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 الدورة احلادية والسبعون
 األعمال املؤقت* )ب( من جدول 69 البند

تعزيــز وقـــوس ا وســان و ايتـــحاو مســا   وقـــوس    
ا وسان، مبا يف ذلك الُنحج البديلة لتحسـ  التمتـ    

    الفعلي حبقوس ا وسان واحلريات األساسية
 استقالل القضاة واحملام     

  
 مذكرة من األم  العام**  

 
يتشرف األم  العام بأن حيي  إىل أعضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـررة ا املـة املعنيـة        

 .26/7باستقالل القضاة واحملام ، موويكا بينتو، املقدم وفقا لقرار جملس وقوس ا وسان 
  

 
 

 * A/71/150. 
 8قدم هذا التقرير إىل خـدمات املـؤارات متـأخرا عـن موعـد  دون تقـدس التفسـب املجلـوب مبوجـ  الفقـرة            ** 

 باء. 53/208من قرار اجلمعية العامة 

http://undocs.org/ar/A/RES/26/7
http://undocs.org/ar/A/71/150
http://undocs.org/ar/A/RES/53/208
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 القضاة واحملام تقرير املقررة ا املة املعنية باستقالل   

 موجز 
أفردت املقررة ا املة جمللس وقوس ا وسـان املعنيـة باسـتقالل القضـاة واحملـام  هـذا        

التقرير، وهو أول تقرير هلا تقدمه إىل اجلمعية العامة، ملسألة استقالل احملام  واملحنـة القاووويـة   
ملتعاقبـة منـذ إوشـاء الواليـة يف     اليت تق  يف ملميم الوالية املسندة إليحا. وعلـ  مـدا السـنوات ا   

، وجه وظر املقررين ا امل  املتوال  إىل عدد كبب مـن االعتـداءات  ـد احملـام      1994عام 
ومــن القيــود املفرو ــة علــ  نارســة محنتــحم حبريــة واســتقالل. ومــ  ذلــك، ال يــزال احملــامون  

 املستقلون يضجلعون بدور أساسي يف اجملتمعات الدميقراطية.
ــة األخــبة ومناقشــة        ــررة ا املــة يف ااوو ــوجزا ألوشــجة املق ــر م ويعــره هــذا التقري

ــة         ــول إىل العدالـ ــب  الوملـ ــة سـ ــام  يف إتاوـ ــي للمحـ ــدور األساسـ ــةو )أ( الـ ــا   التاليـ  للمسـ

)ب( احلــيف يف االســتعاوة مبحــام   )ق( اســتقالل املحنــة القاووويــة، ودور احملــام  ب ــفتحم        
)د( املسـا   والضـماوات املتعلقـة بـالتمييز بـ  احملـام  وقضـايا         مدافع  عن وقوس ا وسـان  

ية بـ  احملـامي وموكلـه  )و( وريـة التعـبب واحل ـول       العالقـة املشـمولة بالسـر     (ـموكليحم  )هـ 
علــ  املعلومــات  )أل( األمــن الشم ــي للمحــام   )ت( الضــماوات الــيت ينب ــي أن يشــف   ــا 

)ط( دور رابجــات احملــام   )ل( التعلــيم والتــدري  يف جمــال  ا ذن مبمارســة املحنــة القاووويــة 
القاوون  )ك( الضماوات املت لة باألخالقيات والتدابب التأديبيـة. وتقـدم املقـررة ا املـة أيضـا      

 قا مة تومليات يف الفرع ا تامي للتقرير.
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 مقدمة   -أوال  
هــذا التقريــر هــو أول تقريــر تقدمــه إىل اجلمعيــة العامــة املقــررة ا املــة جمللــس وقــوس   - 1

ا وسان املعنية باستقالل القضاة واحملام ، موويكا بينتو. وهو مقدم وفقا لقـرار جملـس وقـوس    
 .26/7ا وسان 

يف ملميم والية املقرر ا اص اليت تسحم، منـذ إوشـا حا،    ومسألة استقالل احملام  تق  - 2
ــات          ــة املســتقلة يف اجملتمع ــن القاوووي ــه إوــدا املح ــذل تضــجل  ب ــدور األساســي ال ــراأل ال يف إب
الدميقراطيــة عــن طريــيف كفالــة ســب  الوملــول إىل العدالــة و ايــة وقــوس ا وســان، وال ســيما   

ة العادلة. وعل  مدا السنوات املتعاقبـة منـذ    ماوات احملاكمة وفيف األملول القاوووية واحملاكم
، وجــه وظــر املكلفــ   ــذ  الواليــة املتــوال  إىل عــدد كــبب مــن  1994إوشــاء الواليــة يف عــام 

 االعتداءات  د احملام  ومن القيود املفرو ة عل  نارسة محنتحم حبرية واستقالل.
ــرة و     - 3 ــن فت ــة خــالل الســنة األوىل م ــة بالوالي ــن   وســتلت املكلف ــحا عــددا كــببا م اليت

ادعــاءات االعتــداء علــ  احملــام  ومــن وــاالت التــدخ  يف نارســتحم ملحنتــحم حبريــة أو القيــود 
آب/أاسـجس   1املفرو ة عل  ذلك، من خالل إجراء تقـدس البالاـات. ففـي الفتـرة مـا بـ        

ــه  2016اوأل/يوليـــه  31و  2015 ــا جمموعـ ــأن   83، أرســـلت مـ ــالة بشـ وـــداء عـــاجال ورسـ
يف املا ـة منـحا اعتـداءات علـ       28ءات إىل احلكومـات يف ييـ  أءـاء العـات، وتناولـت      االدعا

ــداءات واالوتتــاأل        ــدات واالعت ــك التحدي ــا يف ذل ــوقحم، مب ــحاكات حلق اســتقالل احملــام  واوت
يف  74. وعـالوة علـ  ذلـك، تنـاول مـا جمموعـه       (1)واحملاكمة والعزل من رابجة احملام  والقت 

اات االوتـحاكات املزعومـة للحـيف يف احملاكمـة وفـيف األملـول القاووويـة واحملاكمـة         املا ة من البال
الرسـا     يف املا ة من 47رتك  معظمحا يف ظ  االعتقال واالوتتاأل. وأشب يف االعادلة، اليت 

 حبرية.   املوجحة إىل مسألة تعذر االستعاوة مبحام، مبا يف ذلك االستعاوة مبحام يتم اختيار 
لســب ، قـررت املقــررة ا املــة أن تفـرد هــذا التقريــر ملسـألة اســتقالل احملــام     وهلـذا ا  - 4

ــة. وهــي تُ  ــة القاوووي ــررين ا املــ      ســلِّواملحن ــارير املق ــة ووجاهــة تق م، يف هــذا ال ــدد، بأوي
( واـابرييال كنـول   A/64/181السابق  املعني  باستقالل القضـاة واحملـام ، لياوـدرو ديسـبول )    

(A/HRC/23/43.) 

__________ 

ــان، ويــ  أن     (1)  ــادل للعي ــة العظمــ  مــن احلــاالت ال يوجــه   هــذا العــدد ال ميوــ  ســوا الــلر اليســب الب األالبي
ــر ــد األوروج حلقــوس ا وســان الواجبــة            وظ ــبي  املوــال، ســت  املعح ــا تلقا يــا. وعلــ  س املقــرر ا ــاص إليح

حمــــام قتلــــوا )اوظــــر  100، منــــحم 2015حمــــام لال ــــجحاد يف العــــات يف عــــام  200تعــــره  للمحــــام 
www.idhae.org/idhae-uk-index1.htm.) 

http://undocs.org/ar/A/RES/26/7
http://undocs.org/ar/A/64/181
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43
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  للبالاات الـيت وجحـت خـالل سـنة واوـدة،      ويستند التقرير، إىل جاو  حتلي  مف َّ - 5
ــام         ــذ ع ــام  من ــة باحمل ــات املتعلق ــ  البالا ــيو )أ( يي ــا يل   2010إىل اســتعراه مســتفي  مل

  )ق( الــردود علــ  2009زيــارات القجريــة الــيت قــام  ــا املكلفــون بالواليــة منــذ عــام   ال )ب(
أعـــد  معحـــد وقـــوس ا وســـان التـــاب  لرابجـــة احملـــام  الدوليـــة     (2)اســـتبيان علـــ  ا وتروـــت

إسحامات رابجات احملام  واملنظمات اب احلكومية اليت ترملـد االعتـداءات علـ  احملـام       )د(
 وتت دا هلا.  

وتــود املقــررة ا املــة أن تعــرب عــن خــالا امتناســا لكافــة مــن ســاهم مــن احملــام       - 6
واملنظمــات يف إعــداد هــذا التقريــر باتاوــة آرا حــم والتعــبب عــن شــواالحم بشــأن والــة املحنــة     

عـرب عـن تقـديرها ملعحـد وقـوس ا وسـان التـاب         القاوووية. وتود، علـ  وجـه ا  ـوص، أن تُ   
وشــبكة هيومــان رايــتس هــاوا، وجلنــة احلقــوقي  الدوليــة، ورابجــة    لرابجــة احملــام  الدوليــة،

حمـامي الــدفاع عـن احملــام ، ومركــز العدالـة والقــاوون الــدور، واملركـز األوروج للــدفاع عــن     
 وقوس ا وسان.

  
 2016األوشجة املضجل   ا منذ آذار/مارا  -ثاويا  

ــررة ا املـــ       - 7 ــا املقـ ــجلعت  ـ ــيت ا ـ ــجة الـ ــان األوشـ ــرد بيـ ــن  يـ ــرة مـ  آب/ 1ة يف الفتـ
ــس وقــوس ا وســان     2016آذار/مــارا  15إىل  2015 أاســجس ــر املقــدم إىل جمل يف التقري

(. وشــاركت املقــررة ا املــة منــذ ذلــك احلـــ       A/HRC/32/34دورتــه الواويــة والــوالث  )    يف
 األوشجة املبينة أدوا . يف
وشــــاركت املقــــررة ا املــــة يف مشــــاورات إقليميــــة لتعزيــــز التعــــاون بــــ  األمــــم   - 8

وااليات ا قليميـة حلقـوس ا وسـان يف األمـريكت ، أجريـت يف واشـنجن العاملـمة يف         املتحدة
، ووظمتــحا حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوس ا وســان وجلنــة البلــدان  2016ويســان/أبري   9

 و ية األمم املتحدة حلقوس ا وسان.األمريكية حلقوس ا وسان ومف
، قامــت املقــررة ا املــة    2016أيار/مــايو   7ويســان/أبري  إىل   29ويف الفتــرة مــن    - 9

بزيــارة رةيــة إىل ســرل الوكــا باشــتراك مــ  املقــرر ا ــاص املعــري مبســألة التعــذي  واــب  مــن  
م التقريـر املعـد عـن هـذ       روب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإوسـاوية أو املحينـة. وسـيقد      

 الزيارة يف الدورة ا امسة والوالث  جمللس وقوس ا وسان.

__________ 

االستبيان عل  األوساط القاووويـة وأتـيع علـ  املوقـ  الشـبكي للمقـررة ا املـة واملوقـ  الشـبكي ملعحـد           عمم  (2) 
 بلدا(. 61ردود عل  االستبيان من  110وقوس ا وسان التاب  لرابجة احملام  الدولية )وردت 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/34
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، شـاركت املقـررة ا املـة يف ولقـيت وقـان بشـأن       2016وزيران/يوويـه   7و  6ويف  - 10
العدالة وظمتحما مؤسسة كـووراد أدينـاور يف األرجنـت  وأورواـوال علـ  التـوار، إىل جاوـ         

ء اجملتمــ  املــدك يف كــال البلــدين، وشــاركت علــ  إثــر ذلــك يف         قضــاة وأكــادميي  وأعضــا  
االجتماع السنول للمكلفـ  بواليـات يف إطـار ا جـراءات ا املـة الـذل عقـد يف جنيـ  يف         

 .2016وزيران/يوويه  10إىل  6الفترة من 
، ترأســت املقــررة ا املــة اجتماعــا لفريــيف مــن  2016وزيران/يوويــه  12و  11ويف  - 11

ته شبكة هيومان رايتس هاوا وجلنة احملام  املناملـرة حلقـوس ا وسـان يف بل ـراد.     ا رباء وظم
مــن احملــام  واملحنــي   40وتــدارا املشــاركون يف هــذا النشــاط، الــذل شــارك فيــه أكوــر مــن 

القاوووي  من أوروبـا الشـرقية والقوقـاأل وآسـيا الوسـج  ونولـون عـن منظمـات قاووويـة دوليـة           
 ام  واملحنة القاوووية يف مناطقحم.وإقليمية، والة احمل

، شاركت املقررة ا املة ب فة عضـو يف ولقـة وقـان    2016وزيران/يوويه  14ويف  - 12
يف مناسبة جاوبية وظمت خالل الـدورة الوالوـة والـوالث  جمللـس وقـوس ا وسـان، يف مو ـوع        

، وظمتــحا جلنــة “أل قضــاء فــوس القضــاةء املســاءلة عــن الفســاد القضــا ي والتواطــؤ القضــا ي’’
 احلقوقي  الدولية ورابجة احملام  الدولية.

، عقدت املقررة ا املة مشاورات اب رةيـة مفتووـة   2016وزيران/يوويه  15ويف  - 13
ــي  القــاوووي ، ملناقشــة املســا   املتعلقــة       مــ  نولــي اجملتمــ  املــدك، مبــا يف ذلــك رابجــات املحن

 ة.باستقالل احملام  واملحنة القاوووي
أيضـــا، قـــدمت املقـــررة ا املـــة تقريرهـــا املوا ـــيعي  2016وزيران/يوويــه   15ويف  - 14

ــوالث  )      ــة والـ ــه الواويـ ــان يف دورتـ ــوس ا وسـ ــس وقـ ــنول األول إىل جملـ (. A/HRC/32/34السـ
ــة،     ــة عــن  وطروــت يف تقريرهــا ستحــا وأفكارهــا فيمــا يتعلــيف بالوالي وقــدمت معلومــات أولي

ــة      مشــروعحا املتعلــيف بو ــ  املؤشــرات القضــا ية. وقــدمت أيضــا تقريرهــا عــن أليار ــا القجري
 (.A/HRC/32/34/Add.1بيساو ) - الرةية إىل اينيا

  
  اية استقالل احملام  واملحنة القاوووية   -ثالوا  
 مقدمة   -أل   

ال يفتره يف أل وظام فعال  قامـة العـدل وجـود قضـاء مسـتق  ووزيـه فحسـ ، بـ           - 15
أيضا ات  املحنة القاوووية باالستقالل. ويـؤدل احملـامون دورا أساسـيا يف  ـمان سـب  الوملـول       
ــاري  والســلجة          ــي  واالعتب ــ  األشــماص الجبيع ــ  ب ــون تيســب التفاع ــم يتول ــة. فح إىل العدال

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/34/Add.1
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قضا ية بتقدس املشورة القاوووية إىل موكليحم واويلحم أمام اهليئات القضـا ية. ودون مسـاعدة   ال
احملامي، خيت  احليف يف حماكمة عادلة واحليف يف االوت اف الفعال اختالال ال سـبي  إىل تداركـه.   
ــة مســتقلة ووزيحــة       ــوفب عدال ــة يف ت ــدول املمارســة العامــة املتمول ــ  ال ــ  ذلــك، تقب  وعــالوة عل

قاوووية، وهي تشك  بالتار عرفا دوليا بـاملع  املق ـود يف املـادة    الباعتبارها مسألة من املسا   
 (.35، الفقرة E/CN.4/1995/39( )ب( من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية )1) 38
 

 احليف يف العدالة   -باء  
 احليف يف الوملول إىل العدالة  - 1 

ــة    2015أيلول/ســبتمرب  25يف  - 16 ــم املتحــدة باألوي ــدول األعضــاء يف األم ــت ال ، اعترف
ــة عنــدما التزمــت باتاوــة    ــة وملــول اجلميــ  إىل  ’’احملوريــة للحــيف يف الوملــول إىل العدال إمكاوي

ــة ــدف  ‘‘العدال ــاد اهل ــة     16، باعتم ــة التنمي ــن خج ــة املســتدامة م ــن أهــداف التنمي املســتدامة  م
 193. وهــذا االلتــزام السياســي يضــ  علــ  عــاتيف الــدول األعضــاء البــال  عــددها 2030 لعـام 

دولة التزاما بالعم  بشك  إجياج من أج  حتقيـيف هـذا اهلـدف. ويـؤدل احملـامون دورا أساسـيا       
 يف  مان نارسة احليف يف الوملول إىل العدالة وإعمال احليف يف حماكمة عادلة.

ملكوك دوليـة وإقليميـة حلقـوس ا وسـان علـ  أن احلـيف يف االسـتفادة مـن         وتنا عدة  - 17
املساعدة القاوووية اجملاوية هو من ب  الضـماوات القاووويـة األساسـية املتاوـة جلميـ  األشـماص       

. وال ـره مـن املســاعدة القاووويـة هـو ا ســحام يف إألالـة العقبــات      (3)املتـحم  بارتكـاب جرميــة  
تقيد إمكاوية الوملول إىل العدالة من خالل تقدس املساعدة إىل مـن هـم   واحلواجز اليت تعييف أو 

 اب قادرين دوسا عل  حتم  تكالي  التموي  القاووك والوملول إىل وظام احملاكم.
املقـدم إىل جملـس وقـوس     2013والوظت املقررة ا املة السـابقة، يف تقريرهـا لعـام     - 18

اعدة القاووويـة علـ  أوـه يف آن واوـد وـيف و ـمان       يف املسـ احلـيف  ”ا وسان، أوـه ميكـن تفسـب    
وأوــه ينب ــي بالتــار   ، “إجرا ــي أساســي يكفــ  املمارســة الفعليــة حلقــوس ا وســان األخــرا       

االعتـــراف بـــه و ـــماوه والنـــحوه بـــه يف القضـــايا اجلنا يـــة واـــب اجلنا يـــة علـــ  وـــد ســـواء  
(A/HRC/23/43 28، الفقرة.) 
 

__________ 

املسـاعدة القاووويـة يف وظـم    اوظر عل  سبي  املوالو مبادئ األمم املتحدة وتوجيحا ا بشأن سب  احل ول عل   (3) 
 ، املرفيف(.67/187العدالة اجلنا ية )القرار 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1995/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43
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 ويف االستعاوة مبحام   - 2 
يعد احليف يف االسـتعاوة مبحـام وقـا راسـما يف القـاوون الـدور. وهـو وـيف قـا م بذاتـه            - 19

وشرط مسبيف أساسي ملمارسة عدد من احلقوس األخرا والتمت   ـا، مبـا فيحـا احلـيف يف احلريـة      
اف الفعـال. وإمكاويـة احل ـول    واألمن الشم ي، واحليف يف حماكمة عادلـة، واحلـيف يف االوت ـ   

عل  املشورة واملساعدة القاوووية هـي أيضـا  ـماوة هامـة تسـاعد علـ  كفالـة ا و ـاف وثقـة          
 اجلمحور يف إقامة العدل.

وتعترب عدة معاهدات دولية وإقليميـة حلقـوس ا وسـان وـيف الفـرد يف املـنألرة مـن قبـ           - 20
ة لك  شما متحم بارتكاب جرميـة. وتـورد   حمام من اختيار  من ب  الضماوات الدويا الواجب

ــة والسياســية، مــن بــ  الضــماوات     3) 14املــادة  ــدور ا ــاص بــاحلقوس املدوي ( مــن العحــد ال
مـن الوقـت ومـن التسـحيالت مـا يكفيـه       يعج  ”ا جرا ية املتاوة للشما املتحم، وقه يف أن 

ــار  بنفســه    ــداف  عــ أن ”ووقــه يف  “ عــداد دفاعــه ولالت ــال مبحــام خيت ن وفســه بشم ــه  ي
ــار    أو ــة أخــرا حلقــوس ا وســان    . “بواســجة حمــام مــن اختي ــة وإقليمي وتضــم معاهــدات دولي

 .  (4)إشارات إىل ويف الفرد يف الوملول إىل حمام من اختيار 
وينا أيضا عدد كبب من ال كوك القاوووية لألمم املتحدة علـ  هـذا احلـيف، مبـا فيحـا       - 21

، وجمموعــة املبــادئ (5)الــذين يواجحــون عقوبــة ا عــدام الضــماوات الــيت تكفــ   ايــة وقــوس  
املتعلقـــة حبمايـــة ييـــ  األشـــماص الـــذين يتعر ـــون ألل شـــك  مـــن أشـــكال االوتتـــاأل أو  

ــحم )    (6)الســتن ــة األوــداح اجملــردين مــن وريت قواعــد ”، وقواعــد األمــم املتحــدة بشــأن  اي
قواعـد  ”ؤون قضـاء األوـداح )  وقواعد األمم املتحدة النموذجية الـدويا  دارة شـ  ، (7)(“هافاوا
ــيت  ــة بشــأن ســب  االوت ــاف     ، (8)(“ب ــادئ األمــم املتحــدة األساســية ومباد حــا التوجيحي ومب

__________ 

( )ب( و )د(  3) 18اوظر و االتفاقية الدولية حلماية وقوس ييـ  العمـال املحـاجرين وأفـراد أسـرهم، املـادة        (4) 
 6، املــادة ( )ب(  واالتفاقيـة األوروبيـة حلقـوس ا وسـان    2) 40)د( و  37واتفاقيـة وقـوس الجفـ ، املادتـان     

ــان  3) ــة 48و  47( )ب( و )ق(  وميوــاس االحتــاد األوروج للحقــوس األساســية، املادت   واالتفاقيــة األمريكي
ــادة    ــان، املـ ــوس ا وسـ ــادة  2) 8حلقـ ـــ(، واملـ ــان   25( )ق( و )د( و )هـ ــوس ا وسـ ــي حلقـ ــاس األفريقـ   وامليوـ

 (.4) 16ادة ( )ق(  وامليواس العرج حلقوس ا وسان، امل1) 7والشعوب، املادة 

 ، املرفيف.1984/50قرار اجمللس االقت ادل واالجتماعي  (5) 

 ، املرفيف.43/173القرار  (6) 

 ، املرفيف.45/113القرار  (7) 

 .40/33القرار  (8) 
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، وقواعـد  (9)وا جراءات املتعلقة حبيف ك  شما تسـل  وريتـه يف إقامـة دعـوا أمـام حمكمـة      
 .(10)األمم املتحدة النموذجية الدويا ملعاملة الستناء )قواعد ويلسون ماوديال(

أمشـــ  إطـــار معيـــارل دور يرمـــي  (11)واوـــ  املبـــادئ األساســـية بشـــأن دور احملـــام  - 22
ــة.      إىل ــة القاوووي ــة واملمارســة املســتقلة للمحن  ــمان احلــيف يف احل ــول علــ  املســاعدة القاوووي

شما احليف يف طل  املسـاعدة مـن حمـام خيتـار  بنفسـه حلمايـة       لك  ”وتنا املبادئ عل  أن 
وهـي تـورد أيضـا التـدابب     . “لدفاع عنه يف يي  مراو  ا جراءات اجلنا يـة وقوقه وإثبا ا، ول

الــيت ينب ــي للــدول األعضــاء أن تعتمــدها لضــمان الوملــول إىل احملــام  وا ــدمات القاووويــة،    
التموي  الكايف واملوارد األخرا الالألمة لتقـدس ا ـدمات القاووويـة للفقـراء     توفب ”يف ذلك  مبا

ــم  ــن األشـ ــم مـ ــاء ول بهـ ــروم ، وســـ  االقتضـ ــدأ “اص احملـ ــالربامج 3 )املبـ ــحوه بـ (، والنـ
تســتحدف إعــالم اجلمحــور حبقوقــه وواجباتـه مبقتضــ  القــاوون، وبــدور احملــام  اهلــام يف   الـيت ”

 (.4)املبدأ  “ اية ورياته األساسية
وتشـم  املبـادئ األساسـية عـددا مـن األوكـام الـيت تتـوخ  كفالـة إمكاويـة االســتعاوة            - 23

علــ  الفــور وفعليــا مبستشــار قــاووك يف املســا   اجلنا يــة. وهــي تقتضــي مــن الــدول أن تتمــذ    
السـلجة املمت ـة، فـورا، بـابالع ييـ  األشـماص حبقحـم يف أن        قيام ”التدابب املال مة لضمان 
ــيحم أو اوتتــاألهم، أو لــدا ا ــامحم    يتــوىل مســاعد م حمــا  ــه لــدا إلقــاء القــب  عل م خيتاروو

(، وأن يعـ  ألل مـن هـؤالء األشـماص نـن لـيس لـديحم        5)املبـدأ   “بارتكاب خمالفـة جنا يـة  
ذوو خربة وكفاءة تتفيف مـ  طبيعـة اجلرميـة املتـحم   ـا ليقـدموا إلـيحم مسـاعدة         حمامون ”حمام 

 “ابال هلــذ  ا دمــة إذا ت يكــن لــديحم مــورد كــاف لــذلك  قاووويــة فعالــة، دون أن يــدفعوا مقــ 
 (.6)املبدأ 
ــا، يف تشــرين       - 24 ــوألراء التابعــة جمللــس أوروب ــة ال ــ  ال ــعيد ا قليمــي، أملــدرت جلن وعل

الـيت حتـدد   ، “نارسـة محنـة احملـامي   وريـة  ”بشـأن   R(2000)21، التوملية 2000األول/أكتوبر 
رية نارسة هذ  املحنة. ويرسي األمر التـوجيحي املتعلـيف   املبادئ العامة الواج  اتباعحا لتعزيز و

حبـيف االســتعاوة مبحــام يف ا جـراءات اجلنا يــة، الــذل اعتمـد  الربملــان األوروج وجملــس االحتــاد    
األوروج، القواعد الدويا املتعلقـة بـاحليف يف االسـتعاوة مبحـام يف ا جـراءات اجلنا يـة، واحلـيف يف        

__________ 

 (9) A/HRC/30/37.املرفيف ، 

 ، املرفيف.70/175القرار  (10) 

 أيفؤؤو / 7 -آب/أغسؤؤ    27مؤؤر ا مممؤؤت مة اؤؤام مملنؤؤامر ة ؤؤع ملا ؤؤر نيم امفؤؤر م ؤؤام    ا ا ؤؤا       اوظــر  (11) 
(، الف ـ  األول،  E.91.IV.2)منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـ     : تقايا أعاته ممما ر ممل امر1990 سب مرب

 الفرع باء.

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/37


A/71/348 
 

 

16-14503 9/31 

 

رمـــان مـــن احلريـــة، واحلـــيف يف االت ـــال بأشـــماص ثالوـــة  إبـــالع طـــرف ثالـــ  علـــ  إثـــر احل
 وبالسلجات القن لية خالل احلرمان من احلرية.

وتنا املبادئ األساسية عل  أوه ميكن جلمي  األشماص املعتقل  أو احملتتـزين بتحمـة    - 25
ن مبحام فورا، وبأل وال خالل محلة ال تزيد عن مثـا االستعاوة ”جنا ية أو بدون  مة جنا ية، 

(. وذكـرت اللتنـة املعنيـة حبقـوس     7)املبـدأ   “وأربع  ساعة من وقت اعتقـاهلم أو اوتتـاألهم  
 14، أن احليف يف االت ال مبحـام، املن ـوص عليـه يف املـادة     32ا وسان، يف تعليقحا العام رقم 

فرملـة  ”( )ب( من العحد الدور ا ـاص بـاحلقوس املدويـة والسياسـية، يقتضـي مـنع املتـحم        3)
 (.34، الفقرة CCPR/C/GC/32) “إىل حمام عل  وجه السرعةالوملول 

وتعترب احملاكم ا قليمية حلقوس ا وسان أيضا أن االستعاوة الفورية مبحام شـرط مسـبيف    - 26
احملـامي بالضـرورة   لإلعمال الفعلي للحيف يف حماكمة عادلة. وتعد الشحادة اليت تنتزع يف اياب 

سندا اب كاف لإلداوة. فعل  سبي  املوال، قضت احملكمة األوروبية حلقوس ا وسـان يف قضـية   
مـن االتفاقيـة األوروبيـة     6بـأن احلـيف يف حماكمـة عادلـة مبوجـ  املـادة        (12)ساملانيز ضؤا تاياؤا  

حلقــوس ا وســان ال ميكــن أن يعتــرب وقــا ســاريا وفعليــا دون إتاوــة االت ــال مبحــام ابتــداء مــن  
االستتواب األول. وميكن أيضا أن يعترب وجـود )أو ايـاب( احملـامي عـامال واةـا يف مراوـ        

، قضـت احملكمـة بوقـوع    (13)ملاباؤاي  ضؤا سنيسؤاا   فـي قضـية   أخرا من ا جـراءات اجلنا يـة. ف  
( من االتفاقية األوروبية اليت تنا عل  احليف يف املوول فورا أمام قاه مـن  3) 5اوتحاك للمادة 

أجــ  تقريــر مشــروعية االوتتــاأل. وعلــ  الــرام مــن عــدم وجــود إشــارة ملــرحية إىل احلــيف يف   
ند يف إثبــات االوتــحاك إىل اعتبــار اســتبعاد  ، اســت5احل ــول علــ  املســاعدة القاووويــة يف املــادة  

ــة املم  ــة لالوتتــاأل إجــراء اــب عــادل يف ظــ        ــدي  مــن اجللســة األولي حمــامي الســيد ليبي
 ظروف القضية.

ــال أو االوتتــاأل         - 27 ــة  ــد االعتق ــام  ــماوة هام ــورل إىل حم ــ  أيضــا الوملــول الف وميو
ءات حتظــر مبوجــ  املــادة  التعســفي واحلرمــان مــن احلريــة ب ــورة اــب مشــروعة، وهــي إجــرا  

ــة        1) 9 ــة الدولي ــة والسياســية واألوكــام القاوووي ــاحلقوس املدوي ــدور ا ــاص ب ــد ال ــن العح ( م
وا قليميــة األخــرا املنــاظرة. وتكــون اوتمــاالت ثبــوت الجــاب  التعســفي أعلــ  وينمــا يفتقــر  

 احملتتز حملام يتوىل تقييم مشروعية اوتتاأل  و/أو طابعه املعقول.

__________ 

 .2008تشرين الواك/ووفمرب  27احملكمة األوروبية حلقوس ا وسان، احلكم ال ادر يف  (12) 

 .2007تشرين األول/أكتوبر  25احملكمة األوروبية حلقوس ا وسان، احلكم ال ادر يف  (13) 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
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أيضا الوملول إىل حمـام منـذ الوهلـة األوىل يف والـة احلرمـان مـن احلريـة  ـماوة         وميو   - 28
هامــة ملنــ  التعــذي  واــب  مــن  ــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإوســاوية أو املحينــة.  

مـن اتفاقيـة مناهضـة التعـذي  واـب  مـن  ـروب املعاملـة أو العقوبـة           16 و 2وتلزم املادتـان  
، املرفيف( الدول األطراف باختـاذ ييـ  التـدابب    39/46وساوية أو املحينة )القرار القاسية أو الالإ

 املناسبة ملن  التعذي  واب  من أشكال سوء املعاملة أو العقوبة.
 (14)(11فقــرة )ال 20واعترفـت اللتنـة املعنيــة حبقـوس ا وســان يف تعليقحـا العــام رقـم       - 29

بأن احلماية الفعلية للمحتتزين من يي  أشكال سـوء املعاملـة تتجلـ  إتاوـة وملـول احملـام        
، احلـيف  2إليحم بشك  فورل ومنتظم. واعتربت جلنة مناهضة التعذي ، يف تعليقحـا العـام رقـم    

  يف احل ول فورا عل  مساعدة قاوووية مستقلة من بـ  الضـماوات األساسـية الـيت تنجبـيف علـ      
(. والوظـت أيضـا اللتنـة    13، الفقـرة  CAT/C/GC/2يي  األشماص احملروم  من وريتـحم ) 

الفرعية ملن  التعذي  واب  من  روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإوسـاوية أو املحينـة أن   
ــاء االســتتواب الــذل   وضــور ” ــة جلــوء    احملــامي أثن ــه الشــرطة مــن شــأوه أن يــدرأ إمكاوي ري

الشرطة إىل سوء املعاملة أو اب ذلك من  روب ا ساءة، وميكن أن يستمدم أيضـا كحمايـة   
ــة       ــا باســاءة املعامل ــيت يواجحــون فيحــا ادعــاءات ال أســاا هل ــوظفي الشــرطة يف احلــاالت ال  “مل

(CAT/OP/MDV/1 62، الفقرة.) 
 

 استقالل املحنة القاوووية  - 3 
تــنا ديباجــة املبــادئ األساســية علــ  أن احلمايــة الكافيــة حلقــوس ا وســان واحلريــات  - 30

ــة يقــدمحا محنيــون    و ــول ”األساســية تقتضــي  ييــ  األشــماص فعــال علــ  خــدمات قاوووي
، ينب ي للمحـام  أن حيـافظوا، يف ييـ     15إىل  12ووفقا للمبادئ من . “قاووويون مستقلون
. “وكرامة محنتـحم باعتبـارهم عـامل  أساسـي  يف جمـال إقامـة العـدل       شرف ”األووال، عل  

وينب ــي هلــم معاملــة وكال حــم ب ــدس وإخــالص، وإســداء املشــورة هلــم فيمــا يتعلــيف حبقــوقحم   
ات القاووويــة حلمايــة م ــاي مــوكليحم ومســاعد م أمــام والتزامــا م القاووويــة، واختــاذ ا جــراء

احملــاكم أو الســلجات ا داريــة. وينب ــي للمحــام  أن يســعوا، لــدا  ايــة وقــوس مــوكليحم،  
إعـــالء شـــأن العدالـــة وإىل التمســـك حبقـــوس ا وســـان واحلريـــات األساســـية، وأن تكـــون   إىل

واملعـايب املعتـرف  ـا وأخالقيـات     ييـ  األوـوال وـرة متيقظـة ناشـية للقـاوون       يف ”ت رفا م 
 .“املحنة القاوووية

__________ 

 .http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htmاوظرو  (14) 

http://undocs.org/ar/A/RES/39/46
http://undocs.org/ar/CAT/C/GC/2
http://undocs.org/ar/CAT/OP/MDV/1
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وينب ي أن يكف  استقالل احملام  عن السلجات احلكومية واجلحـات الفاعلـة مـن اـب      - 31
الدول، اليت قد تعر حم أيضا للمجـر. ويف وـ  يقـ  علـ  الـدول واجـ   ايـة احملـام  مـن          

زيـ  العقبـات الـيت تضـعحا أطـراف ثالوـة أمـام        التدخ  اب املربر للسلجات، ينب ي هلا أيضا أن ت
 استقالل احملام .

وتنا املبادئ األساسية أيضا عل  أوـه جيـ  علـ  احملـام  االلتـزام باسـتقالل محنتـحم         - 32
والتســليم بالــدور احملــورل الــذل يضــجلعون بــه يف النظــام القضــا ي. فاحملــامون ال ينتظــر منــحم  

يتوخاوـا القضـاة، ولكـن ينب ـي هلـم مـ  ذلـك أن يكووـوا         توخي االستقالل أو احلياد بقدر ما 
متحررين من أل  ـ وط أو تـدخالت خارجيـة، وال سـيما مـا قـد ينشـأ منـحا عـن م ـاحلحم           

. واستقالل احملـام   ـرورل لضـمان الوقـة يف إجـراءات العدالـة بقـدر مـا يعتـرب          (15)الشم ية
عارفحم يف اوي  مـوكليحم والـدفاع   حتلي القضاة باحلياد  روريا. وينب ي للمحام  استمدام م

عنحم، وفقا ملـدووات قواعـد السـلوك املحـري، وتفـادل أل إخـالل باسـتقالهلم، واحلـرص علـ           
ــيحم         ــة. وحتل ــة أو ألطــراف ثالو ــوكليحم أو للمحكم ــة إر ــاء مل ــايبهم املحني ــدم املســاا مبع ع

فـيحم، وأيضـا  ـمان     بال دس واللاهة الفكرية واملادية واسم األوية يف  مان ثقة مـوكليحم 
ثقة اجملتم  يف املحنة القاوووية كك . وينب ي أن يشما احملـامون اللاهـة واالسـتقالل يف أعـ      

 موكليحم واجملتم  عموما عل  ود سواء.
وأفضـ  ســبي  لكفالـة هــذا االسـتقالل يتتســد يف هيئـة تتــوىل إدارة شـؤوسا بنفســحا،       - 33

جت الدولة أو املؤسسات الوطنيـة األخـرا. وقـد سـل      ينظر إليحا باعتبارها مؤسسة مستقلة عن
املقررة ا املة الضوء مرارا عل  أوية وجـود رابجـات حمـام  مسـتقلة تـنظم وفسـحا بنفسـحا،        
وتتوىل ا شراف علـ  عمليـة قبـول املرشـح  لالوضـمام إىل رابجـة احملـام ، وتضـ  مـدووات          

أديبيـة، مبـا فيحـا العـزل مـن رابجـة احملـام         أخالقيات وسلوك موودة، وتقوم باوفاذ التـدابب الت 
 أدوا (. 88-80)اوظر الفقرات 

 
 احملامون ب فتحم مدافع  عن وقوس ا وسان  - 4 

يشك  احملامون فئة محنية يرتبط عملحا يف كـوب مـن األويـان ارتباطـا وثيقـا بالنـحوه        - 34
قـوس ا وسـان و ايتـحا    حبقوس ا وسان و ايتحا. ويعتـرف بـدورهم األساسـي يف النـحوه حب    

يف ديباجــة املبــادئ األساســية الــيت تــنا علــ  أن احلمايــة الكافيــة حلقــوس ا وســان واحلريــات   

__________ 

مـن إسـداء الن ـع    أن يـتمكن احملـامون   ينب ي ”للتنة املعنية حبقوس ا وسان أوه  32جاء يف التعلييف العام رقم  (15) 
للمتحم  جبرا م جنا ية واويلحم، وذلك وفقـا ألخالقيـات املحنـة املعتـرف  ـا عمومـا مـن دون قيـود أو تـأثب          

 (.34، الفقرة CCPR/C/GC/32) “تعره لض وط أو لتدخ  أل جحة من دون مربرات أو

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
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ــة يقــدمحا محنيــون    و ــول ”األساســية تقتضــي  ييــ  األشــماص فعــال علــ  خــدمات قاوووي
 .  “قاووويون مستقلون

ن وقـوس ا وسـان   وعندما يت رف احملامون باسم وكال حم دفاعا عما يتمتعـون بـه مـ    - 35
ووريات أساسية، ينب ي أن يعتربوا أيضـا مـدافع  عـن وقـوس ا وسـان، و ـذ  ال ـفة ينب ـي         
مشلــحم بنجــاس احلمايــة الــيت يــنا عليحــا ا عــالن املتعلــيف حبــيف ومســؤولية األفــراد واجلماعــات  

 .  (16)اوهيئات اجملتم  يف تعزيز و اية وقوس ا وسان واحلريات األساسية املعترف  ا عاملي
ــحم       - 36 ــذين يشــم  عمل ــروألا هــم األشــماص ال ــر املــدافع  عــن وقــوس ا وســان ب وأكو

اليومي حتديدا النحوه حبقـوس ا وسـان و ايتـحا، وهـم يشـكلون فئـة تضـم احملـام  العـامل           
جمال وقوس ا وسان. اب أوه ال ميكـن اعتبـار ييـ  احملـام  مـدافع  عـن وقـوس ا وسـان          يف

اوتمــا حم املحــري. فحــم بــاألورا يكتســبون ملــفة املــدافع  عــن وقــوس ا وســان    تلقا يــا جملــرد
وينمــا يقــدمون إىل وكال حــم خــدمات محنيــة تســتحدف النــحوه حبقــوس ا وســان واحلريــات 

 األساسية.
وا عالن املتعليف باملدافع  عن وقوس ا وسان يتضمن عددا من األوكـام الـيت حتمـي     - 37

عدة محنية لألفراد أو اجلماعات نن يجالـ  بـاحلقوس أمـام السـلجات     احملام  كلما قدموا مسا
الوطنية أو يلتمس جرب الضرر عن اوتحاكات وقوس ا وسان املرتكبة من قب  مـوظفي الدولـة.   

( )ق( مـــن ا عـــالن إشـــارة مباشـــرة إىل احملـــام  وابهـــم مـــن املحنـــي   3) 9وتشـــب املـــادة 
ــم يف    ــر حبقح ــاوووي ، وتق ــوس ا وســان      أن ”الق ــن وق ــدفاع ع ــبي  ال يعر ــوا ويقــدموا يف س

واحلريـات األساسـية مسـاعدة قاووويـة كفـؤة محنيــا أو أشـكال أخـرا ذات ملـلة مـن املشــورة          
 .“املساعدة أو
علــ  الــدول التــزام بتــوفب  يقــ  ”ووفقــا حملكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوس ا وســان،   - 38

ا وسان لال جالع بأوشجتحم حبريـة  و ايتـحم عنـدما    الوسا   الالألمة للمدافع  عن وقوس 
يتعر ون للتحديدات لتفـادل أل حمـاوالت اعتـداء علـ  ويـا م أو سـالمتحم  واالمتنـاع عـن         
فره القيود اليت تعوس أداء عملحم، وإجراء حتقييف جـاد وفعلـي بشـأن أل اوتـحاكات ترتكـ       

   .(17)“ن من مكافحة ا فالت من العقابمكِّ دهم، مبا ُي
 

__________ 

 املرفيف.، 53/144القرار  (16) 

ــية  (17)  ــادر يف ملاسؤؤؤؤؤاار  فؤؤؤؤؤوسد نيآيؤؤؤؤؤاني  ضؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤاي   اوظـــــر قضـــ ــم ال ـــ ــاك/ 23، احلكـــ ــرين الوـــ  تشـــ
ــار    Series C, No.236, para.100 ،2011 وــــــــــوفمرب ــ  التــــــــ ــه يف املوقــــــــ ــن االطــــــــــالع عليــــــــ )ميكــــــــ

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf). 
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 الضماوات الواجبة للوظا   املحنية للمحام  وألمنحم   -جيم  
تورد املبادئ األساسية عددا من الضماوات جي  عل  الدول توفبها من أج   ـمان   - 39

استقالل املحنة القاوووية وورية احملام  وأمنحم. وهذ  الضماوات  دف إىل اك  احملام  مـن  
دون أن خيشوا عل  سالمتحم البدوية والعقلية. وحيل  هذا الفـرع   أداء محامحم املحنية باستقالل

طبيعة وحمتوا هذ  الضماوات، وحيدد أكور األشـكال شـيوعا لالعتـداءات أو التحديـدات الـيت      
 تجال استقالل املحني  القاوووي  وسالمتحم وأمنحم.

ــة حمميــا حبكــم القــاوون يف عــدد     - 40 هــام مــن البلــدان  و ن كــان اســتقالل املحنــة القاوووي
مبوج  ا طار القاووك احمللي، فان املقررة ا املة ال تزال تشعر بالقليف ألن العديد مـن الـدول   
ــذ        ــرل الق ــور تنفي ــاوون، أو يعت ــة مبوجــ  الق ــة كامل ــا اســتقالل احملــام  حبماي ال حيظــ  فيح

ــاذ ــان ت       وإوفـ ــن األويـ ــوب مـ ــا يف كـ ــ  أيضـ ــا. ويعرقـ ــة فيحـ ــة احملليـ ــماوات القاووويـ ــيف الضـ جبيـ
ــواو  مكافحــة          الضــماوات ــ  ق ــواو  أخــرا، مو ــة بســب  ق ــتقالل املحنــة القاوووي ــة الس احمللي

 ا رهاب أو قواو  املراقبة.
 

 مبدأ التمييز - 1 
ــه    - 41 ــ  أو ــادئ األساســية عل ــنا املب جيــوأل، وتيتــة ألداء احملــام  ملحــام وظــا فحم،   ال ”ت

(. وهذ  الضـماوة، الـيت يسـتند    18)املبدأ  “أخذهم جبريرة موكليحم أو بقضايا هؤالء املوكل 
إليحا مبدأ اسـتقالل املحنـة القاووويـة، تسـتحدف اكـ  احملـام  مـن أداء واجبـا م املحنيـة حبريـة           
واســتقالل دون خشــية أل اوتقــام. وبا  ــافة إىل ذلــك، تســحم هــذ  األوكــام ب ــورة اــب      

الواق ، مـن شـأن عـدم التمييـز بـ        مباشرة يف كفالة إعمال احليف يف الدفاع بشك  فعلي. ويف
احملامي وموكله أن حيول دون و ول األفراد املتحم  جبرا م عل  قدر كبب من الفظاعة علـ   

 املشورة القاوووية أو أن يقيد .
وكوبا ما ختلط اهليئات احلكومية وسا ر هيئات الدولة، ووىت اجلمحـور العـام أوياوـا،     - 42

واجـ  الـدفاع عـن مـوكليحم  ـد أل عمـ  اـب قـاووك وم ـاي          ب  احملـام  الـذين يـؤدون    
(. واالعتداءات اليت يتعره هلا احملـامون تنشـأ كـوبا    12، الفقرة A/64/181وأوشجة موكليحم )

ال أمـام  بشك  مباشر عن عدم التمييز ب  احملام  وموكليحم أو م اي موكليحم، وتفسع اجملـ 
 تدخ  ال مربر له يف املحام املحنية للمحامي و/أو اوتحاكات حلقوس ا وسان الواجبة له.  

وتب  احلاالت املعرو ة عل  املقررة ا املـة أن احملـام  يتعر ـون للعـزل مـن رابجـة        - 43
ــفي،      ــاأل التعسـ ــمعتحم، ولالوتتـ ــس بسـ ــة واملـ ــالمتحم البدويـ ــ  سـ ــداءات علـ ــام ، والعتـ احملـ
وللمحاكمة، ول ب ذلك من اجلزاءات وتيتة عدم اييزهم عن موكليحم و/أو عن القضـية الـيت   

http://undocs.org/ar/A/64/181
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، وإن كاوـت  ويلـحا أمـام السـلجات القضـا ية. وتقـ  هـذ  االعتـداءات       تعحدوا بالدفاع عنـحا وا 
 وىت يف البلدان اليت ال يتعره فيحا احملامون عل  العموم كفئة بعينحا للمجر.وادرة، 
ومــن الشــا   أن يتعــره احملــامون الــذين ميولــون األشــماص املتــحم  مبوجــ  قــواو     - 44

اوـ  السـلجات وعامـة اجلمحـور علـ  وـد       مكافحة ا رهـاب ويـدافعون عنـحم للوملـم مـن ج     
ســواء، أو ميكــن أن يتعر ــوا ملالوظــات تشــحبية يف وســا ط ا عــالم وشــبكات التواملــ         
االجتماعي. ففي والة عر ت عل  املكلفة بالوالية أفيد فيحا عـن إخضـاع حمـام  لالوتتـاأل     

أوشـجة إرهابيـة   ولتحقيقات جنا ية بسب  استالمحم رسا   من موكليحم املشـتبه يف ارتكـا م   
شأن موـ  هـذ  ا جـراءات    من ”أو املداو  بارتكا ا، شددت املقررة ا املة السابقة عل  أن 

املتمذة من قب  وكاالت إوفاذ القاوون واجلحاأل القضا ي أن ينشأ عنـحا منـام موـبط قـد يـؤدل      
ــرتبج  بقضــايا سياســية وساســة      ــوكالء امل ــ  ال ــة األمــر إىل رفــ  احملــام  اوي خشــية  يف ساي

ــدأ احلــيف الشــام  يف        ــة، نــا خيــ  بشــدة مبب ــحم اجلنا ي اســتحدافحم باملضــايقات القضــا ية أو بالت
 .  (18)“التموي  القاووك

 
 العالقة املشمولة بالسرية ب  احملامي وموكله  - 2 

 السرية  
تنا املبادئ األساسية عل  أن ويف االستعاوة مبحام خيول جلمي  األشـماص املعـتقل     - 45

وعل  أن االستشـارات  ، “وال مراقبة، وبسرية كاملةتدخ  ”أو احملتتزين أو املستوو  دون 
أن تــتم حتــت وظــر املــوظف  املكلفــ  باوفــاذ القــواو ، ولكــن لــيس حتــت   جيــوأل ”مــ  احملــامي 

إىل وـيف   32 وأشارت اللتنة املعنية حبقوس ا وسـان يف تعليقحـا العـام رقـم    (. 8 املبدأ)“ةعحم
ــدأ الســرية       ــ  اوفــراد واالت ــال  ــم يف ظــروف تراعــي اامــا مب ــه عل احملــامي يف مقابلــة موكلي

(CCPR/C/GC/32 34، الفقرة.) 
اع االت االت بـ  احملـامي وموكلـه. وهـذا املبـدأ حيمـي       ومبدأ السرية يشم  يي  أوو - 46

أيضا احملام  وموكليحم من تفتيش الوثا يف املادية وا لكترووية ووتزها ب ـورة اـب قاووويـة.    
ورسا   الربيد ا لكتروك والرسا   الن ية ووسا   االت ال ا لكترووية األخرا بـ  احملـامي   

حما من التدخالت اـب املـربرة. وأفيـد يف بعـ  احلـاالت      وموكله هلا طاب  سرل وينب ي  ايت
ــا م      ــام  للتن ـــت علـــ  مكاملـ ــن تعـــره احملـ ــة عـ ــررة ا املـ ــر املقـ الـــيت عر ـــت علـــ  وظـ

واعتــراه الرســا   ا لكتروويــة واملعلومــات املتبادلــة إلكتروويــا. وعــالوة علــ  ذلــك،    اهلاتفيــة
__________ 

ــية رقـــــــــــــــــــــــم   (18)  -_https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/public)اوظـــــــــــــــــــــــر  TUR 1/2013القضـــــــــــــــــــــ

_UA_Turkey_15.03.13_(1.2013).pdf) واوظر أيضا  A/HRC/24/21 القضية رقم ،TUR 1/2013. 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/21
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أن ينظـر  ينب ي ” ورية الرأل والتعبب، وكما الوظ املقرر ا اص املعري بتعزيز و اية احليف يف
إىل مراقبــة االت ــاالت كعمــ  تجفلــي بدرجــة كــببة رمبــا يتعــاره مــ  احلــيف يف وريــة التعــبب  

ــدميقراطي.    ــنا أن وجيــ  واحلــيف يف ا  وملــية ويحــدد دعــا م اجملتمــ  ال  علــ  التشــريعات ت
الدولة مبراقبة االت االت إال يف الظـروف االسـتونا ية جـدا، وأن يكـون ذلـك       تقوم أال وجوب

 .  (19)“و را حتت إشراف سلجة قضا ية مستقلة
وأوـــد أكوـــر اوتـــحاكات مبـــدأ الســـرية شـــيوعا هـــو رملـــد املشـــاورات بـــ  احملـــام   - 47

 املـة  وموكليحم اليت  ـرا يف مرافـيف االوتتـاأل. ويف عـدد مـن البالاـات، أعربـت املقـررة ا        
عــن القلــيف  جــراء املشــاورات بــ  املــدع  علــيحم ونولــيحم القــاوووي ، وســ  االدعــاءات،    
ــريقحم       ــيحم التعليمــات إىل ف ــد فــرص إعجــاء املــدع  عل ــة، ولتقيي حبضــور مســؤور أمــن الدول

. ويف وـاالت  (20)القاووك بشدة بسب  وقوف مـوظفي األمـن وـاجزا بـ  املتـحم  وحمـاميحم      
حمـام  يـدافعون عـن سـتناء سياسـي  للمضـايقة وإخضـاعحم للتفتـيش         أخرا، ادعـي تعـره   

ب ورة اـب قاووويـة، وأقـدمت سـلجات السـتن علـ  التـدقييف ال ـارم يف وثـا قحم وهـواتفحم           
 احملمولة وابها من األجحزة ا لكترووية قب  اجتماعحم مبوكليحم يف مرافيف االوتتاأل.

  مـ  احملـامي ومسـكنه ا ـاص مشـمول     وعالوة عل  ذلك، ينب ـي أن يكـون مكـان ع    - 48
أيضا حبمايـة كاملـة مـن التفتـيش واحلتـز دون مـربر. وقـد أشـب يف بعـ  احلـاالت املعرو ـة            
عل  املقررة ا املة إىل ادعاءات قيام سلجات الدولة أو أشماص جمحور اهلوية باقتحـام مبـاك   

 يحا حلتز الوثا يف وامللفات.احملام  ا املة أو املحنية، أو بتنفيذ عمليات تفتيش تعسفية ف
وتســع  احملكمــة األوروبيــة حلقــوس ا وســان يف اجتــحادها القضــا ي إىل  ــمان  ايــة   - 49

سرية العالقة ب  احملامي وموكله من خالل احليف يف اوترام احلياة ا املـة واألسـرية املن ـوص    
، قضـت  اماا ز ضؤا أةا اؤا   من االتفاقية األوروبية حلقوس ا وسان. ففي قضية  8عليه يف املادة 

احملكمة بأن اقتحام مكات  أود احملام  من قب  السلجات الضريبية من أج  و   يدها علـ   
يبـدو أن هنـاك سـب     ال ”من االتفاقية. والوظـت أوـه    8أدلة إداوة أود موكليه خرس للمادة 

، ‘احليـاة ا املـة  ’م مبد ي يدعو إىل استوناء األوشجة ذات الجبيعة املحنية أو التتارية من مفحـو 

__________ 

 (19) A/HRC/23/40 81، الفقرة. 

 https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_UA_UAE_16.04.13_(1.2013).pdf, case No. AREاوظـــــــــــــــــــر   (20) 

 .ARE 1/2013، القضية رقم A/HRC/24/21  واوظر أيضا 1/2013

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/21
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ذلك أن معظم الناا تتات هلـم خـالل ويـا م املحنيـة بالتحديـد فـرص هامـة، إن ت تكـن اايـة          
 .(21)“العالقات م  العات ا ارجي يف األوية، لتجوير

 
 الوملول إىل املوكل   

)ب( مــن املبــادئ األساســية بــأن تكفــ  الدولــة للمحــام  إمكاويــة    16يقضــي املبــدأ  - 50
ويــؤدل أيضــا مبــدأ وريــة . “مــ  مــوكليحم حبريــة ســواء داخــ  بلــدهم أو خارجحــاالتشــاور ”

( من العحـد الـدور ا ـاص بـاحلقوس املدويـة والسياسـية       1) 12التنق  املن وص عليه يف املادة 
دورا حموريــا يف  ــمان وملــول احملــامي إىل وكال ــه. وميكــن أن يــؤثر التــدخ  يف وريــة تنقــ    

تأثبا سلبيا عل  قدر م عل  التشـاور مـ  مـوكليحم، واملوـول أمـام احملـاكم،       احملام  دون مربر 
والســفر للمشــاركة يف االجتماعــات واألوشــجة، نــا يعرقــ  أداء محــامحم املحنيــة بفعاليــة. ويف   
ــؤدل إىل تعــذر       ــا، ت ــدان، تكــاد إجــراءات وظــر الســفر، املتبوعــة باالوتتــاأل أوياو بعــ  البل

 ا جالع احملام  بأعماهلم.
والوملول إىل الوكالء لـه أويـة خاملـة يف والـة اوتتـاأل املـوكل  وظـرا إىل أن وريـة          - 51

وركتحم حم ورة داخ  املرافيف ا ا عة ملراقبـة الدولـة. وتـنا املبـادئ األساسـية علـ  إتاوـة        
ــة ” ــورا  إمكاوي ــتعاوة مبحــام ف ــتقل  أو احملتتــزين أو املســتوو      “االس ــ  األشــماص املع جلمي

وأوقات وتسحيالت تكفي ألن يزورهم حمـام ويتحـدثوا معـه    فرص ”وأن تتات هلم  (،7 )املبدأ
أعـال (. ويسـتلزم ذلـك أن اـارا      47و  29و  25( )اوظـر الفقـرات   8 )املبـدأ “ ويستشبو 

ــ  ءــو يُ     ــ  مراكــز االوتتــاأل عل ــة عل ــة املراقب ــســلجات الدول ن احملــام  مــن الوملــول إىل  مكِّ
 ال لزوم هلا، وأن توفر أماكن تتيع ا  وملية والسرية.  موكليحم دون إبجاء ودون أعباء 

وقد تناولت املقررة ا املة مسألة وملول احملامي إىل موكليه يف عـدد مـن املناسـبات.     - 52
فعل  سبي  املوال، الوظت املقررة ا املة السابقة ال عوبات اليت يواجححا احملامون مـن أجـ    

 ـة مبوجـ  تشـريعات مكافحـة ا رهـاب التركيـة       الوملول إىل موكليحم بسب  القيـود املفرو 
اليت حتـدد عـدد احملـام  الـذين ميكنـحم مسـاعدة األفـراد املتـحم  مبوجـ  تشـريعات مكافحـة            
ــة    ــامحم بأوشـــــــجة إرهابيـــــ ــاملوكل  املشـــــــتبه يف قيـــــ ــال بـــــ ا رهـــــــاب وتـــــــؤخر االت ـــــ

(A/HRC/20/19/Add.3 وتشــم  اوتــحاكات أخــرا حلــيف الوملــول إىل املــوكل   49، الفقــرة .)
__________ 

)ميكـن االطـالع عليـه يف املوقـ  التـارو       29، الفقـرة  1992كاوون األول/ديسـمرب   16اوظر احلكم ال ادر يف  (21) 
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/european-court-human-rights-case-niemietz-vs-germany-16-december-

، 2005أيلول/سـبتمرب   27ل ـادر يف  ، احلكـم ا با اد ساملا   نيآيؤاني  ضؤا   ف ؤام   (  واوظر أيضا قضية 1992
ــرة  ــارو    92الفقــــــ ــ  التــــــ ــه يف املوقــــــ ــالع عليــــــ ــن االطــــــ -http://hudoc.echr.coe.int/ENG?i=001)ميكــــــ

70283#{“itemid”:[“001-70283” ]}. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/19/Add.3
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عر ت عل  املقررة ا املة تأخب الوملول إىل املوكل ، واوعدام املرافيف املال مـة للتشـاور مـ     
العمالء واالت ال  م عل  اوفراد، ووضور موظفي الستن أثنـاء االجتماعـات مـ  املـوكل ،     

لــة، مبــن فــيحم موظفــو الســتون، لــرف  أو تقييــد أليــارات  والتــدخ  التعســفي لســلجات الدو
 احملام  ملوكليحم.

ووي  أن الدول ملزمة بالوفاء بالتزاما ا الدولية يف جمـال وقـوس ا وسـان، فـان وـيف       - 53
مـوكليحم أمـام احملـاكم    فيحـا  احملام  يف االت ال مبوكليحم يشم  أيضا احلاالت اليت قد ميولـون  

 قليميـة حلقـوس ا وسـان. وينب ـي أن تتـات للمحـام  الـذين يتولـون هـذا          واهليئات الدوليـة وا 
النـوع مـن التمويـ ، وــىت وإن ت يكووـوا أعضـاء يف رابجـة احملــام  الوطنيـة، وفـس الضــماوات         

 واحلماية الواجبة للمحام  الذين يترافعون أمام احملاكم احمللية.
 

 املعلوماتورية الرأل والتعبب والوملول إىل  - 3 
ــوس         - 54 ــة حلق ــة وا قليمي ــن ال ــكوك الدولي ــد م ــبب يف العدي ــرأل والتع ــة ال تتتســد وري

بجا فة واسعة حلقوس ا وسان األخرا، مبا فيحـا احلـيف     ا وسان، وتشّك  أساسًا للتمت  الكام
يف ورية التتّم  وتكوين اجلمعيات ونارسة ويف الت ويت، واعترفـت املبـادئ األساسـية بـأن     

ــر،    ــواطن آخـ ــأن أل مـ ــأسم شـ ــام ، شـ ــات   ”للمحـ ــوين الرابجـ ــبب وتكـ ــة التعـ ــيف يف وريـ احلـ
وــددت املبــادئ األساســية أوــه ، كمــا (22)(23)املبــدأ  “واالوضــمام إليحــا وعقــد االجتماعــات

للمحام  احليف يف املشاركة يف املناقشة العامة للمسا   املتعلقة بالقاوون، وإقامة العـدل وتعزيـز   
ــحا،    ــان و ايتـ ــوس ا وسـ ــروع      وقـ ــحم املشـ ــب  عملـ ــة بسـ ــود محنيـ ــوا لقيـ ــدون أن يتعر ـ بـ

جلقـة وأوـه   إىل أن هـذ  احلقـوس ليسـت م    23عضويتحم يف منظمـة مشـروعة. ويشـب املبـدأ      أو
ناشــية للقـاوون واملعـايب املعتــرف  ـا وأخالقيــات    ”ينب ـي لت ـرفات احملــام  أن تكـون دا مـًا     

 “.املحنة القاوووية
وحلريــة التعــبب وتكــوين اجلمعيــات أويــة خاملــة يف والــة األشــماص املعنــي  باقامــة    - 55

وووية علـ  ءـو سـليم ومسـتق ،     العدل. واو  هاتان احلّريتان متجلب  أساسي  ألداء املحنة القا
ــة أساســية. وهلــذا      إذ إن احملــام  يســتمدمون وســا   االت ــال ا ّجــي والشــفوّل كــأداة محني

باحل ـاوة املدويـة واجلنا يـة بالنسـبة     ”السب  تنا املبادئ األساسية عل   ـرورة اتعـ  احملـام     
م املكتوبــة أو الشــفحية رافعــا للت ــرحيات الــيت يــدلون  ــا بنّيــة وســنة، ســواء كــان ذلــك يف م 

(. ومثـة  20)املبـدأ  “ لدا مووهلم أمام احملاكم أو ابها مـن السـلجات التنفيذيـة أو ا داريـة     أو
__________ 

عند املشاركة يف أوشجة  دف إىل  اية وقوس ا وسان وتعزيزها، فـان وـيف احملـام  يف وريـة التعـبب حتميـه        (22) 
 من ا عالن املتعليف باملدافع  عن وقوس ا وسان. 6املادة أيضًا 
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أوشجة أخرا اب مرتبجة ارتباطا مباشرا بالدفاع عن املـوكِّل  أو بقضـايا املـوكِّل ، مـن قبيـ       
نب ي كذلك  ايتـحا مـن القيـود    البح  األكادميي واملشاركة يف عمليات ال يااة التشريعية، ي

 اليت ال مربر هلا أو من الرقابة.
( من العحد الدور ا اص باحلقوس املدويـة والسياسـية الظـروف    3) 19وتتحّدد املادة  - 56

املعّينة اليت يسمع فيحـا بفـره قيـود علـ  احلـيف يف وريـة التعـببو جيـ  أن تكـون هـذ  القيـود            
حا إال لواوــد مــن األســباب املبينــة يف الفقــرت  الفــرعيت  حمــّددة بــنا قــاووك، وال جيــوأل فر ــ

، ويـتع  أن تتجـابيف مـ  االختبـارات ال ـارمة املتعلقـة بالضـرورة        19)أ( و )ب( من املـادة   3
علـ  وجـوب عـدم     34والتناس . وقد شـّددت جلنـة وقـوس ا وسـان يف تعليقحـا العـام رقـم        

جلـحا وال ينب ـي بـأل وـال أن تعـّره احلـيف       تجبييف تلك القيود إال لألاراه اليت ُفر ت من أ
 (.22و  21، الفقرتان CCPR/C/GC/34وفسه للمجر )

ولــدا نارســة املقــررة ا املــة وأســالفحا لواليتــحم، تلقــوا عــددًا مــن البالاــات تــزعم  - 57
ــرأل و    ــة ال ــحاكات حلــيف احملــام  يف وري التعــبب. ويف كــوب مــن احلــاالت، جــرا   ارتكــاب اوت

استحداف احملام  الوتقادهم سلجات بلداسم وإعرا م عن استيا حم منحا، ولشـتبحم ا فـالت   
مــن العقــاب داخــ  قاعــة احملكمــة أو خارجحــا. ويف بعــ  احلــاالت، ُتظحــر هــذ  البالاــات       

لتعبب. ويف واالت أخـرا،  استمدام التشريعات اجلنا ية كوسيلة لتقييد ويف احملام  يف وّرية ا
يتعــره احملـــامون لتحديــدات بالقتـــ ، واملضــايقة واملراقبـــة بســب  ااراء الـــيت يعّبــرون عنـــحا      

 خب وص نارستحم املشروعة لوظا فحم.
 

 اوتحاك ورمة احملكمة  
يتتّلـ  اوتـحاك ورمـة احملكمـة يف سـلوك ق ــدل يـنم عـن االسـتمفاف بسـلجة قــاه           - 58
ــان اوتقــاد     حمكمــة أو األدراء أل أو ــات القضــا ية يف إطــار القــاوون العــام، ف ــحما. ويف الوالي من

علمــًا بــأن اهلــدف مــن إجــراءات  “. شــّحر باحملكمــة”قــاه أو حمكمــة جيــوأل املعاقبــة عليــه إذا  
 .(23)اوتحاك ورمة احملكمة هو احليلولة دون تفوي  ثقة اجلمحور يف إقامة العدل

ــة احملكمــة هــو موــار قلــيف جــّدل           - 59 ــاءة اســتمدام التــحم املتعلقــة باوتــحاك ورم وإن إس
يتعليف مبمارسة احملام  حلرية التعبب. وعل  الرام من أن اوتـحاك ورمـة احملكمـة ميوـ  آليـة       فيما

محمة ل ـون سـلجة القضـاة واحملـاكم وكرامتـحم، فـان اسـتمدامحا لتقييـد قـدرة احملـام  علـ             
حــم بشــأن قــرارات اختــذ ا الســلجات القضــا ية هــو أمــر مــزعج بشــدة. وقــد     التعــبب عــن آرا 

__________ 

ــر  (23)   Background Paper on Freedom of Expression and Contempt of Court, available atاوظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foe-and-contempt-of-court.pdf. 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
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شحدت والية املقرر ا اص، يف املا ي، واالت كان يستمدم فيحا كبار القضاة  مـة اوتـحاك   
. وتـرا  (24)ورمة احملكمة لفره جزاءات عل  احملام  دون االسـتماع مسـبقا للجـرف ااخـر    

 مـة اوتـحاك ورمـة احملكمـة إال للحيلولـة دون التـدّخ  يف        املقررة ا املة أوه ال جيوأل استمدام
إقامة العدل، وليس كأداة لعرقلة اوتقاد األجحزة القضـا ية يف سـياس دميقراطـي. كمـا تـرا أوـه       
ــد       ــحاك ورمــة احملكمــة، بتحدي ــد وجــاس وا ــع وحمــّدد جلــرم اوت ينب ــي ســن تشــريعات لتحدي

 وو   إجراء ملعاجلة مو  تلك احلاالت.السلوكيات اليت او  اوتحاكًا حلرمة احملكمة 
وعلــ  ال ــعيد ا قليمــي، أملــدرت احملكمــة األوروبيــة حلقــوس ا وســان عــدة أوكــام   - 60

. علمـًا بـأن موـ  تلـك األوكـام      (25)بشأن العالقة ب  ورية التعبب وجرم اوتحاك ورمة احملكمة
القاوووية، فضاًل عـن وقـوس   تسحم أيضا يف تو يع حمتوا ورية التعبب يف سياس نارسة املحنة 

 وواجبات احملام  كأطراف فاعلة يف وظام العدالة.
ويف دعوا شويفر  د سويسرا، أقرت احملكمـة األوروبيـة حلقـوس ا وسـان أوـه لـدا        - 61

حييف هلم بالتأكيد التعليـيف علنـًا علـ  إقامـة العـدل، اـب       ”نارسة احملام  حلقحم يف ورية التعبب 
ــه ال جيــوأل الوتقــ   ــة  أو ــربص،    (26)“ادهم أن يتتــاوأل وــدودًا معين ــاوو  ــد ق ــوا كربي . ويف دع

اعتربت احملكمة األوروبية أن عقوبة احلبس مدة مخسة أيام اليت ُفرفضت عل  احملامي الوتحاكـه  
أثـر  ”ا كاوت من القسوة مبا ال يتناس  م  مـا بـدر منـه، وميكـن أن يكـون هلـ      ”ورمة احملكمة 

ومـــن ن اوتــح  رأل القضـــاة إىل أن  “. ا م كمحـــاميي دفــاع يف أداء احملـــام  لواجبــ “ موــّبط 
احملكمة الوطنية قد أخفقت يف املواألوة بـ  احلاجـة إىل  ايـة سـلجة اجلحـاأل القضـا ي واحلاجـة        

 .(27)إىل  اية ويف املستدع  يف ورية التعبب
 

__________ 

ااخـــر أو الجـــرف املعـــاره. وتســـتمدم هـــذ  العبـــارة االبـــًا كتعـــبب إجرا ـــي،  تعريـــ و يف ايبـــة الجـــرف  (24) 
 حيدح عندما تتمذ احملكمة إجراءات  د متحم جنا ي اب موجود يف ايبته. كما

 Schöpfer v. Switzerland (20 May 1998), Nikula v. Finland (21 March 2002), Kyprianou v. Cyprusاوظر  (25) 

(15 December 2005), Veraart v. The Netherlands (30 November 2006), Morice v. France (23 April 2015), 

(and Rodriguez Ravelo v. Spain (12 January 2016) (available from: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home. 
 (._http://www.hrcr.org/safrica/expression/schopfer-switzerland.htm1)اوظر  33، الفقرة 1998أيار/مايو  20وكم ملادر يف  (26) 
، )اوظـــــــــــــر 181، الفقـــــــــــــرة 2005كـــــــــــــاوون األول/ديســـــــــــــمرب  15وكـــــــــــــم ملـــــــــــــادر يف  (27) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=948495&Site=COE&direct=true.) 
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 احل ول عل  املعلومات  
بـاحلقوس املدويـة والسياسـية     مـن العحـد الـدور ا ـاص     19من املـادة   2تشم  الفقرة  - 62

املعلومــات الــيت تكــون حبــوألة اهليئــات العامــة ب ــرف النظــر عــن   ”االطــالع علــ  وــيف أيضــا 
 (.18، الفقرة CCPR/C/GC/34) “الشك  اليت حتفظ فيه وم درها وتاريخ إعدادها

ولتمك  احملام  من تقدس مساعدة قاوووية فعالة ملـوكِّليحم تشـترط املبـادئ األساسـية      - 63
علـ  املعلومـات   ”اختاذ السلجات املمت ة ك  التدابب املال مة لضمان إمكاوية إطالع احملـام   

 “وامللفــات والوثــا يف املناســبة الــيت هــي يف ووأل ــا أو حتــت ت ــرفحا، وذلــك لفتــرة كافيــة         
للتنة وقوس ا وسـان، فسـرت اللتنـة وـيف املتـحم يف       32(. ويف التعلييف العام رقم 21 )املبدأ

والتسحيالت ما يكفي لتحضب دفاعـه ولالت ـال باحملـامي الـذل خيتـار        أن يعجي من الوقت”
( )ب( مـن العحـد الـدور ا ـاص بـاحلقوس املدويـة والسياسـية        3) 14اجملّسد يف املادة “ بنفسه

ييـ  املـواد الـيت خيجـط     ”وكذلك “ طالع عل  الوثا يف وابها من األدلةاال”باعتبار  شاماًل 
، CCPR/C/GC/32“. )اال ــام الســتمدامحا يف احملكمــة  ــد املتــحم أو األدلــة النافيــة للتحمــة       

 (.33 الفقرة
سندة إليحا، م  مسألة و ـول املوكِّـ    وقد تعاطت املقررة ا املة، مبوج  الوالية امل - 64

عل  معلومـات يف عـدد مـن املناسـبات. ويف تقريـر عـن بعوـة إىل دولـة عضـو، أعربـت املقـررة            
ا املـة السـابقة عــن قلقحـا إألاء مــا يواجحـه احملـامون مــن ملـعوبات شــديدة يف احل ـول علــ         

املمارســة العمليــة املعلومــات، وال ســيما ملفــات التحقيــيف، وأوملــت بــأن ُيكفــ  يف القــاوون و  
وملول احملام  وملواًل كاماًل إىل املعلومات وامللفات والوثا يف ذات ال لة املوجودة يف وـوألة  

ــان A/HRC/29/26/Add.2الســلجات أو حتــت ســيجر ا )   (. وتوملــلت إىل 112و  57، الفقرت
ير آخر عن أليارة قجرية، أوملت فيه بأن ُيضمن للمحـام  مـن بدايـة    استنتاجات ناثلة يف تقر

التحقيــيف الوملــول دون عوا ــيف إىل مــا يلــزمحم مــن معلومــات وملفــات ووثــا يف تكــون حبــوألة   
السلجات أو حتت سيجر ا، وىت يتمكنوا من إعداد دفاع كاف يتماش  مـ  مبـدأ التكـافؤ يف    

 (.59، الفقرة A/HRC/29/26/Add.1وسا   الدفاع )
 

 األمن الشم ي للمحام  - 4 
وتتجل  املبادئ األساسية من الدول اختاذ ك  التدابب املال مـة لضـمان اك ـن احملـام       - 65

“. دون ختويــ  أو تعويـيف أو مضــايقة أو تــدخ  اــب مال ــم ”مـن أداء ييــ  وظــا فحم املحنيــة  
وما يتعره أمن احملام  للمجر وتيتة مباشر م لوظا فحم، يتع  عل  السـلجات  ايتـحم   ووي

 (.17)أ( و  16 اية كافية )املبدءان 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.1
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وتنبوــيف هــذ  املبــادئ عــن احلــيف يف وريــة الشــما وأمنــه، املتتســدة يف مــواد، منــحا     - 66
و ـحت جلنـة وقـوس    من العحد الـدور ا ـاص بـاحلقوس املدويـة والسياسـية. وكمـا أ       9 املادة

احلرية الشم ية تتعليف باالوعتاس مـن احلـبس البـدك،    ”، فان 35ا وسان يف تعليقحا العام رقم 
يتعلــيف بعــدم   ”يف وــ  أن األمــن الشم ــي    “ ولــيس وريــة األفعــال يف عمومحــا فحســ     

، CCPR/C/GC/35“ )ا ملابة بالضـرر البـدك والنفسـي، أو كفالـة السـالمة اجلسـدية والنفسـية       
 من العحد الدور تلك احلقوس لك  شما. 9(. وتضمن املادة 3الفقرة 
مـن العحـد الـدور     9وال ميلك الفرد وقًا مجلقًا يف احلرية الشم ية. وتعتـرف املـادة    - 67

ويـان، موـ  والـة    ا اص باحلقوس املدوية السياسـية بـأن سـل  احلريـة لـه مربراتـه يف بعـ  األ       
علـ  أوـه ال جيـوأل سـل  احلريـة تعسـفًا        9مـن املـادة    1إوفاذ القـواو  اجلنا يـة. وتـنا الفقـرة     

االعتقـال   1وجي  أن يراع  يف تنفيذ  اوترام سيادة القاوون. وحتظر اجلملة الواوية مـن الفقـرة   
 قاووويــة، أل أو االوتتــاأل التعســفي، يف وــ  حتظــر اجلملــة الوالوــة ســل  احلريــة ب ــورة اــب  

ــه      ــرر فيـ ــراء املقـ ــًا لإلجـ ــاوون وطبقـ ــا القـ ــباب يـــنا عليحـ ــه إال ألسـ ــان أوـــد مـــن وريتـ ورمـ
(CCPR/C/GC/35 11و  10، الفقرتان.) 

وســل  احلريــة التعّســفي هــو أكوــر أوــواع االعتــداء شــيوعًا علــ  احملــام  فيمــا تتلقــا     - 68
قررة ا املة من تقارير. والق د من سل  احلرية هو من  احملام  مـن أداء وظـا فحم املحنيـة    امل

أو استمدامه عل  سبي  االوتقـام ملباشـر م واجبـا م املحنيـة، وهـو األمـر األكوـر شـيوعًا. وإن         
 اوتتاأل احملام  لكال الق دين يشك  اوتحاكًا جسيمًا للحيف يف احلرية الشم ية.

وشاء والية املقررة ا املة فقد وظـرت يف عـدد كـبب مـن احلـاالت الـيت تعـره        ومنذ إ - 69
فيحــــا احملــــامون للتعّســــ  يف االعتقــــال واالوتتــــاأل بســــب  نارســــتحم املشــــروعة للمحنــــة  

فقــد يكــون لــه . وويومــا يكــون اهلتــوم علــ  وريــة احملــام  متكــررًا أو ننــحتًا،  (28)القاووويــة
 املمارس  القاوووي  برّمتحا.شك أثر حمبط عل  فئة  بال
ــدك أو      - 70 ــة األفــراد مــن تعمعــد إحلــاس األذا الب ويكفــ  احلــيف يف األمــن الشم ــي  اي

م. وهو ال ُيلزم الدول األطـراف باالمتنـاع عـن إحلـاس أذا بـدك أو وفسـي ال مـربر         النفسي 
ــدات بالقتــ     ــدابب مال مــة للت ــّدل للتحدي ــ  ُيلزمحــا باختــاذ ت ــه، فحســ ، ب ــيت توجــه إىل  ل   ال

أشماص وبشك  أعم حلماية األفراد من املماطر املتوقعة اليت  دد ويا م أو سالمتحم البدويـة  
(. ويف وــ  أن 9، الفقــرة CCPR/GC/35مــن قلبــ  أل أطــراف فاعلــة وكوميــة أو خاملــة )     

__________ 

، A/HRC/24/21  و ARE 7/2012، و VEN 3/2012، و A/HRC/22/67أموال هـذ  احلالـة، اوظـر    عل  لالطالع  (28) 
، A/HRC/31/79  و SWZ 1/2015، و A/HRC/30/27  و SWZ 1/2014، و A/HRC/27/71  و ZWE 2/2013 و
 .VEN 8/2015و 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
http://undocs.org/ar/CCPR/GC/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/67
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/21
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/71
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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ول تتحمـ  مسـؤولية مباشـرة تكـاد تكـون متسـاوية عـن        اجلحات الفاعلة من الـدول واـب الـد   
االعتداء عل  أمن احملام ، فان الدول تتحم  مسؤولية إ ـافية إذا هـي تقاعسـت عـن  ـمان      
أمنحم أو عن احل  عل  إجراء حتقييف فـورل وفّعـال يف املـزاعم املتعلقـة باالوتـحاكات اجلسـيمة       

 حلقوس ا وسان املرتكبة حبقحم.
ــادة   واحلــيف يف احل - 71 ــه امل ــذل تكفل ــاة ال ــة     6ي ــاحلقوس املدوي ــدور ا ــاص ب ــن العحــد ال م

(، يتجـابيف مـ  احلـيف يف األمـن     1) 6والسياسية، مبا يف ذلك احليف يف  اية احلياة مبوج  املادة 
(. وقد اختذت املقـررة ا املـة إجـراءات يف عـدد مـن احلـاالت       1) 9الشم ي املب  يف املادة 
للقتـ  علـ  يـد أطـراف فاعلـة مـن الـدول أو مـن اـب الـدول وتيتـة            اليت تعره فيحـا احملـامون   

ــحم  ــدول بشــأن     (29)مباشــر م لعمل . ويف وــاالت أخــرا تعاطــت مــ  بالاــات موجحــة إىل ال
  ديدات بالقت  ُوّجحت إىل حمام .

وعل  مر السن ، ومنذ إوشاء والية املقررة ا املة، تلقت عددًا كـببًا مـن البالاـات     - 72
تعـّره احملـام  هلتـوم بـدك، وللمضـايقة والترهيـ  و ديـد سـالمتحم البدويـة، مـن           اليت تزعم 

جاوــ  مســؤول  مــن الــدول ومــن جحــات فاعلــة خاملــة أو جمحولــة، مبــا يف ذلــك املنظمــات    
ا جرامية. كما تعاطت املقررة ا املة م  بالاات موجحة إىل الـدول يف وـاالت جـرا فيحـا     

 د احملام  أو  ديدهم.االعتداء عل  أفراد من عا لة أو
ويقتضــي القــاوون ا وســاك الــدور مــن الــدول أن تتمــذ يف آن واوــد تــدابب ملنــ           - 73

ا ملابات املستقبلية وأخرا ذات أثر رجعي بشأن ا ملابات املا ية اليت تعـره هلـا املحنيـون    
  ءـو مال ـم   القاووويون، مبا يف ذلك إوفـاذ القـواو  اجلنا يـة. وجيـ  علـ  الـدول الت ـّدل علـ        

ألمناط العن   ـد احملـام ، ومنـ  اهلتـوم علـيحم وجـرب مـا يلحقحـم مـن أ ـرار، واختـاذ كـ              
ــات       ــحا جحـ ــيت ترتكبـ ــحاكات الـ ــن االوتـ ــة مـ ــة القاووويـ ــاء املحنـ ــة أعضـ ــة حلمايـ ــدابب املال مـ التـ

 خاملة. فاعلة
 تنظيم املحنة القاوووية -دال  

 القبول يف املحنة القاوووية - 1 
ــاك إجــراءات ملــارمة ووا ــحة       - 74 ــاة أن تكــون هن ــة احملام مــن الضــرورل ملمارســة محن

وشفافة للقبول فيحا  ماوًا جلـودة ا ـدمات القاووويـة وجلـودة اويـ  احملـام  ملـوكليحم. فموـ          
__________ 

  GTM 2/2013 و، A/HRC/24/21  و HND 3/2012و  A/HRC/21/29اوظــــــــــر علــــــــــ  ســــــــــبي  املوــــــــــال  (29) 
 TUR 4/2015، و A/HRC/32/53  و IRQ 3/2015و   A/HRC/31/79  و COL 10/2013و   A/HRC/25/74 و
 .VEN 2/2016و.
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تلك ا جراءات تسحم أيضا يف احلفاظ عل  وزاهة املحنة وم ـداقيتحا سـواء لـدا عامـة النـاا      
ة، مبــا فيحــا اجلحــاأل القضــا ي. وهنــاك وظــم خمتلفــة للقبــول يف املحنــة أو داخــ  مؤسســات الدولــ

القاوووية يف شىت أرجاء العات، ن إن مستوا إشراك املحنة القاووويـة يف تلـك الـنظم قـد خيتلـ       
اختالفًا ها اًل من بلد إىل آخر. ففي بع  الواليـات القضـا ية، ُتسـند إىل وقابـة احملـام  محمـة       

ــراخيا يف أمــاكن أخــرا    إملــدار تــرخيا مزاولــ  ــة احملامــاة، يف وــ  تقــوم باملــدار الت ة محن
 مؤسسة وكومية، مو  وألارة العدل أو وألارة أخرا ذات مللة، أو احملكمة العليا.

وكوبًا ما أعربت املقررة ا املة عن قلقحا إألاء احلاالت اليت يكون فيحا دخول املحنـة   - 75
. ويتضـاع  هـذا   (30)طًا أو تتحكم فيه سلجة تنفيذيةالقاوووية أو االستمرار يف نارستحا مشرو

ــًا، ســنويا يف بعــ         ــد تراخي ــحم دوري ــ  احملــام   دي ــّين فيحــا عل ــيت يتع ــدان ال ــيف يف البل القل
احلاالت. واالبًا ما تست   السـلجات احلكوميـة حتك محـا يف إملـدار التـراخيا للمحـام  ملنـ         

ــام  تـــرا أســـم  بعـــ  األشـــماص مـــن دخـــول املحنـــة القاووويـــة أو الســـ   ــوبون ”تبعاد حمـ مـ
)واالبا ما يكون أولئك احملـامون هـم مـن يتوّلـون دعـاوا تتعلـيف حبقـوس ا وسـان         “ للمشاك 

ابهـــا مـــن الـــدعاوا احلّساســـة، مـــن قبيـــ  اوتـــحاكات الشـــرطة أو الفســـاد أو الـــدعاوا   أو
 با رهاب. املتعلقة
املؤسسات احلكومية تتعاره مـ    وترا املقررة ا املة أن ُوظم الترخيا اليت تديرها - 76

املعايب الدولية املتعلقة باستقالل املحنة القاوووية. واألجدر أن تتـوىل املحنـة القاووويـة أمـر حتديـد      
شــروط القبــول فيحـــا وإجراءاتــه، وينب ـــي أن تكــون هــي املســـؤولة يف آن واوــد عـــن إدارة       

 .االمتحاوات وابها من املتجلبات وعن منع التراخيا املحنية
وينب ي النا يف القاوون عل  القبول يف املحنة القاوووية، وينب ي أن يكون ذلك شـفافًا   - 77

ومو وعيا. وينب ي أن تفّوه إىل وقابات احملام  سلجة ا ذن مبمارسة احملاماة. هـذا، وينب ـي   
  أن يكون هناك إجراء ميكن مبوجبه، عند االقتضاء، إعادة النظر يف قرارات القبـول مـن جاوـ   

حمكمة مستقلة، وينب ـي للـدول أن تكفـ  عـدم التـدخ  ألل سـب  مـن األسـباب، وال سـيما          
 األسباب السياسية أو تلك املتعلقة بالرأل، يف مو  عمليات القبول هذ .

 

__________ 

ــارات القجريــــةو 39-31، الفقــــرات A/69/181اوظــــر  (30)    77، الفقــــرة A/HRC/29/26/Add.2، وتقــــارير الزيــ
، A/HRC/23/43/Add.3  و 78و  77, الفقرتــــــــــان  A/HRC/26/32/Add.1  و 80، الفقــــــــــرة A/HRC/29/26/Add.1 و

 .66لفقرة ، اA/HRC/20/19/Add.3  و 92و  91، الفقرتان A/HRC/23/436/Add.1  و 88الفقرة 
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 عدم التمييز  
حتظــر املبــادئ األساســية بو ــوت التمييــز ألل أســباب فيمــا يتعلــيف بــدخول املحنــة          - 78

ــة أو االســتمرار  ــد    ”يف نارســتحا، باســتوناء اشــتراط   القاوووي ــا البل ــن رعاي أن يكــون احملــامي م
ــاً  “ املعــري ــرب شــرطًا اييزي ــذل ال يعت ــدأ  ال ــام    (. 10)املب ــ  قي ــادئ األساســية عل ــنا املب كمــا ت

ــرص         ــدابب خاملــة  تاوــة الف ــة باختــاذ ت ــات احملــام  واملؤسســات التعليمي ــات، ووقاب احلكوم
اجملتمعات أو املنـاطيف الـيت اوتياجا ـا للمـدمات القاووويـة      للمرشح  للمحنة من اجلماعات أو 

اب ملّباة، وال سيما وي  تكـون ألموـال تلـك اجلماعـات ثقافـات أو تقاليـد أو ل ـات خمتلفـة         
 (.11كاوت  حايا للتمييز يف املا ي )املبدأ  أو
تعزيـز  ويف هذا السياس، تـود املقـررة ا املـة التأكيـد علـ  أويـة العمـ  بنشـاط علـ            - 79

اوي  خمتلـ  األقليـات يف املحنـة القاووويـة. وينب ـي أن تكـون املـرأة جـزءًا مـن املحنـة القاووويـة             
ــا تقتضــيه املســاواة     ــو م ــذا ه ــة      وفح ــدأ يف املرول ــود أن تب ــك اجلح ــ  تل ــي ملو املشــروعية. وينب 

 الوـاوول  التعليمية  وإذا ت تتع للمرأة واجلماعات األخرا فرص مناسبة للتعليم عل  املستوي 
واجلامعي ت بع أل تدابب أخرا بـال فاعليـة. واملحنـة القاووويـة الـيت اوـ  كـ  القجاعـات الـيت          
يتكون منحا اجملتم ، هي وودها القـادرة علـ   ـمان خـدمات قاووويـة تلـا اوتياجـات تلـك         

 القجاعات.
 

 دور وقابات احملام  - 2 
ــدءان  - 80 ــواطن ، احلــيف يف    24و  23األساســيان  يكفــ  املب للمحــام ، ك بهــم مــن امل

تشكي  يعيات محنيـة تتمتـ  باالسـتقاللية    ”ورية تكوين اجلمعيات، وال سيما أن من وقحم 
لتموي  م احلحم، واحليف عل  موامللة تعليمحم وتدريبحم، و اية وزاهتحم املحنيـة، واالوضـمام   

 “.إىل مو  هذ  اجلمعيات
 ا ـاص  دورمـن العحـد الـ    22يف ورية تكوين اجلمعيات اجملّسد أيضا يف املادة  واحليف - 81

بــاحلقوس املدويــة والسياســية، ميوــ  شــرطًا أساســيًا ألداء املحنــة القاووويــة أداء ســليمًا ومســتقاًل،   
وجي  أن يكفله القاوون. ولذلك، فان القواو  اليت تقّيد إوشاء اجلمعيات أو عملحا تلقـ  قلقـًا   

ًا مــن جاوــ  املقــررة ا املــة إذ إوــه ميكــن اســتمدامحا لتقييــد وريــة احملــام  يف تكــوين  عظيمــ
 اجلمعيات، ومن ن تقييد استقالهلم.

علمــًا بــأن لنقابــات احملــام  دورًا أساســيًا تقــوم بــه يف تعزيــز و ايــة اســتقالل املحنــة      - 82
ملبـادئ األساسـية يف ديباجتـحا،    القاوووية ووزاهتحا، وملون امل اي املحنية للمحام . وتعتـرف ا 

إعـالء معـايب املحنـة    ”عل  وجه ا  وص، بالدور احليول الـذل تقـوم بـه وقابـات احملـام  يف      
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“. واالوتحاكات اليت ال موجـ  هلـا    اية أعضا حا من املالوقة القضا ية والقيود”و “ وآدا ا
 ــول كــ  فــرد علــ   ــمان و”كمــا تشــارك وقابــات احملــام  احلكومــات يف املســؤولية عــن 

ا دمات القاوووية بجريقة فّعالة ومتسمة باملساواة، ولضمان اّكن احملـام  مـن تقـدس املشـورة     
إىل موكِّليحم ومساعد م واويلـحم، وفقـا للقـاوون واملعـايب وااداب املحنيـة املعتـرف  ـا، دون        

 (.25)املبدأ “ تدخ  ال موج  له
منذ مدة طويلة عل  أوه يعري دعم السلجات  وشـاء وعمـ    وهذا احلكم األخب ُيفسَّر  - 83

(. ويشــار 21، الفقــرة A/64/181يعيــات محنيــة للمحــام  دون تــدخ  يف عملــحا أو أدا حــا )
دئ مــن املبــا 24أيضــا إىل اســتقالل رابجــات )وقابــات( احملــام  إشــارة اــب مباشــرة يف املبــدأ  

أن ُتنتم  اهليئات التنفيذية هلذ  الرابجات من جاو  أعضـا حا،  ”األساسية، الذل ينا عل  
ــارجي  ــدخ  خـ ــا دون تـ ــارا محامحـ ــة أن ا “. واـ ــررة ا املـ ــرا املقـ ــوتـ ــام   تـ ــة احملـ   وقابـ

 باالستقاللية عام  أساسي حلماية سيادة القاوون ووقوس ا وسان.
لوفاء بدورها يف اجملتمـ ، فاوـه جيـ  االعتـراف  ـا      ولكي يتس  ألل وقابة للمحام  ا - 84

قاوووا، وىت يكـون مركزهـا وأهـدافحا ووظا فحـا وا ـحة للتميـ . كمـا أن االعتـراف  ـا يف          
 القاوون يضمن إوفاذ واجبا ا ومسؤوليا ا أمام احملاكم، عند االقتضاء.

التشــريعات الــيت  وينب ــي التعــبب بو ــوت عــن أهــداف وقابــات احملــام  وأارا ــحا يف  - 85
ــن اختــاذ قرارا ــا        ــتمكن م ــة احملــام  أن ت ــي لنقاب ــا يف تأسيســحا. وينب  ــنّظم إوشــاءها، ويف وث ت
بنفســحا، باّتبــاع هياكــ  وإجــراءات وا ــحة وشــّفافة لتمويــ  م ــاي أعضــا حا، ومــن حتقيــيف     

ضا داخليًا. وينب ـي  اكتفا حا ذاتيًا. وينب ي لنقابات احملام  تعزيز املعايب الدميقراطية وإوفاذها أي
أن تكون هناك هياك  وا حة للحوكمة والقيـادة، ويـتع  وشـر إجـراءات الت ـويت وابهـا       
ــاة شــروط         ــي مراع ــارة أخــرا تنب  ــة. وبعب ــدقييف أعضــاء النقاب مــن ا جــراءات وإخضــاعحا لت

 الدميقراطية داخ  وقابات احملام  وتجبيقحا يف أوشجتحا ا ارجية.
ــة   - 86 ــي لنقاب ــاأل ببوقراطــي يســمع       وال ينب  ــن جح ــا جــزء م احملــام  أن تت ــرف وكأس

للحكومـة بــالتحك م يف املحنــة القاووويـة، بــ  ينب ــي هلـا أن تعمــ  بوملــفحا يعيـة محنيــة هــدفحا     
 ايــة وقــوس أعضــا حا، معــزألة بــذلك ســيادة القــاوون. واحلــاالت الــيت تــتحكم فيحــا الدولــة،  

يف وقابـة احملـام  أو جملـس إدار ـا، واحلـاالت الـيت        ،وخباملة اجلحاأل التنفيـذل، كليـًا أو جز يـاً   
تكون العضوية يف النقابة إجباريـة، هـي وـاالت تتعـاره تعار ـًا وا ـحا مـ  مبـدأ اسـتقالل          
املحنة القاووويـة. ومـ  وـدرة احلـاالت الـيت تقـوم فيحـا الـدول بـااالس وقابـات احملـام ، يسـاور             

يجر فيحا السلجات احلكوميـة علـ  النقابـة أو حتـاول     املقررة ا املة القليف إألاء احلاالت اليت تس
السيجرة عليحا باعتماد تعديالت قاوووية أو إملدار مراسيم تض  احملام  املقـرب  للحكومـة يف   

http://undocs.org/ar/A/64/181


 A/71/348 

 

26/31 16-14503 

 

جمالس ا دارة، أو اللتوء إىل  ديدات مباشرة أو اب مباشرة أو نارسة الضـ ط أو الترهيـ .   
عن قلقحا إألاء احلـاالت الـيت ُيتـرب فيحـا احملـامون      وقد أعربت هيئات منشأة مبوج  معاهدات 

 .(31)عل  االوضمام إىل عضوية يعية محنية للمحام  تسيجر عليحا الدولة
ويساور املقـررة ا املـة بـال  القلـيف إألاء والـة احملـام  يف البلـدان الـيت ال يوجـد فيحـا            - 87

سـتقلة للمحـام ، ي ـبع احملـامون     وقابة مستقلة للمحام . فبدون احلماية اليت توفرهـا وقابـة م  
 أمعر   بشدة لالعتداء والقيود عل  استقالهلم، وخباملة من جاو  سلجات الدولة. واألسـو 
مــن ذلــك، إوــه وينمــا تســيجر الدولــة علــ  وقابــات احملــام ، االبــا مــا ي ــبع احملــامون هــدفًا     

أن يتمـذ هـذا االعتـداء    لالعتداء عليحم مـن النقابـة وفسـحا الـيت ينب ـي هلـا  ايتـحم. واألالـ          
شك  وق  احملامي عن نارسـة املحنـة بـال سـب  أو تعّسـفًا، أو ف ـله مـن النقابـة، وي ـاو           
ذلك يف كوب من األويان فره املزيد من القيـود، مبـا يف ذلـك االوتتـاأل التعسـفي واملالوقـة       

اووويـة ملمـاطر   القضا ية. علمًا بأن إسكات النقابات أو السيجرة عليحـا ال يعـّره األوسـاط الق   
كـببة، فحسـ ، بــ  تترتـ  عليــه أيضـا عواقــ  بعيـدة املــدا، إذ إوـه يقــوه سـيادة القــاوون        

 وقدرة الناا العادي  عل  الدفاع عن وقوس ا وسان اليت هلم.
ومنذ بدء الوالية، أومل  املقررون ا املون املتعاقبون باسـتمرار باوشـاء يعيـة محنيـة      - 88

، وشـتبوا االعتـداء أو أل شـك  آخـر مـن التـدخ  يف       (32) توجـد مستقلة للمحام  ويومـا ال 
 العم  املستق  لنقابات احملام .

 
 التعليم والتدري  القاووك، مبا يف ذلك يف جمال وقوس ا وسان - 3 

ال خيف  أن التعلـيم والتـدري  القـاووك اجليـد للمحـام   ـروريان لتتحيـزهم  حيـزًا          - 89
ســليمًا لتمويــ  مــوكِّليحم باســتقاللية، وكفايــة، وفعاليــة، مــ  امتوــال تــام لواجبــا م األخالقيــة.  

أن تكفــ  ”وعلــ  احلكومــات والرابجــات املحنيــة للمحــام  واملؤسســات التعليميــة مســؤولية   
توعيتحم باملو  والواجبات األخالقّيـة للمحـام    ”و “ تدري  مال م  للمحام توفب تعليم و

 (.9)املبدأ “ وحبقوس ا وسان واحلريات األساسية اليت يعترف  ا القاوون الوطري والدور
 

وحيتاق احملامون إىل احل ول، عل  وجاس واس  وشام ، عل  تدري  قاووك مسـتمر.   - 90
افية للتدري  هو أمر  رورل لتمك  احملام  مـن مواكبـة التجـورات    علمًا بأن توافر فرص ك

__________ 

 .14، الفقرة CCPR/C/79/Add.86)أل(  و  45، الفقرة A/56/44  و 16، الفقرة CAT/C/AZE/CO/4اوظر  (31) 
 .A/HRC/23/43/Add.3و   A/HRC/29/26/Add.2و   A/HRC/29/26/Add.1اوظر  (32) 

http://undocs.org/ar/CAT/C/AZE/CO/4
http://undocs.org/ar/A/56/44
http://undocs.org/ar/CCPR/C/79/Add.86
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.2؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43/Add.3
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التشريعية والتكنولوجيات اجلديـدة واكتسـاب معـارف خت  ـية، نـا يرتقـي جبـودة ا ـدمات         
اليت يقدموسا. ومـن املحـم مبكـان تـوفب التـدري  اجليـد يف جمـال األخالقيـات املحنيـة، يف  ـوء           

 مليدان القاووك.تجبييف مدّووات قواعد السلوك يف ا
التمسك حبقوس ا وسـان واحلريـات األساسـية الـيت     ”وعل  احملام  واج  ومسؤولية  - 91

(. وعل  هذا ال ـرار، ينب ـي للتعلـيم والتـدري      14)املبدأ “ يعترف  ا القاوون الوطري والدور
د احملـام   القاووك أن يشم  أيضا دراسة القاوون الـدور حلقـوس ا وسـان، نـا مـن شـأوه تزويـ       

بالفحم الالألم لتفسب وتجبييف القاوون الدور حلقوس ا وسان عل  املستوا احمللـي، واالسـتفادة   
 من االيات الدولية، مبا فيحا االيات ا قليمية حلماية وقوس ا وسان.

 
 األخالقيات واملساءلة والتدابب التأديبية -هاء  

تتضـــمن املبـــادئ األساســـية عـــددًا مـــن ا شـــارات إىل واجبـــات احملـــام  األخالقيـــة    - 92
يقتضـــي مـــن احلكومـــات والرابجـــات املحنيـــة   9ومـــدووات قواعـــد الســـلوك املحنيـــة. فاملبـــدأ  

توعيتـحم باملوـ    ”للمحام  واملؤسسات التعليمية توفب تعلـيم وتـدري  مال مـ  للمحـام  و     
علـ   “ الواجبات واملسـؤوليات ”، يف إطار 14وينا املبدأ “  والواجبات األخالقية للمحام

تكـون ت ـرفا م يف ييـ     ”“ لدا  اية وقـوس مـوكليحم وإعـالء شـأن العدالـة     ”أن احملام  
ويـنا  “. القاوووية األووال ورة متيقظة ناشية للقاوون واملعايب املعترف  ا وأخالقيات املحنة

علـ  أن تكفـ  احلكومـات  ايـة احملـام       “ م  احملام  ماوات ع”)ق(، يف إطار  16املبدأ 
بعمـ  يتفـيف   ”من املالوقة القاوووية أو العقوبات ا دارية أو االقت ادية وابها وتيتة لقيـامحم  

ــة املعتــرف  ــا    ــايب وآداب املحن ــات ومع ــدأ  “. مــ  واجب ــنا املب أن يضــ  ”علــ   26هــذا وي
م املال مــة أو بواســجة التشــريعات، مــدووات العــاملون يف املحــن القاووويــة، مــن خــالل أجحــز  

ــة      ــد الدوليـ ــايب والقواعـ ــاوون والعـــرف الـــوطني  واملعـ ــام  توافـــيف القـ ــري للمحـ ــلوك املحـ للسـ
 .“ ا املعترف

احملـامون، لـدا    واهلدف من مـدووات قواعـد السـلوك املحنيـة هـو  ـمان أن يت ـرف        - 93
دَّدة سـلفًا ولواجبـات ومسـؤوليات هـي مـن      مباشرة وظا فحم املحنيـة، وفقـًا ملعـايب أخالقيـة حمـ     

 ملميم وظا فحم.
وهناك عام  محم يف استقالل املحنة القاوووية يتموـ  يف إوشـاء وظـام مسـتق  للنظـر يف       - 94

ــد        ــرد القواع ــة. وت ــات املحني ــد األخالقي ــة لقواع ــحاكات املزعوم ــة إألاء االوت ا جــراءات التأديبي
ــة حبــ   ــادئ  املتعلقــة باختــاذ ا جــراءات التأديبي . واهلــدف الر يســي  29إىل  27يف احملــام  يف املب
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ــة       ــة الســليمة بــ  اســتقالل املحنــة القاوووي ــادئ هــو املواألو لألوكــام الــيت تــنا عليحــا هــذ  املب
 واملساءلة عن خرس آدا ا ومعايبها املحنية.

ُينظــر يف التــحم أو الشــكاوا املوجحــة  ــد احملــام ، ب ــفتحم  ” 27فبموجــ  املبــدأ  - 95
حنية، عل  وجه السرعة وب ورة من فة ووفقًا  جراءات مناسـبة. ويكـون للمحـام  احلـيف     امل

يف أن ُتســم  أقــواهلم بجريقــة عادلــة، مبــا يف ذلــك وــيف احل ــول علــ  مســاعدة حمــام خيتارووــه  
تقــام ا جــراءات التأديبيــة  ــد احملــام  أمــام جلنــة تأديبيــة   ” 28ومبوجــ  املبــدأ “. بأوفســحم

لعــاملون يف املحنــة القاووويــة أو أمــام ســلجة قاووويــة مســتقلة أو أمــام حمكمــة،   حمايــدة يشــكلحا ا
تقـرر ييـ  ا جـراءات التأديبيـة وفقـا      ” 29ومبوج  املبدأ “. وختض  ملراجعة قضا ية مستقلة

ملدووـة قواعــد الســلوك املحــري واــب ذلــك مــن املعــايب املعتــرف  ــا وآداب املحنــة القاووويــة ويف  
 (.58-55، الفقرات A/64/181)اوظر أيضا   وء هذ  املبادئ

وإن ف   احملامي من وقابـة احملـام ، والـذل يتموـ  يف سـح  ترخي ـه ملزاولـة محنـة          - 96
احملاماة، رمبا مدا احلياة، او  عقوبة سا ية ألخجر اوتحاكات مدووة قواعـد السـلوك األخالقـي    

ايب املحنية. ويف العديد من البلدان، كوبًا ما يواجه احملامون التحديد بف لحم من وقابتـحم.  واملع
وقــد  ــدف موــ  تلــك التحديــدات إىل تقــوي  اســتقالل احملــامي أو إىل ترهيبــه ملنعــه مــن أداء   
عة واجباته املحنية أو إىل االوتقام منه بسب  قيامـه بأوشـجة قـد يكـون أّداهـا يف نارسـته املشـرو       

ملسؤولياته املحنية. وتود املقـررة ا املـة التشـديد علـ  أن الف ـ  مـن النقابـة ال ينب ـي إيقاعـه          
يف أخجــر وــاالت ســوء الســلوك، علــ  النحــو املن ــوص عليــه يف مدووــة قواعــد الســلوك     إال

املحري، وإال بعد مراعاة األملول القاووويـة أمـام هيئـة مسـتقلة وحمايـدة، مـ  مـنع احملـامي املتـحم          
   الضماوات املجلوبة.ك
  

 التومليات -رابعا  
ينب ي اعتبار التومليات التالية مكملة للتوملـيات الـواردة يف التقـارير الـيت ملـااحا       - 97

 وليست ُمحلج ة من شأسا بأل وال. ،(33)املكلفون بواليات السابقون
 ميدان العدالة.وينب ي للدول الوفاء بواجبا ا القاوووية والتـزاما ا السياسية يف  - 98
وينب ي للدول اعتماد تشريعات حملية تعترف بالدور احليول واملحم الـذل يضـجل     - 99

به احملامون يف دعم سيادة القاوون وتعزيز و ايـة وقـوس ا وسـان، وال سـيما وـيف اللتـوء       

__________ 

 .A/HRC/23و  A/64/181اوظر، عل  األخا،  (33) 

http://undocs.org/ar/A/64/181
http://undocs.org/ar/A/64/181
http://undocs.org/ar/A/HRC/23
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إىل العدالــــة، واحلــــيف يف ُســــب  اوت ــــاف فّعالــــة، واحلــــيف يف مراعــــاة األملــــول القاووويــــة  
 العادلة. واحملاكمة

ــة       - 100 ــة اســتقالل احملــام  وكفال ــة واســتباقية حلماي ــدابب إجيابي ــدول اختــاذ ت وينب ــي لل
اكينحم من أداء وظا فحم املحنية دون تدخ  من أل ووع، مبا يف ذلك مـن جاوـ  اجلحـات    
يف الفاعلة من اب الدول. وينب ي هلا يف هذا ال دد اختاذ تدابب قاوووية وعملية فّعالـة لتجبيـ  

املبادئ األساسية بشـأن دور احملـام  وابهـا مـن القواعـد واملعـايب ذات ال ـلة باسـتقالل         
احملــام  ووظــا فحم. وينب ــي التحقيــيف بــدأب واســتقالل يف أل اعتــداء علــ  احملــام  أو أل 

 تدخ  من أل ووع  دهم، ومالوقة اجلناة قضا يا وتوقي  جزاءات عليحم.
مبركــز احملــام  الــذين يعملــون علــ  تعزيــز وقــوس        وينب ــي للــدول أن تعتــرف    - 101

ــذا        ــرم هـ ــان، وأن حتتـ ــوس ا وسـ ــن وقـ ــدافع  عـ ــارهم مـ ــحا باعتبـ ــدفاع عنـ ــان والـ ا وسـ
 وحتميه. املركز
وينب ي للدول اختاذ تدابب فّعالة لكفالة احليف يف اللتوء إىل العدالة جلمي  األفـراد    - 102

شم  ذلك، فيما يشـم ، تنظـيم مشـاركة احملـام      ا ا ع  لواليتحا القضا ية. وينب ي أن ي
 جماوًا تنظيمًا مناسبًا يف احلاالت اليت يكون يف اب مقدور املدعي دف  أتعاب حمام خاص.

وينب ي للدول كفالة ويف اجلمي  يف احل ول علـ  حمـام مـن اختيـارهم، وال سـيما        - 103
األ، ينب ـي االعتـراف حبـيف    أل فرد مقبوه عليه أو حمتتز أو مستون. ويف واالت االوتت

 احل ول عل  حمام منذ حلظة التوقي  أو االوتتاأل.
وال ينب ي للحكومـات عـدم التمييـز بـ  احملـام  ومـوكليحم أو قضـايا مـوكليحم            - 104

 وينب ي هلا أن تكون سباقة إىل اختاذ تدابب ملن  وقوع مو  عدم التمييز هذا.
العالقة املميزة ب  احملامي وموكِّله، وينب ي هلا، علـ   وينب ي للدول اوترام و اية   - 105

األخــا، اوتــرام و ايــة الجــاب  الســّرل جلميــ  الوثــا يف والبالاــات والرســا   وســا ر          
املعلومات املتعلقـة بـاملوكِّل ، وكـذلك كـ  األجحـزة واألمـاكن الـيت ميكـن أن توجـد فيحـا           

 فتيش واالستيالء اب القاوووية.تلك املعلومات، مبا يف ذلك احلماية من عمليات الت
وينب ــي للــدول مراجعــة وتعــدي  األوكــام القاووويــة، وال ســيما يف جمــال مكافحــة    - 106

ا رهــاب أو التشـــريعات املتعلقــة بـــاألمن الـــوطري، الــيت تتعـــدا علــ  اســـتقالل احملـــام      
قبيـ . هـذا،   ونارستحم احلرة لوظا فحم، أو االمتناع عن اعتماد أوكـام قاووويـة مـن هـذا ال    

وينب ي للتشريعات املتعلقـة باملراقبـة أن تـنا علـ  عـدم مراقبـة الـدول لالت ـاالت إال يف         
 أشد احلاالت استونا ية وأن يتم ذلك و رًا حتت إشراف سلجة قضا ية مستقلة.
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وينب ي للدول اك  احملـام  مـن الوملـول إىل مـوكِّليحم دون تـأخب ودون أعبـاء         - 107
 خباملة يف واالت االوتتاأل.لزوم هلا، و ال

ــة وــيف        - 108 ــرام و اي ــة القضــا ية، اوت ــة، مبــا فيحــا اهليئ وينب ــي لكــ  مؤسســات الدول
احملام  يف ورية الرأل والتعـبب، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـيف باألوشـجة اـب املبذولـة يف سـياس          

 تشريعية.اوي  موكِّليحم، مو  إجراءات حب  أكادميي للمشاركة يف عمليات ال يااة ال
وإن حمتوا التحم املتعلقة باوتحاك ورمة احملكمة ووجاس تلـك التـحم والسـلوكيات      - 109

املرتبجة  ا، ينب ي حتديدها بو وت وتعيينحا يف التشريعات. وينب ـي و ـ  إجـراء مناسـ      
ملعاجلة أموال تلك احلاالت. وال ينب ي استمدام  م اوتحاك ورمـة احملكمـة إال ملنـ  التـدخ      

 إقامة العدل، وال ينب ي استمدامحا مجلقًا كأداة  عاقة اوتقاد األجحزة القضا ية. يف
ــي  جــراءات         - 110 ــاوون، وينب  ــه يف الق ــنا علي ــي ال ــة ينب  ــة القاوووي ــول يف املحن والقب

القبول أن تتسم بالو وت والشفافية واملو وعية. وينب ي للدول االمتناع عن التـدخ  يف  
ب ي لنقابات احملام  أن اـارا سـلجة مباشـرة علـ  إجـراءات القبـول       عمليات القبول، وين

 ومنع تراخيا مزاولة املحنة.
وينب ي للدول ولنقابات احملـام  أن تكفـ  ألل أوـد دخـول املحنـة القاووويـة دون         - 111

اييز وينب ي اختاذ تدابب خاملة لكفالة اوي  املرأة واألقليات، بسـب  منـحا تيسـب و ـوهلم     
 فيه الكفاية عل  التعليم الواوول واجلامعي. مبا

وينب ي لنقابات احملام  أن تكون مستقلة، وينب ي إقامة رابجات محنيـة للمحـام      - 112
تتمتــ  باالســتقاللية لتعزيــز و ايــة اســتقالل احملــام  ووزاهتــحم، وملــون م ــاحلحم املحنيــة.  

لدول، اليت ينب ي هلا االمتنـاع عـن   وينب ي االعتراف مبركزهم ووظا فحم ودعمحا من قلب  ا
 التدخ  يف عملحم وأدا حم لوظا فحم.

وينب ي للـدول أن تتتنـ  أل مشـاركة يف عمـ  وقابـات احملـام ، الـيت ينب ـي أن           - 113
 تكون محنية ومستقلة، وأن تكف   اية احملام  ومساءلتحم.

ايـــة عضـــويتحم فيحـــا، وينب ـــي تعزيـــز دور وقـــدرة وقابـــات احملـــام  الوطنيـــة حلم   - 114
 سيما يف واالت املضايقة والتدخ  بال مربر يف عملحم املحري. وال

وينب ي للدول ووقابـات احملـام  كفالـة أن تكـون ووعيـة تعلـيم احملـام  وتدريبـحم           - 115
مال مة، وأن تتـات للمحـام  فـرص التعلـيم القـاووك املسـتمر، مبـا يف ذلـك يف جمـال قـاوون           

 دور وا قليمي.وقوس ا وسان ال
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ــي،         - 116 ــد الســلوك األخالق ــاملة لقواع ــدووات ش ــاد م ــام  اعتم ــات احمل ــي لنقاب وينب 
وينب ــي هلــا إوشــاء هيئــات مســتقلة وحمايــدة تتــوىل محمــة ا جــراءات التأديبيــة، الــيت تكفــ   

 للتمي   ماوات العدالة ومراعاة األملول القاوووية.
ة، هـي واملنظمـات اـب احلكوميـة الدوليـة، إقامـة       وينب ي لرابجـات احملـام  الدوليـ     - 117

شـبكات تعمــ ، بالتنســييف والتضـامن فيمــا بينــحا، علـ  الــدفاع عــن احملـام   ــد االعتــداء     
 عليحم و ايتحم منه.

وينب ي للدول تقدس مزيد من املعلومات املتعلقة باحملـام  يف استعرا ـحا الـدورل      - 118
 مبوج  معاهدات.الشام  وتقارير اهليئات املنشأة 

 


