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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

 مــــسائل حقــــوق: تعزيــــز حقــــوق اإلنــــسان ومحايتــــها
ــُنهج البديلــة لتحــسني التمتــع    اإلنــسان، مبــا يف ذلــك ال

     الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 استقالل القضاة واحملامني    

  
 مذكرة من األمني العام    

  
املقـدم مـن     العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت                   يتشرف األمني   

م عمـالً بقـرار   وي، املقـدَّ يـسب ملقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني، الـسيد ليانـدرو د            ا
  .٨/٦جملس حقوق اإلنسان 

  

  موجز  
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اسـتقالل القـضاة واحملـامني ثالثـة        يتضمن هذا التقرير املقدَّم من املقـرر اخلـاص املعـين ب             
ويعرض الفصل األول حتلـيالً للـضمانات الـيت وضـعها القـانون الـدويل لكفالـة               . فصول رئيسية 

حملـامني  مـن شـروط اضـطالع ا       شـرطاً مـسبقاً      وهـو مـا ميثـل     استقالل احملامني واملهنة القانونيـة،      
فتــرة عملــه، أن اســتقالل  املقــرر اخلــاص، طــوال قــد شــهدو. بوظــائفهم املهنيــة حبريــة وفعاليــة

يف احلكـم الـدميقراطي، مهـدد يف مجيـع أحنـاء      جوهريـة   يكتـسي أمهيـة     الـذي   السلطة القـضائية،    
 واع ال ُتحــصى مــنألنــالعاملــة يف هــذا اجملــال تتعــرض   الفاعلــة الرئيــسية أن العناصــرالعــامل، و

  هـــ ، بوج ونــون احملام وكثرياً ما يك  .  املهنية والشخصية  تهاالمس يفاالعتداءات اليت تترك أثرها     
  

ة اجلـسدي  سـالمتهم    كذلك يف  و ، اضطالعهم بواجبهم  عندهم  تؤثر في  هدفاً العتداءات    خاص،
ضمان لـ  وضـعها هذا التقريـر هـو توضـيح الـضمانات الـذي جيـب              من  دف  اهلو. واملعنوية أيضاً 

لتقريــر  هــذا اثــلومــن خــالل هــذا النــهج، مي. حملــامني واملهنــة القانونيــةاعمــل حريــة واســتقالل 
حــــدث تقريــــر مقــــدم مــــن املقــــرر اخلــــاص إىل جملــــس حقــــوق اإلنــــسان         اســــتكماال أل

)A/HRC/11/41( خمتلـف الـضمانات الـيت جيـب أن توضـع لكفالـة       قدم فيها دراسة عـن  ، الذي 
  .استقالل القضاة والسلطة القضائية

الـذي  ويف الفصل املوضوعي الثاين، يتضمن التقرير استعراضـاً مـوجزاً وتقييمـاً للعمـل           
 بـشأن ا يشمل مقترحات حمددة     ه، مب  عمل  فترة اضطلع به املكلَّف بالوالية خالل ستة أعوام من       

اإلجــراء هــذا  معاجلتــها لكفالــة زيــادة فعاليــة واليــة  بالتحــديات والــشروط الرئيــسية الــيت جيــ 
  . أحناء العامليف احلكم الدميقراطي  تعزيزأهنا تسهم حقاً، كما ينبغي، يف، واخلاص

يف جمـال العـدل الـدويل، علـى غـرار مجيـع             الرئيـسية    الفصل الثالث التطورات     عرضوي  
  .التقارير السابقة املقدمة إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان

بانتخــاب الــسيدة غــربييال  أن يغتــنم هــذه الفرصــة كــي يرحــب   املقــرِّر اخلــاص ويــود  
ــا كنــول دي ألبــوكريك إي ســيلفا  ــرانزيــل، يفوهــي قاضــية مــن الربا  كارين ــه / شــهر حزي يولي

  . ممكنل جناحبكويتمىن هلا أن تتكلل مساعيها خلفا له، ، ٢٠٠٩
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  مقدمة  -أوال   
وقــد ســبق  . اجلمعيــة العامــةخلــاص إىلم مــن املقــرِّر اهــذا التقريــر هــو آخــر تقريــر مقــدَّ  - ١
 . ٢٠٠٩ يونيه/ تقريره األخري إىل جملس حقوق اإلنسان يف حزيرانقدَّم أن

ــذ      - ٢ ــذة من ــشطة املنف ــوجز لألن ــى إدراج اســتعراض م ــادوعــالوة عل ــدورة  انعق ــة  ال الثالث
يتنــاول مــسألة فهــو  .للجمعيــة العامــة، يغطــي هــذا التقريــر ثالثــة جمــاالت موضــوعية  والــستني 
لتقريــر الــذي تنــاول مــسألة اســتقالل القــضاة   ل اســتكماالًل احملــامني واملهنــة القانونيــة،  اســتقال

ــضائية ــافة إىل ذلـــك، . A/HRC/11/41 والـــسلطة القـ ــرِّر اخلـــاص استعراضـــ أدرجوباإلضـ  ا املقـ
مبـا يف    مكلفـاً بالواليـة،      الـيت كـان خالهلـا      األعـوام الـستة      الذي أجراه على مدار   لعمل  ل اوتقييم
لتحــديات الــيت ينبغــي معاجلتــها لإلســهام يف مبــدأ احملاكمــة العادلــة، وســيادة  لض اســتعراذلــك 

ــدميقراطي   ــانون، واحلكــم ال ــع أحنــاء الق ــامليف مجي ــ.  الع ــرشريوي ــضاً،  التقري   العــرفحــسب أي
 .، إىل التطورات األخرية الرئيسية يف جمال العدل الدويلاملعمول به

  
 أنشطة املقرِّر اخلاص  - ثانياً  

سـبتمرب إىل كـانون   / من أيلـول    خالل الفترة   إىل األنشطة اليت نفذَّها املقرر اخلاص      أشري  - ٣
ــسمرب /األول ــر يف ٢٠٠٨دي ــه   التقري ــذي قدم ــرانال ــه /يف حزي ــوق   ٢٠٠٩يوني إىل جملــس حق

 يف اجتماعـــات ومهـــام  املقـــرِّر اخلـــاصومنـــذ ذلـــك احلـــني، شـــارك. A/HRC/11/41 اإلنـــسان
 إجـراءات علـى أسـاس يـومي اسـتجابةً لالدعـاءات املتواصـلة               اختـاذ قيامـه ب  متنوعة، عالوة على    

 .الواردة من األفراد واملنظمات

الفنية املقدمة إىل مجهوريـة الكونغـو        عن املساعدة ، قدِّم تقرير    ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   - ٤
وكـــان املقـــرر  . A/HRC/10/59 إىل الـــدورة العاشـــرة جمللـــس حقـــوق اإلنـــسان    الدميقراطيـــة 

 ٧/٢٠عمـال بـالقرارين     التقريـر   ذلـك   ريق اخلرباء السبعة املستقل الذي أعـدَّ        عضواً يف ف   اخلاص
 تقـدمي توصـيات عـن أفـضل الـسبل ملـساعدة         الفريـق  إىللب فيهما اجمللس    ط ، اللذين ٨/١-و د 

لتوصـل  بغيـة ا  عاجلة حالة حقـوق اإلنـسان،       يف م نية  فمجهورية الكونغو الدميقراطية من الناحية ال     
اجلـزء الـشرقي مـن      احلالـة الراهنـة يف       كذلك دراسـة  لى أرض الواقع، و   إىل حتسينات ملموسة ع   

  .  على حنو عاجلالبلد
دور احملـامني  ”ملقـرر اخلـاص يف حلقـة عمـل بعنـوان      ، أسـهم ا  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨ويف    - ٥

، نظمتها نقابة احملامني األرجنتينية يف كوردوبـا، األرجنـتني،          “يف الدفاع عن النظام الدميقراطي    
ــين  وترأســـها ــق املعـ ــسألة  الفريـ ــة  ”مبـ ــضائي وهيئـ ــاءة اجمللـــس القـ ــراءات  كفـ  احمللفـــني يف اإلجـ
  . “القضائية



A/64/181
 

6 09-42789 
 

، قـدَّم املقـرر اخلـاص تقريـره الـسنوي إىل جملـس حقـوق              ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣ويف    - ٦
حتلـيالً عـن    يف تقريـره املواضـيعي      وقدَّم املقـرر اخلـاص      ). Add.1-3 ، و A/HRC/11/41(اإلنسان  
  .الل القضاء استقضمانات

يوليه، شارك املقرر اخلاص يف االجتمـاع       / متوز ٣يونيه إىل   / حزيران ٢٩ويف الفترة من      - ٧
 . السنوي لإلجراءات اخلاصة الذي ُعقد يف جنيف

 يف هـذا البلـد  ، أجرى املقـرر اخلـاص زيـارة إىل           غواتيماال كومةحوبناًء على دعوة من       - ٨
 احلكومة املقـرر اخلـاص      تلك دعتوبعدئذ  . ٢٠٠٩ر  يناي/ كانون الثاين  ٣٠ إىل   ٢٦الفترة من   

ر عـن   تقريـ سـريد و. ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٣ إىل   ٨إجراء زيارة متابعة قام هبـا يف الفتـرة مـن            إىل  
ويوّد املقـرر اخلـاص أن يتوجـه        .  يف إضافة إىل التقرير السنوي     املهمتني والتوصيات املتعلقة هبما   
 الـيت   مجيـع اجلهـات الفاعلـة     إىل  كـذلك   ، و تعـاون ن  ملـا أبدتـه مـ     بالشكر إىل حكومـة غواتيمـاال       

يف حيـدوه أمـل صـادق    واملقرر اخلـاص     .غري املؤسسي أو   على الصعيد املؤسسي     التقى هبا سواء  
ــسلطة   لحــلّ إجيــاد  علــى هتماأن تــسهم توصــياته يف مــساعد  لتحــديات الكــربى الــيت تواجــه ال

 . القضائية وكفالة احترام استقالهلا

 طلبات الزيارات إىل الدول األعضاء التالية منذ األعـوام املـشار إليهـا            يف  ومل ُيَبت بعد      - ٩
، )٢٠٠٦( )إســالمية -مجهوريــة (إيــران و، )١٩٩٦(وأوزبكــستان  ،)٢٠٠٨(أنغــوال : تباعــاً

ــستان  ، )١٩٩٧(وتــونس ، )١٩٩٦(وتركمانــستان  ،)٢٠٠٧(ش ي وبــنغالد،)٢٠٠٠(وباك
وغينيـــــا االســـــتوائية  ، )٢٠٠٨(ق والعـــــرا، )١٩٩٩(وســـــريالنكا ، )٢٠٠١(وزمبـــــابوي 

ــبني ، )٢٠٠٢( ــا ، )٢٠٠٧(وفيجــي ، )٢٠٠٦(والفل ــا )٢٠٠٦(وكمبودي  ،)١٩٩٥(، وكوب
اسـتنتج املقـرر     و .)١٩٩٥(، ونيجرييـا    )٢٠٠٩(، وميامنـار    )١٩٩٩(ومـصر   ) ٢٠٠٠(وكينيا  

 الزيــارات يف املوقــع تــسهم كــثرياً يف تبديــد ســوء الفهــم   أنطويلــة، جتربتــه اليف ضــوء اخلــاص 
ــول املالئمــة مــن خــالل قيامــ    ــد احلل ــدور هوحتدي ــه ” ب ــه، فهــو يأمــل  ، “الوســيط الرتي يف وعلي

 . يف املستقبل القريبإىل خلفه  الدعوات من احلكومات املذكورة آنفاً وجهت أن
  

  استقالل احملامني واملهنة القانونية  - ثالثا  
سان مــسائل متعلقــة تنــاول املقــرر اخلــاص يف آخــر تقريــر قدمــه إىل جملــس حقــوق اإلنــ  - ١٠

 فاعلــة عناصــر واســتقالل القــضاة بــصفتهم ،بــضمانات اســتقالل الــسلطة القــضائية كمؤســسة 
ــضائي   ــسية يف اجملــال الق ــر . رئي ــذا التقري ــضمانات     ويف ه ــة بال ــسائل املرتبط ــدرس امل ــة ي الكفيل

يف احملـامون واألعـضاء اآلخـرون        :استقالل العناصر الفاعلة الرئيـسية األخـرى يف نظـام العـدل           ب
 العمـل املنفَّـذ يف      املقرِّر اخلـاص   حتليل هذا املوضوع املعقد، استعرض    إىل  وسعياً  . املهنة القانونية 
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 وخـالل األعـوام الـستة مـن تكليفـه         .  املاضـية  لـخمـسة عـشر   إطار الواليـة علـى مـدى األعـوام ا         
، ومـضايقات    هلجمـات   حمـامني  بتعـرض ، سجَّل شخصياً عدداً ضـخماً مـن االدعـاءات           بالوالية

 االتصال بالعديد مـن احلكومـات يف مجيـع    الصدد، وقد تعيَّن عليه يف هذا )١(وحماوالت ختويف 
  .  أحناء العامل

احلمايـة الكاملـة    ” علـى أن     )٢(وتنص ديباجـة املبـادئ األساسـية املتعلقـة بـدور احملـامني              - ١١
اجتماعيـة  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املقررة جلميـع األشـخاص، اقتـصادية كانـت أو               

حصول مجيع األشخاص فعال علـى خـدمات قانونيـة          ” تقتضي   “أو ثقافية أو مدنية أو سياسية     
 .)٣(“[...]يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون 

هيئات الدول، وحىت اجلمهـور العـام أحيانـاً،         سائر   اهليئات احلكومية و   تربطوكثرياً ما     - ١٢
عن موكليهم ضد أي عمـل غـري قـانوين، ومـصاحل             واجبهم بالدفاع    ؤّدون الذين ي  ،بني احملامني 

ويتعـارض هـذا احلكـم املـسبق، علـى حنـو بـيِّن، مـع دور احملـامني يف جمتمـع                   . وأنشطة موكِّليهم 
أن فإنـه يـتعني    القـضاة،    يلزمـوا حيـادا كحيـاد     ال ُيتوقع من احملـامني أن       يف حني أنه    و. دميقراطي

 كفالـة  يفوهـذا أمـر جـوهري       . خلارجيـة يكونوا متحررين كالقضاة من الضغوط والتدخالت ا      
  . )٤(املتقاضنييكونوا موضع ائتمان وثقة أن 
  

 اإلطار القانوين  -ألف   
املعـــايري والقواعـــد واملبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة املتـــصلة بـــدور واســـتقالل احملـــامني          -  ١  

 القانونية  واملهنة

  :التوجيهية الدولية املعايري والقواعد واملبادئ على مستوى املعاهدات، تشمل  - ١٣
ــادة   )أ(   ــرة  (١٤املــ ــة    )  ٣الفقــ ــاحلقوق املدنيــ ــاص بــ ــدويل اخلــ ــد الــ ــن العهــ مــ
  ؛)٥(والسياسية

_________________ 
  .١٠-٥ اإليضاحية األشكال، A/HRC/11/41/Add.1انظر   )١(  
ــة و    )٢(   ــع اجلرميـ ــامن ملنـ ــدة الثـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــةمـ ــا، معاملـ ــرمني، هافانـ ــول٢ -أغـــسطس / آب٢٧ اجملـ  / أيلـ

  .، الفصل األول، الفرع باء)A.91.IV.2، رقم املبيع منشورات األمم املتحدة (١٩٩٠ سبتمرب
إمكانيـة االحتكـام إىل     ” سياق تقرير املقرر اخلاص بشأن       ينبغي أن ُيفهم حق احلصول على املشورة القانونية يف          )٣(  

  ). الفصل الثالث،A/HRC/8/4( “القضاء
  .٤٨، الفقرة E/CN.4/2004/60انظر   )٤(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٥(  
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ــادة   )ب(   ــرة  (٦املـ ــسان     )  ٣الفقـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــة حلمايـ ــة األوروبيـ ــن االتفاقيـ مـ
  ؛)٦(واحلريات األساسية

  ؛ )٧(من االتفاقية األمريكية حلقوق االنسان) ٢الفقرة  (٨املادة   )ج(  
  ؛)٨(فريقي حلقوق اإلنسان والشعوبأل من امليثاق ا))ج( ١الفقرة  (٧املادة   )د(  
  .  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان من١٦املادة   )هـ(  

  : املعايري والقواعد واملبادئ التوجيهيةوعلى املستوى غري املشمول باملعاهدات، تشمل  - ١٤
ــة      )أ(   ــم املتحــدة األساســية املتعلق ــادئ األم ــدومب ــصاعداً  (ر احملــامني ب مــن اآلن ف

  ؛)٢()“املبادئ األساسية”
املبادئ العامة والتوجيهية بشأن احلـق يف حماكمـة عادلـة ومـساعدة قانونيـة يف                  )ب(  
  ؛)“ملبادئ األفريقيةا”من اآلن فصاعداً (أفريقيا 

مـن اآلن  (جلنـة وزراء جملـس أوروبـا     الصادرة عـن  R (2000) 21التوصية رقم   )ج(  
  ؛R (2000) 21لتوصية رقم ا فصاعداً
مـن اآلن   (معايري استقالل املهنة القانونية، اليت اعتمدهتا رابطة احملامني الدوليـة             )د(  

  ؛)فصاعداً معايري رابطة احملامني الدولية
قـرارات احملـاكم واللجـان      بمقررات هيئات األمم املتحدة املنـشأة مبعاهـدات و          )هـ(  
 .اإلقليمية

  
  ة اليت تنظِّم دور وأنشطة احملامني واملهنة القانونيةالتشريعات احمللي  -  ٢  

أعاله، كرَّست دول أعضاء عديدة يف دسـاتريها        والقواعد   املعايري   استيفاءحرصاً على     - ١٥
 يف احلـصول علـى خـدمات مستـشار قـانوين            مواطن من مواثيق أساسية حق كل       هاشاهبيأو ما   

. )٩( مؤهـل   احلـصول علـى مـساعدة قـانوين        حلـق يف   كـرَّس ا   الدول حىت أن بعض  . خيتاره بنفسه 
  . احلقاليت ينبين عليها ذلك وينبغي للتشريعات حتديد تفاصيل األسس اإلجرائية 

_________________ 
  .٥اجمللد جملس أوروبا، جمموعة املعاهدات األوروبية،   )٦(  
  .١٧٩٥٥، الرقم ١١٤٤اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،   )٧(  
  .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  
  )٩(  A/HRC/11/41/Add.2 ٣٨، الفقرة.  
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كفالة اسـتقالل احملـامني إىل أقـصى حـد ممكـن            يف  ومثل هذه األحكام جوهرية بالفعل        - ١٦
 الزيـارات    قيامـه بعـدد مـن      ، لـدى  ومـع ذلـك، اكتـشف املقـرر اخلـاص         . على املستوى القـانوين   

 .)١٠(م دور وأنشطة احملامني واملهنة القانونيةتنظفر أي تشريعات حملية ا عدم تو،القطرية

ضمان اسـتقالل احملـامني     الرامية إىل   ويف دول أعضاء أخرى، تفتقر التشريعات القائمة          - ١٧
  .  اتري الوطنيةية إىل الضمانات املكرسة يف الدسواملهنة القانون

القـوانني املرتبطـة باملهنـة القانونيـة، ينبغـي         غري ذلك من    لنظم واملراسيم و  وعند اعتماد ا    - ١٨
للفرع التنفيذي أن يكون شديد احلرص، بوجه خـاص، علـى عـدم املـساس باسـتقالل احملـامني                   

وقد ُسجلت أمثلة اعتمـدت فيهـا حكومـات قـوانني تنفيذيـة أدَّت إىل تعـديل                 . واملهنة القانونية 
  .)١١( تضمن استقالل املهنة القانونية أو حىت حلَّت حملهالتشريعات اليتيف اجوهري 

  
 القانونية املهنة تنظيم  - باء  

 أي شــأن شــأهنم للمحــامني،” :يلــي مــا علــى األساســية املبــادئ مــن ٢٣ املبــدأ يــنص  - ١٩
 يف املــشاركة هلــم حيــقكمــا  “االجتماعــات وعقــد الرابطــات تكــوين يف احلــق آخــر، مــواطن

 واالنـضمام  ومحايتـها،  اإلنـسان  حقـوق  وتعزيـز  العدل وإقامة بالقانون علقةاملت العامة املناقشات
 يتعرضـوا  أن بـدون  اجتماعاهتـا  وحـضور  هايلتشك أو الدولية أو الوطنية أو احمللية املنظمات إىل

 ٢٤ املبـدأ  ويـنص  .)١٢(مـشروعة  منظمـة  يف عـضويتهم  أو املـشروع  عملـهم  بسبب مهنية لقيود
ــضاً ــى أي ــا عل ــي م ــا” :يل ــشكلوا أن يف احلــق منيوللمح ــة رابطــات ي ــة مهني ــل اإلدارة ذاتي  متث

يهـــا إل وينـــضموا املهنيـــة نزاهتـــهم ومحايـــة وتدريبـــهم تعلـــيمهم مواصـــلة وتـــشجع مـــصاحلهم
 املهنيـة  احملـامني  مـصاحل  محايـة  :مهـا  اثـنني  رئيسيني لغرضني احملامني رابطات وتنشأ .)١٣(“[...]
  .)١٥(يةالقانون هنةامل واستقالل )١٤(نزاهة وتقوية ومحاية

_________________ 
  )١٠(  E/CN.4/2003/65/Add.2 ٤١، الفقرة.  
  )١١(  E/CN.4/2001/65/Add.1 ٧٥ و ٧٤ و ٦٧ و ٦٦، الفقرات.  
 ؛)١( اخلـامس  واملبـدأ  )٣( األول املبـدأ  ،R (2000) 21، التوصـية رقـم      )ك( اجلـزء أوال     األفريقية، املبادئ انظر  )١٢(  

  ).١٤( املبدأ الدولية، منياحملا رابطة ومعايري
  ).١( اخلامس املبدأ ،R (2000) 21 اجلزء أوال، التوصية رقم األفريقية، املبادئ انظر  )١٣(  
 لتنظـيم  وسـيلة  تشكل املهنية الرابطات بأن اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان حمكمة أقرت االجتاه، نفس ويف  )١٤(  

 مـــن ٦٨ الفقـــرة ،١٩٨٥ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ١٣ ،OC-5/85اهـــا فتو انظـــر املهنـــة، أخالقيـــات وضـــبط
Serie A, N. 5.  

 احملـامني؛  رابطـات  أهداف خمتلفيف  شاملة غري بطريقة ،)٤( اخلامس املبدأ ،R (2000) 21 رقم التوصية تورد  )١٥(  
  ).١٨( املبدأ الدولية، احملامني رابطة معايري أيضاً انظر
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ــشاء منــــذو  - ٢٠ ــة، جــــرى إنــ ــتمرارالتأكيــــد الواليــ ــ علــــى  باســ ــة أمهيــ ــة القانونيــ ة املهنــ
 أحـد  يعـد  اإلدارة وذاتيـة  مـستقلة  رابطـة  إنـشاء  فـإن  اخلـاص،  للمقرر وبالنسبة .)١٦()١٠(املنظمة
 مثـل  يف يوصـي،  دائمـاً  كـان  الـسبب  وهلـذا  .)١٧(السياسي االنتقال فترة يف اهلامة اخلطوات أهم
 املنـشأة  اهليئـات  أن كمـا  .)١٨(اتاألولوي كإحدى مستقلة مهنية منظمة بإنشاء السياقات، تلك

 .)١٩(االجتاه هذا يف خطوات اختاذإىل  األعضاء الدول أيضاً دعت مبعاهدات

 املهنيـة  الرابطـات  تتعـاون  أن” ضرورة على أيضاً )٢٥املبدأ   (األساسية املبادئ وتنص  - ٢١
 فعالــة بطريقــة القانونيــة اخلــدمات علــى فــرد كــل حــصول لــضمان احلكومــات مــع للمحــامني
ــسمة ــساواة، ومت ــضمان بامل ــن احملــامني متكــن ول ــدمي م ــشورة تق ــوكليهم إىل امل ــساعدهتم م  وم
 ومـن  “لـه  موجب ال تدخل دون هبا، املعترف املهنية واآلداب وللمعايري للقانون وفقاً ومتثيلهم

 عملـها دعـم   و ،للمحـامني  املهنيـة  الرابطـات  شاءإنـ  دعـم  حنو السلطات واجب يأيت احلكم هذا
 .العمليات هذه يف تدخل دون

 رابطـات  وجـود  إىل النقـد  توجيه إىل واليته فترة خالل غالبا اخلاص املقرر اضطر وقد  - ٢٢
 حــد إىل احملــامني اســتقالل يقــوضاالشــتراط  ذلــك ألن إلزاميــة بعــضوية الدولــة ســيطرة حتــت
 عـن  مـستقلة  احملامني رابطات تكون أن احلاجة إىل  على تشديدال إىل اضطر أنه كما ،)٢٠(خطري
 الـيت  األحكـام  إزاء قلقهـا  عن أيضاً اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة وأعربت .)٢١(التنفيذي اجلهاز
 وكـذلك  .)٢٢(الدولـة  عليه تسيطر مركزي كيان من كجزء رابطاهتم تشكيل على احملامني جترب

 وفــرض العــدل وزارة لرقابــة احملــامني إخــضاع إزاء هــاقلق عــن التعــذيب مناهــضة جلنــة أعربــت
 .)٢٣(الدولة عليها تسيطر اليت احملامني نقابة يف اإللزامية العضوية

_________________ 
؛ ٣٩، الفقـــــــــــــرة E/CN.4/2003/65/Add.3؛ و ٨٩ و ٤٣، الفقرتـــــــــــــان A/HRC/4/25/Add.2انظـــــــــــــر   )١٦(  

  .٩٨، الفقرة E/CN.4/2002/72/Add.1 و
  .٧٣، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2انظر   )١٧(  
  .٨٩ و ٤٣ الفقرتان، A/HRC/4/25/Add.2انظر   )١٨(  
  .٧، الفقرة Corr.1 و CAT/C/CR/30/1انظر   )١٩(  
  . ٣٥٧ و ٧٦-٧١، الفقرات A/HRC/41/Add.1انظر   )٢٠(  
  . ٩٣، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4انظر   )٢١(  
  .١٤، الفقرة CCPR/C/79/Add.86انظر   )٢٢(  
  ). ج (٤٥، الفقرة A/56/44انظر   )٢٣(  
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 تتمتـع  أنهلـا    ينبغـي   فإنـه  الدولـة،  لـسيطرة  ختـضع  أال جيـب  احملـامني  رابطات أن ورغم  - ٢٣
 .الالزم األثر إحداثالكفيل ب العمل كي تتمكن من أداء )٢٤(رمسي مبركز

 القـوى  عـيـ جتم فعنـد  .واحـدة  مهنيـة  منظمـة  إنشاء األفضل من أنه اخلاص املقرر ويرى  - ٢٤
ــسية رابطــة يف ــسهل واحــدة، رئي ــدر  ي ــة ربأكــبق ــة كفال ــة نزاه ــها املهن ــة بأكمل  جــودة وكفال

ــة اخلــدمات ــيح لألعــضاء   ،القانوني ــة املــشاركةممــا يت ــشأن النقاشــات يف بفعالي ــز ب  النظــام تعزي
 ولكـن  .العـدل  نظـام يف   األخـرى  الفاعلة اجلهات  يف املرجو األثر إحداثو ،ئيوالقضا القانوين
  .واحدة رابطة إطار يف تعمل وحملية إقليمية مهنية منظمات إنشاء من مينع ال ذلك

 املهنيـة  الرابطـات  هلـذه  الـسلطات  إغـالق  أن القلق من بكثري اخلاص املقرر الحظ وقد  - ٢٥
 مـستمر  هتديـد  حتت البلدان من العديد يف املهنية الرابطات تعمل الواقع، ويف،  عاماً اجتاهاً بات

 يـة القانون هنـة امل استقالل كبري حد إىل األمر هذا ويقيد .السلطات جانب من الفوري بإغالقها
 .فعاليتها معد إىلمتاما  يؤدي وقد

، يذيـة التنف اهليئـات  الرابطـات أعـضاء    نتخبي” األساسية املبادئ من ٢٤ للمبدأ ووفقاً  - ٢٦
 ١٧ املبـدأ  يف الدولية احملامني رابطة معايري نصوت )٢٥(“خارجي تدخل دون مهامها متارساليت  
 دون أعـضائها  مجيـع  جانـب  مـن  حبريـة  منتخبـة ” التنفيذيـة  اهليئـة  تكـون  أن وجوب على مزيداً
 اخلـاص  املقـرر  فـإن  ذلـك،  ومـع  .“آخـر  شـخص  أو كيـان  أي جانـب  مـن  نوع أي من تدخل
 كرؤسـاء  التنفيـذي  اجلهـاز  مـن  مقـربني  أفـراد  تنـصيب الراميـة إىل     حملـاوالت ا مـن  العديـد  سجل

 مجيــع ويف .)٢٦(مماثلــة قلــق دواعــي عــن بواليــات آخــرون مكلفــون وأعــرب مهنيــة، لرابطــات
 اهليئــات إنــشاء يف املركــزي الــدور احملــامني تــويل ضــرورة علــى اخلــاص املقــرر شــدد األحــوال،
 قلقـه  عـن  واحـدة  حالـة  يف وأعـرب  .أعـضائها  وتعـيني  أعماهلا وتسيري يةالقانون لمهنةل التنفيذية

 األفـرع  رؤسـاء ؤساء الرابطات، الذين يعينـون بـدورهم        ر تعيني سلطة العدل وزارة ختويل إزاء
 الواســع النطــاق الــذي الــدور بوضــوح ذلــك وجيــسد :احملــامني غرفــة رئــيس ونــواب ،اإلقليميــة

 .)٢٧(عملها وسري يةونالقان هنةامل إقامة يف التنفيذي اجلهازيؤديه 

 التنفيذيـة  اهليئـة  عـضوية  للغاية أن تكـون      الضروري من  أن اخلاص املقرر يرىختاما،  و  - ٢٧
 بوضـوح  يقـوض  ممـا  ،واحد سياسي حزب ملصاحل تابعة كي ال تكون   تعددية احملامني لرابطات
 .ومصداقيتها القانونية املهنة نزاهة

_________________ 
  . ٨٩، الفقرة A/HRC/4/25/Add.2انظر   )٢٤(  
  ). ل(، اجلزء أوال األفريقية املبادئانظر   )٢٥(  
  . ٣٨، الفقرة A/HRC/4/36انظر   )٢٦(  
  . ٣٥٦، الفقرة A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٢٧(  
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  املستمر التعليم ذلك يف مبا القانونيان، والتدريب التعليم  - جيم  
ــدأ    - ٢٨ ــنص املب ــات حــصول      ٩ي ــل احلكوم ــى ضــرورة أن تكف ــادئ األساســية عل ــن املب  م

 ميكنـهم ممارسـة احلقـوق والواجبـات املنـصوص          كـي  ،)٢٨(احملامني على تعلـيم وتـدريب كـافيني       
تقـدمي  يف  بـصورة رئيـسية    تلـك احلقـوق والواجبـات   تمثلت و.١٥ إىل ١٢عليها يف املبادئ من     

تقــدمي متثيــل مناســب ال ميكــن و . ومحايــة مــصاحلهم ودعــم قــضية العدالــة ءعمــال الىلإشورة املــ
لديـه  إن مل يكـن   و، مستوى من التعليم والتدريب مماثل ملا يتلقاه حمام حمتـرف ي تلق يف حالة  إال

  .)٢٩(عمق املعرفة اليت تكتسب عن طريق ممارسة القانون بصورة نظامية
 الــتعلم فــرص تعــد األويل، والتــدريب املهنــة ممارســة قبــل بالتــدري أمهيــة جانــب وإىل  - ٢٩

 هـذا  ويف .)٣٠(قبولـة امل للمعـايري  وفقـاً  بواجباته القيام من احملامي متكني يف  األمهية حامسة املستمر
 مجيـع  اختـاذ  وجـوب  علـى  R (2000) 21  رقـم التوصـية  مـن  )٢( الثـاين  املبـدأ  يـنص  اخلـصوص، 

   .للمحامني تمرمس تعليم لتوفري الضرورية التدابري
 القانونيـة  ةاملهنـ  يف نوالعـامل  للغايـة أن يعتمـد     الـضروري  مـن  أنـه  اخلـاص  املقـرر  ويرى  - ٣٠
 أيـضاً  يتـضمن  أن علـى  ،للمحـامني  مـستمر  قـانوين  تعلـيم  وجـود    لتكفـ  وإلزاميـة  موحـدة  خطة

ــدريباً ــى ت ــد عل ــة القواع ــسائل األخالقي ــيادة وم ــانون س ــايري الق ــة واملع ــايري الدولي ــوق ومع  حق
 .)٣١(األساسية املبادئ ذلك يف مبا اإلنسان،

  
  القانونية املهنة يف القبول  - دال  

ــة يف األشــخاص لقبــول خمتلفــة طــرق العــامل يف يوجــد  - ٣١ ــة وختــضع القانونيــة، املهن  عملي
 القانونيـة  املهنـة  تـضطلع  ال إذ التنفيـذي،  للجهاز الدول من العديد يف القانونية املهنة يف القبول
 مناسـبات  يف ،اخلاص املقرر أعرب وقد .الترخيص إجراءات يف جداً حمدود بدور وأ دور بأي

_________________ 
  )).أ(املبدأ األول (انظر املبادئ األفريقية،   )٢٨(  
  . ٩٢، الفقرة E/CN.4/2003/65/Add.3انظر   )٢٩(  
، الفقـرة   E/CN.4/2006/52/Add.4 ؛ و ٤١، الفقـرة    A/HRC/4/25/Add.2؛ و   ٦٤، الفقرة   A/HRC/11/41/Add.2انظر    )٣٠(  

   .١٥٥، الفقرة E/CN.4/2000/61/Add.1؛ و ٦٢
؛ ومعـايري رابطـة احملـامني       )٣(املبـدأ الثـاين     ،  R (2000) 21  رقـم  والتوصـية ؛  ٤٢، الفقرة   E/CN.4/2004/60انظر    )٣١(  

  ).٣(الدولية، املبدأ 
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 قـد أعربـت   و .)٣٢(متعـددة  قطريـة  زيـارات  أثنـاء  ذلـك  يف مبـا  األمـر،  هـذا  إزاء قلقـه  عن ،كثرية
  .)٣٣( عن قلق مماثلاإلنسان حبقوق املعنية اللجنة
 نظـــاميف  القانونيـــة املهنـــة علـــى التنفيذيـــة الرقابـــةشـــيوعا يف  وســـائلال أكثـــر وتتمثـــل  - ٣٢

   .مناظرة وزارة أو العدل وزارة تديره الذي الترخيص
 شــفوي أو كتــايب تأهيــل امتحــان خــوض الــشخص علــى يــتعني احلــاالت، بعــض ويف  - ٣٣
 جلنـة ” أو وزاريـة  هيئـة  االمتحـان  تنظـيم  تتـوىل  الـدول،  بعـض  ويف .املهنـة  يف لقبوله كليهما أو

 أن القانونيـة  للمهنـة  ميكـن  األمـر،  زمـام  تأهيل جلنة فيها تتوىل اليت احلاالت مجيع ويف .“تأهيل
 .اللجنـة  تلـك  يف احملـامني  حجـم عـضوية    على يتوقف القبول عملية على التأثري من قدراً متارس
 تـصدر  الـيت  الـوزارة فيهـا    حتـتفظ  ال الـيت  احلـاالت  يف إال سرييـ  ال األمـر  هـذا  فإن كل، وعلى

ــراخيص ــسلطة الت ــة بال ــرارات اختــاذ يف النهائي ــة اســتنتاجات عــن النظــر بغــض الق ـــتأهيل جلن  ال
 .)٣٤(االمتحان نتائج إىل املستندة

 وإجـراءات  متطلبـات  تحديدب اجلميع أوىل القانونية املهنة فإن اخلاص، املقرر رأي ويف  - ٣٤
ــول، ــوىل أن جيــب وهلــذا القب ــات تنظــيم عــن املــسؤولية تت ــشهادات ومــنح االمتحان ــة ال  .املهني
 املبـادئ  عليـه  تـنص  ملـا  وفقاً إدارهتا وذاتية استقالهلا املهنة على أن تصون   أيضاً ذلك وسيساعد

 R (2000) 21  رقـم التوصـية  يف )٢( األول املبدأ بأن التذكري ينبغي الصدد، هذا ويف .ساسيةاأل
 يف القبـول  أو احملـامي  مهنـة  ممارسـة  تـراخيص  مبـنح  املتعلقـة  القـرارات  مجيـع  أن على أيضاً تنص
  .مستقلة هيئة تتخذها أن جيب املهنة ههذ

 يف األمهيــة عظــيم أمــر اإللزاميــة للعــضوية  الالزمــةالقبــول إجــراءات ووضــوح دقــةإن   - ٣٥
 .املعنيـة  احلكومـة  وأجهـزة  اجلمهور لدى مصداقية واكتساب القانونية املهنة نزاهة على احلفاظ
 اإللزاميـة  العـضوية  أن أعلنـت  اناإلنـس  حلقـوق  األمريكيـة  البلـدان  جلنة فإن ذلك، على وعالوة
  .)٣٥(القانون أمام احملامني تساوي محاية يف تسهم
 بعـد  احلقـوق  يف شـهادة  علـى  حـائزين  يكونـوا  أن املرشـحني  علـى  يتعني أدىن، وكحد  - ٣٦
 طويلـة  فتـرة  بفـرض  أيـضاً  اخلـاص  املقـرر  ويوصـي  .سـنوات  أربع متوسطها جامعية دراسة فترة

_________________ 
ــر   )٣٢(   ــرة A/HRC/4/25/Add.2انظـ ، E/CN.4/2006/52/Add.3 ؛ و٦١، الفقـــرة E/CN.4/2006/52/Add.4؛ و ٤٢، الفقـ

  .٤٤، الفقرة E/CN.4/2003/65/Add.2؛ و ٥٧الفقرة 
  . ١٤، الفقرة CCPR/C/79/Add.86انظر   )٣٣(  
  .٦٩، الفقرة E/CN.4/2001/65/Add.1نظر ا  )٣٤(  
ــة حلقــوق اإلنــسان،     )٣٥(   ــدان األمريكي ــة البل ، ١٩٨٨ســبتمرب / أيلــول١٦، OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1جلن

  .٨ستنتاجات، الفقرة ، اال١٩٨٨مارس / آذار٣٠ ضد األرجنتني، ٩٧١٨ و ٩٧٧٧القضيتان 
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 نقابـة جتريـه    موحـد  كتـايب  امتحـان  وينبغـي أال يـسمح خبـوض       .مـي اإللزا الداخلي التدريب من
 الكــشف عــن دون االمتحــانعلــى أن جيــري  املعــايري، كلــلت املــستوفني لمرشــحني لإال احملــامني
 أمـام  شـفوي  امتحـان  الكتـايب  االمتحـان  يتبـع  أن وينبغـي  ؛)٣٦(املوضـوعية  كفالة هبدف هوياهتم
   .املهنية الرابطة عينهاتو  مؤلفة أساسا من احملامنيامتحان هيئة
 .)٣٦(االمتحانـات  نتـائج يف   الطعـن  يف حقه لمرشحل القبول إجراءات تضمن أن وجيب  - ٣٧

 املتعلقـة  القـرارات  فـإن  ،R (2000) 21  رقـم التوصـية  إليـه  دعـت  املـ  ووفقـاً  ذلـك،  علـى  وعالوة
 مــستقلة قــضائية هيئــة بــه تقــوم الســتعراض ختــضع أن جيــب احملــامي مهنــة مبمارســة بــالترخيص
   .وحيادية

 إلعــادة العــدل وزارة إىل جديــد مــن طلــب تقــدمي  بعينــهادول يف احملــامني إىل ويطلــب  - ٣٨
 سـنة  بـني  تتـراوح  معينـة  زمنيـة  فتـرة  مـضي  بعد الترخيص على جديد من احلصول أو التسجيل
 .اسـتقالليتهم  ويقوض احملامني عمل استقاللية كبري حد إىل اإلجراء هذا ويقيد .سنوات وعدة
 ،)٣٧(األعـــضاء الـــدول رســـائل إىل عـــدة يف اخلـــاص املقـــرر تناولـــه شـــاغالً األمـــر هـــذا وميثـــل
   .)٣٨(اخلتامية مالحظاهتا يف اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تناولته كما
 هـو  القيـد  مـن  شطبهم أو املمارسة لشهادات أو احملامني لرخص التعسفي السحبإن    - ٣٩
 وغالبـاً  .)٣٩(واليتـه  فتـرة  طـوال  اخلـاص  املقـرر  سـجله  مـا  رياًوكـث  التنفيـذي  اجلهـاز  يطبقـه  تدبري
 الناحيـة  مـن  حـساسة  قـضايا  فيهـا  احملـامون  يتـوىل  الـيت  احلـاالت  يف خاص بوجه ذلك حيدث ما

 عـن  ينـتج  مـا  وغالبـاً  .عمالئهـم  ملـصاحل  جمسدين بوصفهم إليهم السلطات فيها تنظر ،السياسية
 تـرخيص  أي سـحب  عـدم  ينبغـي  أنـه  اخلاص قررامل ويرى .تشهري شكاوى تقدمي القضايا تلك
وأن خيـضع أي قـرار رمسـي يف          ،)٤٠(املعنيـة  احملـامني  رابطةمن   مسبقة موافقة على احلصول دون

  .)انظر الفرع حاء أدناه(هذا الصدد ملراجعة قضائية 
  

  إمكانية اطالع احملامني على املعلومات ذات الصلة  -هاء   
امني يف االطــالع علــى مجيــع املعلومــات ذات الــصلة  يكــرس القــانون الــدويل حــق احملــ   - ٤٠

وهلـذا الغـرض، تـنص املبـادئ األوليـة علـى أنـه يلـزم علـى الـدول                    . بالقضية اليت يـدافعون عنـها     
_________________ 

  . ٩٣، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4انظر   )٣٦(  
  . ٣٥٧ و ٣٥٥ و ٧٢ و ٧١الفقرات ، A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٣٧(  
  . ٦٩، الفقرة CN.4/2001/65/Add.1انظر   )٣٨(  
  . ٢٦، الفقرة A/HRC/4/25انظر   )٣٩(  
  . ١٠١ و ٧٩، الفقرتان A/HRC/11/41/Add.2انظر   )٤٠(  
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تضمن للمحامني إمكانية االطالع على املعلومات وامللفات والوثائق املناسبة الـيت هـي يف               أن’’
مكينــهم مــن تقــدمي مــساعدة قانونيــة فعالــة   حوزهتــا أو حتــت تــصرفها، وذلــك لفتــرة تكفــي لت  

ينبغـي تـأمني هـذا االطـالع يف غـضون أقـصر       ’’وتنص املبـادئ أيـضا علـى أنـه         . )٤١(‘‘ملوكليهم
  .‘‘مهلة مالئمة

ــادة   - ٤١ ــرة  (١٤وتـــنص املـ ــة   )) ب (٣الفقـ ــاحلقوق املدنيـ ــدويل اخلـــاص بـ ــد الـ ــن العهـ مـ
نـاء النظـر يف قـضيته،  مـن الوقـت ومـن              لكل متهم جبرمية أن ُيعطـى، أث      ’’ على أنّ    )٥(والسياسية

 وفسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العـام          .‘‘التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه    
علـى أهنـا تـشمل االطـالع علـى الوثـائق وغريهـا              ‘‘ من الوقت والتـسهيالت   ’’، عبارة   ٣٢رقم  

مجيـع املـواد الـيت خيطـط االهتـام         هذا االطالع جيب أن يـشمل     ’’واعتربت اللجنة أنّ    . من األدلة 
، وأن يـشتمل أيـضا علـى األدلـة          ‘‘الستخدامها أمام احملكمة ضد املتهم أو األدلة النافية للتهمـة         

ــا        ــتم طوع ــراف مل ي ــشري إىل أن االعت ــيت ت ــضاحات ال ــل اإلي ــدفاع، مث ــساعد ال ــد ت ــيت ق  .)٤٢(ال
جراءات أو أثناءهـا،  وأشارت اللجنة أيضا إىل أنّ عدم الكـشف عـن معلومـات ذات صـلة بـاإل           

يكون من شأهنا اإلضـرار بالعالقـات الدوليـة أو الـدفاع الـوطين أو األمـن القـومي، قـد ال ميثـل                    
وبالتـايل، ينبغــي أن تكفــل الدولـة الطــرف عــدم   . )٤٣( مــن العهــد١٤تقيـدا تامــا بأحكــام املـادة   

الطـالع بـشكل تـام    إمكانية إدانة األفـراد اسـتنادا إىل أدلـة لـيس بوسـعهم، أو بوسـع ممثلـيهم، ا           
  .)٤٣(عليها
 )٤٤(ومن جهته، ذكّر املقرر اخلاص باملبادئ املذكورة آنفـا يف عـدد كـبري مـن الرسـائل              - ٤٢

  .)٤٦(وغري ذلك من التقارير ذات الصلة )٤٥(والزيارات القطرية

_________________ 
  ).٧(، املبدأ األول R (2000) 21؛ التوصية رقم )د(؛ املبادئ األفريقية، اجلزء أوال ٢١ر املبدأ انظ  )٤١(  
  .٣٣، الفقرة CCPR/C/GC/32انظر   )٤٢(  
  .١٣، الفقرة CCPR/C/CAN/CO/5انظر   )٤٣(  
  .٣٣٢ و ١٤٩ و ١٤٨ و ٤١، الفقرات A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٤٤(  
  .٣٧رة ، الفقA/HRC/11/41/Add.2انظر   )٤٥(  
  .٣٥، الفقرة E/CN.4/2006/120انظر   )٤٦(  
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وتبني التجربة أنّ القيود على االطالع على ملفات القضايا واحلصول على نسخ منـها                - ٤٣
، يف حــني أنّ األمــر يــصل يف بعــض  )٤٧(ول، إمنــا ُتفــرض خــالل مرحلــة التحقيــق يف بعــض الــد

أســـرار ’’الـــدول األخـــرى إىل اعتبـــار مجيـــع تفاصـــيل القـــضايا اجلنائيـــة قيـــد التحقيـــق مبثابـــة   
وُيفرض معظم القيود يف القضايا اليت تـدعي الـسلطات احلكوميـة أهنـا تتعلـق بـأمن                  . )٤٨(‘‘دولة
. )٤٩(د التواتر يف السنوات األخرية يف القـضايا املتـصلة باإلرهـاب           وكان هذا األمر شدي   . الدولة

ومن املـسائل الـيت تـدعو للقلـق بـشكل خـاص يف هـذا الـسياق، أنّ األحكـام القانونيـة املتـصلة                         
. كـثريا مـا تكـون عامـة للغايـة وال تتـضمن تعـاريف دقيقـة                ‘‘ اإلرهاب’’ و   “ الدولة أسرار” بـ

ــزة التحق    ــضاة أو أجه ــك الق ــسماح      ويعطــي ذل ــدى ال ــى م ــة عل ــلطة تقديري ــا س ــق أو كليهم ي
  .باالطالع على املعلومات ذات الصلة أو رفضه

  
  الطابع السري للعالقات بني احملامي وموكله  -واو   

يتمثل أحد املبادئ األساسـية الـيت حتكـم عمـل احملـامني يف العالقـة الـسرية بـني احملـامي                - ٤٤
تكفـل احلكومــات  ’’ملبـادئ األساسـية علـى أنـه      مـن ا ٢٢وهبـذا الـشأن، يـنص املبـدأ     . وموكلـه 

ــار          ــوكليهم يف إط ــني احملــامني وم ــيت جتــرى ب ــشاورات ال ــصاالت وامل ــع االت ــرم ســرية مجي وحتت
ويكتسي هذا املبدأ مزيدا من األمهية عندما يكون موكل احملامي حمرومـا            . )٥٠(‘‘عالقاهتم املهنية 

  .))٥١(من احلرية
 اخلاص بعدم اعتمـاد مـشروع قـانون يلـزم احملـامني             ويف إحدى احلاالت، أوصى املقرر      - ٤٥

  .)٥٢(بالكشف عن ملفات عملهم يف إطار حتقيق حيتمل إجراؤه
ــسجون           - ٤٦ ــسؤويل أحــد ال ــأن م ــة، ب ــارة قطري ــرر اخلــاص األســبق، خــالل زي ــغ املق وأُبل

اخلاضعة حلراسة أمنية مشددة مل يـسمحوا للمحـامي بـأن يـسلم املتـهم بعـض الوثـائق مباشـرة،          
قط عن طريق موظفي السجن الذين اُتهموا بإمكانية استنساخها يف غضون ذلـك؛ عـالوة   بل ف 

  .)٥٣(على ذلك، زعم احملامون أنّ أحاديثهم مع موكليهم كانت ُتسجَّل أو ُيتنصَّت إليها
_________________ 

  .٣٧الفقرة ، A/HRC/11/41/Add.2 انظر  )٤٧(  
  .٢٤، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.6انظر   )٤٨(  
  .٢٠، الفقرة A/HRC/4/26/Add.2انظر   )٤٩(  
رابطـة احملـامني   عـايري  م و،)٦( املبـدأ األول  ،R (2000) 21م ، التوصـية رقـ  )ج(اجلزء أوال األفريقية، املبادئ انظر   )٥٠(  

  ).أ (١٣املبدأ  يةالدول
  .١٢انظر معايري رابطة احملامني الدولية، املبدأ   )٥١(  
  .٧٩، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2انظر   )٥٢(  
  .١٠٥، الفقرة E/CN.4/2002/72/Add.1انظر   )٥٣(  
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ي عـن قلقـه إزاء تـشريع وطـين يـنص      الفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسف      وأعرب    - ٤٧
انتماء احملامي إىل منظمة إرهابية، ميكن لـسلطات الـسجن رصـد لقاءاتـه              على أنه عندما ُيشتبه ب    

  .)٥٤(مع موكله احملتجز
ت عــن قلقهــا إزاء إعفــاء احملــامني، يف القــضايا   اهليئــات املنــشأة مبعاهــدا كمــا أعربــت   - ٤٨

املتصلة باإلرهاب، من واجـب الـسرية املهنيـة، ويرغَمـون علـى اإلدالء بـشهاداهتم حتـت طائلـة                    
  .)٥٥(لعقوبة السجنالتعرض 

  
  حرية التعبري  -زاي   

للمحـامني، شـأهنم شـأن أي مـواطن         ’’ مـن املبـادئ األساسـية علـى أنّ           ٢٣ينص املبدأ     - ٤٩
 وتوضـح   .‘‘آخر، احلق يف حرية التعبري وتكوين الرابطات واالنضمام إليها وعقد االجتماعات          

 تتنـاول األمـور املتعلقـة بالقـانون         املـشاركة يف املناقـشات العامـة الـيت        املبادئ أنّ للمحامني حق     
  .)٥٦(وإقامة العدل وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وتشكل حرية التعبري وتكـوين الرابطـات، بـصورة خاصـة، شـرطاً ال بـد منـه ملمارسـة                      - ٥٠
وهـذه احلريـات، مـع أنّ       . )٥٧(املهنة بصورة مناسبة ومستقلة، وجيب أن يقرها القانون ويكفلها        

 .تعون هبا، تكتسي أمهية خاصـة بالنـسبة لألشـخاص املعنـيني بإقامـة العـدل        مجيع األشخاص يتم  
يف إحـدى القـضايا الـيت       قررت حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان،         وعالوة على ذلك،    

ــشهري،      ــضائيا بتهمــة الت ــة أحــد احملــامني ق ــع،   جــرت فيهــا مالحق ــة التعــبري حــق للجمي أنّ حري
  .)٥٨(نبغي أن حيد من هذا احلقجمرد كون املرء حماميا ال ي وأن
وتلقى املقرر اخلاص يف عـدة مناسـبات معلومـات عـن مـضايقة حمـامني كـانوا يـدعون                      - ٥١

وأشـار إىل أنّ هـذا األمـر يـشكل تقييـدا      . )٥٩(إىل انتخاب رئيس رابطة احملامني بـصورة مباشـرة      
 العــاملني يف املهنــة مــربر لــه حلريــة التعــبري املكفولــة للمحــامني، وعقبــة كــأداء أمــام اســتقالل  ال

وعالوة علـى ذلـك، سـجل املقـرر اخلـاص حـاالت جـرى فيهـا                 . القانونية وإدارة شؤوهنم ذاتيا   
_________________ 

  . ٤٢، الفقرة A/HRC/4/40/Add.5 انظر  )٥٤(  
  .١٥، الفقرة CCPR/C/TUN/CO/5 انظر  )٥٥(  
معـايري  و) ا(واخلـامس  ) ٣(، املبـدآن األول  R (2000) 21؛ التوصـية رقـم   )ك(اجلـزء أوال  األفريقية، املبادئ  انظر  )٥٦(  

  ).١٤(املبدأ  ية،رابطة احملامني الدول
  .٤٦، الفقرة E/CN.4/2004/60 انظر  )٥٧(  
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٧د بنمـا،    أنظمة حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قـضيته تريـستان دونوسـو ضـ               )٥٨(  

٢٠٠٩ ،Serie C N. 193, para. 114.  
  .٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٥٩(  
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هتديــد احملــامني مبــنعهم مــن املــشاركة يف مــؤمترات أو دورات تدريبيــة أو مناســبات مماثلــة ذات  
  .)٦٠( بل مت فيها منعهم فعال من املشاركة،صلة حبقوق اإلنسان أو بالنظام القانوين

عند ممارسة هـذه احلقـوق، يتـصرف احملـامون          ’’وتنص املبادئ األساسية أيضا على أنه         - ٥٢
  .‘‘دائما وفقا للقانون واملعايري املعترف هبا وأخالقيات مهنة القانون

  
  قواعد آداب املهنة والتدابري التأديبية  -حاء   

دونات للـسلوك املهـين     مـ  من املبادئ األساسية، علـى أنـه ينبغـي وضـع             ٢٦ينص املبدأ     - ٥٣
لقــانون ل وفقــا أو بواســطة التــشريعات،  العــاملني يف املهنــة القانونيــة  للمحــامني، مــن خــالل   

وميكـن العثـور يف املعـايري اإلقليميـة         . ا واملعايري والقواعد الدوليـة املعتـرف هبـ        ،والعرف الوطنيني 
ابطـات احملـامني نفـسها      ويعترب املقرر اخلاص أنّ مـن األفـضل أن تـضع ر           . )٦١(على أحكام مماثلة  

قواعد آداب املهنة، وعندما حيدد القانون هذه القواعـد، ينبغـي أن ُيستـشار العـاملون يف املهنـة                   
  .القانونية على النحو الواجب يف مجيع مراحل العملية التشريعية

وعالوة على ذلك، ُيستحسن وضع جمموعة قواعد موحـدة آلداب املهنـة سـارية علـى            - ٥٤
ــه ُيخــشى، عنــدما تقــوم رابطــات حمــامني شــىت بوضــع     مجيــع احملــامني  يف أحنــاء البلــد كافــة ألن

جمموعات قواعد خمتلفة، أن يتمكن حمـامون طُـردوا مـن رابطـة معّينـة مـن االنـضمام إىل رابطـة                  
  .)٦٢(أخرى جتيز هلم مواصلة ممارسة مهنتهم رغم االنتهاكات املمكنة لقواعد آداب املهنة

تقـام اإلجـراءات التأديبيـة ضـد احملـامني           مـن املبـادئ األساسـية،        ٢٨ واستنادا إىل املبدأ    - ٥٥
 أو أمـام سـلطة قانونيـة مـستقلة          ، القانونيـة  ةأمام جلنة تأديبيـة حمايـدة يـشكلها العـاملون يف املهنـ            

وبالتايل، ينبغي أن تكون اهليئة املكلفة بذلك مبنأى عن أي تـأثري أو ضـغط               . )٦٣(أمام حمكمة  أو
  .شريعية أو التنفيذية أو أي طرف آخرمتارسه السلطة الت

_________________ 
، A/HRC/4/25/Add.1 ؛ و٢٦، الفقـرة   A/HRC/4/25؛ و   ١٥٩ و   ٣٢٠ و   ١٣٣ الفقرات،  A/HRC/8/4/Add.1انظر    )٦٠(  

  .٢٣ الفقرة ،E/CN.4/2006/52/Add.1؛ و ١٧١ و ٦٤الفقرتان 
  ).١(املبدأ السادس  ،R (2000) 21م ؛ التوصية رق)م(اجلزء أوال األفريقية، املبادئ  انظر  )٦١(  
  .٤٢، الفقرة E/CN.4/2003/65/Add.2 انظر  )٦٢(  
  ).س(اجلزء أوال األفريقية، املبادئ  انظر  )٦٣(  
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ولكـن  . )٦٤(ومن األمثل أن يشكل العاملون يف املهنـة القانونيـة أنفـسهم اهليئـة التأديبيـة              - ٥٦
ــاد أن تتــوىل إمــا وزارة العــدل   ــة بالتأهيــل )٦٥(مــن املعت ــة معني مــسؤولية االضــطالع ، )٦٦( أو جلن

ك اللجان لرقابة صارمة مـن جانـب    ويف بعض الدول األعضاء، ختضع تل     . باإلجراءات التأديبية 
، وهـو وضـع يـؤثر سـلبا بالتأكيـد        السلطة التنفيذية أو تتكـّون أساسـا مـن مـسؤولني حكـوميني            

  .مدى استقاللية العاملني يف املهنة القانونية يف
 يف التـــهم  مـــن املبـــادئ األساســـية، ينبغـــي النظـــر    ٢٧وحـــسب مـــا ورد يف املبـــدأ     - ٥٧
علــى وجــه الــسرعة وبــصورة منــصفة ’’مني، بــصفتهم املهنيــة، الــشكاوى املوجهــة ضــد احملــا أو

ــا إلجــراءات مناســبة   ــي أن )٦٧(‘‘ووفق ــواهلم   ’’للمحــامني يكــون ، وينبغ ــسمع أق احلــق يف أن ت
وقـد شـدد    . ‘‘بطريقة عادلة، مبا يف ذلك حق احلـصول علـى مـساعدة حمـام خيتارونـه بأنفـسهم                 

  .)٦٨(طريةاملقرر اخلاص على هذه النقطة يف إطار عدة زيارات ق
ة، وفقـا ملـا يـنص    ملراجعـة قـضائية مـستقل   وأخريا ينبغي أن ختضع أّي إجـراءات تأديبيـة         - ٥٨

. )٦٩( مــن املبــادئ األساســية، وذلــك بــصرف النظــر عــن طبيعــة اهليئــة التأديبيــة  ٢٨عليــه املبــدأ 
  .)٧٠(شدد املقرر اخلاص على أمهية هذه املراجعة القضائية يف إطار عدة زيارات قطرية وقد

  
  ضمانات من التدخل غري املشروع وضمانات ألمن احملامني  -طاء   

جيــب علــى احلكومــات أن تكفــل  ” مــن املبــادئ األساســية علــى أنــه  ١٦يــنص املبــدأ   - ٥٩
القــدرة علــى أداء مجيــع وظــائفهم املهنيــة بــدون ختويــف أو إعاقــة         ) أ: (يلــي للمحــامني   مــا
تقال إىل موكليهم والتشاور معهـم حبريـة    القدرة على االن  ) ب(مضايقة أو تدخل غري الئق؛       أو

 أو التهديــد بتعريــضهم، للمالحقــة ،عــدم تعريــضهم) ج(داخــل البلــد وخارجــه علــى الــسواء؛ 

_________________ 
  .٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2؛ ٤٦، الفقرة A/HRC/8/4/Add.2 انظر  )٦٤(  
  .٤٢، الفقرة A/HRC/4/25/Add.2 انظر  )٦٥(  
  .٥٩، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.3؛ ٦٤، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4 انظر  )٦٦(  
الــذي يقــضي  ) ٣(، املبــدأ اخلــامس  R (2000) 21، التوصــية رقــم  )ن(اجلــزء أوال األفريقيــة، املبــادئ  انظــر  )٦٧(  

  .حلقوق اإلنسانباالضطالع باإلجراءات التأديبية وفقا لالتفاقية األوروبية 
  .٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2 انظر  )٦٨(  
  ).٢٤(املبدأ  انظر معايري رابطة احملامني الدولية،  )٦٩(  
  .٦٤، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4؛ و ٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2 انظر  )٧٠(  
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اإلداريــة واالقتــصادية وغريهــا لــدى قيــامهم بعمــل يتفــق مــع واجبــات   القانونيــة أو العقوبــات 
  .)٧١(ومعايري وآداب املهنة املعترف هبا

 قـد أوضـح أن احملـامني يتعرضـون إىل     ١٩٩٤ر الواليـة منـذ عـام       غري أن العمل يف إطـا       - ٦٠
خمــاطر قـــد تـــشمل املـــضايقة، أو التخويـــف أو التهديــدات؛ واالعتـــداء، مبـــا يف ذلـــك العنـــف   
ــة       ــود علــى حري ــل؛ واالعتقــال واالحتجــاز التعــسفيني واالختفــاء؛ وفــرض القي اجلــسدي والقت

 تدابري وفقا لاللتزامـات املهنيـة واملعـايري         حركتهم؛ والعقوبات االقتصادية وغريها لدى اختاذهم     
  . واألخالقيات املعترف هبا

، فقـد   (A/HRC/11/41/Add.1)وعلى النحو املشار إليه يف أحـدث تقريـر عـن الرسـائل                - ٦١
ــسبته   ــا ن ــق       ١١كــان م ــين عــشر شــهرا املاضــية يتعل ــرة االث ــع الرســائل يف فت ــة مــن مجي  يف املائ

ــضايقتهم وهتد   ــف احملــامني وم ــف اجلــسدي      بتخوي ــك العن ــا يف ذل ــيهم، مب ــداء عل ــدهم واالعت ي
ويف هذا الصدد، مثة معلومات وتقارير مـثرية لالنزعـاج وردت مـن منظمـات غـري                 . )٧٢(والقتل

  .)٧٣(حكومية مكرسة لتعزيز استقالل احملامني يف مجيع أحناء العامل
ج عــن قــضاة وتلقــى املقــرر اخلــاص يف إحــدى زياراتــه القطريــة تقــارير مــثرية لالنزعــا    - ٦٢

يستدعون حمامني يف بعض احلاالت استنادا إىل بعض الذرائع، قبل جلسة االستماع املخصـصة               
وتؤدي مثل تلـك التـصرفات إىل منـع احملـامني           . ملوكليهم، بغرض ختويفهم والتدخل يف عملهم     

  .)٧٤(من حضور جلسات االستماع والدفاع عن موكليهم على حنو فعال
 حريـة احملـامني يف احلركـة إىل التقييـد كـي ال يتمكنـوا مـن        ويف حاالت أخرى تتعرض     - ٦٣

  .)٧٥(مقابلة موكليهم
ال جيـوز، لـدى أداء احملـامني ملهـام          ” مـن املبـادئ األساسـية علـى أنـه            ١٨وينص املبـدأ      - ٦٤

وعلى الرغم مـن ذلـك،      . )٧٦(“وظائفهم، الربط بينهم وبني موكليهم أو قضايا هؤالء املوكلني        

_________________ 
؛ )٥(و ) ٤(و ) ٣(، املبـدأ األول  R (2000) 21، التوصية رقم )ب(انظر أيضا املبادئ األفريقية، اجلزء األول   )٧١(  

  ). ٨(ومعايري رابطة احملامني الدولية، املبدأ 
  .٢٤٠، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2انظر   )٧٢(  
انظر تقارير رابطة احملامني الدولية، ورابطة حمامي الدفاع عن احملامني، والرابطة الكنديـة للـدفاع عـن حقـوق                     )٧٣(  

  .احملامني
  .٤٨، الفقرة A/HRC/8/4/Add.2انظر   )٧٤(  
  .٧٨، الفقرة E/CN.4/2006/95/Add.3انظر   )٧٥(  
  ). ٧(؛ ومعايري رابطة احملامني الدولية، املبدأ )ز(انظر املبادئ األفريقية، اجلزء األول   )٧٦(  
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 أن هـذا املبـدأ   - )٧٧( كما اكتشف سـلفه -اص، على مدى فترة واليته فقد اكتشف املقرر اخل 
وحيدث ذلك عندما يـدافع احملـامون عـن مـوكلني يف            . هو أكثر املبادئ انتهاكا على حنو منتظم      

ــية حـــساسة  ــة،    )٧٨(قـــضايا سياسـ ــة املنظمـ ــبرية، واجلرميـ ــساد الكـ ــرائم الفـ ــضايا تتعلـــق جبـ  أو قـ
 هـذه احلـاالت مـن غـري املـستبعد أن يبـدأ حتقيـق ضـد                   ويف )٧٩(واإلرهاب، واالجتار باملخـدرات   

احملامني استنادا إىل الزعم بوجود ما يربطهم باألنشطة اإلجرامية اليت ُيـزعم ارتكـاب مـوكليهم                
هلا، أو بدعمهم لتلك األنـشطة، أو اهتـامهم يف هنايـة املطـاف بالتـشهري جملـرد متثيلـهم ملـوكليهم                      

  .)٨٠(والدفاع عنهم
ــص   - ٦٥ ــذا ال ــة        ويف ه ــضمانات املكفول ــن ال ــام آخــر م ــى ضــمان ه ــشديد عل ــي الت دد ينبغ

يتمتع احملامون باحلصانة املدنية واجلنائية يف التصرحيات اليت يدلون هبا بنيـة            ”للمحامني وهو أن    
ــوهلم        ــدى مث ــشفهية أو ل ــة أو ال ــاهتم املكتوب ــك يف مرافع ــواء كــان ذل ــام احملــاكم  حــسنة، س أم

  .)٨١(“أو اإلداريةغريها من السلطات التنفيذية  أو
الـربط بـني احملـامني وقـضايا     ” إىل أن ١٩٩٨وتوصل بارام كوماراسوامي بالفعل عـام         - ٦٦

ــه ختويــف ومــضايقة للمحــامني        ــل علــى ذلــك، بأن ــا مل يوجــد دلي مــوكليهم ميكــن تفــسريه، م
حيثما يكون هناك دليل يـستوجب الـربط بـني احملـامني ومـوكليهم،       ”وشدد على أنه    “ املعنيني
ــب ع ــة        جيـ ــاملني باملهنـ ــب العـ ــا تأديـ ــاط هبـ ــة املنـ ــشكاوى إىل اهليئـ ــل الـ ــة أن حتيـ ــى احلكومـ لـ
  .)٨٢(“القانونية

وأعرب املقرر اخلاص وغريه من املكلفني بواليات عن القلق العميق إزاء القـضايا الـيت                 - ٦٧
يوضع فيها احملامون حتت الضغط، ويتعرضون خلطر العمليات االنتقامية، بل حـىت تقـدميهم إىل               

ــوهم، أو حبــاالت اخــتالل نظــام       ا ــا موكل ــيت يعانيه ــسيئة ال ــة ال ــدهم باملعامل ــدى تندي حملاكمــة ل
ويف بعـض   . )٨٤(وقد أعربت اهليئات املنشأة مبعاهدات عـن شـواغل مـن هـذا القبيـل              . )٨٣(العدل

_________________ 
  .١٧٩، الفقرة E/CN.4/1998/39انظر   )٧٧(  
  .٤٩، الفقرة E/CN.4/2004/60انظر   )٧٨(  
  .١٠٨، الفقرة E/CN.4/2002/72/Add.1انظر   )٧٩(  
 وميكـن االطـالع عليـه يف املوقـع الـشبكي      ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ١البيان الصحفي املـؤرخ    . من أحدث املراجع    )٨٠(  

  .ملفوضية حقوق اإلنسان
  ). ١١( من املبادئ األساسية؛ معايري رابطة احملامني الدولية، املبدأ ٢٠املبدأ   )٨١(  
  .١٨١ و ١٧٩؛ الفقرتان E/CN.4/1998/39انظر   )٨٢(  
  .٥٥، الفقرة E/CN.4/2006/61/Add.3؛ و ٢٥، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.6انظر   )٨٣(  
  .٨، الفقرة CAT/C/RUS/CO/4انظر   )٨٤(  
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احلاالت، يكون مستوى العنف املرتكب ضد أولئك املشاركني يف إقامة العدل شديدا لدرجـة              
  . )٨٥(ضون توىل القضايا املعنيةأن احملامني يرف

تــوفر الــسلطات ضــمانات محايــة  ” مــن املبــادئ األساســية علــى أن  ١٧ويــنص املبــدأ   - ٦٨
ومـن مث، يقـع علـى عـاتق         . “كافية للمحامني، إذا تعرض أمنـهم للخطـر لـدى تأديـة وظـائفهم             

  . الدول التزام إجيايب باختاذ تدابري فعالة لكفالة أمن احملامني
االلتــزام يــستلزم ضــرورة إجــراء حتقيــق نزيــه ومــستقل فــورا يف حالــة تعــرض  إن ذلــك   - ٦٩

ومـن األمـور اجلوهريـة حماكمـة مقتـريف هـذه اجلـرائم              . احملامي ألي مضايقة أو اعتـداء جـسدي       
 يف مبـدئها اخلـامس   R (2000) 21تتطلب التوصية رقم . بغية منع تكرار ارتكاب حوادث مماثلة

تتخذ مجيع اإلجراءات الـضرورية للـدفاع عـن مـصاحل احملـامني يف              من املنظمات املهنية أن     ) ٥(
حاالت من قبيل القـبض علـى احملـامني أو احتجـازهم، أو صـدور قـرارات بتحريـك إجـراءات                     

 مــن معــايري رابطــة احملــامني الدوليــة علــى ٢٠ويــنص املبــدأ . قــضائية تــشكك يف نزاهــة احملــامني
واألسـانيد القانونيـة الـيت اسـتدعت إلقـاء القـبض            وجوب إخطار رابطة احملامني فورا باألسباب       

على أي حمام أو احتجازه، مع إخطارهـا مبكـان احتجـازه، وعلـى أن يكـون لرابطـات احملـامني                  
  . احلق يف مقابلة احملامني املقبوض عليهم أو احملتجزين

  
  استعراض وتقييم موجزان لفترة ست سنوات من الوالية  -رابعا   

  املكلفون هبانطاق الوالية و  -ألف   
أنشئت والية املقرر اخلاص ألول مرة علـى يـد مـا كـان يـسمى جلنـة حقـوق اإلنـسان             - ٧٠

وذلك عقب عمل استمر لعـدة سـنوات وقـام بـه مـا كـان يـسمى بلجنـة                    ) ١٩٩٤/٤١القرار  (
وقـد كُلـف حـىت اآلن شخـصان هبـذه الواليـة، مهـا بـارام                 . الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات    

، ولياندور ديسبوي، معد هـذا التقريـر،        ٢٠٠٣يوليه  / إىل متوز  ١٩٩٤امي، من عام    كوماراسو
وقد أنُتخبت السيدة غابرييال كارينـا كنـول        . ٢٠٠٩يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٣أغسطس  /من آب 

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١دي ألبوكريكري إي سيلفا مكلفة جديدة بالوالية اعتبارا من 
 عامـا، تطـور نطاقهـا بـشكل كـبري، وذلـك             ١٥دار  وخالل فترة وجود الوالية على مـ        - ٧١

. وفقا للمقررات املتتالية اليت اختذهتا جلنة حقـوق اإلنـسان ومـن بعـدها جملـس حقـوق اإلنـسان                   
وقد انصب تركيزها املبدئي على حالة فرادى القضاة، واحملـامني والعـاملني يف املهنـة القانونيـة،                 

ــه يــشمل مج    ــة احلــايل بأن ــسلطة   وميكــن وصــف نطــاق الوالي ــصلة هبيكــل ال ــع املــسائل ذات ال ي

_________________ 
  .٥٧، الفقرة E/CN.4/2006/52انظر   )٨٥(  
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القــضائية وأدائهــا وبإقامــة العــدل يف بيئــة دميقراطيــة، مبــا يف ذلــك إمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء، 
  . واحلق يف احملاكمة وفق األصول القانونية والضمانات املتعلقة بذلك احلق

كات والتجـاوزات   ويرى املقرر اخلاص أن تلك التطورات مربرة ومالئمـة ألن االنتـها             - ٧٢
اليت تأثرت هبا اجلهات القضائية الفاعلة ال تنفـصل يف كـثري مـن األحيـان عـن حـاالت تـؤثر يف             

  . هيكل السلطة القضائية ويف أدائها لوظيفتها
وعالوة على ذلك، فتح تطور العدل على الـصعيد الـدويل يف العقـد األخـري، بأشـكاله                  - ٧٣

ا يف ميدان إقامة العدل، الـيت ُوضـعت يف إطارهـا مبـادئ              وطرائقه املتعددة، جماالت جديدة متام    
ومن مث فمن املالئم متاما أن تتجلـى تلـك املـسائل يف التقـارير               . ومعايري وقواعد ذات مسة عاملية    

ومـن رأي املقـرر     . املقدمة مبوجب الوالية، واليت تظهر اجتاها حنو عاملية نطاق املبادئ القانونيـة           
وصلت إىل نقطة تستحق فيها إجـراء حتليـل هلـا مـن وجهـة نظـر                 اخلاص أن تلك التطورات قد      

ويتطلـب ذلـك بوضـوح زيـادة     . موضوعية يف سياق الوالية، بغض النظر عـن الوقـائع واألرقـام     
املــوارد والوســائل املتاحــة أمــام الواليــة، ممــا يــسمح علــى وجــه التحديــد بــأن تكــون التقــارير     

  .  به حاليااملواضيعية السنوية أكثر مشوال عما هو مسموح
وأخريا، فإن املساعدة التقنية املقدمة يف جمال إقامة العدل، قد أضحت أيـضا، بوصـفها       - ٧٤

جزءا من اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لكفالة احلوكمة الرشيدة، إحـدى الظـواهر الرئيـسية                
.  مـن حالـة أزمـة   يف العقد األخـري وال سـيما يف تلـك البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة أو تعـاين              

وبالتايل فمن املهم أن جتد تلك اجلهود صدى هلا يف تقـارير املقـرر اخلـاص، وأن جيـري حتليلـها               
من وجهة نظر موضوعية من أجل املساعدة على حتديد املمارسات اجليدة وتعزيـز العالقـة بـني                

 ملفوضـية حقـوق   وينبغي لألمم املتحدة أن تشدد على هذا، كمـا ينبغـي    . التكلفة والتأثري الناتج  
  . اإلنسان أن تكون على صلة وثيقة هبذا العمل

  
  تقدمي التقارير إىل اجلمعية العامة  -باء   

ــرر اخلــاص، عــام     - ٧٥ ــستني    ٢٠٠٥كُلّــف املق ــدورة ال ــي إىل ال ــر مرحل ــدمي أول تقري ، بتق
  . وظل هذا اإلجراء مستمرا ومؤسسيا منذ ذلك احلني. للجمعية العامة

 اخلاص أن هذا التطور املؤسسي احملدد هو تطور مالئم بوجه خاص ألنـه              ويعترب املقرر   - ٧٦
يتيح فرصة ثانيـة خـالل فتـرة االثـين عـشر شـهرا لعـرض آخـر التطـورات واملـسائل الفنيـة ذات             

  . االهتمام املتصلة بالوالية على الدول األعضاء
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  السنويةاملسائل الرئيسية اليت جرت معاجلتها يف التقارير املواضيعية   -جيم   
جرى يف التقارير السنوية املتعاقبة املقدمة من املقـرر اخلـاص إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان                    - ٧٧

ومن بعدها إىل جملس حقوق اإلنسان، ويف التقارير املرحلية املتعاقبة املقدمة إىل اجلمعية العامـة               
  : معاجلة املسائل التالية

ت منذ إنشاء الواليـة عـام      استعراض التطورا ‘ ١’: E/CN.4/2004/60: ٢٠٠٤  )أ(  
اتبــاع هنــج يف العمــل املــستقبلي اســتنادا إىل اســتعراض  ‘ ٢’؛ ١٩٩٤

ــضائية     ــؤثر يف الـــسلطة القـ ــة الـــيت تـ ــة األمهيـ مفـــصل للمـــسائل البالغـ
  والقائمني عليها؛

العدالـــة ومكافحـــة اإلرهـــاب، مـــع تركيـــز  ‘ ١’: E/CN.4/2005/60: ٢٠٠٥  )ب(  
ــى صــورة    ــدو ”خــاص عل ــل الع ــس“ املقات ــا؛  امل ــى تأثرياهت تحدثة وعل

  العدالة يف الفترات االنتقالية؛ ‘٢’
      A/60/321 :’التعاون مع إكوادور والبعثة املرسلة إليهـا بوصـفهما         ‘ ١

مكافحــة اإلرهــاب واحلــق يف حماكمــة   ‘ ٢’مــن أفــضل املمارســات؛  
  عادلة؛

إقامة العدل واحلق يف التوصـل إىل احلقيقـة؛         ‘ ١’: E/CN.4/2006/52: ٢٠٠٦  )ج(  
  السلطة القضائية والعدالة يف الفترة االنتقالية؛ ‘ ٢’

      A/61/384 :’ــسكرية    ‘ ١ ــاكم العــــ ــام احملــــ ــدنيني أمــــ ــة املــــ حماكمــــ
حالة احملتجزين يف خلـيج   ‘ ٢’واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان؛     

  غوانتانامو؛ 
ــوارئ؛    ‘ ١’: A/HRC/4/25: ٢٠٠٧  )د(   ــاالت الطـــــ ــانون وحـــــ ــيادة القـــــ ســـــ

   الـــــــيت عاجلتـــــــها الواليـــــــة يف الفتـــــــرةتـــــــصنيف احلـــــــاالت ‘٢’
  ؛ ٢٠٠٦-١٩٩٤

      A/62/207 :’الظروف اليت تؤثر يف إقامة العدل واستقالل القضاة        ‘ ١
  إمكانية اللجوء إىل القضاء؛ ‘ ٢’واملدعني العامني واحملامني؛ 

  إمكانية اللجوء إىل القضاء؛ : A/HRC/8/4: ٢٠٠٨  )هـ(  
      A/63/271 :االت الطوارئ؛دور القضاة فيما يتعلق حب  
  ضمانات استقالل القضاء؛ : A/HRC/11/4/2009  )و(  
      A/64/181 :استقالل احملامني واملهنة القانونية .  
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وقــد عاجلــت التقــارير املــذكورة آنفــا طائفــة كــبرية ومتنوعــة مــن املــسائل، بــدءا مــن       - ٧٨
ؤسـسة والعـاملون فيهـا    استقالل السلطة القضائية ماليا والظروف املادية الـيت تعمـل يف ظلـها امل            

إىل توفري التدريب القانوين والتعليم املستمر للقـضاة واحملـامني؛ ومـن حـاالت الفـساد القـضائي              
إىل حاالت اخللل بني دوري كل من املدعي العام والقاضي؛ ومن مـستوى مـشاركة كـل مـن                   

تلـف نظـم العـدل      الرجال والنساء يف السلطة القضائية يف مجيع أحنـاء العـامل إىل التعـايش بـني خم                
ومن املعتاد أن ُتعـاجل مجيـع تلـك املواضـيع يف سـياق تقـارير البعثـات                 . يف كثري من أرجاء العامل    

  .إن تلك املسائل تستحق إجراء حتليل هلا على حنو أعمق. القطرية احملددة
  

  الرسائل والتقاريراملتعلق بجراء اإل  -دال   
ــن آب   - ٧٩ ــرة مـ ــسطس /مت يف الفتـ ــىت هنا٢٠٠٣أغـ ــوز  وحـ ــة متـ ــه /يـ ــه٢٠٠٩يوليـ    توجيـ

 دولــة مــن الــدول األعــضاء إىل احلكومــات املعنيــة يف  ٩٧تــشهدها  رســالة عــن حــاالت ٦٧٠
  .تتضمن ادعاءات ونداءات عاجلةخطابات شكل 
 إىل ، يف كثري من احلاالت بسبب نطاق وتعقيد القضايا قيـد النظـر            ،جلأ املقرر اخلاص  و  - ٨٠

ــة باال     مــن املكلفــني بواليــات   اآلخــريناملعنــيني شــتراك مــع  االتــصال بــسلطات الدولــة املعني
املقـرر اخلـاص    غتـنم   وي. وهو إجراء أثبتت التجربة أنه إجراء مالئـم وفعـال         . اإلجراءات اخلاصة 

 ،ر بـثمن  دعـم وتعـاون ال يقـدّ      إزاء ما أبدوه مـن      هذه الفرصة ليعرب عن تقديره جلميع زمالئه        
  .ن طريق اجلهود املشتركةعإالّ ميكن حتقيقه كل ما ال ن بشأسيما  وال
الرسائل بيانات إحصائية إلعطاء فكـرة عـن        تتعلق ب تقارير  يف عدة   قدم املقرر اخلاص    و  - ٨١

خمتلـف أنـواع االنتـهاكات    و ،مستوى التوتر الذي تواجهه األجهزة القضائية وعناصرها الفعالة   
 الـذي يـرى فيـه       ويف الوقـت  .  ومستوى التعـاون املقـدم مـن قبـل احلكومـات           ،اليت متت تغطيتها  

 فإنــه علــى ثقــة بــأن  ،يف هــذا اجملــالعلميــة حتقيــق حتــسينات املقــرر اخلــاص وجــود حاجــة إىل  
  .عمل واألثر املترتب عليهما يقوم به من لوالية وعلى ا االبيانات اليت قدمها تعترب مؤشر

عملــه الــيت قــضاها يف ثنــاء الــسنوات الــست أالحــظ املقــرر اخلــاص ويف هــذا الــصدد،   - ٨٢
وهـو يرحـب    .  وحتـسن فيـه    مـن الـدول األعـضاء     قدم إليـه    زيادة ملحوظة يف التعاون امل    ث  حدو

 ممـا يعتـرب   ،اخلاصـة املكلفـني بواليـات اإلجـراءات    وار بـني الـدول و   جـزء مـن احلـ     هبذا التطـور ك   
ــا  ــامال حامسـ ــع  الفحـــص ايف عـ ــول تتـــسق مـ ــاد حلـ ــاءات وإجيـ ــة  دعـ ــايري الدوليـ ــادئ واملعـ  املبـ

مل ُيـرّد   إزاء عـدد مـن الرسـائل الـيت          مـا زال يـساوره القلـق        لك فإنـه    ومع ذ . اقتضى األمر  كلما
  .اليت أعرب عنها يف طلباتهقتضيات الرد املوضوعي فيما يتعلق باملُيقدم فيها أو مل عليها بعد 
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املكلفـني بواليـات    يف زيادة املوارد املتاحـة خللفـه وجلميـع          بصدق  ويأمل املقرر اخلاص      - ٨٣
الرسـائل وحتـسني إجـراءات     املتعلـق ب  جـراء   اإلحىت ميكـن تنظـيم       عام   اإلجراءات اخلاصة بشكل  

بأقـصى قـدر ممكـن مـن ذلـك           يف الوقـت احلـايل االسـتفادة         ه ال يتسىن  ومما يؤسف له أن   . املتابعة
نـــوع مـــن عـــيني ويف ســـياق الواليـــة ميكـــن ت. اإلجـــراء املهـــم واملفيـــد بـــسبب انعـــدام املـــوارد 

إلجيـاد  مـا يبذالنـه مـن جهـود         ة والـدول األعـضاء في     الواليـ املكلـف ب  يـساعد   ختصاص الـذي    اال
  .حلول للقضايا موضع االدعاء

  
  الزيارات القطرية  -هاء   

 زيـارة   ١٢إمتـام    ، اليت اسـتمرت سـت سـنوات       ،عملهفترة  استطاع املقرر اخلاص أثناء       - ٨٤
ــة  ــاه (قطري ــارير مفــصلة   ، )انظــر أدن ــا إىل تقــدمي تق ــه مــن مهــام،    أفــضت مجيعه ــام ب ــا ق عــن م

على حنو ما لـوحظ      ،واحملامنياملدعني العاْمني،    وحالة القضاة و   ،منت وصفا لنظام احملاكم   تضو
  :توصيات خاصةتقدمي وتال ذلك يف البلد، 
  ؛ كازاخستان والربازيل:٢٠٠٤  )أ(  
  ؛وقريغيزستان وطاجيكستان) مرتان(إكوادور : ٢٠٠٥  )ب(  
  ؛ملديف ومجهورية الكونغو الدميقراطية: ٢٠٠٧  )ج(  
  ؛حتاد الروسيالا: ٢٠٠٨  )د(  
  ).ثالث مرات(غواتيماال : ٢٠٠٩  )هـ(  

بع املقرر اخلاص يف إعداد تقاريره هنجا حمـددا للغايـة يتـيح لـه تنـاول مجيـع القـضايا                     اّتو  - ٨٥
هدفـه  فـإن   فـصل   املتحليل  الواستنادا إىل   .  الفاعلة فيه  عناصرالاحليوية اليت تؤثر يف نظام العدل و      

املعنيـة  الفاعلـة   ت وتوصيات مفصلة وحمددة ملـساعدة خمتلـف العناصـر           وضع استنتاجا يتمثل يف   
  .يواجهوهناحتديد احللول الفعالة للمشاكل اليت على 
يشعر املقرر اخلاص باالمتنان جلميع الدول اليت دعتـه إىل زيارهتـا وقـدمت لـه تعاوهنـا            و  - ٨٦

احملليـة  الفاعلـة   ر  يعـرب عـن تقـديره جلميـع العناصـ         ، و رمـ ومسحت له بـإجراء حـوار صـريح ومث        
ألمانـة علـى املـساعدة الـيت        يود املقرر اخلاص أن يعرب عن شكره ل       و. لثقتهم فيه وتعاوهنم معه   
  . قدمتها يف هذا الصدد

البلـدان الـيت جـرى    إذا قـورن بعـدد      يعترب عدد البلدان اليت متت زيارهتـا صـغريا نـسبيا            و  - ٨٧
تـتم لفتـرات    املذكورة آنفا   انت الزيارات   باإلضافة إىل ذلك ك   . االتصال هبا عن طريق الرسائل    

ينبغـي لقاؤهـا   كـان  الـيت  الفاعلـة   عـدد العناصـر   عمومـا إذا قورنـت بنطاقهـا، مبـا يـشمل          قصرية  
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 ، يف حــاالت نــادرة نــسبيا،اســتطاع املقــرر اخلــاصإضــافة إىل ذلــك، .  معهــاالتوإجــراء مقــاب
املـسائل يف جملـس     يف تلك   نظر  ال  وميكن .توصياتهمدى فعالية    متابعة للتأكد من     اتالقيام بزيار 

جيري على النحو املالئم معاجلة مـسألة        أن   ،بصفة خاصة املقرر اخلاص   ويأمل  . حقوق اإلنسان 
 خاصة وأنه من غـري املـستبعد أنُ تـصر الـدول الـيت يقـوم           ،فهاملتابعة أثناء فترة عمل خلَ    زيارات  

  .ةلياملقرر اخلاص بزيارهتا على القيام بزيارة تا
  

  ووضع أفضل املمارساتفنية املساعدة ال  -واو   
يف لــسلطات الفنيــة إىل اتقــدمي املــساعدة ، خــالل فتــرة عملــه، اســتطاع املقــرر اخلــاص  - ٨٨

مجيــع علــى ثقــة مــن أنــه ســوف يتــسىن، مــن خــالل  وهــو .  وغواتيمــاال وملــديف)٨٦(إكــوادور
عمـل يف سـياقات      واستلهام ال  ، إمكانية استخالص عدد من املمارسات اجليدة      ،اخلربات الثالث 

 حيـث مت تنفيــذ  ،يـود املقــرر اخلـاص أن يـشري إىل حالـة ملـديف     كمثـال علـى ذلـك،    و. أخـرى 
  .)٨٧(فيما بعدهاتوصياته قبل عملية التحول الدميقراطي وأثناءها و

  
  املشاركة يف األحداث واملؤمترات  -زاي   

ألحـداث   يف كـثري مـن ا    ،وقـت ووسـائل   شارك املقرر اخلاص، حسب ما أتـيح لـه مـن              - ٨٩
واليتـه ولكـن أيـضا    شرح لـيس فقـط لـ   مثينـة   والحظ علـى الـدوام أهنـا تتـيح فرصـة           ،واملؤمترات

  .هاإجنازعلى لتلقي معلومات واقتراحات ساعدته بدرجة كبرية 
  

  االتصاالت مع املهنيني القانونيني ورابطاهتم  - حاء  
مــة عالقــات  طــوال فتــرة عملــه علــى إقا، بــصفة خاصــة،كــان املقــرر اخلــاص حريــصا  - ٩٠

إدراكـا منـه للحاجـة       امـ اهتالعـدل ورابط  قطـاع   املـشاركة يف إدارة     الفاعلة  متواصلة مع العناصر    
. هود األمم املتحدة لـضمان اسـتقالهلا      جب ،اإلمكانإىل ربط تلك العناصر، على حنو وثيق بقدر         

 ومجيــع ، القانونيــةةاملهنــالعــاملني يف ويــود أن ينتــهز هــذه الفرصــة ليعــرب عــن تقــديره جلميــع  
زاهة ـاســتقالل اجلهــاز القــضائي وأداء وظيفتــه بنــاملنخــرطني يف تنظيمــات تعمــل علــى تــشجيع 

  . ودعمّيمةمسامهة قبالنظر إىل ما قدموه إليه من 
  

_________________ 
 لحـ استقالل القضاء بوصفه وسيلة من وسـائل منـع نـشوب النــزاعات وإجيـاد                ”،   املتحدة األممنشرة وقائع     )٨٦(  

 /http://www.un.org/Pubs:  متاحة علـى املوقـع التـايل   “ القضية األخرية املتعلقة باحملكمة العليا يف إكوادور  :هلا
chronicle/2006/issuel/0106p21.htm.  

  .A/HRC/4/25/Add.2انظر   )٨٧(  
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  التطورات الرئيسية يف نظام العدل الدويل  -خامسا  
  احملكمة اجلنائية الدولية  -ألف   

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
ــيري قــضية جــان يف   - ٩١ ــا  ب ــا غومب ــرئيس و،بيمب ــد ال ال ــر الكونغــو املزعــوم حلقائ  ،ركــة حتري

املوجهــة بارتكــاب  قرارهــا بتأييــد االهتامــات ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٥أصــدرت احملكمــة يف 
واالغتـصاب  ) مـن نظـام رومـا األساسـي       ) أ) (١ (٧املـادة   ( أي القتـل     ،جرميتني ضـد اإلنـسانية    

 ‘١’) ج) (٢ (٨املـادة   ) (القتـل (، وثالث جرائم حرب     )يمن النظام األساس  ) ز) (١ (٧املادة  (
 والنـهب   ،) مـن النظـام األساسـي      ‘٦’) هــ ) (٢ (٨املـادة   ( واالغتـصاب    ؛)من النظام األساسـي   

  ).من النظام األساسي) ٥) (هـ) (٢ (٨املادة (
  

  دارفور، السودان    
اعتقـال الـسيد عمـر      أمرا ب األوىل   أصدرت الدائرة االبتدائية     ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٤يف    - ٩٢

 باعتقـال   ه احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة      صدرتـ  وهـو أول أمـر       ،حسن أمحـد البـشري رئـيس الـسودان        
 ويف حني اشتمل أمر االعتقـال علـى جـرائم حـرب وجـرائم ضـد                 .وهو يف السلطة  رئيس دولة   
 مجـع    إال أن القـضاة شـددوا علـى أنـه إذا مت            . فلم تدرج فيـه جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة          ،اإلنسانية

يوليـه  / متـوز ٧ويف . أدلة إضافية فإن القرار ال مينع املدعي العام من طلـب تعـديل أمـر االعتقـال           
. إدراج جرمية اإلبـادة اجلماعيـة     فيه   قدم مدعي احملكمة اجلنائية الدولية استئنافا يطلب         ،٢٠٠٩

 وتلقـى  .شـهور قبـل اختـاذ قـرار بـشأن املوضـوع      لعـدة  دائرة االسـتئناف  تتريث  ومن املتوقع أن    
ــرئيس البـــشري  ــة  ،الـ ــصاص احملكمـ ــرف باختـ ــذي ال يعتـ ــ ، الـ ــة  دعم الـ ــن مجعيـ ــاء دول مـ رؤسـ

 ،٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٣املـؤرخ   هـا عنـه يف قرار حـسب مـا أُعـرب       فريقي  الحتاد األ وحكومات ا 
ــسهمو      ب ــن ي ــإهنم ل ــل االهتــام ف ــهم تأجي ــة طلب ــه اســتنادا إىل عــدم تلبي ــل اأن ــال زمي ــ يف اعتق م  هل
  .تسليمه أو
 حبـر إدريـس أبـو غـرده،         ،٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٨ يف   ، للمرة األوىل،  ل أمام احملكمة  ثُوَم  - ٩٣

يعتقـد أنـه مـسؤول     ي  ذ الـ  ،الرئيس واملنسق العام للعمليـات العـسكرية جلبهـة املقاومـة املوحـدة            
) أ) (٣ (٢٥و شريك غري مباشر يف ثالث جـرائم حـرب وفقـا للمـادة            صيل أ جنائيا كشريك أ  

 / تــــشرين األول١٢هم يف قــــرار الــــُتإل وتقــــرر عقــــد جلــــسة .مــــن نظــــام رومــــا األساســــي
  . ٢٠٠٩ أكتوبر
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  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
ــة  عمــال بقــرار    - ٩٤ ــة الدولي ــصادر احملكمــة اجلنائي ــاين ١٨يف ال ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠٠٨ن

 ،حماكمــة تومــاس نوبانغــا ديلــو، مؤســس وقائــد احتــاد الــوطنيني الكونغــوليني  باملــضي قــدما يف 
ــ كانـــت  و.٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٦ يف  األوىلدأت احملاكمـــة يف الـــدائرة االبتدائيـــةبـ

  . وقت إعداد هذا التقريرمستمرةاحملاكمة 
حماكمــة مــاثيو نغودجولــو شــوي،  للبــدء يف ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٤حتــدد تــاريخ و  - ٩٥

تانغـا، القائـد املزعـوم      اك  نينـدماجيني والـسيد جريمـ     الجلبهـة الـوطنيني ا    املزعـوم   الرئيس السابق   
  .لقوات املقاومة الوطنية يف إيتوري

  
  كينيا    

فريقيـة  أل رئـيس فريـق الشخـصيات ا   ، أعلن السيد كويف عنـان ٢٠٠٩يوليه / متوز ٩يف    - ٩٦
 أنــه أحــال إىل احملكمــة اجلنائيــة ،البــارزة الــذي أجــرى التفــاوض إلبــرام االتفــاق الــوطين الكــيين

ــة قائمــة   ــهم بالدولي ــدر مــن   ني بتحمــل أمســاء املت ــذي أعقــب    أكــرب ق ــسؤولية عــن العنــف ال امل
 فيهـا أكثـر مـن       ي الـيت لقـ    ،٢٠٠٧ديـسمرب   /كـانون األول  خـالل   االنتخابات الرئاسية يف كينيا     

 الـيت أنـشأهتا حكومـة كينيـا وأوكلـت إليهـا             ي،وكانت جلنـة واكـ    . مصرعهم شخص   ١ ١٠٠
بإنـشاء حمكمـة خاصـة للتحقيـق        ، قد أوصت    مهمة التحقيق يف العنف الذي أعقب االنتخابات      

جلنــاة ا ألن الفــشل يف ذلــك ســوف يتــسبب يف رفــع قائمــة  ،مــع اجلنــاة الرئيــسيني وحماكمتــهم 
  .لمحكمة اجلنائية الدوليةالعام لدعي املالرئيسيني املزعومني إىل 

  
  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  -باء   

كمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة  أصــدرت احمل٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٦يف   - ٩٧
أول أحكامها يف اجلرائم اليت ارتكبتها قوات مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة الـسابقة والقـوات               

  .)٨٨(١٩٩٩الصربية ضد ألبان كوسوفو يف الصراع الذي شهدته كوسوفو عام 
وسالفيا السابقة دعـوى     رفضت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغ     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٨يف  و  - ٩٨

يف ارتكـاب   ملـشاركة    وا ،تهم جبرمية اإلبـادة اجلماعيـة     رادوفان كاراديتش امل  احلصانة املقدمة من    
بعـد  رفـض الـدعوى   قد جـاء قـرار   و.  والقتل العمد ، والقتل ، والتطرف ،جرمية اإلبادة اجلماعية  

إسـقاط التـهم   وجـوب  يف اآلونة األخرية دفعه باحلـصانة، الـذي اّدعـى فيـه             كاراديتش  أن جدد   
عقدها مع سفري الواليات املتحـدة الـسابق لـدى األمـم            زعم أنه   املوجهة له بسبب الصفقة اليت      

_________________ 
  .٨٩، الفقرة A/HRC/11/41انظر   )٨٨(  
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 ، مـصراً الـدعاوى لـسماع  وطالب كـاراديتش عقـد جلـسة إثباتيـة       .  ريتشارد هولربوك  ،املتحدة
 ،١٩٩٦الـسلطة طواعيـة عـام       لـى عـن     مـن احملاكمـة إذا خت     حلصانة  أن السفري عرض عليه ا    على  

ــسفري تــصرف  وقــررت احملكمــة أن كــاراديتش  . وأن االتفــاق حــضره شــاهدان  مل يثبــت أن ال
وكانــت .  القــضائيةيف ممارســة اإلجــراءاتإســاءة أن هنــاك  وأمــن جملــس األمــن إذن مبوجــب 

قرارا صـادرا يف     ٢٠٠٩عام  قد أكدت يف وقت سابق من       التابعة للمحكمة   حمكمة االستئناف   
وجـود مثـل    ظـل   وأنه حـىت يف     باحلصانة   أعلن عدم وجود اتفاق      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

  .مبوجب القانون الدويلمقبوال لن يكون ف االتفاق اهذ
  

  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  -جيم   
ــران٢٢يف   - ٩٩ ــة      ٢٠٠٩يونيــه / حزي ــة الثالثــة التابع ــصت الــدائرة االبتدائي للمحكمــة خل

ــدا   ــة لروان ــة الدولي ــسابق لــ  أن كــاإىل اجلنائي ــدير ال ــة ديوان وزارة ليكس كاليمــانزيرا امل الداخلي
ارتكاب جرمية اإلبـادة    والعلين على   مذنب بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية والتحريض املباشر        

  .اجلماعية وأصدرت حكمها بسجنه ثالثني عاما
  

  احملكمة اخلاصة لسرياليون  -دال   
لور، رئـــيس ليربيـــا األســـبق، مـــزاعم ، نفـــى تـــشارلز تـــاي٢٠٠٩يوليـــه / متـــوز١٤ يف - ١٠٠

بارتكاب جرائم حرب، وذلك خـالل شـهادته الـيت أدىل هبـا للمـرة األوىل لـدى حماكمتـه أمـام            
 هتمـة بارتكـاب جـرائم ضـد اإلنـسانية،        ١١ويواجـه الـسيد تـايلور       . احملكمة اخلاصة لـسرياليون   

لــدويل النامجــة عــن وانتــهاكات التفاقيــات جنيــف، وغريهــا مــن انتــهاكات القــانون اإلنــساين ا 
وقد بـدأت احملاكمـة بعـد أن رفـضت احملكمـة            . يف سرياليون “ السكان املدنيني رهاب  إلمحلة  ”

وجتـري احملاكمـة يف الهـاي، بـسبب     . ٢٠٠٩مـايو  /التماسا بالرباءة قدمه السيد تـايلور يف أيـار      
  .الشواغل األمنية يف سرياليون

  
  الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا  -هاء   

ــتثنائية يف حمــــاكم كمبوديــــا، بــــدأت جلــــس   - ١٠١  ةيف أول حماكمــــة أمــــام الــــدوائر االســ
ــاينغ غويـــك إيـــف   االســـتماع  /ر آذا٣٠يف ) دوكباســـم املعـــروف (الرئيـــسية يف حماكمـــة كـ

واملتهم هـو األول مـن جمموعـة تـضم مخـسة مـن القـادة الـسابقني للخمـري ميثـل            .٢٠٠٩ مارس
ــهم ارتكــاب جــرائم     ــة بت ــام احملكم ــف     أم ــات جني ــهاكات خطــرية التفاقي ــسانية وانت ضــد اإلن

 القـــانون اجلنـــائي الـــيت يعاقـــب عليهـــا، باإلضـــافة إىل جـــرائم القتـــل والتعـــذيب ١٩٤٩ لعـــام
 ، أقـر  ٢٠٠٩ هيونيـ / حزيـران  ٨ويف  . ١٩٧٩  و ١٩٧٥كبت ما بني عامي     الكمبودي، اليت ارتُ  
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 رغـم ادعائـه بأنـه    S-21 األمـين   باملـسؤولية عـن قتـل األطفـال احملتجـزين يف املركـز       السيد كاينغ 
  .كان يتصرف طبقا ألوامر احلزب الشيوعي لكمبوتشيا

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

  االستنتاجات  -ألف   
.  يكشف هذا التقرير عن العقبات املتعددة اليت تواجـه احملـامني عنـد أداء مهـامهم                - ١٠٢

ضاء تقدميها وتنفيذها من أجـل  ويعرض أيضا خمتلف الضمانات اليت جيب على الدول األع    
والحــظ املقــرر اخلــاص أن إنــشاء مهنــة قانونيــة . كفالــة اســتقالل احملــامني واملهنــة القانونيــة

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن وضـوح      . منظمة هو عنصر رئيسي من عناصر اسـتقالل احملـامني      
ات التأديبيـة   املعايري وشفافية اإلجراءات يف القبول يف املهنة القانونيـة، فـضال عـن اإلجـراء              

ومن بني أشد العوامل املعيبـة الـيت تعـرض اسـتقالل احملـامني للخطـر        . تشكل عوامل حامسة  
املضايقات والتهديدات أو حىت االعتداءات اجلسدية اليت يتعرضون هلا، إضـافة إىل غريهـا              

  .املشروع يف أعماهلم من التدخل غري
هلـم  بالنـسبة    عنـصرا فـائق األمهيـة         وتشكل حرية تنفيذ احملامني لألعمـال القانونيـة        - ١٠٣

وتتضمن الشروط املسبقة، اليت تكفـل قيـام        . كي يضطلعوا بالدور املوكل إليهم يف اجملتمع      
احملــامني بتقــدمي املــشورة القانونيــة علــى حنــو كــاف، عــدم إعاقــة ســبل حــصوهلم علــى أيــة    

معيـات،  وحريـة التعـبري وتكـوين اجل      . معلومات ذات صلة، وسرية عالقـاهتم مـع عمالئهـم         
وينبغي أن . بوصفهما جزءا من نظام إقامة العدل، يكتسيان أمهية خاصة بالنسبة للمحامني

  .يكون التعليم املستمر يف حقل القانون مهمة ذات أولوية بالنسبة للمهنة القانونية
  

  التوصيات  -باء   
انونيـة،   من أجل مساعدة الدول األعضاء على تعزيز اسـتقالل احملـامني واملهنـة الق              - ١٠٤

  .يقدم املقرر اخلاص التوصيات املبينة أدناه
  : فيما يتعلق باإلطار القانوين واملؤسسي يوصي املقرر اخلاص مبا يلي- ١٠٥

أن يكون احلق يف اختيار املستشار القانوين املفضل راسـخا علـى املـستوى                )أ(  
ــرج      ــانون؛ وجيــب أن ُيت ــادئ الق ــن مب ــدأ أساســيا م ــرب مب ــشريعي أو أن ُيعت ــذا احلــق  الت م ه

  األساسي إىل تشريع حملي على حنو مالئم؛
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أن تؤسس منظمة مهنية ذاتية اإلشراف باعتبارها من األوليـات يف الـدول               )ب(  
األعــضاء الــيت ال يوجــد فيهــا مهنــة قانونيــة منظمــة، ومــن واجــب الــسلطات دعــم إنــشاء   

  ت؛مجعيات مهنية من هذا القبيل، ودعم عملها دون التدخل يف تلك العمليا
أن ُيسن تشريع ينظم دور وأنشطة احملامني واملهنة القانونيـة وفقـا للمعـايري            )ج(  

ــة      ــة القانوني ــة، وأن ُيعتمــد وُينفــذ، وينبغــي أن حيــسن ذلــك التــشريع اســتقالل املهن الدولي
وإشرافها الذايت ونزاهتها؛ وينبغي، يف إطار العملية املؤدية إىل اعتمـاد التـشريع، استـشارة        

  نونية بشكل فّعال يف مجيع املراحل ذات الصلة من العملية التشريعية؛املهنة القا
أن ينص ذلك التشريع، من مجلة مـا يـنص، علـى األمـور التاليـة، بوصـفها                   )د(  

أن ُتنتخب اهليئات التنفيذية للجمعيات املهنية بشكل مباشر وحـر مـن    ‘ ١’معايري أساسية   
ــة ل ‘ ٢’جانــب أعــضائها؛   ــشأ عــضوية إلزامي ــة   أن ُتن ــة الذاتي ــات املهني لمحــامني يف اجلمعي

أن يكون القبول يف املهنة القانونية من مسؤولية مجعيـة احملـامني؛            ‘ ٣’اإلشراف واملستقلة؛   
أال يـتم سـحب   ‘ ٥’ان يكون هناك حق باالستئناف ضد قـرارات القبـول يف املهنـة؛           ‘ ٤’

امني التـابع هلـا احملـامي؛    حق ممارسة مهنـة احملامـاة إال بوجـود موافقـة صـرحية مـن رابطـة احملـ              
  أن يكون هناك حق باالستئناف ضد سحب حق املمارسة؛ ‘٦’

ــة        )هـ(   ــسؤولية إدارة املهن ــسلطات م ــا ال ــوىل فيه ــيت تت ــدول األعــضاء ال ويف ال
القانونيــة واإلشــراف عليهــا، ينبغــي أن ُتنقــل هــذه املــسؤولية بالتــدريج إىل املهنــة القانونيــة  

  نفسها خالل إطار زمين حمدد؛
ويف الدول األعضاء اليت تضع شرط إعادة الترخيص للمحـامني أو إعـادة          )و(  

  .تسجليهم لالستمرار يف ممارسة مهنتهم، ينبغي وقف العمل هبذا النظام
 املقــرر اخلــاص  التأديبيــة، يوصــي وفيمــا يتعلــق بالقواعــد األخالقيــة واإلجــراءات - ١٠٦
  :يلي مبا

بق على مجيـع احملـامني يف كافـة أرجـاء     أن ُتصاغ مدونة أخالق موحدة، ُتط       )أ(  
بلــدان كــل منــهم، ويفــضل أن تــصوغها رابطــات احملــامني نفــسها؛ ويف حــال إنــشاء املهنــة  

جيب استشارهتا بفعالية يف مجيع املراحل ذات الـصلة مـن عمليـة             مبوجب القانون،   القانونية  
   التشريع؛سّن

 وأن ُيعتمد إجراء حمدد مسبقا أن ُتنشئ املهنة القانونية هيئة تأديبية حمادية،  )ب(  
  من أجل تسيري اإلجراءات التأديبية وفقا للمعايري الدولية؛
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احلــق يف حماكمــة عادلــة، ينبغــي أن تكــون هنــاك إجــراءات تأديبيــة تكفــل    )ج(  
 .ملراجعة قضائية مستقلةوأن ختضع يف ذلك احلق يف االستعانة مبحام مفّضل،  مبا

 :بالعمل القانوين، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي فيما يتعلق حبرية القيام - ١٠٧

 وأن متتنع عن ،أن تكّف السلطات فورا عن ربط احملامني مبصاحل عمالئهم  )أ(  
 ؛اإلدالء بالتعليقات ذات الصلة على الساحة العامة

ــدابري لتعزيــز وعــي الــسكان بــدور احملــامني      )ب(    ،أن تتخــذ الــدول األعــضاء ت
 . جهودها املبذولة إلذكاء الوعي يفتدعم رابطات احملامني أنو

، يوصـي  أمـن احملـامني    تعزيز الضمانات من التدخل غري املـشروع ومحايـة    من أجل  - ١٠٨
 :املقرر اخلاص مبا يلي

 يف عمـل    ، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة      ،أن متتنع السلطات عن التدخل      )أ(  
 ؛ن أشكال االنتقام ضدهم أي شكل م، مبا يف ذلك االمتناع عن اللجوء إىلوأداء احملامني

ــدة ومـــست   )ب(   ــة حمايـ ة بـــسرعة يف املـــضايقات أو التهديـــدات  قلأن حتقـــق هيئـ
 اليت يتعرض هلا احملامون؛االعتداءات اجلسدية  أو

أن ُيطلــــب إىل الــــسلطات اختــــاذ تــــدابري فعالــــة لــــضمان أمــــن احملــــامني    )ج(  
 ؛قيامهم بأداء وظائفهملدى  للتهديد واضرتع ما إذا

ي على الفـور إبـالغ املهنـة القانونيـة التـابع هلـا احملـامي عنـدما يتعـرض                    ينبغ  )د(  
ُيسمح هلا بااللتقاء باحملامي املعين، إضافة إىل       لالعتقال أو االحتجاز بالسبب يف ذلك، وأن        

 .االستفادة من التزامات السلطات اليت ينص عليها القانون

صي املقرر اخلاص بأن تسن وتنفذ      ، يو فيما يتعلق حبصول احملامي على املعلومات      و - ١٠٩
تشريعات لضمان إمكانية احلصول الكامل على املعلومات وامللفات والوثائق ذات الـصلة            
ــة        ــك بالفعــل يف مرحل ــي إتاحــة ذل ــها، وينبغ ــسلطات أو اخلاضــعة ملراقبت ــيت يف حــوزة ال ال

ن التحقيق إلتاحة الفرصة من أجـل إعـداد الـدفاع علـى حنـو كـاف، كمـا ينبغـي أن تتـضم            
دعـاء لتقـدميها يف     الاملعلومات املناسبة مجيع املـواد الـيت تـربئ املتـهم أو املـواد الـيت خيطـط ا                  

  .احملكمة ضده
 من أجل ضمان الطابع السري للعالقة بني احملامي وموكله، يوصي املقـرر اخلـاص               - ١١٠
  :يلي مبا
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ــصاالت واملــشاورات بــني احملــامني       )أ(   ــع االت ــسلطات ســرية مجي أن تــضمن ال
جـراءات إضـافية    إويف حال اعتقـال املوكـل جيـب اختـاذ           . وكليهم ضمن عالقتهم املهنية   وم

  من أجل ضمان تواصل املوكل مع املستشار القانوين بشكل مباشر وسري؛
محاية ملفات احملامني ووثائقهم مـن املـصادرة أو التفتـيش مبوجـب القـانون                 )ب(  

  .هتم اإللكترونيةويف املمارسة العملية، وينبغي عدم اعتراض اتصاال
 من أجل ضـمان حريـة احملـامني يف التعـبري ويف إنـشاء رابطـات هلـم، يوصـي املقـرر            - ١١١

  :اخلاص مبا يلي
احملامني يف التعبري ويف إنشاء رابطات حرية أن تعترف الدول األعضاء بأن       )أ(  

سـاؤها  هلم تشكل متطلبات رئيسية تكفل حسن سري املهنة القانونيـة واسـتقالهلا، وجيـب إر    
  وضماهنا مبوجب القانون ويف املمارسة العملية؛

أن حتظــــى آراء احملــــامني بثقــــل خــــاص فيمــــا يتعلــــق باملــــسائل املتــــصلة     )ب(  
  العدل؛ بإقامة

أن تكــف الــدول األعــضاء عــن منــع احملــامني مــن املــشاركة يف املــؤمترات      )ج(  
ن والنظـام القـضائي، الـيت       والدورات التدريبية أو املناسبات املشاهبة املتصلة حبقوق اإلنـسا        

  .جتري داخل القطر وخارجه على حد سواء، وينبغي للدول األعضاء دعم تلك املبادرات
 ومن أجل مساعدة رابطات احملامني على تعزيز استقالل احملامني واملهنة القانونيـة،             - ١١٢

  :اص مبا يليخليوصي املقرر ا
ة يف عـضوية هيئاهتـا التنفيذيـة        أن تسعى رابطات احملامني إىل كفالة التعدديـ         )أ(  

  و أي تدخل آخر من طرف ثالث؛أمن أجل منع التدخل السياسي، 
ينبغي أن حتدد املهنة القانونية، يف إطـار مبـادئ توجيهيـة واضـحة، املعـايري                  )ب(  

واإلجراءات املتعلقة بالقبول يف املهنة، وينبغي أن يكون احلد األدىن من معـايري قبـول أداء                
ضمام إىل نقابة احملامني احلـصول علـى درجـة جامعيـة يف جمـال القـانون، وفتـرة                   امتحان االن 

تدريب داخلية إلزامية عند أحد احملامني؛ وينبغي السماح للمرشحني الذين يستوفون تلك    
داء امتحــان كتــايب موحــد يف احملامــاة جيــري غفــال مــن أمســاء املرشــحني لــضمان    أاملعــايري بــ

، تابعة للمهنة القانونية وتعينها رابطة احملـامني، البـت يف قبـول             نزاهته؛ وينبغي هليئة امتحان   
   تلك العملية ملراجعة قضائية؛عينبغي أن ختضواملرشحني، 

أن تضع روابط احملامني مدونـة أخـالق موحـدة، تطبـق علـى مجيـع احملـامني           )ج(  
يــة عــرب أرجــاء بلــدان كــل منــهم؛ وينبغــي أن تــنص تلــك املدونــة علــى اإلجــراءات التأديب  
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السارية، وأن تقدم إرشـادات مفـصلة عـن املخالفـات الـيت يرتكبـها احملـامون ممـا يـستدعي                     
اختاذ تدابري تأديبية ضدهم وجيـب أن تتناسـب اإلجـراءات التأديبيـة مـع جـسامة املخالفـة؛                   
  وينبغي أن تنفذ املنظمات القانونية املدونات األخالقية وتفرضها بصرامة وعلى حنو حمكم؛

ن تعتمد املهنة القانونية خطة موحدة وإلزامية مـن التعلـيم القـانوين             ينبغي أ   )د(  
املستمر للمحامني، الذي ينبغي أن يتضمن أيضا التدريب على القواعد األخالقية، وقضايا 
ســيادة القــانون واملعــايري الدوليــة ومعــايري حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك املبــادئ األساســية 

  .املتعلقة بدور احملامني
 ويستند ذلك التحليل وتلـك التوصـيات إىل اخلـربة الواسـعة الـيت تراكمـت لـدى          - ١١٣

، ويوضـحان أن املبـادئ األساسـية املتعلقـة بـدور            ١٩٩٤الوالية منذ نشأهتا عـام      املكلفني ب 
هنا تبني بالتفصيل الشروط إاحملامني متثل حمورا أساسيا من حماور أي إجراء قضائي نزيه، إذ 

تعلقــة بعمــل احملــامني واملهنــة القانونيــة علــى حنــو يتــسم باحلريــة         املــسبقة والــضمانات امل 
واالســتقالل وبالتــايل يوصــي املقــرر اخلــاص بــأن تــصادق اجلمعيــة العامــة رمسيــا علــى تلــك 

  .املبادئ األساسية
  


