب التنويه اخلاص املقرر يود وأخريا، - ٧
ــة اعتمــدت فقــد ــران يف دســتورية،ال اجلمعي ــه/حزي ــدا دســتورا ،٢٠٠٨ يوني ــه صــّدق جدي  علي

 مــن العديــد علــى املعتمــد الدســتور ملواشــت .٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٧ يف اجلمهوريــة رئــيس
 ومنــها ،٢٠٠٧ عــام لــديفمل أجراهــا الــيت الزيــارة بعــد اخلــاص املقــرر أبــداها الــيت التوصــيات
ــشكيل ــة ت ــا حمكم ــ علي ــة أعلىك ــضائية هيئ ــد يف ق ــشاء البل ــة وإن ــضائية جلن ــستقلة ق ــة م  ووظيف
 .عام مدعٍ

 
ــة - ثالثا  ــاء اإلنـــسان حقـــوق محايـ ــاالت أثنـ ــوارئ، حـ ــ وال الطـ  يف احلـــق يماسـ

 عادلةال اكمةاحمل
 الدراســـية احللقـــة ٢٠٠٧ ديـــسمرب/األول كـــانون ٤ و ٣ يـــومي جنيـــف يف ُعقـــدت - ٨

 يف احلـق  سـيما  وال الطـوارئ،  حـاالت  أثنـاء  اإلنـسان  حقوق محاية” واملعنونة للخرباء املوجهة
 اإلنـسان،  وقحلقـ  املتحـدة  األمـم  مفوضـيةُ  الدراسية احللقة هذه نظمت وقد .“عادلةال اكمٍةاحمل

 جلنــة مــع وبالتعــاون ،وبرئاســته واحملــامني القــضاة اســتقاللب املعــين اخلــاص املقــرر مــن مببــادرة
 النقــاط إىل يلــي فيمــا العامــة اجلمعيــة عنايــة يوجــه أن اخلــاص املقــرر يــودو .الدوليــة احلقــوقيني
 .عليها الضوء تسليط ،رأيه حسب ،يتعني اليت الرئيسية

ــة كانــت واءســ الطــوارئ، حــاالت إن - ٩ ــزال ال ال، أم معلن ــا تترتــب ت ــهاكات عليه  انت
 حـاالت  :يلـي  مـا  للشواغل وإثارة تواترا االنتهاكات تلك أكثر ومن اإلنسان، حلقوق جسيمة

 مــن واحلرمـان  القـسري؛  االختفـاء  وحـاالت  املعاملــة؛ وإسـاءة  والتعـذيب  التعـسفي؛  االحتجـاز 
 أمـام  للمحاكمـة  املثول يف احلق ومن االحتجاز، حاالت قانونية يف احملاكم أمام الطعن يف احلق
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 عـن  فضال اجلمعيات وتكوين التعبري حرية من والنيل العادلة؛ غري واحملاكمات مستقلة؛ حمكمة
 .القسري العمل على اإلرغام

 الــيت والــدول الطــوارئ حالــة أعلنــت الــيت الــدول عــدد بزيــادة علمــا اخلــرباء وأحــاط - ١٠
 ولـوائح  قـوانني  أو الـوطين  لألمـن  تـدابري  تعزيـز  أو باعتمـاد  ارئ،الطـو  حالة إعالن دون قامت،
 عتمـد ُت قـد  الـيت  والقـوانني  التـدابري  مع وتتشابه اإلنسان حقوق بتقييد تسمح اإلرهاب ملكافحة

 مـن  قصنـت ي الـدول  مـن  متزايـدا  عـددا  أن ولـوحظ  .منـها  أشد تكن مل إن الطوارئ حاالت يف
 املنـصوص  تلـك  سـيما  وال الـدويل  القـانون  يفرضـها  الـيت  الـشروط  متجـاهال  املـذكورة  احلقـوق 
 بعـد  فيمـا  إليـه  واملـشار ( والـسياسية  املدنيـة  باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٤ املادة يف عليها
 .هبا العمل تعليق احلاالت بعض يف جيري لالنتقاص قابلة غري حقوقا إن بل ،)“العهد” باسم

 يف عـادة  املترتب األثر إزاء مانزعاجه عن أيضا الدراسية احللقة يف املشاركون وأعرب - ١١
 ُتمـنح  الظـروف،  هـذه  ظـل  ففـي  .الطوارئ حاالت فرض على القضائية السلطة استقالل جمال

 إعمـــال دون مـــدنيني مبوجبـــها حتـــاكم عاديـــة غـــري صـــالحيات خاصـــة أو عـــسكرية حملـــاكم
 احلقـوق  تعليـق  بـأن  اخلـرباء  وذكّـر  .عادلـة ال اكمـة احمل يف احلق انتهاك لتفادي الالزمة الضمانات

 املعـايري  ومبوجـب  قانونـا  عليهـا  املنـصوص  للـشروط  وفقـا  يـتم  أن ينبغـي  الطـوارئ  حاالت أثناء
 والتـدابري  الطـوارئ  حالـة  إعـالن  قانونيـة  ملـدى  القـضائية  الـسلطة  مراجعـة  تشمل وهي الدولية،
 .سواء حد على مبقتضاها املعتمدة

 تقييـده  ميكـن  ال اإلنـسان  حلقوق حاميةك القضائية السلطة دور أن على اخلرباء وشدد - ١٢
 الواليـة  نطـاق  توسـيع و القـضاة  عزل إىل االجتاه أُدين السياق، هذا ويف .الطوارئ حاالت أثناء

  .املدنيني حاكمةمب االختصاص ذلك يف مبا عسكرية،ال لمحاكمل القضائية

 الـصعيدين  علـى  هامـة  تطـورات  شـهد  األخري العقد فإن ذكره، سبق مبا املساس ودون - ١٣
 تلـك  أبـرز  ومـن  .الطـوارئ  حـاالت  أثنـاء  اإلنـسان  حقـوق  محايـة  جمال يف والقضائي التشريعي
 غـري  حقوقـا  اعتبارهـا  ينبغـي  الـيت  احلقـوق  نطـاق  توسـيع  املتخصصني، رأي حسب التطورات،

 شـخاص األ مجيـع  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  اعتمـاد  أيضا اهلامة التطورات ومن .لالنتقاص قابلة
 احلقـوق  مـن  باالنتقـاص  تـسمح  أحكام أية على االتفاقية هذه تنص وال .القسري االختفاء من

 يف احلـق  قبيـل  مـن  منها االنتقاص ميكن ال احلقوق من جمموعة تورد إهنا بل ،حبمايتها املشمولة
 يف احملتجــز الــشخص وحــق القــسري االختفــاء حبــاالت احمليطــة الظــروف بــشأن قيقــةاحل معرفــة
 .بزيارته وحماميه أسرته فرادأل السماح ويف احتجازه قانونية يف الطعن

 حقــوق معــايري تــسري )أ( :التاليــة االســتنتاجات عــن الدراســية احللقــة متخــضت قــدو - ١٤
 وعلــى .املعلنــة وغــري املعلنــة الطــوارئ حــاالت أثنــاء ذلــك يف مبــا كافــة، الظــروف يف اإلنــسان
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 الـدويل  القـانون  فـروع  مـن  أخـرى  فـروع  يف سـرياهنا  غرار على سارية املعايري تلك تظل ذلك،
ــدويل اإلنــساين القــانون مثــل ــانون ال ــدويل العمــل وق ــة كــل متتثــل أن ينبغــي )ب( ؛ال  مــن حال

 مقـصدها  يكـون  أن ويـتعني  ،القـانون  لـسيادة  املنظمـة  واملبـادئ  املعايري طارإل الطوارئ حاالت
ــا ــا ســبل تكــون وأن دميقراطي ــق اعتماده ــا وطرائ ــاءوا تطبيقه ــا إلبق ــضوابط؛ل خاضــعة عليه  ل

 القـضائية  الـسلطة  سـالمة  انتـهاك  الطـوارئ  حـاالت  أثنـاء  جيري أن اإلطالق على جيوز ال )ج(
 معاملـة  الـدوام  علـى  ينبغـي  )د( ؛القـانون  بـسيادة  املـساس  شـأنه  مـن  ذلـك  خمالفـة و ،واسـتقالهلا 

  .له خاضعني باعتبارهم القانون عليه ينص ما إطار يف شخاصاأل

ــا احملــرز اهلــام التقــدم ضــوء يفو - ١٥  ،القــضائية والــسوابق اتالتــشريع صــعيدي علــى حالي
 املعـايري  جمموعـة  بتنظـيم  منـهجي  حنـو  على للقيام دراسة قتضاهمب جرىُت اقتراح طرح اسُتصوب

 وذلـك  ،الطـوارئ  حـاالت  أثناء اإلنسان حقوق حبماية املتعلقة القضائية والسوابق واملمارسات
 لعمليـة  أساسـا  تـشكل  أن الدراسـة  تلـك  شـأن  ومـن  .والوطنيـة  واإلقليميـة  ةالعامليـ  الـصعد  على

 بـذلك  ويعمـل  الطـوارئ،  حاالت أثناء اإلنسان حقوق محاية مبادئ جيمع عاملي إعالن صياغة
 اإلنـسان  حقـوق  جملس يقوم أن اخلرباء اقترح وأخريا، .اجملال هذا يف الدولية املعايري عزيزت على
 ذلـك  يف مبـا  الطـوارئ،  حـاالت  أثنـاء  اإلنـسان  حقـوق  حالة إىل خاصة يةعنا إيالء )أ( :يلي مبا
 املوضـوع  هـذا  يف منـهجيا  النظـر  إطـاره  يف يـتعني  الـذي  الـشامل  الـدوري  االسـتعراض  إطار يف

 إذا مـا  مبراجعـة  بـسرعة  القيام مبقتضاها ميكن آلية إرساء )ب( القلق؛ على تبعث مسألة بوصفه
ــة كانــت ــة تعلــن الــيت الدول ــد تــشريعات تعــزز أو تعتمــد أو طــوارئال حال  حبقــوق التمتــع تقي
ــة الواقــع حبكــم ذلــك ُيعتــرب حبيــث( اإلنــسان  الواجــب النحــو علــى امتثلــت قــد )طــوارئ حال

 املتعلقــة الواليــات يف املكلفــني مجيــع دعــوة )ج( اإلنــسان؛ حلقــوق الرئيــسية واملبــادئ معــايريلل
 بواليـة  الـصلة  ذات احلقـوق  يف الطـوارئ  تحـاال  تـأثري  مـسألة  مراعـاة  إىل اخلاصة اإلجراءاتب

 .منهم كل
 

 الطوارئ حباالت يتعلق فيما القضاة دور - رابعا 
ــرر توصــل - ١٦ ــن الطــوارئ حــاالت إعــالن أن إىل اخلــاص املق ــوق اإلضــرار شــأنه م  حبق

 أفـضت  الـيت  الظـروف  علـى  يترتـب  قـد  الـذي  األثـر  عن فحسب ليس ينجم والضرر .اإلنسان
 مبوجـب  احلكومـات  تعتمـدها  الـيت  للتـدابري  نتيجـة  كذلك يأيت قد بل طوارئال حالة إعالن إىل

 اإلقليميـة  املعاهـدات  يف هلـا  املنـاظرة  واألحكـام  العهـد  مـن  ٤ للمـادة  ووفقـا  .الطـوارئ  حاالت
 قيامهــا واملعلــن األمــة حيــاة تتهــدد الـيت  االســتثنائية االتاحلــ يف للــدول جيــوز اإلنــسان، حلقـوق 
 عنــد راعــىُي أن ينبغــي القيــود تلــك أن بيــد .معينــة وحقــوق ضماناتبــ العمــل تعلــق أن رمسيــا
 املؤقـت،  والطـابع  الدويل، واإلخطار الرمسي، واإلعالن الشرعية، :التالية املبادئ احترام فرضها
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 االلتزامـات  مـع  والتوافـق  التمييـز،  وعـدم  والتناسـب،  القصوى، والضرورة االستثنائية، والصفة
 القـضائية  الـسلطة  تـضطلع و .)١(اإلنـساين  القـانون  عـن  الناشـئة  امـات االلتز مثل األخرى الدولية

 تــشكل الــيت املــذكورة املبــادئ مــن مبــدأ لكــل االمتثــال مــدى علــى الرقابــة يف أساســي دوربــ
 مـع و .الظـروف  أحلـك  يف القـانون  سـيادة  بـاحترام  الكفيلـة  الضمانات من األدىن احلد بدورها
 عـدم  حبجـة  الطـوارئ  حـاالت  علـى  ءالقـضا  بـة اقر يف التـشكيك  حنو اجتاه وجود لوحظ ذلك،
ــيم أهليتــه ــةاحل خطــورة مــدى لتقي ــة الــسلطات أن إىل هــذه النظــر وجهــة وتــذهب .ال  التنفيذي

 تـدابري ال بفـرض  األمـر  بإصـدار  املختـصة  هـي  احلاالت، بعض يف الربملانية السلطات أو وحدها،
 قيـود  مـن  ذلـك  يـصاحب  ومـا  الطوارئ حاالت استعمال إساءة ظل ويف .وتنفيذها ستثنائيةاال

 يف النظـر  صـالحية  مـن  احملـاكم  حلرمـان  جمـال  ال أنـه  اخلـاص  املقـرر  يـرى  احلقـوق،  على ُتفرض
 العمـل  قيـ وتعل الطـوارئ  حالـة  إعـالن  لـدى  حلكومـات ا هبـا  تتـذرع  الـيت  املـربرات  صـحة  مدى

 للـشرعية  خمالفة كانت إذا احلاالت هذه يف املفروضة للتدابري حدود وضع وصالحية باحلقوق،
  .والدويل الوطين الصعيدين على

 إعالهنـا  يف الطـوارئ،  حـاالت  تـواؤم  تكفـل  أساسية رقابية آلية القضائية السلطة وتعد - ١٧
ــا نظــامو ــى تطبيقه ــ عل ــايري مــع سواء،ال ــدول املنوطــة وااللتزامــات املع ــق فيمــا بال  حبقــوق يتعل

 التنفيذيـة  الـسلطة  ارتكـاب  دمعـ التأكـد مـن      يف األمهيـة  يف غايـة  بـدور  تـضطلع  وهي .اإلنسان
ــاوزات ــدى  جت ــامشتتع ــة ه ــ وســعاأل احلرك ــسموح انطاق ــا امل ــه هل ــتثنائية احلــاالت يف ب  .االس
 غمـوض  أوجـه  الطـوارئ  حلـاالت  املنظمـة  املعايري شابت مىت خاصة أمهية الدور هذا ويكتسب
 وانـب تلـك اجل   لكـل  الغالبـة  الـسمة  وهـي  معينـة،  جنائيةجوانب   يف الشك على تبعث وعناصر
 .الوطين باألمن الصلة ذات

 الرمسيــة االشــتراطات علــى الرقابــة يف دور أيــضا القــضائية للــسلطة يكــون أن وينبغــي - ١٨
 الـــشديد ترحيبــه  عـــن اخلــاص  املقـــرر يعــرب  الـــسياق، هــذا  ويف .الطـــوارئ حــاالت  لفــرض 

 نــاتالربملا أو احلكومــات تعلنــها الــيت الطــوارئ حــاالت كــل أن علــى تــنص الــيت بالتــشريعات
 ءقـضا ال رقابة عن كذلك غىن وال .البلد يف قضائية هيئة أعلى بعد فيماتصدق عليها    أن نبغيي

 الـيت  والـضرورات  عالهنـا إل املـسوغة  بـالظروف  صلتها حيث من الطوارئ حالة دوام مدة على
ــدها تــربر ــد صــحة عــدمب احلكــم ســلطة لقــضاةا ُيخــول أن وينبغــي .عليهــا واإلبقــاء جتدي  متدي

 الـيت  الظـروف  تغـريت  إذا أو الـشرعية  ملبـدأ  خمالفـا  هبـا  العمـل  متديـد  كـان  إذا ارئالطو حاالت
 .إعالهنا بررت

__________ 
 .Add.1 و E/CN.4/Sub.2/1997/19 الوثيقة و٥٣-٣٧ الفقرات ،)A/HRC/4/25(تقرير املقرر اخلاص  )١( 
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 بـني  التناسـب  مـدى  تقيـيم  جمـال  يف القـضائية  الـسلطة  عـن  ، ال بـديل   ذلـك  إىل وإضافة - ١٩
 أن ينبغــي ،الواجــب االحتــرام التناســب مبــدأ حتــرمُي مل فــإن .احلالــة وخطــورة املتخــذة التــدابري

 احلالـة  متطلبـات  تتجـاوز  الـيت  االسـتثنائية  التـدابري  إلغـاء  أهلية املختصة لقضائيةا جهزةلأل كونت
 علـى  اإلنـسان  حلقـوق  الـدويل  القـانون  وأحكـام  الوطنية التشريعات مبوجب املفروضة واحلدود

 لـه  سـند  ال اسـتثنائي  تـدبري  أي قانونيـة  بعـدم  احلكم صالحية للقضاة يكون أن وينبغي .سواءال
 تعليـق  لتفـادي  ضمان أفضل ذلك، على عالوة ،القضاء يعدو .التمييز على تنطوي راتمرب إال

 وبــسائر لعهــدا مــن )٢( ٤ املــادة يف عليهــا نــصوصامل لالنتقــاص القابلــة غــري بــاحلقوق العمــل
  .الدويل القانون ألحكام خمالفا كذلك إلغاؤها يعد اليت احلقوق

 
 القضاة دور :العادلة غري احملاكمةو التعسفي االحتجاز ضد الضمانات - خامسا 

 القـضاة  مبهـام  املـساس  أن منـها  تـبني  احلاالت من له حصر ال اعدد اخلاص املقرر تلقى - ٢٠
ــهاك حقــوق  إىل أدى ــيما ال و األشــخاص، انت ــاحلقوق يتــصل فيمــا س  يف عليهــا املنــصوص ب

 غيـاب  ويـؤدي  .يةالقـضائ  والـضمانات  الشخـصية  باحلريـة  واملتعلقة العهد من ١٤ و ٩ املادتني
 انتـهاكات  ارتكـاب  إىل تفضي ثغرات إجياد إىل احلقوق تلك تقييد عملية على القضائية الرقابة
 املعاملـة  وإسـاءة  التعـذيب ومن أمثلة تلـك االنتـهاكات        ،لالنتقاص القابلة غري للحقوق جسيمة

 ضحيتـ  اوكمـ  .حماكمـة  دون واإلعـدام  بـل  الإنسانية ظروف يف واالحتجاز القسري واالختفاء
 ،)٢(فحـسب  الطـوارئ  حـاالت  يف تقـع  ال االنتـهاكات  هـذه  فـإن  أعـاله،  الـواردة  الفقـرات  من
 نظــمتقــدم  أن ال، أم الطــوارئ حالــةســواء أُعلنــت  األحيــان، مــن كــثري يف حيــدث مــا إن بــل

 اإلرهـاب  مكافحـة  أوالقـومي    بـاألمن  تتـصل  حمـددة  تشريعات إىل استنادا العدل إلقامة موازية
 .)٣(اهلجرة على الرقابة أو

 يف القـضاة  دور عـن  واضـحة  توجيهية مبادئ ةالدولي القضائية والسوابق املعايري وتوفر - ٢١
 جتنـب  إىل الراميـة  تلـك و العادلـة  باحملاكمـة  املتعلقـة  الـضمانات  سيما وال اإلنسان حقوق صون

 املنـصوص  لـضمانات ل جتميـع  التاليـة  الصفحات يف ويرد .الشخصية احلرية يف التعسفي التدخل

__________ 
 يف دورتـه    اإلنـسان إىل التقريـر الـذي قدمـه إىل جملـس حقـوق             أن يـشري    يود املقرر اخلـاص، يف هـذا الـسياق،           )٢( 

متـس  الـيت  رئيـسية املترتبـة علـى حـاالت الطـوارئ وغريهـا مـن التـدابري االسـتثنائية و         الرابعة وفيه حدد اآلثار ال  
 بــصفته ١٩٩٧ويــشري أيــضا إىل تقريــر عــام  .٥١، الفقــرة A/HRC/4/25قــوق اإلنــسان والــسلطة القــضائية حب

ت ، وإىل املناقـشا   )Add.1و   E/CN.4/Sub.2/1997/19(مقررا خاصا معنيا حبقوق اإلنـسان وحـاالت الطـوارئ           
ــشأن     ــاء احللقــة الدراســية املعقــودة ب ــاء حــاالت الطــوارئ،    ”الــيت أُجريــت يف أثن ــة حقــوق اإلنــسان أثن محاي

 .اليت يتناوهلا هذا التقريرهي املناقشات  و“عادلةالاكمة احملسيما احلق يف  وال
 )٣( A/HRC/4/25 ٥٢، الفقرة. 
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 األجهـزة  عـن  الـصادرة  الـصلة  ذات ةالقـضائي  األحكام ويف العهد من١٤ و ٩ املادتني يف عليها
 .اإلنسان حقوق حبماية املعنية والعاملية اإلقليمية

 
 الضمانات ضد االحتجاز التعسفي - ألف 

 للدول فرض قيـود علـى احلـق يف التمتـع باحلريـة، فـإن              جيوز فيها   رغم أن هناك ظروفا      - ٢٢
معايري حقوق اإلنسان تضع شروطا وتدابري للحماية مبا يكفل جتنـب احلرمـان مـن احلريـة علـى          

 الكـثري  اسـتمرار وجـود  بيد أن املقرر اخلاص يالحظ مـع القلـق    . لقانونل خمالف أو   حنو تعسفي 
 احلرمـان  قانونيـة من احلاالت اليت ُينحى فيها القضاة عن مهمتهم املتمثلة يف الرقابة علـى مـدى               

 جمموعة كبرية من املعـايري الدوليـة يف هـذا           توافر احلرية أو سالمة هذا اإلجراء، وذلك رغم         من
 .بشأنهكثرة السوابق القضائية اجملال و

علــى عــدم جــواز حرمــان أحــد مــن حريتــه  مــن العهــد  ٩ مــن املــادة ١تــنص الفقــرة و - ٢٣
 متتثـل هـذه اإلجـراءات     وجيـب أن  . ألسباب ينص عليها القـانون وطبقـا لإلجـراء املقـرر فيـه             إال

وكمــا أوضــحت اللجنــة املعنيــة . سواءالــللتـشريعات الوطنيــة وللمعــايري واملبــادئ الدوليــة علــى  
يـتعني  قانونيـا،   ضـرورة أن يكـون      ، إىل جانـب     حبقوق اإلنسان، فإن حرمان شخص من حريته      

مييــز ووفقــا ملبــدأ عــدم الت. )٤(تــدبريا معقــوال وضــروريا يتناســب مــع ظــروف احلالــة أن يكــون 
نـوع   العـرق أو اللـون أو   سـوى الراسخ يف صميم العهد، ال ميكن احتجـاز شـخص دون مـربر          

 .سياسي أو غري ذلكاللرأي االدين أو اجلنس أو اللغة أو 

ــازه      و - ٢٤ ــباب احتجـ ــور بأسـ ــى الفـ ــغ علـ ــق يف أن ُيبلـ ــازه احلـ ــتم احتجـ ــل شـــخص يـ لكـ
ب دون تـأخري    وكذلك، جي . )٦(نية، وال سيما حقه يف احلصول على املساعدة القانو        )٥(وحبقوقه

ــة يفهمهــا      ــه وذلــك بلغ ــهم املوجهــة إلي ــضاوينبغــي. )٧(إبــالغ الــشخص احملتجــز بالت ــالغ  أي  إب
األجانــب حبقهــم يف االتــصال بــسفاراهتم أو مكاتبــهم القنــصلية، أو باملنظمــة الدوليــة املعنيــة إذا 

ولكــل  .)٨(ميــة دوليــةمايــة منظمــة حكو حبمــشموالأو عــدمي اجلنــسية كــان األجــنيب الجئــا أو 
ويشمل ذلـك احلـق يف املراسـلة وتلقـي       ،  شخص حمتجز احلق أيضا يف االتصال بالعامل اخلارجي       

 أقربائــه رؤيــةيف احلــق الزيــارات ويف إخطــار أقربائــه حببــسه أو احتجــازه ومبكــان االحتجــاز، و 
__________ 

 .)الكامريون( ٤٥٨/١٩٩١، البالغ رقم ١٩٩٤وليه ي/ متوز٢١للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املقرر املؤرخ ا )٤( 
 .. من جمموعة املبادئ١٠ واملبدأ ، من العهد٩من املادة ) ٢(الفقرة  )٥( 
 . من املبادئ األساسية املتعلقة بعمل احملامني٥ من جمموعة املبادئ، واملبدأ ١٧املبدأ  )٦( 
 . من جمموعة املبادئ١٤املبدأ  )٧( 
من االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق         ) ج (٧-١٦ن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واملادة        م ٣٦انظر املادة    )٨( 

 .من جمموعة املبادئ) ٢( ١٦مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واملبدأ 
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ق ولألجانـب احملتجـزين، عـالوة علـى ذلـك، احلـ           . )١٠( وطبيـب  )٩(حمامخدمات  واحلصول على   
 إذا كــانوا مــشمولني حبمايــة منظمــة  ،حكومــاهتم، أو يف االتــصالمثلــي  مبالفعلــييف االتــصال 

 حــق خطــريقُيــد بــشكل ويف ســياق مكافحــة اإلرهــاب،   .)١١(تلــك املنظمــةب ،حكوميــة دوليــة
 ،سـيما االتـصال بأقربـائهم    األشخاص احملرومني مـن احلريـة يف االتـصال بالعـامل اخلـارجي، وال           

ــارهمومبحــام وطبيــب مــ  ــة املناهــضة لإلرهــاب     . ن اختي ــشريعات الوطني ــسمح الت ــا ت فكــثريا م
 .باحتجاز األشخاص لعدة أيام دون متكينهم من إجراء أية اتصاالت

ومثــة ضــمانة أساســية تتمثــل يف إيكــال اإلذن بــاحلبس االنفــرادي إىل القاضــي بغــرض    - ٢٥
وقـد يكـون    . حلقوق اإلنسان جتنب حاالت االختفاء القسرية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة         
بالعـامل  اليت تتيح لـه االتـصال   مثول الشخص احملبوس انفراديا أمام القاضي هو الفرصة الوحيدة         

وبــالنظر إىل احلــاالت العديــدة املــسجلة الــيت شــهدت تعــرض  . اخلــارجي علــى مــدار عــدة أيــام
نبغي النظر إليهـا علـى   األشخاص احملبوسني انفراديا لإلساءات، فإن مسألة املثول أمام القاضي ي 

إذ إن دور القاضــي ال ينبغــي أن يقتــصر علــى جمــرد مراجعــة الوثــائق  . أهنــا جمــرد إنقــاذ معنــوي
ذلك، مقابلـة ذلـك الـشخص       عالوة على   يتعني عليه،   بل   ،الصلة بقضية الشخص احملتجز    ذات

 الـيت تلقاهـا     والسماح له بشرح األسباب اليت دفعته إىل القول بعدم قانونيـة احتجـازه واملعاملـة              
وفيما يتعلق مبـسألة االحتجـاز االنفـرادي، طلـب مـرات عديـدة املقـرر                . خالل ذلك االحتجاز  

والتمـست أيـضا اللجنـة      . )١٢(اخلاص املعين مبسألة التعذيب إعـالن عـدم قانونيـة تلـك املمارسـة             
 .)١٣(فراديالناملعنية حبقوق اإلنسان من الدول اعتماد أحكام ضد نظام االحتجاز ا

وعلى غـرار ذلـك يـنص القـانون الـدويل علـى أن كـل مـن حيتجـز بـسبب االشـتباه يف                        - ٢٦
أمــام لــدى مثولــه ارتكابــه خمالفــة جنائيــة يكــون لــه احلــق يف احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة  

__________ 
 .عمل احملامنياملتعلقة ب من املبادئ األساسية ٧  و٥ن آاملبد )٩( 
مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن        ) د( ١-١٧، واملـادة   من جمموعة املبادئ١٩  املبدأ :انظر )١٠( 

، يعد احلـق يف  ٢٠ وكما أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مالحظتها العامة رقم    . االختفاء القسري 
 .منع التعرض للتعذيبمن ضمانات االتصال بالعامل اخلارجي ضمانا هاما 

مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع      ) د( ١-١٧فيينا للعالقـات القنـصلية، واملـادة     من اتفاقية   ٣٦ املادة: انظر )١١( 
مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال             ) ب( ٧-١٦األشخاص مـن االختفـاء القـسري، واملـادة          

الـدنيا   مـن القواعـد النموذجيـة        ٣٨ من جمموعة املبادئ، والقاعدة      )٢( ١٦املهاجرين وأفراد أسرهم، واملبدأ     
 مـن  ١٠مدونـة قواعـد الـسلوك للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني، واملـادة           مـن ٢ملعاملة السجناء، واملـادة   

 .اإلعالن املتعلق حبقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذين يعيشون فيه
 ).٣٧رة ، الفقA/CN.4/2004/56(تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  )١٢( 
 .٢٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظة العامة رقم  )١٣( 
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ونظـرا إىل أن أولئـك احملتجـزين ال يكـون باسـتطاعتهم حتمـل تكـاليف االسـتعانة                   . )١٤(القاضي
 أن يكون هلم احلق يف احلصول علـى مـساعدة قـضائية جمانيـة وتامـة              مبحام من اختيارهم، يتعني   

كفـل  مبـا ي  وعالوة على ذلك، يكون للشخص احملتجز احلق يف توفري الوقت والوسـائل             . وفعالة
ويف العديـد مـن البلـدان، ال يكـون لألشـخاص احملتجـزين بتهمـة                . )١٥(حاميه يف سـرية   مباتصاله  

ثقـون فيـه، وال سـيما لـدى احتجـاز الـشرطة هلـم، عـالوة               اإلرهاب احلـق يف االسـتعانة مبحـام ي        
على أن احملامني الذين يكلفون بالدفاع عنـهم ال ينفـذون بكفـاءة وفعاليـة تامـة مهـام املـساعدة                   

 .القضائية املكلفني هبا
 أن كل شخص يقبض عليه أو حيتجز بـسبب ارتكـاب            ٩املادة   من   ٣قتضي الفقرة   وت - ٢٧

على قـاض أو موظـف آخـر مـأذون لـه مبوجـب القـانون ممارسـة         رض ينبغي أن يعخمالفة جنائية  
ــضائيةالوظــائف  ــوال . الق ــت ــريياشترط املع ــني احتجــاز    ة الدولي ــضية ب ــصى للمــدة املنق  حــدا أق

قتــضي ضــرورة النظــر يف الفتــرات الزمنيــة القــصوى   تالــشخص ومثولــه أمــام القاضــي، حيــث  
أكد أن التأخر ثالثـة أيـام دون       تولدى فحص البالغات األخرية،     . حسب كل حالة على حدة    

 .)١٦(٩املادة  من ٣الفقرة مربر يف عرض الشخص احملتجز على سلطة قضائية يناقض 
 األشـخاص   ، من نطاق ما تكفلـه مـن محايـة         ،رغم أن تلك املادة تبدو وكأهنا تستبعد      و - ٢٨

إداريـا  الذين تسلب حريتهم خارج النظام القضائي، من قبيل أولئك الذين حيتجـزون احتجـازا        
ــضمانات األخــرى املدرجــة يف       ــه ينبغــي اإلشــارة إىل أن ال ــسلطات العــسكرية، فإن ــدى ال أو ل

 حـاالت ة مـن    حالـ تبقـى أي    ميكـن أن    ويف هـذا الـصدد، ال       . طبق على نطـاق أوسـع     ن ت ٩ املادة
إذ إن مجيع األشـخاص الـذين حيرمـون مـن           . احلرمان من احلرية خارج اإلشراف القضائي متاما      

 على وجـه اخلـصوص حـق أساسـي يف املثـول          خمولني ألسباب جنائية أو غريها،      حريتهم، سواء 
، واحلـق يف الطعـن عنـدما    )٩املـادة   من ٤الفقرة (أمام احملكمة كي تقرر مدى قانونية حبسهم  

 . )١٧()٢املادة  من ٣الفقرة (يزعم الشخص أنه قد حرم من حريته انتهاكا للعهد 
الحتجاز خيتلف عن احلق يف املثول أمـام القاضـي مـن            إن حق الطعن يف مدى قانونية ا       - ٢٩

بـصرف النظـر عـن مـا إذا         (حيث أنه يطبق على مجيع األشـخاص الـذين حيرمـون مـن حريتـهم                
__________ 

ــدأ  )١٤(  ــدأ     ١املب ــة بعمــل احملــامني، واملب ــادئ األساســية املتعلق ــادئ ١-١٧ مــن املب ــضا  .  مــن جمموعــة املب انظــر أي
ــة الــسجناء، واملــادة    ٩٣ القاعــدة ــدنيا ملعامل ــة ال ســي مــن القــانون األسا) ج (٢-٥٥ مــن القواعــد النموذجي

 .للمحكمة اجلنائية الدولية
 . من املبادئ األساسية املتعلقة بعمل احملامني٨املبدأ  )١٥( 
 ٨٥٢/١٩٩٩، الـبالغ رقـم   ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين األول ١٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املقـرر املـؤرخ        )١٦( 

 .CCPR/C/UKR/CO/6، الوثيقة انظر أيضا املالحظات اخلتامية اليت قدمتها اللجنة بشأن أوكرانيا). هنغاريا(
 .١، الفقرة ٨اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظة العامة رقم  )١٧( 
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، وأنه ميارس من الشخص احملتجز نفسه أو نيابة عنه، ولـيس            )كان ذلك بسبب جنائي أو غريه     
 ارتفـاع عـدد األشـخاص الـذين         ومـن املهـم تأكيـد تلـك الـضمانة بـالنظر إىل            . من قبل الـسلطة   

 يف إطـار فـرض الرقابـة علـى اهلجـرة وطلبـات              ،حيرمون مـن حريتـهم مبوجـب األوامـر اإلداريـة          
اللجوء، والذين غالبـا مـا تـصدر األوامـر باحتجـازهم أو جتديـد ذلـك االحتجـاز دون إشـراف                 

 . قضائي كاف
ــة االحتجــاز أو تقــدمي التمــاس بإصــ      - ٣٠ ــر إحــضار  إن حــق الطعــن يف مــدى قانوني دار أم
وجـرى اآلن وضـع جمموعـة       . تدبري احلماية املؤقتة يتضمن اآلن معايري القانون العريف الدويل         أو

مهمة من السوابق القضائية تبني أن ذلـك احلـق يفـرغ مـن مـضمونه يف احلـاالت الـيت يـستبدل                       
قـدر كـاف يتـيح      فيها املثول أمام القاضي باملثول أمام سـلطة تفتقـر إىل االسـتقاللية واحلياديـة ب               

. فحــص مــدى قانونيــة االحتجــاز ومــدى احتــرام حقــوق اإلنــسان املكفولــة للــشخص احملتجــز  
لقـضاة سـلطة مراجعـة األسـباب القانونيـة واملاديـة الكامنـة وراء احلرمـان مـن                اويتعني أن خيول    

وخـالل  .  وكذلك سلطة األمر بإخالء سبيل الـشخص احملتجـز         ، حكم بشأهنا  ، وإصدار ،احلرية
 يـتعني إجـراء مراجعـة دوريـة ملـدى           ، اليت ال تصدر فيهـا احملكمـة املختـصة احلكـم الـالزم             الفترة

قانونية وسالمة االحتجاز لتقييم مـدى اسـتمرار صـالحية األسـباب األصـلية الـيت مت االحتجـاز                   
 .على أساسها

إن اختصاص القاضي واستقالليته وحياده أمور ال غىن عنها تكفل احملافظة علـى مجيـع      - ٣١
 ويف مقابل احلجة القائلـة بـأن الـسلطة          .لك الضمانات، وال سيما احلق يف صدور أمر إحضار        ت

 يؤكــد املقــرر اخلــاص أن مجيــع طلبــات الطعــن ،التنفيذيــة خمولــة فحــص طلبــات أمــر اإلحــضار
إطالقـا مجيـع االشـتراطات الـيت يـستلزمها حـق الطعـن أمـام            تتوافر فيهـا    املقدمة إىل احلكومة ال     

ــسان    . حتجــازيف اال القاضــي ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــصدد، شــددت اللجن ــذا ال  يف عــدة ،ويف ه
 أن إمكانية قيام وزارة الداخلية مبراجعة احتجـاز أحـد طـاليب اللجـوء ال يـتالءم               ، على مناسبات

وإضــافة إىل ذلــك، أشــارت اللجنــة املعنيــة حبقــوق   . )١٨(٩املــادة  مــن ٤الفقــرة مــع متطلبــات 
أحـد وكـالء   ومتديـده إىل  وقائي الحتجاز الالبت يف مدى قانونية ا    اإلنسان إىل أن ختويل سلطة      

ــة ويف مناســبة . )١٩( مــن العهــد٩املــادة  مــن ٣الفقــرة  يتنــاىف مــع ، ولــيس أحــد القــضاة ،النياب
النيابــة عــدة مــرات بتجديــد االحتجــاز الــسابق علــى احملاكمــة، أحــد وكــالء  قــام فيهــا ،أخــرى

 نظــرا إىل أن ذلــك يعــين اعتبــار وكيــل ،م ارتياحهــاأعلنــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان عــد 
اعتبـاره موظفـا    مبـا يكفـل     ة سلطة تتمتع باملوضوعية املؤسسية الكافية  واحلياد الـضروري           ـالنياب

__________ 
 ).فنلندا (٢٩١/١٩٨٨، البالغ رقم ١٩٩٠أبريل / نيسان٢املرجع نفسه، املقرر املؤرخ  )١٨( 
 .١٠ ، الفقرةCCPR/C/79/Add.86املرجع نفسه، املالحظات اخلتامية، بيالروس، الوثيقة  )١٩( 
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 ٩ املـــادة مـــن ٣الفقـــرة خمـــوال مبوجـــب القـــانون ممارســـة الـــسلطة القـــضائية حـــسب فحـــوى 
 .)٢٠(العهد من
 مـن العهـد، فـإن الـدور     ٩تصلة اتصاال وثيقا باملـادة  وإذا ما وضعنا جانبا الضمانات امل  - ٣٢

اإلشرايف الذي تضطلع به اهليئة القضائية هو عامـل أساسـي يف احليلولـة دون وقـوع انتـهاكات                   
ــادتني        ــا يف امل ــصوص عليه ــهم املن ــن حريت ــون م ــذين حيرم ــوق األشــخاص ال ــن ١٠ و ٧حلق  م

ملة أو العقوبة القاسية أو الـال إنـسانية         إن املسؤولية إزاء احلق يف عدم التعرض للمعا       . )٢١(العهد
أو املهينة أو عدم التعرض للتعذيب تقع أساسا على كاهل املوظفني املكلفني حبراسـة الـشخص        

ومع ذلك، يتعني على القاضي أن يضطلع بدور مهم، هو فـرض الرقابـة علـى املعاملـة                 . احملتجز
 على السلطات القضائية املختـصة أن       لذا، يتعني . اليت يتلقاها أولئك الذين حيرمون من حريتهم      

ويـتعني أن يتـاح ذلـك الـسجل كـي يطلـع         . يكون يف حوزهتا سجل رمسي عن مجيع احملتجـزين        
عليه أقربـاء الـشخص احملتجـز وحماميـه ومجيـع مـن لـديهم مـصلحة مـشروعة يف االطـالع علـى                        

ة أو العقوبـة    ووفقـا التفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـ               . )٢٢(تلك املعلومات 
القاسية أو الال إنسانية أو املهينة، عندما يزعم شخص أمام الـسلطات القـضائية أنـه قـد تعـرض              
للتعذيب أو املعاملة القاسية لدى احتجازه علـى يـد قـوات األمـن، يـتعني البـدء علـى الفـور يف                       

عـن ذلـك إىل     إجراء حتقيق فعال وتـام وحمايـد يف املـزاعم املقدمـة كمـا يـتعني تقـدمي املـسؤولني                     
 .)٢٣(احملاكمة دون تأخري

وخالل حاالت الطوارئ، تتمثل إحدى اخلصائص، اليت غالبا ما تتميـز هبـا الـسلطات                 - ٣٣
ــه أو متنــع إشــراف      التنفيذيــة، يف حرمــان األشــخاص مــن حريتــهم يف الوقــت الــذي تقلــص في

طة مفادها أنـه    ويود املقرر اخلاص أن يسجل نق     . )٢٤(القضاء على مدى قانونية تلك اإلجراءات     
 مـن   ٢ ال تتـضمن قائمـة بـاحلقوق غـري القابلـة لالنتقـاص املتـضمنة يف الفقـرة                    ٩رغم أن املـادة     

ــادة  ــرتني    ٤امل ــواردة يف الفق ــضمانات ال ــإن ال ــادة  ٤ و ٣ مــن العهــد، ف ، إىل جانــب ٩ مــن امل
فعلــى ســبيل . الــضمانات األخــرى املتــصلة باالحتجــاز، تــسري علــى أي ظــرف مــن الظــروف 

__________ 
 .٣-١١، الفقرة )هنغاريا (٥٢١/١٩٩٢، البالغ رقم ١٩٩٦مارس / آذار٢٢املرجع نفسه، املقرر املؤرخ  )٢٠( 
لالطالع على مزيد من التفاصيل حول دور القضاء فيما يتعلق مبنع التعذيب، انظر التقرير العـام الثـاين عـشر                  )٢١( 

 .٤٥، الفقرة CPT/Inf (2002) 15ساءة املعاملة، الذي أصدرته اللجنة األوروبية املعنية مبنع التعذيب وإ
 .١١، الفقرة ٢٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظة العامة رقم  )٢٢( 
انظر أيضا املبادئ املتعلقة بالتقـصي الفعـال والتوثيـق بـشأن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                       )٢٣( 

 ٥٥/٨٩، الـيت أوصـت هبـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا               )توكول اسطنبول برو(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
 .٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول٤املؤرخ 

 .٥٣-٥١، الفقرات A/HRC/4/24تقرير املقرر اخلاص  )٢٤( 
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، وضــمانات عــدم التعــرض )٢٥(، يتعلــق ذلــك بــاحلق يف االطــالع علــى أســباب االحتجــازاملثــال
، واحلـق يف الطعـن      )٢٧(، واحملافظـة علـى املعـايري العاديـة لألدلـة          )٢٦(لإلساءات خالل االستجواب  

 .أمام القاضي يف قانونية االحتجاز
األطـراف تـتفهم   الـدول  ”وقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن اقتناعهـا بـأن             - ٣٤

ــتثنائية      ــه ال جيــب يف احلــاالت االس ــا أن ــن  عموم  وتــدبري اإلحــضاراحلــق يف أمــر  االنتقــاص م
وإضـــافة إىل ذلـــك، تـــرى اللجنـــة أن ســـبل االنتـــصاف املـــشار إليهـــا يف        . املؤقتـــة احلمايـــة
، هـي جـزء أصـيل مـن العهـد يف            ٢، واملفسرة يف جمموعها باملـادة       ٩املادة    من ٤و   ٣ الفقرتني
وعلى الصعيد اإلقليمي، قضت احملكمة الدولية حلقوق اإلنسان بأن لـيس بوسـع       . )٢٨(“عهجممو

 .)٢٩(الدول االنتقاص من احلق يف صدور أمر اإلحضار، وال حىت يف الظروف االستثنائية
 

 ضمانات توافر اإلجراءات القانونية الواجبة -باء  
أمـام حمكمـة خمتـصة ومـستقلة      من العهد لكل شخص إمكانية املثـول  ١٤تضمن املادة    - ٣٥

وحمايــدة لتحديــد حقوقــه وواجباتــه املدنيــة، وتلقــي كــل شــخص يــشتبه يف ارتكابــه جرميــة مــا   
 واألحكــام املــشاهبة يف املعــايري الدوليــة تتــسم ١٤والــضمانات املبينــة يف املــادة . حماكمــة عادلــة

ألخـري املقـدم إىل     وقـد أشـار املقـرر اخلـاص، يف تقريـره ا           . بسمة أساسـية ومعقـدة يف آن واحـد        
جملس حقوق اإلنسان، إىل اجلوانب الواردة يف املادة فيما يتعلق بالضمانات القانونيـة واملـسائل    
األخرى ذات السمة املؤسسية من قبيل تقسيم السلطات، واسـتقاللية احملـاكم، ومـا إىل ذلـك،                 

__________ 
أعلنت احملاكم يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عـدم قانونيـة املمارسـة املتمثلـة يف عـدم                      )٢٥( 

. إبـالغ األشـخاص املقبـوض علـيهم بأسـباب احتجـازهم لـدى سـريان قـوانني الطـوارئ يف أيرلنـدا الــشمالية           
إضــافة إىل ذلــك أشــارت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان إىل تلــك املمارســة يف قــضية أيرلنــدا ضــد            

 .املتحدة اململكة
 مــن العهــد، وذلــك يف احملاكمــات الــيت ٧دة ال جيــوز قبــول أي بيــان أو اعتــراف أو دليــل يقــدم انتــهاكا للمــا )٢٦( 

اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، املالحظـة العامـة           (، مبـا يف ذلـك احلـاالت االسـتثنائية           ١٤نصت عليهـا املـادة      
 ).٣٢ رقم

 .٣٣، الفقرة ٣٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظة العامة رقم  )٢٧( 
 .٩، الصفحة ٢٩املرجع نفسه، املالحظة العامة رقم  )٢٨( 
، الرأي  ١٣، الوثيقة رقم    OEA/Ser.L/V/II.71،  ١٩٨٧احملكمة الدولية حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي لعام         )٢٩( 

 .، أمــر اإلحــضار يف ظــل تعليــق الــضمانات ١٩٨٧ينــاير / كــانون الثــاين٣٠، املــؤرخ OC-8/87االستــشاري 
احملكمــة : انظــر. بــاإلجراءات القانونيــة الواجبــةاملتــصلة الــضمانات وتــرى احملكمــة أنــه ال ميكــن أيــضا تعليــق 

ستـشاري  الرأي ا ال،  ١٣، الوثيقة   OEA/Ser.L.V/II.74،  ١٩٨٨الدولية حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي لعام       
OC-9/87 حاالت الطوارئيف ، الضمانات القضائية ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٦، املؤرخ. 
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اسـة املقتـضيات    وسـيجري يف إطـار تلـك الفرصـة در         . )٣٠(املتعلقة بإمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء       
، اليت تلزم الدول بضمان اختاذ سلسلة مـن التـدابري تكفـل عدالـة               ١٤األخرى املنبثقة عن املادة     

وعالنية احملاكمات، وعدم اإللزام بتجرمي الـنفس أو اإلقـرار بالـذنب، واملثـول للمحاكمـة دون           
حملاكمـة،  تأخري ال موجب لـه، وتـويل الـدفاع عـن الـنفس أو مبـساعدة حمـام، واحلـضور وقـت ا                

والنظر يف طلبات االستئناف، وتوفري شهود اإلثبات وشهود النفي واستجواهبم، وتوفري ترمجـة             
وإضـافة  . فورية وحتريرية، وإصدار احلكم بصورة علنيـة ومـستنرية، واحلـق يف اسـتئناف احلكـم       

 عـن طريـق التعـذيب    ةإىل ذلك يتعني علـى الـدول أن تكفـل حظـر اسـتعمال األدلـة املستخلـص                 
ي شكل من أشكال اإلكراه، وحظر تطبيق القوانني اجلنائيـة بـأثر رجعـي، وكـذلك حظـر                  أ أو

 ).قاعدة عدم جواز احملاكمة مرتني على نفس اجلرم(احملاكمة مرتني على نفس اجلرم 
ومن خالل التدخالت املتعددة اليت باشرها املقرر اخلاص، يتبني أنه عند تقلـيص قـدرة           - ٣٦

لــيص نطــاق اختــصاصاهتم أو إهــدار اســتقالليتهم، تتعــرض معظــم  القــضاة علــى العمــل، أي تق
اســتبعاد األدلــة املستخلــصة عــن طريــق : الــضمانات القــضائية للخطــر، وعلــى وجــه اخلــصوص

ــأخري       التعــذيب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال اإلكــراه؛ واحلــق يف املثــول للمحاكمــة دون ت
موجـــب لـــه؛ واحلـــق يف إبـــالغ الـــسلطات القـــضائية املختـــصة باالنتـــهاكات الـــيت تتعـــرض  ال
حقــوق املتــهم يف مجيــع مراحــل احملاكمــة؛ واحلــق يف اســتئناف احلكــم واحلــق األساســي يف   هلــا

 .افتراض الرباءة
وهنــاك جانــب حمــوري آخــر يف تلــك املــسألة هــو دور اهليئــة القــضائية يف البلــدان الــيت  - ٣٧
ــة إىل الــشرطة القــضائية، ولكــن تكــون ضــمن االختــصاص     توكــل  ال فيهــا التحقيقــات اجلنائي

املباشر للشرطة التنفيذية؛ لـيس فحـسب بـسبب خمـاطر الفـرار مـن العقـاب الـيت حتـدث عنـدما                       
يتمخض التحقيق عـن نـسب املـسؤولية إىل عـاملني باجلهـاز التنفيـذي، ولكـن بـسبب ضـرورة                     

ت العامة، يف مواجهة تدابري إثبات حمـددة قـد تتعـارض مـع              احملافظة على حقوق األفراد واحلريا    
ممارسة تلك احلريات، من قبيل تسجيل املكاملات اهلاتفيـة، والتفتـيش الـذايت، وتفتـيش املنـازل،                

ويــود ).  مــن العهــد١٧املــادة (وفــرض الرقابــة علــى الربيــد، فيمــا يتعلــق بــاحلق يف اخلــصوصية  
ني أن يؤديه القـضاة يف تلـك احلـاالت بغـرض كفالـة أن          املقرر اخلاص أن ينوه بالدور الذي يتع      

 .تكون تلك التدابري قانونية، وأن تنفذ لغاية مشروعة، وأن تفضي إىل تلك الغاية
__________ 

ــر املقــرر اخلــاص    )٣٠(  ــة حبقــوق اإلنــسان تفاصــيل بــشأن املــسألة،       وأ. A/HRC/8/4تقري ــة املعني ــضا جلن وردت أي
وأحـاط  .  بغـرض تطبيقهـا علـى حنـو أفـضل          ١٤وعرضت يف مالحظتها العامة األخرية تفـسريا عمليـا للمـادة            

املقرر اخلـاص أيـضا علمـا بـالتقرير اخلتـامي املقـدم مـن الـسيدين ساتنيـسالف تشرنيـشنكو وولـيم تريـت إىل                          
احلـق  . إقامة العدل وتأمني حقوق اإلنـسان للمحتجـزين       ”نع التمييز ومحاية األقليات املعنون      اللجنة الفرعية مل  
 .E/CN.4/Sud.2/1994/24 الوثيقة ،“االعتراف احلايل به والتدابري الالزمة لتعزيزه: يف حماكمة عادلة
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 )٣١(وحــسب مــا أوردتــه اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف مالحظاتــه العامــة األخــرية  - ٣٨
إمكانيـة  تـوفري   د اجلوانـب احملوريـة يف       ، فـإن أحـ    )٣٢(بيَّنه املقرر اخلـاص يف التقـارير األخـرية         وما

وحسب ما ذكره كل من اللجنة واملقـرر اخلـاص، يـتعني            . هو مبدأ املساواة  اللجوء إىل القضاء    
 من العهد اليت حتظر القوانني التمييزية وحتمي احلـق          ٢٦ و   ٣ و ١-٢ باملواد   ١٤أن ُتربط املادة    

 .ات أو الطريقة اليت ُتطبق هبا القواننييف املساواة أمام احملاكم، سواء فيما خيتص باإلجراء
 مـن العهـد ليـست مدرجـة ضـمن           ١٤إن ضمانات عدالة احملاكمات الواردة يف املـادة          - ٣٩

تطـوير  يتـوخى  ومـع ذلـك،   . ٤وفقـا للمـادة   لالنتقـاص  احلقوق اليت من الواضح أهنا غـري قابلـة    
يف احملاكمـة العادلـة بقائمـة       القانون الدويل وطريقة تطبيقه إدراج جانب كبري من حمتـوى احلـق             

وهذا هو مـا سـجله املقـرر اخلـاص          . احلقوق اليت ال ميكن تعليقها حتت أي ظرف من الظروف         
املعــايري وبينــه يف تقريــره املقــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان خــالل دورتــه الرابعــة، اســتنادا إىل   

ظـة العامـة األخـرية      ومنذ ذلك احلـني أكـدت مـن جديـد املالح          . )٣٣(والسوابق القضائية الدولية  
ينبغـي للـدول الـيت ال تتقيـد يف ظـل          ”: الصادرة عن اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ذلـك املبـدأ            

ــادة      ــة مبوجــب امل ــادة املطلوب ــاإلجراءات املعت ــة أن تكــون  ١٤ظــروف الطــوارئ العامــة ب  كفال
اإلطـالق  وال جيـوز علـى      . االستثناءات يف أضيق احلدود اليت تفرضها مقتضيات الوضع الفعلـي         

أن ختــضع ضــمانات احملاكمــة العادلــة لتــدابري التقييــد الــيت قــد تــؤدي إىل التحايــل علــى محايــة     
 .)٣٤(“احلقوق غري القابلة لالنتقاص

 
 دواعي القلق -جيم  

ســـنحت الفرصـــة للمقـــرر اخلـــاص، علـــى مـــدار واليتـــه، بدراســـة احلـــاالت املتـــصلة   - ٤٠
دون الـضمانات الواجبـة، ممـا أفـضى إىل وضـع            باالعتقاالت التعسفية واحملاكمـات الـيت جـرت         

وينطبق ذلك على احلاالت اليت حدث فيها، علـى سـبيل املثـال،             . قيود على عمل قطاع العدل    
مغطــاة ”املمارســة املتعلقــة باالســتعانة بقــضاة اتبــاع أو  نقــل االختــصاص إىل حمــاكم عــسكرية

ري شـواغل خاصـة فيمـا يتعلـق     إن االعتقاالت واحملاكمات املتصلة باإلرهاب تث . )٣٥(“رؤوسهم
__________ 

 .١٤-٧، الفقرات ٣٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظة العامة رقم  )٣١( 
 .٥٤-١٥، الفقرات E/HRC/8/4تقرير املقرر اخلاص،  )٣٢( 
 .٤٩، الفقرة S/HRC/4/25تقرير املقرر اخلاص  )٣٣( 
 .٦، الفقرة ٣٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظة العامة رقم  )٣٤( 
تعلـق  وفيمـا ي . ٤٧-١٨، الفقـرات  A/61/384فيما يتعلـق باحملاكمـات العـسكرية، انظـر تقريـر املقـرر اخلـاص            )٣٥( 

وقــد أعلنــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق . ٣١، الفقــرة A/HRC/4/25، انظــر التقريــر “طــاة رؤوســهماملغ”بالقــضاة 
 .٣٢اإلنسان عن رأيها إزاء املسألتني يف املالحظة العامة رقم 
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 )٣٦(ويف هذا الصدد، يشري املقرر اخلاص إىل التقـارير الـيت درس فيهـا املـسألة              . باملسار القضائي 
إطـار  وكذلك األعمال اليت قام هبا بصدد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف              

 .عملية مكافحة اإلرهاب
اص عــن قلقــه اجلــدي إزاء االعتقــاالت الوقائيــة  ويف تلــك املناســبة، أعــرب املقــرر اخلــ  - ٤١

احملافظـة علـى األمـن العـام؛ وعمليـات         إىل  املطولة؛ واالعتقاالت املـستندة إىل دوافـع صـحية أو           
أو الدينيــة الــيت العرفيــة التــسليم دون رقابــة قــضائية، أو احملاكمــات الــيت جتريهــا حمــاكم العدالــة  

ــة املت   ال ــادئ الدولي ــام املب ــشكل ت ــد تفــضي إىل إهــدار     تراعــي ب ــيت ق ــسان وال ــة حبقــوق اإلن علق
 . اإلجراءات القضائية

واملسألة امللحة يف الوقت الراهن هي احلالـة القانونيـة للمهـاجرين وطـاليب اللجـوء الـيت                   - ٤٢
ماليــني األشــخاص الــذين يتعرضــون لتقييــدات خطــرية تفــرض علــى حقهــم يف بــسببها يتــضرر 

لذين يتعرضون لالحتجاز بشكل متكرر مبوجب أوامـر إداريـة          احلرية يف إطار تدابري اهلجرة، وا     
وقد أعلنـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف عـدة مناسـبات رأيهـا الـذي          . دون رقابة قضائية 

ده أن متديــد حرمــان املهــاجر مــن حريتــه دون أي مــربر ودون تــوفري إمكانيــة عرضــه علــى  امفــ
 .)٣٧( من العهد٩القضاء ميثل انتهاكا للمادة 

ة تـسع  إىل جانـب  ،ويود املقرر اخلاص أن يشري إىل الرسـالة الـيت وجهتـها تلـك اللجنـة        - ٤٣
اإلجــراءات اخلاصــة التابعــة لألمــم املتحــدة، إىل بلــدان االحتــاد األورويب يف  القــائمني علــى مــن 
قلق إزاء القواعـد الـيت تـضمنها األمـر التـوجيهي      العرب فيها عن    ، اليت أُ  ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٦
. ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ١٨اد األورويب بشأن العودة الـذي اعتمـده الربملـان األورويب يف             لالحت

ويف الرسالة املذكورة أبدى اخلرباء شكوكهم القوية إزاء بنود األمر التـوجيهي، حيـث اعتـربوا                
 ومنها نظام االحتجاز الـساري يف أثنـاء عمليـة      ،أن هناك الكثري من اجلوانب اليت تثري قلقا بالغا        

إلعادة إىل الوطن، الذي يسري أيضا على القـصر غـري املـصحوبني بآبـائهم أو ذويهـم، وعلـى                ا
 أشـهر  ٦ويـنص األمـر التـوجيهي علـى فتـرات احتجـاز تتـراوح مـا بـني             . فئات ضـعيفة أخـرى    

وينطوي ذلك على خطورة شديدة ألنه يضع القصر غري املصحوبني بـذويهم يف             .  شهرا ١٨ و
إن جتـرمي  . ، مما يزيد مـن خطـورة وحـساسية الظـروف الـيت يعيـشوهنا          حالة شبيهة حبالة اجملرمني   

اهلجــرة غــري املنظمــة واللجــوء إىل االحتجــاز بوصــفه آليــة مــن آليــات العقــاب هــو أمــر مفــرط   

__________ 
 ٣٢ املالحظـة العامـة رقـم        انظر أيضا يف هذا اخلصوص،    . E/CN.4/2005/60 و   A/60/321تقريرا املقرر اخلاص     )٣٦( 

 .الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٩٠٠/١٩٩٩، الـــبالغ رقـــم ٢٠٠٢أكتـــوبر / األولتـــشرين ٢٨انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال املقـــرر املـــؤرخ   )٣٧( 

 ).استراليا (١٠١٤/٢٠٠١، البالغ رقم ٢٠٠٣أغسطس /آب ٦، واملقرر املؤرخ )استراليا(
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أن بـ ويف هذا الصدد، أوصى اخلـرباء بـالنظر يف وضـع تـدابري بديلـة لالحتجـاز و                 . بشكل مؤكد 
 جيــدرو. التزامــات الــدول يف هــذا اخلــصوصتتــضمن التــشريعات إشــارات أكثــر وضــوحا عــن 

أيــضا تأكيــد أمهيــة الوفــاء باحتياجــات الفئــات الــضعيفة، حيــث إن مــن احلتمــي محايــة ضــحايا  
 وضـحايا العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب، وتـوفري        ،املعاملة القاسية النفسية واجلسدية  

وختامـا،  . لبـت يف حـاالهتم    ضمانات خاصة هلم، كما يتعني مشوهلم برعاية خاصة خالل فترة ا          
ال يكفــل األمــر التــوجيهي ضــمانات قانونيــة وقــضائية كافيــة، وال حــىت فيمــا خيــتص بظــروف   
االحتجاز، أو املراجعة القضائية اليت يتعني على املهـاجر نفـسه، يف مجيـع األحـوال، الـسعي إىل                   

، ولكنـها   ميـنح ازإن تلـك املراجعـة القـضائية ليـست امتيـ     . احلصول عليها لدى إعادته إىل وطنه  
وإضـافة إىل   . حق من حقوق اإلنسان يتعني على الدول كفالته حـىت يف حالـة الطـوارئ العامـة                

ذلك، فإن احتمال اقتران قرار اإلعادة إىل الـوطن حبظـر العـودة إىل االحتـاد األورويب قبـل فتـرة                   
 .العاملي“ةعدم اإلعادة القسري” قد متتد إىل ست سنوات، من شأنه أن يشكل انتهاكا ملبدأ

 مـن  ١٦املـادة   مـن  ٨مـا جـاء يف الفقـرة    ويرى املقـرر اخلـاص أن مـن املالئـم تـسجيل         - ٤٤
ــراد أســرهم      ــع العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق مجي ــة املتعلقــة حبماي ــة الدولي  وكــذلك ،االتفاقي

 الــيت أصـدرهتا اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنـسان بــشأن حالــة األجانــب   ١٥املالحظـة العامــة رقــم  
 بـشأن احلالـة املتعلقـة باملهـاجرين وطـاليب      ٥ رقـم  تـداول ، وكـذلك ال  )٧الفقرة  (جب العهد   مبو

ــدأ (اللجــوء الــذي أصــدره الفريــق العامــل املعــين مبــسألة االحتجــاز التعــسفي      جيــب ”): ٨املب
، وبيـان   اإلبالغ عن إجراء االحتجاز خطيا وبلغة يفهمها طالب اللجـوء، مـع عـرض األسـباب               

طة قضائية تبـت بـسرعة يف   سلطالب اللجوء أو املهاجر مبوجبها الطعن أمام       الشروط اليت حيق ل   
وارتـأى الفريـق    . )٣٨(“مشروعية اإلجراء، وتـأمر بـإطالق سـراح مقـدم الطلـب حـسب احلالـة               

جـاز، حـىت فيمـا يتعلـق باملهـاجرين وملتمـسي            كل قـرار احت   ”العامل، يف مناسبات أخرى، أن      
 هيئة خمتصة مستقلة ونزيهة، للتحقـق مـن ضـرورة اختـاذه             اللجوء، ينبغي أن تنظر فيه حمكمة أو      

ــه   ــن توافق ــع وم ــد يف حــال احتجــاز أشــخاص أو طــردهم       م ــانون الــدويل، والتأك ــد الق قواع
ــضمانات القا   أو ــستفيدوا مــن ال ــة   نوردهــم دون أن ي ــة، مــن أن حبــسهم وطــردهم يف مرحل ني

ة القــضائية التــيقن مــن أن ويف مجيــع احلــاالت يــتعني علــى الــسلط. )٣٩(“الحقــة ُيعتــربان تعــسفا
 وكـذلك   ،حقوق اإلنسان املتعلقة بالشخص املرحل لن تتعرض لالنتـهاك يف البلـد املرحـل إليـه               

 .من التقيد الصارم باحلق يف عدم اإلعادة القسرية

__________ 
 .، املرفق الثاينE/CN.4/2000/4لتعسفي، تقرير الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز ا )٣٨( 
 .٨٦، الفقرة E/CN.4/2004/3تقرير الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي،  )٣٩( 
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 مكافآت القضاة - سادسا 
 كثريا ما ُيوجه اهتمام املقرر اخلاص إىل مسألة تردي ظـروف عمـل القـضاة باعتبارهـا                 - ٤٥

علــى وجــه يف بعــض املنــاطق وتــزداد حدتــه  )٤٠( عمــل الــسلطة القــضائيةيفعــامال خطــريا يــؤثر 
ويـود املقـرر اخلـاص التـذكري بأنـه مثلمـا حتتـاج الـسلطة القـضائية إىل مـوارد كافيـة              . اخلصوص

، فــإن القــضاة أيــضا ينبغــي أن حيــصلوا علــى بفعاليــة وكفــاءة ويف حيــادألداء املهــام املناطــة هبــا 
ومـن الثابـت    . لكـسب ا وحيـدا ل   ئقة تسمح هلم بأن يعتمدوا مهامهم القضائية مصدر       رواتب ال 

 للغايـــة ةســـلبي اًآثــار  حيـــدثأن ختفــيض رواتـــب القــضاة أو إبقاءهـــا يف مـــستويات منخفــضة    
 . وهيبتها موثوقيتها يف، ومن مث حسن سري العدالة يف

 بــشكل مالئــم يتجلــىر  بتقــدي إن مل حتــظ مهنــة القاضــيُيــذكر أن ،فــي املقــام األولف - ٤٦
يتخذون القضاء مهنة هلم مما يـؤدي       من  ، فسوف يقل عدد     هموظروف عمل  القضاة   اتبور يف

. علـــى املـــدى الطويـــل إىل نـــدرة األشـــخاص ذوي املـــؤهالت واملهـــارات الالزمـــة ملمارســـتها
.  إىل القـــضاءاللجـــوء إمكانيـــة يف عـــدد القـــضاة مـــشاكل خطـــرية تـــؤثر  يفنقصالـــويـــستتبع 

قـد جيـد نفـسه       كـاف عـن عملـه        تعـويض لقاضي الذي ال حيصل على       فإن ا  قام الثاين، امل يف أما
 حــىت ولــو كانــت  إىل ممارســة أنــشطة اقتــصادية أخــرى إىل جانــب مهامــه القــضائية  حاجــة  يف

وأخـريا، ينبـه املقـرر اخلـاص     . هلـا  بل تضر بتنفيـذه  واليته كقاضاألنشطة املذكورة ال تتفق مع    
 يكونـوا أكثـر عرضـة للوقـوع فريـسة          قـد حيصلون على رواتب مالئمـة      أن القضاة الذين ال     إىل  

 يف اســتقالليتهم مبــا لــذلك مــن عواقــب وخيمــة قــد تــؤثر       ،إلغــراءات املمارســات الفاســدة  
 . ومسعتهاموثوقيتها حسن سري العدالة وويفوحيادهم 

ورغــم أن التــشريعات الوطنيــة ترســخ مبــدأ عــدم املــساس برواتــب القــضاة مــن خــالل  - ٤٧
ــد ــرر اخلــاص          ت ــدفع املق ــا ي ــو م ــهك، وه ــا ُينت ــدأ كــثريا م ــذا املب ــإن ه ــة، ف ــة متنوع ابري حكومي
 ة ماليــمكافــأةد علــى ضــرورة حــصول القــضاة علــى التــذكري بالــصكوك الدوليــة الــيت تــشّد إىل

ــ ــايل ةعادل ــسلطة القــضائية    : ، وهــي كالت ــة باســتقالل ال ــادئ األساســية املتعلق ــدأ (املب ، )١١املب
وميثـــاق القـــضاة ، )٥اإلجـــراء (قـــة بـــالتطبيق الفعـــال للمبـــادئ األساســـية  واإلجـــراءات املتعل

، واملبـــادئ )٦املبـــدأ (، وامليثـــاق األورويب املتعلـــق بلــوائح مهنـــة القـــضاء  )١٣املـــادة ( العــاملي 
والتوجيهات املتعلقة باحلق يف حماكمـة عادلـة ويف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف أفريقيـا               

__________ 
انظر للتوضيح املالحظـات التمهيديـة الـيت أعـدها املقـرر اخلـاص عـن زيارتـه جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                         )٤٠( 

)A/HRC/4/25/Add.3 (قريــر اخلتــامي ، والت)٤، الفقــرةA/HRC/8/4/Add.2 وكــذلك ). ٣٦ و ٣٥، الفقرتــان
أعربــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان عــن انزعاجهــا إزاء ضــآلة املكافــآت الــيت حيــصل عليهــا القــضاة             

أو تــأخر ) ٢١، الفقــرة CCPR/C/COD/CO/3املالحظــات اخلتاميــة املتعلقــة جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، (
 ). ١٢، الفقرة CCPR/CO/74/GEOالحظات اخلتامية املتعلقة جبورجيا، امل(دفع رواتبهم 
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ــدأ ألــف (  املتعلــق باســتقالل القــضاء املعــروف باســم    العــاملي ومــشروع اإلعــالن ،))م (٤-املب
ــينغفي” ــان  (“إعـــالن سـ ــاق ا))ب( و) أ (١٨ و) أ( ١٦املادتـ ــبرييأل، وامليثـ ــي - يـ  األمريكـ

، وإعالن بيجني بشأن املبادئ املتصلة باسـتقالل القـضاء يف منطقـة الرابطـة             )٣٢املادة  (للقضاة  
ســتقالل القــضاء با  املتعلقــة، ومبــادئ بــرغ هــاوس)٣١املبــدأ  (القانونيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ

 الـصادرة عــن اللجنـة الوزاريــة للـدول األعــضاء    ١٢) ٩٤ (صــاد والتوصـية  ،)٤املبــدأ (الـدويل  
، ‘٢’-أ-٢-املبـدآن أوال  (استقالل مهنـة القـضاء وكفاءهتـا ومهامهـا          بشأن   )جملس أوروبا  يف(

 ).ب-١-وثالثا
 

 ة على ساحة القضاء الدويلاملستجدات اهلام - سابعا 
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري - ألف 

، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة االتفاقيــة الدوليــة     ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠يف  - ٤٨
 أمهيتـها   الـضوء علـى     املقـرر اخلـاص    سـلط حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري الـيت             

 املقــرر ارتيــاحوإنــه ملــن دواعــي . )A/61/384 (تقريــره الــسابق مــن ١٧ إىل ٧ن الفقــرات مــ يف
عـدد   دولـة و ٧٣اخلاص أن بلغ عدد الدول املوقعة حىت اآلن علـى هـذا الـصك القـانوين القـّيم               

 دول؛ وهــو يــدعو الــدول كافــة إىل املــسارعة بــالتوقيع علــى االتفاقيــة  ٤الــدول األطــراف فيــه 
 كـي تـدخل     ااملطلـوب توافرهـ   صكوك  ك التصديق عليها إىل الــ     حىت يصل عدد صكو   املذكورة  
أن تعتـرف  ومن ناحيـة أخـرى، يهيـب املقـرر اخلـاص جبميـع الـدول         .  صكا ٢٠ أي   حيز النفاذ 

 بتلقي البالغات الواردة من األفراد والـدول         املعنية حباالت االختفاء القسري    باختصاص اللجنة 
 .٣٢  و٣١ملادتني  ألحكام اوبدراستها وذلك وفقا

 
 تطورات القضايا املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية - باء 

املفــصلة رز فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات اجلاريــة، يــشيد املقــرر اخلــاص بأوجــه التقــدم احملــ   - ٤٩
 : يلي فيما

 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ١ 

لـسابق لـرئيس أركـان      يعد األمر بإلقاء القبض علـى الـسيد بوسـكو نتاغانـدا، النائـب ا               - ٥٠
ــذي     ــر الكونغــو، ال ــة لتحري ــة  احملكمــةأصــدرتهالقــوى الوطني ــة الدولي ــسان اجلنائي ــل / يف ني أبري

، يــدعو املقــرر اخلــاص ســلطات مجهوريــة الكونغــو      ولــذا . ، خطــوة عظيمــة األمهيــة  ٢٠٠٨
إبـداء     جرائم إضافة إىل اجملتمع الدويل إىل      ما ارتكبه من  الدميقراطية وسائر البلدان املتضررة من      

 .التعاون مع احملكمة
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قضية املعروضة على احملكمة اجلنائيـة الدوليـة واملتـهم          وأُحيط املقرر اخلاص علما بأن ال      - ٥١
السيد توماس لوبانغا، رئيس احتاد الوطنيني الكونغوليني، قد تأجل النظر فيها بغية ضـمان              فيها  

ــة عادلـــة، و  ــيما حـــق املتـــهم يف حماكمـ ــه يف ال سـ ــإعـــدادحقـ ويأمـــل املقـــرر اخلـــاص  . ه دفاعـ
 .النظر يف القضية بعد تسوية املسائل اإلجرائية على النحو الواجبستأنف ُي أن

للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة      تمهيديـة    الـدائرة ال   عقـدت ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ويف   - ٥٢
غودجولــو ْناجنــا والــسيد مــاتيو تاملوجهــة إىل الــسيد جريمــان كاالعتمــاد التــهم اســتماع جلــسة 

ــهَمني بارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإل     ــسانيةشــوي، املت ــد شــارك يف اجل . ن ــسة وق ل
 .املمثلون القانونيون للمجين عليهم

 
 مجهورية أفريقيا الوسطى - ٢ 

  اجلنائيــة الدوليــة، ســلمت الــسلطات البلجيكيــة إىل احملكمــة ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣يف  - ٥٣
 أي بعـد يـوم   ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢٤ض عليـه يف  بيري مببا غومبـو الـذي ألقـي القـب      -السيد جان 

واحد من إصدار احملكمة أمـرا بـذلك، وهـو مـا يـدلل علـى روح التعـاون الـيت أبـدهتا احلكومـة                 
والــسيد بِمبــا، رئــيس حركــة حتريــر الكونغــو وقائــدها   . البلجيكيــة فيمــا يتــصل بتلــك القــضية 

لــــيم مجهوريــــة  بارتكــــاب جــــرائم حــــرب وجــــرائم ضــــد اإلنــــسانية يف إق األعلــــى، متــــهٌم
 .الوسطى أفريقيا

 
 دارفور - ٣ 

 رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تقريــره  عــرض، ٢٠٠٧ ديــسمرب/ كــانون األول٥يف  - ٥٤
ويف سياق هذا التقرير، انتقـد رئـيس احملكمـة عـدم تعـاون حكومـة       . لى جملس األمنعالسادس  

ــسودان وطلـــب توجيـــه رســـالة      )٢٠٠٥( ١٥٩٣ كـــي ميتثـــل الـــسودان للقـــرار    مجاعيـــةالـ
كانــــت الــــدائرة و. احملكمــــةأوامــــر إلقــــاء القــــبض علــــى املتــــهمني حــــسب طلــــب   ُتنفــــذو

ــة ــد التمهيديـ ــدرت، يف  قـ ــسانأصـ ــل /نيـ ــرين ، ٢٠٠٧أبريـ ــاأمـ ــارون  بـ ــد هـ ــى أمحـ لقبض علـ
يف و.  جرميـــة مـــن جـــرائم احلـــرب واجلـــرائم ضـــد اإلنـــسانية ٥١ مـــارتكاهبال كـــشيب وعلـــى

تنفيذ أمـري   تطلب فيه   إىل حكومة السودان     اًتماس ال أحالت احملكمة ،  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٤
ويعرب املقـرر اخلـاص     . بيد أن أيا من األمرين مل يتم تنفيذه حىت اآلن         . ينالقبض على املذكورَ  

وحيــث احلكومــة الــسودانية وســائر ؛  عــدم تعــاون حكومــة الــسودان مــع احملكمــةإزاء قلقــهعــن 
فالت من العقاب على اجلـرائم املقترفـة      األطراف األخرى الضالعة يف الرتاع على وضع حد لإل        

 جملـس   الـصادر عـن   والبيـان الرئاسـي  )٢٠٠٥( ١٥٩٣وذلك وفقا ألحكام القرار ،  يف دارفور 
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يوليــه، طلــب املــدعي العــام للمحكمــة / متــوز١٤ ويف )٤١(٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٦األمــن يف 
ــة ــرئيس الــسوداين، عمــر حــسن البــشري، بتهمــة     إلقــاءاجلنائي ــة  القــبض علــى ال ــادة اجلماعي اإلب

 .وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق سكان دارفور
 

 أوغندا - ٤ 

  الدوليـة  دائرة التمهيديـة الثانيـة باحملكمـة اجلنائيـة        الـ ، أصـدرت    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨يف   - ٥٥
 أوامر بإلقاء القبض على مخسة من قياديي جيش الرب للمقاومة بتهمـة ارتكـاب جـرائم               مخسة

 عـدم القـبض علـى أي مـن     قلقـه إزاء ويعرب املقرر اخلـاص عـن   . نسانية وجرائم حرب ضد اإل 
 . سنوات على صدور أوامر القبض عليهمثالثاخلمسة املشتبه فيهم رغم مرور أكثر من 

 
 الدوائر االستثنائية حملاكم كمبوديا - جيم 

ــال       - ٥٦ ــدء أعم ــى ب ــضوء عل ــرر اخلــاص ال ــسلط املق ــتثنائية ي ــدوائر االس ــة  وحب. ال ــول هناي ل
  احتجاز مخسة من املـشتبه فـيهم منـهم         الدوائر االستثنائية ، كان قد جرى بأمر من       ٢٠٠٧ عام

هـم  واُت. “٢رقـم   رفيـق   ال” ونيـون تـشيا املعـروف باسـم          ، رئـيس الدولـة الـسابق      ،خيو سامفان 
. اخلمسة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية إىل جانـب اهتـام ثالثـة منـهم بارتكـاب جـرائم حـرب                 

ة التمهيديـة يف تـشرين      رلـدائ لاألوىل  لـسة   انعقـاد اجل  إىل  ملقـرر اخلـاص     شري ا صعيد آخر، ي  وعلى  
 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 
 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة - دال 

ة  للتحقيـــق يف جـــرائم اإلبـــاد١٩٩٤نــشئت احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا عـــام  أُُ - ٥٧
 كـانون   ١اجلماعية واجلرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب املرتكبـة يف روانـدا يف الفتـرة مـن                     

ــاين ــاير إىل /الث أمــام أقيمــت وقــد . ، وحماكمــة مرتكبيهــا ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٣١ين
. يـشتبه يف اقتـرافهم اجلـرائم املـذكورة         شخـصا    ٥٠أكثر مـن    دعاوى ضد   احملكمة منذ إنشائها    

م بــيالي الــيت تــشغل حاليــا منــصب مفوضــة األمــم  ثمــة ملــدة أربــع ســنوات نافــانورأســت احملك
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن وزيـــر العـــدل الروانـــدي قـــام يف . املتحـــدة الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان

، وهـو   ٢٠٠٦أبريل  /أغسطس بنشر تقرير جلنة التحقيق اليت أنشأهتا حكومته يف نيسان         /آب ٥
 يف اإلبــادة اجلماعيــة، معلنــا عــزم بلــده اللجــوء إىل جهــة   عــوم املزالتقريــر املتعلــق بــدور فرنــسا 

 . تورطهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية يفاالختصاص العاملي حملاكمة غري الروانديني املشتبه

__________ 
 )٤١( S/PRST/2008/21. 
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 حملاكمـــة األشـــخاص ١٩٩٣نـــشئت احملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الـــسابقة عـــام  وأُ - ٥٨
قلــيم مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة االشــتراكية املــسؤولني عــن اجلــرائم اخلطــرية املرتكبــة يف إ

تـاريخ حيـدده جملـس األمـن بعـد إعـادة            وحـىت    ١٩٩١ينـاير   / كانون الثـاين   ١ابتداًء من   السابقة  
 ١٩٩٩مــارس /حــىت آذارحــدد ومبــا أن جملــس األمــن مل يكــن قــد . إحــالل الــسالم يف اإلقلــيم

ملرتكبـة أثنـاء أزمـة كوسـوفو تنـدرج       لمحكمـة، فـإن اجلـرائم ا      تاريخ انتهاء االختصاص الزمين ل    
 .الوالية املناطة هبا يف
 مؤســستني دائمــتني، فقــد وضــع جملــس األمــن  لتكونــا ن احملكمــتني مل ُتنــشآ إوحيــث  - ٥٩

مجيـع  لبـت يف     ا ٢٠٠٨حبلول هناية عـام      جيري مبقتضاها    ))٢٠٠٣( ١٥٠٣القرار   (استراتيجية
 .٢٠١٠ما عام  هبعمالاألاحملكمتني وإهناء  كالالقضايا اليت تنظر فيها الدوائر االبتدائية ب

، قام املـدعي العـام بكـل مـن احملكمـتني بتقـدمي تقريـر إىل        ٢٠٠٨يونيه / حزيران٤ويف   - ٦٠
عن حالة تنفيذ استراتيجية اإلجناز، وأشـار كـل منـهما يف تقريـره إىل وجـود عـدة                    جملس األمن 

 . املقررة اإلجنازعها، رغم اجلهود املبذولة، تأخري تواريخلزم معوامل ي
وخيــشى املقــرر اخلــاص مــن أن يــؤدي رحيــل القــضاة ذوي الكفــاءة العاليــة واملــوظفني  - ٦١

 التقريــرين، إىل اإلضــرار بالواليــة  كــالذوي اخلــربة يف عمــل احملكمــتني، علــى حنــو مــا ورد يف 
 .املناطة بكل حمكمة

ديتش، الـزعيم الـسابق     يوليه، احتجزت السلطات الصربية رادوفان كارا     / متوز ٢١ويف   - ٦٢
تتهمــه و، )١٩٩٥-١٩٩٢( الــيت دارت رحاهــا يف ذلــك البلــد  رباحلــلــصرب البوســنة أثنــاء  

ويعرب املقرر اخلاص عن ترحيبـه باحتجـاز املـذكور          . احملكمة بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية    
علـى  ، إضـافة إىل ذلـك،      وهـو حيـث الـسلطات الـصربية       .  صـربيا  حكومـة وعن ارتياحه لتعـاون     

 .واصلة التعاون مع احملكمة لتنفيذ أمر القبض على راتكو ميالديتشم
ــدا، فــإن املعلومــات املقدمــة      - ٦٣ ــة لروان أمــا بالنــسبة للــهاربني مــن احملكمــة اجلنائيــة الدولي
 فيهــا إىل عــدم تعــاون حكــوميت كينيــا أشــري حيــث ،لقلــقا تــدعو إىلمكتــب املــدعي العــام  مــن

ــة  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاء     و. ومجهوري ــى الوف ــذكورتني عل حيــث املقــرر اخلــاص احلكــومتني امل
 .بالتزاماهتما يف هذا الشأن

وأخــريا، فــإن املقــرر اخلــاص علــى ثقــة مــن أن جملــس األمــن ســيمدد اآلجــال املقــررة      - ٦٤
علـى  الستراتيجية إجناز أعمال احملكمتني وسيوفر هلما املوارد الالزمة لتمكينهما من إمتام مهمة             

 .ألمهية اهذا القدر من
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 حمكمة العراق اجلنائية العليا - هاء 
ــتمرار      - ٦٥ ــالغ اس ــق ب ــرر اخلــاص بقل ــام اإل يالحــظ املق ــذ أحك ــدام تنفي ــراق حبــق  ع يف الع

. رغــم نداءاتــه املتكــررة بتعليــق تنفيــذ احلكــموقعــة علــيهم تلــك العقوبــة، وذلــك األشــخاص امل
ضحايا اجلرائم اليت ارتكبـها نظـام       انتهاكا خطريا حلق    يف العراق    عقوبة اإلعدام    ويشكل تطبيق 

ــة؛     ــة احلقيق ــشكل صــدام حــسني يف معرف ــا ي ــة، يف حكم ــدام حبــق   ال ــذ حكــم اإلع از ر أو تنفي
حلـق ضـحايا اهلجـوم الـذي ُشـن علـى األمـم املتحـدة                 انتهاكا خطـريا     العزيز حممود سعيد،   عبد

 . شخصا آخرين٢١وراح ضحيته سريجيو  فيريا دي ميلو و
 

 ت والتوصياتاالستنتاجا - ثامنا 
يعد دور القضاء، إىل جانب الدور الذي تضطلع به األجهزة الدولية املعنية حبماية              - ٦٦

حقـوق اإلنــسان، دورا أساســيا لكفالـة إعــالن حــاالت الطـوارئ وتطبيقهــا وفقــا للمبــادئ    
 التــدابري املعتمــدة يف احلــاالت االســتثنائية ممارســة حقــوق  أال تعرقــلاملنظمــة هلــا، وضــمان 

 ، وفقا ألحكام القانون الدويل، بأي حال من األحوال احلقوق اليت تعترب وأال هتدرناإلنسا
وهلـذا الغـرض، حيـث املقـرر اخلـاص الـدول علـى عـدم فـرض                  . حقوقا غري قابلة لالنتقـاص    

 أيـضا وهـو يـدعو اجلمعيـة العامـة         .  يف مثـل تلـك الظـروف       قطـاع العـدل   القيود على عمل    
 حقــوق اإلنــسان يف احلــاالت االســتثنائية، ويوصــي     توجيــه عنايــة خاصــة إىل مــسألة    إىل

، واملـربرات   االت بقائمة جيري حتديثها تضم البلـدان الـيت تعـيش تلـك احلـ               دوما باالحتفاظ
، وتـواريخ سـريان التـدبري وتعليـق          منها النتقاصاليت جرى ا  ، وقائمة باحلقوق    املستند إليها 

 املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان أثنـاء         كما يوصي أيضا بوضع صك دويل جيمع املبادئ       . العمل به 
 حاالت الطوارئ

ــود عليهــا ال يقتــصر علــى       - ٦٧ ــدول بتعليــق إعمــال احلقــوق أو فــرض القي ــام ال إن قي
لقلق إىل تقييـد احلقـوق يف سـياق      مثري ل حاالت الطوارئ فحسب؛ فقد لوحظ وجود اجتاه        

صلة قـوق املتـ    احل تتـضرر و. الرقابـة علـى اهلجـرة     و ومكافحة اإلرهـاب     القوميصون األمن   
علـــى وجـــه حلقوق املدنيـــة والـــسياسية بـــا  اخلـــاص الـــدويل مـــن العهـــد١٤  و٩باملـــادتني 

ويف تلك احلاالت، ينبغي أن تضطلع اهليئة القضائية بدور .  املمارساتتلكاخلصوص مبثل 
جـوهري وأن تـضع حــدود الـصالحيات الــيت تتمتـع هبــا الـسلطة التنفيذيــة إذا كـان األمــر       

مـن العهـد يف قائمـة        ١٤ و   ٩ورغـم عـدم إدراج املـادتني        . قوق اإلنسان يتعلق باملساس حب  
منه، فإهنمـا تـشتمالن علـى     ٤ املادة  من٢ الفقرة  احلقوق غري القابلة لالنتقاص الواردة يف     

 .تعليق العمل هبا، مهما كانت الظروف، عناصر ال ميكن
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بــهم والقــرارات إن ضــآلة املكافــآت الــيت حيــصل عليهــا القــضاة والــربط بــني روات  - ٦٨
 اســتقالل إهــدارمــن شــأهنما و ، العمــل القــضائييفبــشدة ؤثران يــيتخــذوهنا عــامالن  الــيت

ويلتزم املقرر اخلـاص بـالتعمق يف دراسـة هـذه املـسألة يف تقـاريره املقبلـة،                  . القضاء وحياده 
 تتـواءم مـع املـسؤوليات املناطـة     ،بأن حق القضاة يف احلصول على مكافآت مالئمة     ر  ذكّوي
 يف حبكم مناصبهم وتقـيهم مـن الـضغوط الـسياسية أو االقتـصادية الـيت ميكـن أن تـؤثر                      هبم

، تصبح فكرة منح السلطة القضائية طلقومن هذا املن.  هو مبدأ عاملي،استقالهلم وحيادهم
 . حمل تأييدميزانيتهاكامل االستقاللية فيما يتصل بشؤون 

لـسياسي والدبلوماسـي والقـضائي      وحيث املقرر اخلاص الدول على تعزيز دعمهـا ا         - ٦٩
وينبغي أن يأيت هذا الدعم يف شكل تدابري متنوعة  . واالقتصادي للمحكمة اجلنائية الدولية   

 احملكمـة  إليهممنها التعاون الوثيق مع احملكمة من أجل البحث عن األشخاص الذين توجه          
ذ االشـتراطات    وضبطهم وتسليمهم إليهـا، والقيـام علـى الـصعيد الـوطين بتنفيـ              ،االهتامات

 .القانونية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي
ــة اهلجــوم      وشــّد - ٧٠ ــى ضــرورة تكثيــف اجلهــود الســتجالء حقيق د املقــرر اخلــاص عل

 يف ظـل  ،اإلجرامي الذي تعرضت له األمم املتحدة يف بغـداد منـذ مخـس سـنوات، واقتـرح       
ــائج انعــدام ال ــة مــن خــ  يف هــذا الــشأن، لموســةاملنت ــارزين إنــشاء جلن  وهــي توصــية  ،رباء ب
 .جمددا يكررها

 
 


