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٦

میثل �ضّن الت�رضیعات الناظمة للقطاع الأمني عملیة �ضعبة 
ومعقدة. ولذلك، یجد العدید من امل�رّضعنی اأن من ال�ضهل 
ی�رّضع  فهذا  اأخری؛  وا�ضتریادها من بالد  ت�رضیعات  ن�ضخ 
تتوفر  عندما  �ضیما  ول  ال�ضیاغة،  عملیة  من  الأمــر  هذا 
الن�ضو�ص الت�رضیعیة املطلوبة يف لغة امل�رضع نف�ضه. ولكن 
يف  احلالت  معظم  يف  تتمثل  ذلك  علی  املرتتبة  النتیجة 

اإخراج ت�رضیعات �ضعیفة وركیكة. 
تعدیلها،  بعد  حتی  املن�ضوخة،  القواننی  تعترب  ما  وغالبًا 
قدمیة قبل اأن تدخل حیز النفاذ وال�رضیان؛ فال تعود هذه 
اأنها  اأو  ال�ضلة  ذات  الدولیة  املعایری  مع  تتما�ضی  القواننی 
ال�ضیا�ضي  ال�ضیاق  ی�ضتدعیها  التي  الحتیاجات  تلبي  ل 
والجتماعي املحلي. ويف بع�ص الأحیان، ینعدم الن�ضجام 
بنی تلك القواننی املن�ضوخة والت�رضیعات الوطنیة النافذة. 
قانون  املعنیة  املنطقة  یتوفر يف  ل  قد  احلالت،  بع�ص  يف 
منوذجي میّكن امل�رضعنی من اإعداد الت�رضیع املطلوب علی 
املنطقة  يف  القائمة  احلالة  هي  هذه  كانت  وقد  غــراره. 
حول  فیها  ن�ضاأ  الذي  العام  احلوار  یزال  ل  التي  العربیة 
العثور  ال�ضعب  فمن  ولذلك،  مهده.  الأمني يف  القطاع 
اأجهزة  عمل  تنظم  التي  القواننی  من  جیدة  مناذج  علی 
اأجهزة  الربملان علی  رقابة  اأو  ب�ضورة دمیوقراطیة  ال�رضطة 

املخابرات مثاًل. 
لذا، ل ی�ضتغرب املرء اأن یری العدید من امل�رضعنی العرب 
وقد اعرتاهم الإحباط والتخبط والعجز اأمام املهمة املوكلة 
اإلیهم يف �ضیاغة الت�رضیعات الناظمة لقطاع الأمن؛ فقد األفی 
هوؤلء امل�رضعون اأن من الع�ضری علیهم الإّطالع علی املعایری 
والقواعد الدولیة ذات العالقة ب�ضبب ندرة امل�ضادر املتوفرة 
الكثری  بالكامل. كما مل یعرف  انعدامها  اأو  العربیة  باللغة 
منهم اأین میكنهم العثور علی قواننی منوذجیة، واأو�ضك عدد 
اآخر منهم علی الت�ضلیم بالأمر الواقع وترك العمل يف هذا 
املجال. ويف نهایة املطاف، جلاأ بع�ص امل�رضعنی اإىل مركز 
طلبًا  امل�ضلحة  القوات  علی  الدمیوقراطیة  للرقابة  جنیف 

للم�ضاعدة يف هذا ال�ضاأن. 
لقد خرجت فكرة اإعداد دلیل اإر�ضادي للجهات الت�رضیعیة 
يف املنطقة العربیة اإىل النور ب�ضبب غیاب امل�ضادر الت�رضیعیة 
الت�رضیعات  اإعداد  العاملون يف جمال  كان  فقد  ال�رضوریة؛ 
و�ضیاغتها یبحثون عن جمموعة منتقاة من املعایری والقواعد 

والقواننی النموذجیة املكتوبة باللغة العربیة والتي ت�ضاعدهم 
علی �ضیاغة ت�رضیعات جدیدة. ويف �ضبیل هذه الغایة، قرر 
للرقابة  جنیف  مركز  يف  العاملون  واخلرباء  العرب  اخلرباء 
الدمیوقراطیة علی القوات امل�ضلحة العمل یداً بید من اأجل 
القائم يف  الفراغ  ت�ضد  التي  العملیة  الأدوات  اإعداد بع�ص 

هذا اجلانب.
 

ملن اأُِعّد هذا الدليل الإر�سادي؟  
جمیع  رئی�ضیة  ب�ضورة  الإر�ضادي  الدلیل  هذا  ی�ضتهدف 
والذین  العربیة  املنطقة  يف  العاملنی  والأ�ضخا�ص  اجلهات 
اأو  الأمني  للقطاع  ناظمة  ت�رضیعات  اإعــداد  اإىل  ی�ضعون 
تطویر الت�رضیعات الأمنیة القائمة. وی�ضم هوؤلء الربملانینی، 
واملنظمات  القانونینی  واخلــرباء  العمومینی،  واملوظفنی 
ال�ضاكلة مفید للم�ضوؤولنی  غری احلكومیة. وهو علی هذه 
املهتمون  والطالب  الباحثون  عنه  ی�ضتغني  ول  الأمنینی، 
اأداة  باعتباره  الأمنیة  القطاعات  حتكم  التي  بالت�رضیعات 

مرجعیة هامة.

عالم يحتوي هذا الدليل الإر�سادي؟ 
املو�ضوعة  الكتیبات  من  عدد  الأدوات  جمموعة  تت�ضمن 
وقواعد  معایری  وتقّدم  والنكلیزیة،  العربیة  باللغتنی 
القواننی  لبع�ص  عملیة  اأمثلة  اإىل  بالإ�ضافة  واإر�ضادات، 
القطاع  ت�رضیع  �ضمن  تقع  عدة  جمالت  يف  النموذجیة 

الأمني. 

البع�ص  زال  ما  الأجزاء، يف حنی  بع�ص هذه  ن�رض  مّت  وقد 
الآخر قید الإجناز:

•ت�رضیع ال�رضطة 	

•ت�رضیع املخابرات 	

•ت�رضیع العدالة الع�ضكریة 	

•اتفاقات مركز القوات 	

لالإطالع علی اأحدث املوؤلفات واملن�ضورات ال�ضادرة يف 
هذا ال�ضاأن، یرجی زیارة املوقع الإلكرتوين:

www.dcaf.ch/publications

مقدمة الرزمة
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ما الهدف من هذا الدليل الإر�سادي؟ 
يف  امل�رّضعنی  م�ضاعدة  اإىل  الإر�ضادي  الدلیل  هذا  ی�ضعی 
املنطقة العربیة علی تلبیة احتیاجات مواطنیهم والرتقاء 
املواطنون  یتطّلع  الواقع،  ففي  توقعاتهم.  م�ضتوی  اإىل 
العرب اإىل تلّقي خدمات مهنیة من اأجهزة ال�رضطة وقوی 
الأمن العاملة يف جمتمعاتهم، والتي یتحتم علیها اأن تثبت 
كما  املواطننی.  احتیاجات  توؤّمن  واأن  وتاأثریها  فعالیتها 
والأجهزة  ال�رضطة  اأجهزة  من  العرب  املواطنون  یتوقع 
حقوق  ومبعایری  بالقانون  اللتزام  وعنا�رضها  الأمنیة 
اأدائهم  عن  للم�ضاءلة  خ�ضوعهم  اإىل  بالإ�ضافة  الإن�ضان، 
علی  الإر�ضادي  الدلیل  هذا  یعمل  ولذلك،  و�ضلوكهم. 
للقطاع  الناظمة  الت�رضیعات  يف  الدولیة  املعایری  تر�ضیخ 
الر�ضید  واحلكم  الدمیوقراطیة،  الرقابة  قبیل  من  الأمني، 

وال�ضفافیة. 
وعالوًة علی ما تقدم، ی�ضتعر�ص هذا الدلیل الإر�ضادي، 
اإىل  جنبًا  الدولیة  القواعد  والإجنلیزیة،  العربیة  بن�ضختیه 
جنب مع اأمثلة علی ت�رضیعات من خارج املنطقة العربیة، 
التجارب  خمتلف  بنی  للمقارنة  الفر�ضة  یتیح  ما  وهو 

واملمار�ضات يف هذا املجال. 
حول  العربیة  باللغة  املن�ضورة  الأدبیات  ندرة  اأفرزت  لقد 
الت�رضیعات الأمنیة م�ضكلة كبریة اأمام امل�رضعنی العرب. ويف 
هذا ال�ضدد، یهدف هذا الدلیل اإىل �ضّد هذه الفجوة. ویتمثل 
تقلی�ص  اإىل حتقیقها يف  الدلیل  ی�ضعی  التي  الأهداف  اأحد 
الوقت الذي مُی�ضیه امل�رضعون يف البحث عن املعلومات، مما 
ی�ضمح لهم بالرتكیز علی املهمة الرئی�ضیة التي ینكّبون علی 
اإجنازها. ومع توفر قدر اأكرب من املعلومات باللغة العربیة، 
فقد ی�ضُهل علی العدید من املواطننی وموؤ�ض�ضات املجتمع 
وقوی  ال�رضطة  اأجهزة  لنوع  روؤیتهم  یعرّبوا عن  اأن  املدين 
الأمن التي یریدونها، كما میكنهم امل�ضاهمة يف اإعداد اإطار 

قانوين حدیث وقوي لتنظیم القطاع الأمني.
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احلادیة  دورتــهــا  يف  الإن�ضان،  حقوق  جلنة  اأ�ــضــارت 
العدل  اإقامة  م�ضاألة  حول  اجلاریة  الدرا�ضة  اإىل  وال�ضتنی، 
عن طریق املحاكم الع�ضكریة يف قرارین یكمل اأحدهما 
النظام  "نزاهة  املعنون   3٠/2٠٠5 القرار  وهما  الآخر، 
"ا�ضتقالل  املعنون   33/2٠٠5 والــقــرار  الق�ضائي" 
وا�ضتقالل  الق�ضائینی  واخلرباء  واملحلفنی  الق�ضاء  وحیاد 
املحامنی"، اللذین اعتمدا يف ١٩ نی�ضان/اأبریل 2٠٠5 . 
والقرار الأخری الذي اعتمد بدون ت�ضویت "یحیط علًما 
بالتقریر املقدم من ال�ضید اإمیانویل دیكو اإىل اللجنة الفرعیة 
عن  العدل  اإقامة  ب�ضاأن  الإن�ضان  حقوق  وحمایة  لتعزیز 
 ،)E/CN.4/Sub.2/2004/7( الع�ضكریة"  املحاكم  طریق 
عن  العدل  اإقامة  تنظم  مبادئ  م�رضوع  یت�ضمن  الذي 
اأن  و"یالحظ   )١١ )الفقرة  الع�ضكریة"  املحاكم  طریق 
تقریر ال�ضید دیكو الذي یت�ضمن ن�ضخة حمدثة من م�رضوع 
املبادئ �ضُیقدم اإىل اللجنة يف دورتها الثانیة وال�ضتنی كي 

تنظر فیه" )الفقرة ١2(.
وبذلك حددت اللجنة يف الوقت نف�ضه الإطار املفاهیمي 
الدرا�ضة  اأن حتدیث  مو�ضحة  للدرا�ضة،  الزمني  واجلدول 
ذلك  و�ضی�ضجل   .2٠٠٦ عام  فی  اإلیها  یقدم  اأن  یجب 
نهایة الأعما ل التي تقوم بها اللجنة الفرعیة بنجاح منذ 
عدة اأعوام، انطالًقا من ال�ضتبیان الذي اأعده ال�ضید لوي 
جوانیه لتقریره املقدم اإىل الدورة الثالثة واخلم�ضنی للجنة 
الفرعیة )E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3، املرفق(، الذي 
E/CN.4/( تاله تقریره املقدم اإىل الدورة الرابعة واخلم�ضنی

Sub.2/2002/4( وتقاریر ال�ضید اإمیانویل دیكو اإىل الدورات 

وال�ضاد�ضة   )E/CN.4/Sub.2/2003/4( واخلم�ضنی  اخلام�ضة 
واخلم�ضنی  وال�ضابعة   )E/CN.4/Sub.2/2004/7( واخلم�ضنی 

 .)E/CN.4/Sub.2/2005/9(
ال�ضابعة  دورتها  يف  بالتف�ضیل،  الفرعیة  اللجنة  وبحثت 

واخلم�ضنی، التقریر الأخری املقدم من ال�ضید دیكو
دون  واعتمدت  به،  مرحبًة   )E/CN.4/Sub.2/2005/9(
اآب/اأغ�ضط�ص   ١٠ يف   ١5/2٠٠5 القرار  ت�ضویت 
املبادئ  "م�رضوع  حتیل  اأن  فیه  قــررت  الــذی   ،2٠٠5
ث اإىل جلنة حقوق الإن�ضان كي تنظر فیه، م�ضفوًعا  املحدَّ
بالتعلیقات التي اأبدتها اللجنة الفرعیة خالل هذه الدورة" 
ال�ضید  اإل  الفرعیة  اللجنة  طلبت  ولذلك،   .)٤ )الفقرة 

ح�ضبانه  يف  اآخــًذا  هذا  املبادئ  م�رضوع  ینقح  اأن  دیكو 
تعلیقاتها ومالحظاتها، من اأجل تی�ضری بحث جلنة حقوق 
هذه  وتت�ضمن   .)5 )الفقرة  املبادئ  مل�رضوع  الإن�ضان 

الوثیقة املعرو�ضة علی اللجنة م�رضوع املبادئ املنقح. 
اإلیها  اأ�ضارت  قد  الدرا�ضة  بها هذه  ت�ضتلهم  التي  والفكرة 
اللجنة يف القرارات الآنفة الذكر، ول �ضیما عندما اأكدت 
"وجوب احرتام نزاهة النظام الق�ضائي يف جمیع الأوقات" 
النظام  نزاهة  مراعاة  "وجوب  اأو  )القرار 32/2٠٠٤(، 
 .)3٠  /2٠٠5 )القرار  الأوقات"  جمیع  يف  الق�ضائي 
ومن ثم فاإنه ل بد من و�ضع تطویر "العدالة الع�ضكریة" يف 
اإطار املبادئ العامة حل�ضن اإقامة العدل. والأحكام املتعلقة 
اإمنا لها ُبعد عام. وبعبارة اأخری فاإن  اإقامة العدل  بح�ضن 
من  یتجزاأ  ل  "جزًءا  ت�ضكل  اأن  یجب  الع�ضكریة  العدالة 
ما  كثرًیا  التي  ال�ضیغة  ح�ضب  العادي"،  الق�ضائي  اجلهاز 
ا�ضتخدمتها اللجنة. وهكذا فاإن الأمر یتعلق بقواعد دنیا 
ذات نطاق عاملي ترتك الباب مفتوحًا اأمام تعریف معایری 
ل  التقریر  فاإن  وباملثل  الداخلي.  الإطار  يف  �رضامة  اأكرث 
اللجنة  اأن  حنی  يف  الع�ضكریة  املحاكم  م�ضاألة  اإل  یعالج 
امل�ضاألة  هذه  تاركة  جنائیة خا�ضة"،  "حماكم  عن  تتحدث 
الأو�ضع،  ال�ضتثنائیة  املحاكم  م�ضاألة  اأو  اأهمیتها،  رغم 

لدرا�ضة اأخری. 
اإقامة  مبادئ  بـ"تطویر  امل�ضرتك  القا�ضم  هذا  �ضمح  وقد 
العدل عن طریق املحاكم الع�ضكریة"، طبقًا لقرار اللجنة 
التو�ضیات  املبادئ منبثقة عن  الفرعیة ٨/2٠٠3. وهذه 
E/( جوانیه  ال�ضید  قدمه  التقریرالأخریالذي  يف  الواردة 

ومت  بعدها(.  فما   2٩ الفقرات   ،(CN.4/Sub.2/2002/4

التقاریر  يف  وتنقیحها  وتو�ضیعها  املبادئ  هذه  ا�ضتكمال 
املتتالیة، وتعر�ص هنا ن�ضختها الأخریة يف �ضكل 2٠ مبداأ. 
وهذه الن�ضخة املوحدة، یق�ضد بها ال�ضتجابة لقرار اللجنة 
طریق  عن  العدل  اإدارة  ب�ضاأن  مبادئ  "م�رضوع  بتقدمی 

املحاكم الع�ضكریة".

ملخ�ص

٨
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احلادیة  دورتــهــا  يف  الإنــ�ــضــان،  حقوق  جلنة  اأ�ــضــارت 
القرار  الآخر، هما  اأحدهما  قرارین یكمل  وال�ضتنی، يف 
 ١٩ يف  املعتمدان   33/2٠٠5 والقرار   3٠/2٠٠5
م�ضاألة  ب�ضاأن  اجلاریة  الدرا�ضة  اإىل   ،2٠٠5 نی�ضان/اأبریل 

اإقامة العدل عن طریق املحاكم الع�ضكریة. 

 3٠/2٠٠5 قرارها  يف  علمًا،  اللجنة  اأحاطت  وقد 
املعنون "نزاهة النظام الق�ضائي" الذي اعُتمد باأغلبیة 52 
الولیات  هو   - ع�ضو  وامتناع  �ضيء  ل  مقابل  �ضوتًا 
املتحدة الأمریكیة التي كانت قد طلبت الت�ضویت - عن 
لتعزیز وحمایة حقوق  الفرعیة  اللجنة  بقرار  الت�ضویت، 
الإن�ضان 2٧/2٠٠٤ املوؤرخ ١2 اآب/اأغ�ضط�ص 2٠٠٤، 
بالتقریر املقدم من املقرر اخلا�ص للجنة  "فاأحاطت علمًا 
اإقامة  الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإن�ضان عن م�ضاألة 
E/CN.4//7/2004( الع�ضكریة  املحاكم  العدل عن طریق 

Sub.2(" )الفقرة ١(، و"طلبت اإىل املقرر اخلا�ص للجنة 

املحاكم  طریق  عن  العدل  اإقامة  مب�ضاألة  املعني  الفرعیة 
يف  اعتباره  يف  القرار  هذا  و�ضع  یوا�ضل  اأن  الع�ضكریة 

عمله امل�ضتمر" )الفقرة ١٠(.

 ویت�ضمن القرار 3٠/2٠٠5 اأحكامًا هامة جداً تو�ضح 
بخ�ضو�ص  اللجنة  عن  ال�ضادرة  ال�ضابقة  الــقــرارات 
املوؤرخ   32/2٠٠٤ القرار  �ضیما  ول  نف�ضه،  املو�ضوع 
١٩نی�ضان/اأبریل 2٠٠٤. وهكذا فاإن اللجنة تكرر تاأكید 
اأن "لكل فرد، طبقًا للفقرة 5 من املبادئ الأ�ضا�ضیة املتعلقة 
با�ضتقالل الق�ضاء، احلق يف اأن یحاكم اأمام املحاكم العادیة 
القانونیة  ــراءات  الإج تطبق  التي  الق�ضائیة  الهیئات  اأو 
املقررة، واأنه لیجوز اإن�ضاء حماكم لتطبق هذه الجراءات 
القانونیة املقررة ح�ضب الأ�ضول اخلا�ضة بالتدابری الق�ضائیة 
لتحل حمل الولیة الق�ضائیة التي تتمتع بها املحاكم العادیة 
التي  الدولة  و"تدعو   .)3 )الفقرة  الق�ضائیة"  الهیئات  اأو 
ملحاكمة  خا�ضة  جنائیة  حماكم  اأو  ع�ضكریة  حماكم  لدیها 
اجلناة اإىل �ضمان اأن تكون تلك املحاكم جزءاً ل یتجزاأ من 
النظام الق�ضائي العام واأن تطبق هذه املحاكم الإجراءات 
طبقًا  بها،  واملعرتف  الأ�ضول  ح�ضب  املن�ضاأة  القانونیة 
يف  مبا  الرتیهة،  للمحاكمة  ك�ضمانات  الدويل،  للقانون 

ذلك احلق يف ا�ضتئناف الإدانة واحلكم" )الفقرة ٨(.

القرار 33/2٠٠5  الدرا�ضة يف  اإىل  الثانیة  الإ�ضارة  وترد 
واخلرباء  واملحلفنی  الق�ضاء  وحیاد  "ا�ضتقالل  املعنون 
دون  اعُتمد  الــذي  املحامنی"،  وا�ضتقالل  الق�ضائینی 
علمًا  "یحیط  اإنه  اإذ  حتدیداً  اأكرث  القرار  وهذا  ت�ضویت. 
بالتقریر املقدم من ال�ضید اإمیانویل دیكو اإىل اللجنة الفرعیة 
عن  العدل  اإقامة  ب�ضاأن  الإن�ضان  حقوق  وحمایة  لتعزیز 
 ،)E/CN.4/Sub.2/2004/7( الع�ضكریة  املحاكم  طریق 
الذي یت�ضمن م�رضوع مبادئ تنظم اإقامة العدل عن طریق 
تقریر  اأن  و"یالحظ   )١١ )الفقرة  الع�ضكریة"  املحاكم 
م�رضوع  من  حمدثة  ن�ضخة  یت�ضمن  الذي  دیكو  ال�ضید 
املبادئ �ضُیقدم اإىل اللجنة يف دورتها الثانیة وال�ضتنی كي 

تنظر فیه" )الفقرة ١2(.
 

وبذلك حددت اللجنة يف الوقت نف�ضه الإطار املفاهیمي 
الدرا�ضة  حتدیث  اأن  مو�ضحة  للدرا�ضة،  الزمني  واجلدول 

یجب اأن ُیقدم اإلیها فی عام 2٠٠٦.

اللجنة  بها  تقوم  التي  الأعمال  نهایة  ذلك  و�ضی�ضجل 
ال�ضتبیان  من  انطالقًا  اأعــوام،  عدة  منذ  بنجاح  الفرعیة 
اإىل الدورة  ال�ضید لوي جوانیه لتقریره املقدم  اأعده  الذي 
E/CN.4/Sub.2/2001/( الفرعیة  للجنة  واخلم�ضنی  الثالثة 

WG.1/CRP.3، املرفق(، الذي تاله تقریره املقدم اإىل الدورة 

وتقاریر   )E/CN.4/Sub.2/2002/4( واخلم�ضنی  الرابعة 
ال�ضید اإمیانویل دیكو اإىل الدورات اخلام�ضة واخلم�ضنی

واخلم�ضنی  وال�ضاد�ضة   )E/CN.4/Sub.2/2003/4(
واخلم�ضنی  وال�ضابعة   )E/CN.4/Sub.2/2004/7(
)E/CN.4/Sub.2/2005/9(. وناق�ضت اللجنة الفرعیة هي 
 ١2 املوؤرخ   ١٠3/2٠٠2 مقررها  اإثر  علی  الأخــری، 
اآب/اأغ�ضط�ص 2٠٠2، ب�ضكل م�ضتفی�ص هذه امل�ضاألة، ول 
�ضیما خالل دورتیها الأخریتنی، واعتمدت دون ت�ضویت 

القرارات ٨/2٠٠3 و2٧/2٠٠٤ و١5/2٠٠5. 

ال�ضابعة  دورتها  يف  بالتف�ضیل،  الفرعیة  اللجنة  وبحثت 
E/CN.4/( واخلم�ضنی، التقریر الأخری املقدم من ال�ضید دیكو

مقدمة م�رشوع مبادئ ب�ساأن اإقامة العدل عن طريق املحاكم 
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Sub.2/2005/9( مرحبًة به، واعتمدت دون ت�ضویت القرار 

١5/2٠٠5 يف ١٠ اآب/اأغ�ضط�ص 2٠٠5، الذي قررت 
حقوق  جلنة  اإىل  ث  املحدَّ املبادئ  م�رضوع  حتیل  "اأن  فیه 
اأبدتها  التي  بالتعلیقات  م�ضفوعًا  فیه،  تنظر  كي  الإن�ضان 
اللجنة الفرعیة خالل هذه الدورة" )الفقرة ٤(. ولذلك، 
م�رضوع  ینقح  اأن  دیكو  ال�ضید  اإىل  الفرعیة  اللجنة  طلبت 
املبادئ هذا اآخذاً يف ح�ضبانه تعلیقاتها ومالحظاتها، من 
املبادئ  مل�رضوع  الإن�ضان  حقوق  جلنة  بحث  تی�ضری  اأجل 
)الفقرة 5(. وتت�ضمن هذه الوثیقة املعرو�ضة علی اللجنة 
ومالحظات  بتعلیقات  م�ضفوعًا  املنقح،  املبادئ  م�رضوع 

اأع�ضاء اللجنة الفرعیة. 

یولیه  متوز/   2٨ یوم  جری  الذي  التفاعلي  احلوار  وكان 
2٠٠5 مبنا�ضبة تقدمی التقریر حیویًا وبناء. وقد �ضارك فیه 
م�ضاركة ن�ضطة نحو ع�رضة خرباء )ال�ضیدة هامب�ضون وال�ضید 
كوفا  وال�ضیدة  موتوك  وال�ضیدة  ریفكنی  وال�ضید  �ضالمة 
األفرید�ضون  وال�ضید  �رضیف  وال�ضید  �ضاردنربغ  وال�ضیدة 
واأكدت  یوكوتا( وعدة منظمات غری حكومیة.  وال�ضید 
اإىل قائمة املبادئ  اإ�ضافة ُحكم  ال�ضیدة هامب�ضون �رضورة 
يف  العرفیة،  الأحكام  قانون  تطبیق  م�ضاألة  حتدیداً  یتناول 
مبقت�ضی  املدنینی  مبحاكمة  ی�ضمح  ما  ا�ضتثنائیة،  ظروف 
العدالة.  انعدام  من  اأف�ضل  اأمر  وهو  الع�ضكري،  القانون 
یجب  العرفیة  الأحكام  قانون  اإىل  اللجوء  اإن  وقالت 
ب�ضمانات  م�ضحوبًا  یكون  واأن  ا�ضتثنائیًا،  اأمراً  یبقی  اأن 
الإعدام.  عقوبة  تطبیق  ی�ضتبعد  واأن  العادلة،  املحاكمة 
اأن  میكن  الع�ضكریة  العدالة  اأن  فراأی  ریفكنی  ال�ضید  اأما 
تكون مكافئة للعدالة املدنیة، بل میكن اأن تتفوق علیها اإذا 
اأثناء  ُدربوا  اأو  القتال  �ضاركوا يف  اأكفاء  اأ�ضخا�ص  مار�ضها 
احلرب.  حالة  يف  یحدث  ملا  اأف�ضل  فهم  ولدیهم  القتال 
اإىل جانب  اإن�ضاء حماكم خا�ضة  اأی�ضًا  ال�ضید ریفكنی  واأید 
اقرتاح  مع  یتفق  ل  اإنه  قال  ــریاً،  واأخ العادیة.  املحاكم 
الإعدام  عقوبة  تطبیق  ا�ضتبعاد  ب�ضاأن  هامب�ضون  ال�ضیدة 
تكون  اأن  میكن  العقوبة  هذه  اأن  معترباً  املدنینی،  علی 
من  الكلمة  هامب�ضون  ال�ضیدة  واأخذت  منا�ضبة.  عقوبة 
واإمنا  الإعدام  بعقوبة  تتعلق  ل  امل�ضكلة  اأن  لتوؤكد  جدید 
باملحاكمة العادلة. وا�ضت�ضهدت بعده اأمثلة حمققة ُی�ضتدل 
املحاكمة  �ضمانات  حترتم  ل  الع�ضكریة  املحاكم  اأن  منها 

العادلة احرتامًا كافیًا. 

تقریره،  علی  دیكو  ال�ضید  اأی�ضًا  عدیدون  خرباء  وهناأ 
واعتربت  ممتاز  باأنه  التقریر  و�ضفت  التي  كوفا  كال�ضیدة 
الفرعیة.  اللجنة  يف  �ضابقة  ی�ضكل  املثايل  العمل  هذا  اأن 
وراأت ال�ضیدة موتوك اأن هذه املبادئ مفیدة للغایة ولكنها 
ت�ضاءلت عن تطبیقها فی البلدان املنهارة التي توقف فیها 
عمل املحاكم العادیة. ففي جمهوریة الكونغو الدمیقراطیة 
مثاًل بداأ اإ�ضالح النظام الق�ضائي بالعدالة الع�ضكریة. واأكد 
ال�ضید یوكوتا، م�ضتنداً اإىل خربته كمقرر خا�ص ب�ضاأن حالة 
حقوق الإن�ضان يف میامنار، اأن املحاكم الع�ضكریة ل توفر 
نظام عدالة من�ضفًا. وت�ضاءل عما اإذا كان ینبغي اأن تدخل 
التي یرتكبها اجلنود يف دائرة  انتهاكات حقوق الإن�ضان 
األفرید�ضون  ال�ضید  الع�ضكریة. و�ضدد  املحاكم  اخت�ضا�ص 
القانون  قواعد  الع�ضكریة  املحاكم  احرتام  �رضورة  علی 
فح�ضب  املدنینی  یخ�ص  فیما  ل  الإن�ضان  حلقوق  الدويل 
واأخــریاً،  اأی�ضًا.  الع�ضكریة  العملیات  یخ�ص  فیما  واإمنا 
اأن  راأیه يف  دیكو  ال�ضید  ی�ضاطر  اإنه  �ضالمة  ال�ضید  اأو�ضح 

متدین املحاكم الع�ضكریة خری من تاأثیمها. 
 

التطورات الأخریة  اأی�ضًا  واأخذ املقرر اخلا�ص يف اعتباره 
والعنا�رض اجلدیدة املتاحة بخ�ضو�ص املو�ضوع. ويف هذا 
ال�ضدد كانت احللقة الدرا�ضیة التي نظمتها جلنة احلقوقینی 
الدولیة يف جنیف يف الفرتة من 2٦ اإىل 2٨ كانون الثاين/

ینایر 2٠٠٤ حتت عنوان "حقوق الإن�ضان واإقامة العدل 
عن طریق املحاكم الع�ضكریة" مثمرة ب�ضكل خا�ص، وقد 
الأنظمة  جمعت خرباء وقانونینی وع�ضكرینی من جمیع 
ممثلنی  وكذلك  اجلغرافیة،  الآفاق  جمیع  ومن  الق�ضائیة 
حكومیة  غری  منظمات  وعن  الدبلوما�ضیة  البعثات  عن 
تلیها حلقة  اأن  املفرو�ص  لها. ومن  مقراً  اتخذت جنیف 
خرباء درا�ضیة اأخری �ضتنظمها جلنة احلقوقینی الدولیة يف 
بدایة عام 2٠٠٦، ق�ضد ال�ضماح مبناق�ضة املبادئ املنقحة 
الواردة يف التقریر ال�ضابق، ا�ضتجابة لقرار اللجنة الفرعیة 
١5/2٠٠5 الذي تعرب فیه "عن رغبتها يف اأن یجري، 
الإن�ضان،  حلقوق  ال�ضامیة  املتحدة  الأمم  مفو�ضیة  برعایة 
تنظیم حلقة درا�ضیة ثانیة للخرباء الع�ضكرینی وخرباء اآخرین 
الع�ضكریة،  املحاكم  العدل عن طریق  اإقامة  م�ضاألة  ب�ضاأن 
وت�ضجح القیام مببادرات اأخری من هذا القبیل" )الفقرة 
ی�ضتمر  اأن  اخلا�ص  املقرر  یاأمل  ال�ضدد،  هذا  ويف   .)٦
املعنینی  الأ�ضخا�ص  جمیع  مع  مفتوحة  مناق�ضات  عقد 
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واملوؤ�ض�ضات املعنیة حول م�رضوع املبادئ. 

اإلیها  اأ�ضارت  الدرا�ضة قد  التي ت�ضتلهم بها هذه  والفكرة 
اللجنة يف القرارات الآنفة الذكر، ول �ضیما عندما اأكدت 
"وجوب احرتام نزاهة النظام الق�ضائي يف جمیع الأوقات" 
النظام  نزاهة  "وجوب مراعاة  اأو  )القرار 32/2٠٠٤(، 
الق�ضائي يف جمیع الأوقات" )القرار 3٠/2٠٠5(. ومن 
يف  الع�ضكریة"  "العدالة  تطویر  و�ضع  من  بد  ل  فاإنه  ثم 
اإطار املبادئ العامة حل�ضن اإقامة العدل. ومبادئ الإعالن 
الدويل  العهد  مبادئ  وكذلك  الإن�ضان،  حلقوق  العاملي 
التفاقیات  وال�ضیا�ضیة، وكذلك  املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص 
لب�ص  ال�ضلة، وا�ضحة ل  ال�ضكوك ذات  الإقلیمیة و�ضائر 
اإقامة  بح�ضن  املتعلقة  والأحكام  العدالة.  جمال  يف  فیها 
العدل لها ُبعد عام. وبعبارة اأخری فاإن العدالة الع�ضكریة 
الق�ضائي  اجلهاز  من  یتجزاأ  ل  "جزءاً  ت�ضكل  اأن  یجب 
ا�ضتخدمتها  ما  كثریاً  التي  ال�ضیغة  ح�ضب  العادي"، 
اللجنة. وهكذا فاإن الأمر یتعلق بقواعد دنیا ذات نطاق 
عاملي ترتك الباب مفتوحًا اأمام تعریف معایری اأكرث �رضامة 
يف الإطار الداخلي. وباملثل فاإن التقریر ل یعالج اإل م�ضاألة 
املحاكم الع�ضكریة يف حنی اأن اللجنة تتحدث عن "حماكم 
جنائیة خا�ضة"، تار"ة هذه امل�ضاألة رغم اأهمیتها، اأو م�ضاألة 

املحاكم ال�ضتثنائیة الأو�ضع، لدرا�ضة اأخری.
 

واخلیار املزمع لهذه الدرا�ضة ب�ضاأن اإقامة العدل عن طریق 
املحاكم الع�ضكریة یتطلب �ضمنًا عدم احل�ضم بنی موقفنی 
الع�ضكریة  العدالة  جعل  اإىل  كالهما  یرمیان  متناق�ضنی 
القانون  نطاق  نفعیة وعجولة، خارج  عدالة علی حدة، 
العام، �ضواء تعلق الأمر بـ"تكری�ضها" بو�ضعها فوق املبادئ 
التجارب  با�ضم  بـ"تاأثیمها"  اأو  القانون  ل�ضیادة  الأ�ضا�ضیة 
القارات.  من  العدید  يف  حدیثًا  یزال  ل  ملا�ٍص  التاریخیة 
مبادئ  الع�ضكریة  العدالة  تراعي  اأن  فاإما  ب�ضیط:  والبدیل 
ح�ضن اإقامة العدل وت�ضبح عدالة كغریها، واإما اأنها ترغب 
نظام علی حدة، دون  اأي  ا�ضتثنائیة"،  "عدالة  يف تكوین 
رقیب اأو ح�ضیب، ما یفتح الباب اأمام جمیع النتهاكات، 
اإل ال�ضم . . .  وبنی التكری�ص  فال یبقی لها من العدالة 
العدالة  تطبیع  طریق  علی  اجلاریة  العملیة  ت�ضری  والتاأثیم 

الع�ضكریة و"متدینها".

اإقامة  مبادئ  بـ"تطویر  امل�ضرتك  القا�ضم  هذا  �ضمح  وقد 
العدل عن طریق املحاكم الع�ضكریة"، طبقًا لقرار اللجنة 
التو�ضیات  املبادئ منبثقة عن  الفرعیة ٨/2٠٠3. وهذه 
جوانیه  ال�ضید  قدمه  الــذي  الأخــری  التقریر  يف  ــواردة  ال
بعدها(.  فما   2٩ الفقرات   ،)E/CN.4/Sub.2/2002/4(
يف  وتنقیحها  وتو�ضیعها  املبادئ  هذه  ا�ضتكمال  مت  وقد 
 ١٩ ثم   ١٧ اإىل   ١3 من  فارتفعت   - املتتالیة  التقاریر 
مبداأ - لتقدم هنا يف ن�ضختها الأخریة يف 2٠ مبداأ. كما 
ما ورد يف  تكرار  لتفادي  التف�ضرییة  التعلیقات  تب�ضیط  مت 

التقاریر ال�ضابقة، ول �ضیما يف التقریرین
  .)E/CN.4/Sub.2/2005/9(و  )E/CN.4/Sub.2/2004/7(
ویراد بهذه الن�ضخة املوحدة، املعرو�ضة علی نظر اللجنة 
ال�ضید  تقریر  "اأن  التي لحظت  للجنة  ال�ضتجابة  الفرعیة 
املبادئ  م�رضوع  من  حمدثة  ن�ضخة  یت�ضمن  الذي  دیكو 
تنظر  كي  وال�ضتنی  الثانیة  دورتها  يف  اللجنة  اإىل  �ضُیقدم 
فیه" )القرار 33/2٠٠5(. ومع تقدمی "م�رضوع املبادئ" 
عندما  اللجنة  تبنتها  التي  ال�ضیغة  اعتماد  یجدر  هذا، 
 )“projets de principes”( "حتدثت عن "م�ضاریع مبادئ
اأو، يف الن�ضخة الإنكلیزیة، وبطریقة اأو�ضح بدون �ضك، 

 .“draft principles” عن

املبداأ رقم ١ 
اأو  الد�ستور  الع�سكرية مبوجب  املحاكم  اإن�ساء 

القانون

ل یجوز اإن�ضاء املحاكم الع�ضكریة، عند وجودها، اإل 
الف�ضل  مبداأ  وباحرتام  القانون،  اأو  الد�ضتور  مبوجب 
بنی ال�ضلطات. ویجب اأن ت�ضكل املحاكم الع�ضكریة 

جزءاً ل یتجزاأ من النظام الق�ضائي العادي. 

التي  الق�ضاء،  با�ضتقالل  املتعلقة  الأ�ضا�ضیة  املبادئ  تو�ضح 
"ا�ضتقالل  اأن   ،١٩٨5 عام  يف  العامة  اجلمعیة  اعتمدتها 
ال�ضلطة الق�ضائیة تكفله الدولة وین�ص علیه د�ضتور البلد اأو 
قوانینه الوطنیة. ومن واجب جمیع املوؤ�ض�ضات احلكومیة 
ال�ضلطة  ا�ضتقالل  املوؤ�ض�ضات احرتام ومراعاة  وغریها من 
ال�ضلطات  بنی  الف�ضل  ومبداأ   .)١ )الفقرة  الق�ضائیة" 
علیها  املن�ضو�ص  القانونیة  ال�ضمانات  �رضط  مع  یتم�ضی 
علی اأعلی م�ضتوی بحكم الد�ضتور اأو القانون، مع جتنب 



م�رشوع مبادئ ب�ساأن اإقامة العدل عن طريق املحاكم الع�سكرية

م�رشوع مبادئ ب�ساأن اإقامة العدل عن طريق املحاكم الع�سكرية
اأي تدخل لل�ضلطة التنفیذیة اأو ال�ضلطة الع�ضكریة يف �ضری 

العدالة.
 

ولی�ص الغر�ص هنا البت يف امل�ضاألة املبدئیة املتعلقة ب�رضعیة 
املحاكم الع�ضكریة، كما اأ�ضارت اإىل ذلك تقاریرنا ال�ضابقة 

)E/CN.4/Sub.2/2003/4، الفقرة ٧١،
وE/CN.4/Sub.2/2004/7 الفقرة ١١،

اإثر  علی   ،)١١ الفقرة   ،E/CN.4/Sub.2/2005/9 و 
الفقرة   ،E/CN.4/Sub.2/2002/4( جوانیه  ال�ضید  تقریر 
الع�ضكري.  الق�ضاء  ب�رضعیة  ــر  الأم یتعلق  بل   .)2٩
علی  الد�ضتوریة"  ال�ضبغة  "اإ�ضفاء  فاإن  اخل�ضو�ص  وبهذا 
البلدان  من  العدید  احلال يف  الع�ضكریة كما هو  املحاكم 
اأو  العام،  القانون  خارج  املحاكم  هذه  یجعل  األ  یجب 
�ضیادة  مبادئ  يف  یدرجها  اأن  یجب  واإمنا  القانون،  فوق 
والت�ضل�ضل  ال�ضلطات  بنی  الف�ضل  مببداأي  بدءاً  القانون، 
املبداأ  هذا  ف�ضل  میكن  ل  املعنی  وبهذا  للقواعد.  الهرمي 
تتبعه. ومن الأهمیة مبكان  التي  املبادئ  الأول عن جملة 
الت�ضدید علی وحدة العدالة. وكما اأكد ال�ضید �ضتانیال�ص 
النهائي  تقریرهما  تریت يف  ولیام  وال�ضید  ت�ضرینیت�ضینكو 
احلق  عن   ١٩٩٤ عــام  يف  الفرعیة  اللجنة  اإىل  املقدم 
ت�ضتخدم  ل  ق�ضائیة  هیئة  ُتن�ضاأ  "ل  من�ضفة:  حماكمة  يف 
الإجراءات املقررة ح�ضب الأ�ضول طبقًا للقانون حلرمان 
"املحاكم  اأو  اخت�ضا�ضها"،  العادیة من  الق�ضائیة  الهیئات 
یجب  التنفیذیة  وال�ضلطة  التنفیذیة.  ال�ضلطة  عن  م�ضتقلة 
األ تتدخل يف الإجراءات الق�ضائیة، ول یجوز للمحاكم 
من  الأفراد  �ضد  التنفیذیة  ال�ضلطة  وكالء  دور  تلعب  اأن 

اخلوا�ص")١(.

املبداأ رقم ٢
احرتام معايري القانون الدويل

املعایری  تطبیق  الع�ضكریة  املحاكم  علی  یتعنی 
والإجراءات املعرتف بها علی ال�ضعید الدويل ك�ضامنة 
للمحاكمة املن�ضفة، يف جمیع الظروف، مبا يف ذلك 

قواعد القانون الإن�ضاين الدويل. 

يف  حترتم  اأن  وجودها،  عند  الع�ضكریة،  املحاكم  علی 
املحاكمة  يف  الــدويل  القانون  مبادئ  الظروف  جمیع 
دنیا، وحتی  ب�ضمانات  الواقع  الأمر يف  ویتعلق  املن�ضفة. 
يف حالت الأزمات، ول �ضیما فیما یخ�ص املادة ٤ من 
ینبغي  وال�ضیا�ضیة،  املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد 
تتخذها  التي  بالقانون  تتقید  ل  التي  القواعد  تكون  األ 
الدول الأطراف "منافیة لاللتزامات الأخری املرتتبة علیها 
مربره  "متییز  علی  تنطوي  واأل  الدويل"  القانون  مبوجب 
الوحید هو العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدین اأو 
الأ�ضل الجتماعي". واإذا كانت املادة ١٤ غری م�ضتهدفة 
التي ل یجوز  �رضاحة �ضمن "النواة ال�ضلبة" من احلقوق 
ی�ضكل  فعالة  ق�ضائیة  �ضمانات  فاإن وجود  منها،  التحلل 
اأ�ضیاًل يف احرتام مبادئ العهد، ول �ضیما اأحكام  عن�رضاً 
املادة ٤، علی نحو ما اأكدته اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان 
ال�ضمانات  هذه  وبدون   .)2(2٩ رقم  العام  تعلیقها  يف 
ویرد  العدالة.  من  تام  حرمان  اأمام  نكون  فاإننا  الأ�ضا�ضیة 

تو�ضیح هذه ال�ضمانات يف املبادئ التالیة. 

املبداأ رقم ٣
تطبيق القانون العريف 

يف فرتات الأزمات، یجب األ یوؤدي تطبیق القانون العريف 
املحاكمة  النظر يف �ضمانات  اإعادة  اإىل  ا�ضتثنائیة  نظم  اأو 
املن�ضفة. وتدابری عدم التقید التی میكن اتخاذها "يف اأ�ضیق 
اإطار  يف  تندرج  اأن  یجب  الو�ضع"  یتطلبها  التي  احلدود 
بوجه خا�ص  ویجب  العدل.  اإقامة  مبادئ ح�ضن  احرتام 
األ حتل املحاكم الع�ضكریة حمل املحاكم العادیة، خروجًا 

علی القانون العام.
 

ا�ضُتحدث هذا املبداأ اجلدید عقب اأعمال الدورة ال�ضابعة 
واخلم�ضنی للجنة الفرعیة، بناًء علی اقرتاح ال�ضیدة فران�ضواز 
هامب�ضون. واملق�ضود به مراعاة حالت الأزمات الداخلیة 
حالت  "يف  اأو  طبیعیة  كارثة  حدوث  بعد  تظهر  التي 
من   ٤ الفقرة  يف  الوارد  باملعنی  ال�ضتثنائیة"،  الطوارئ 
وهي  وال�ضیا�ضیة،  املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد 
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حالت یعلن فیها تطبیق القانون العريف اأو نظم ا�ضتثنائیة 
مماثلة، مثل حالة احل�ضار اأو حالة الطوارئ. ویتعلق الأمر 
خطری  تقید  عدم  علی  تنطوي  رمادیة"  بـ"منطقة  هنا 
مع  تنطبق  اأن  القانون، دون  ل�ضیادة  املالزمة  بال�ضمانات 
ذلك بال�رضورة �ضمانات القانون الإن�ضاين الدويل. وكما 
ذكرت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان يف تعلیقها العام رقم 
احلق يف حماكمة  عنا�رض  بع�ص  اأن  "مبا  اآنفًا:  املذكور   2٩
عادلة هي عنا�رض یكفلها �رضاحة القانون الإن�ضاين الدويل 
اأثناء النزاع امل�ضلح، ل تری اللجنة مربراً لعدم التقید بهذه 
ال�ضمانات يف حالت الطوارئ الأخری. وتری اللجنة 
اأن مبداأي امل�رضوعیة و�ضیادة القانون واحلكم املتعلق ب�ضبل 
النت�ضاف ت�ضتتبع احرتام املتطلبات الأ�ضا�ضیة للمحاكمة 
اأن  ویجب   .)١٦ )الفقرة  الطوارئ."  اأثناء حالة  العادلة 
اأ�ضیق  "يف  اتخاذها  التي میكن  التقید  تدابری عدم  تندرج 
مبادئ  احرتام  اإطار  يف  الو�ضع"  یتطلبها  التي  احلدود 
تطبیق  يف  ال�ضتمرار  ینبغي  وعلیه،  العدل.  اإقامة  ح�ضن 
املحاكم  طریق  عن  العدل  باإقامة  املت�ضلة  املبادئ  جممل 
الع�ضكریة. ویجب بوجه خا�ص األ حتل املحاكم الع�ضكریة 
حمل املحاكم العادیة، خروجًا علی القانون العام، مبنحها 

اخت�ضا�ضًا ملحاكمة املدنینی. 

املبداأ رقم ٤
تطبيق القانون الإن�ساين

القانون  مبادئ  تنطبق  امل�ضلحة،  النزاعات  فرتات  يف 
اخلا�ضة  جنیف  اتفاقیة  اأحكام  �ضیما  ول  الإن�ضاين، 
املحاكم  علی  كلیًا  انطباقًا  احلــرب،  �ضجناء  مبعاملة 

الع�ضكریة. 

يف  دنیا  �ضمانات  اأی�ضًا  الدويل  الإن�ضاين  القانون  یحدد 
املجال الق�ضائي. فالفقرة ٤ من املادة ٧5 من الربوتوكول 
الأول امللحق باتفاقیات جنیف املوؤرخة ١2 اآب/اأغ�ضط�ص 
١٩٤٩ تن�ص علی �ضمانات اأ�ضا�ضیة يف امل�ضائل الق�ضائیة 
وهي  الدولیة،  املنازعات  اأثناء  حتی  احرتامها  من  بد  ل 
ت�ضری اإىل "حمكمة حمایدة مكونة ح�ضب الأ�ضول"، الأمر 
الذي یوؤكد، كما ذكرت جلنة ال�ضلیب الأحمر الدولیة، 
"�رضورة اإقامة العدل باأق�ضی قدر ممكن من النزاهة حتی يف 
الظروف ال�ضتثنائیة للمنازعات امل�ضلحة، التي تكون فیها 

قیمة حیاة الإن�ضان تافهة اأحیانًا")3(. اأما الفقرة 2 من املادة 
٦ من الربوتوكول الثاين فتتحدث عن "حمكمة تتوفر فیها 
للجنة  والنزاهة". ووفقًا  لال�ضتقالل  الأ�ضا�ضیة  ال�ضمانات 
ال�ضلیب الأحمر الدولیة فاإن "هذه اجلملة توؤكد من جدید 
املبداأ القائل باأنه یحق لكل فرد متهم بارتكاب جرمیة لها 
عالقة بالنزاع اأن یحاكم ح�ضب الأ�ضول. ول ی�ضبح هذا 
فیها  تتوافر  "حمكمة  عن  احلكم  �ضدر  اإذا  اإل  فعلیًا  احلق 
ال�ضمانات الأ�ضا�ضیة لال�ضتقالل والنزاهة"")٤(. واإذا كان 
املنازعات  اأثناء  ملزمًا  الق�ضائیة  ال�ضمانات  هذه  احرتام 
امل�ضلحة، فمن ال�ضعب ت�ضور كیف میكن عدم احرتامها 
احرتامًا كاماًل يف حالة عدم وجود نزاع م�ضلح. ویجب 
اأن تكون حمایة هذه احلقوق يف وقت ال�ضلم اأكرب اإن مل 

تكن م�ضاویة للحمایة املعرتف بها يف وقت احلرب.
 

جنیف  اتفاقیة  من   ٨٤ املادة  اأحكام  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
اآب/اأغ�ضط�ص  املوؤرخة ١2  اأ�رضی احلرب  املتعلقة مبعاملة 
اأ�ضری احلرب من  "حماكمة  یلي:  فیها ما  التي جاء   ١٩٤٩
ت�ضمح  مل  ما  وحدها،  الع�ضكریة  املحاكم  اخت�ضا�ص 
املدنیة  للمحاكم  �رضاحة  احلاجزة  الدولة  ت�رضیعات 
مبحاكمة اأي من اأفراد قوات الدولة احلاجزة عن املخالفة 
نف�ضها التي یالحق اأ�ضری احلرب ق�ضائیًا ب�ضببها. ول یحاكم 
اأ�ضری احلرب باأي حال بوا�ضطة حمكمة اأیًا كان نوعها اإذا مل 
تتوفر فیها ال�ضمانات الأ�ضا�ضیة املتعارف علیها عمومًا من 
حیث ال�ضتقالل وعدم التحیز، وعلی الأخ�ص اإذا مل تكن 
املن�ضو�ص  الدفاع  وو�ضائل  احلقوق  له  تكفل  اإجراءاتها 
الأحكام  جمیع  وت�ضتهدف   ."١٠5 املــادة  يف  علیها 
يف  التامة  امل�ضاواة  كفالة  التفاقیة  فی  علیها  املن�ضو�ص 
لالإجراءات  وطبقًا  ذاتها  "املحاكم  جانب  من  املعاملة 
الدولة  يف  امل�ضلحة  القوات  اأفراد  لها  یخ�ضع  التي  ذاتها 
احلاجزة" )املادة ١٠2(. ومتی كان هناك �ضك يف �ضفة 
و�ضقطوا  بعمل حربي  قاموا  "اأ�ضخا�ص  اإزاء  احلرب  اأ�ضری 
يف ید العدو، فاإن هوؤلء الأ�ضخا�ص یتمتعون باحلمایة التي 
تكفلها هذه التفاقیة اإىل حنی البت يف و�ضعهم بوا�ضطة 

حمكمة خمت�ضة" )املادة 5(. 

كما تن�ص اتفاقیة جنیف املتعلقة بحمایة الأ�ضخا�ص املدنینی 
يف وقت احلرب املوؤرخة ١2 اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٤٩، يف 
حالة الحتالل الع�ضكري، علی ما یلي: "يف حالة خمالفة 
القواننی اجلزائیة التي ت�ضدرها دولة الحتالل وفقًا للفقرة 
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تقدم  اأن  الحتالل  لدولة  یجوز   ،٦٤ املادة  من  الثانیة 
وامل�ضكلة  ال�ضیا�ضیة،  غری  الع�ضكریة  ملحاكمها  املتهمنی 
ت�ضكیاًل قانونیًا، �رضیطة اأن ُتعقد املحاكم يف البلد املحتل. 
)املادة  املحتل  البلد  يف  ال�ضتئناف  حماكم  عقد  ل  ویف�ضَّ
٦٦(. وتن�ص التفاقیة اأی�ضًا علی ما یلي: "ل تطبق املحاكم 
التي كانت �ضاریة قبل وقوع املخالفة والتي  القواننی  اإل 
الأخ�ص  وعلی  العامة،  القانونیة  للمبادئ  مطابقة  تكون 
املبداأ الذي یق�ضي باأن تكون العقوبة متنا�ضبة مع الذنب" 
"املبادئ  اإىل  الإ�ضارة  علی  التاأكید  ویجدر   .)٦٧ )املادة 

القانونیة العامة"، حتی لدی تطبیق القانون اخلا�ص)5(. 

املبداأ رقم ٥
ملحاكمة  الع�سكرية  املحاكم  اخت�سا�ص  عدم 

املدنينی

املحاكم  تكون  اأن  املبداأ،  حیث  من  املفرو�ص،  من 
جمیع  ويف  املدنینی.  ملحاكمة  خمت�ضة  غری  الع�ضكریة 
مدنیة  حماكم  حتاكم  اأن  علی  الدولة  ت�ضهر  الظروف 

املدنینی املتهمنی بارتكاب خمالفة جنائیة.

لحظت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان يف تعلیقها العام 
الدويل  العهد  من  املادة ١٤  ب�ضاأن  )الفقرة ٤(  رقم ١3 
يف  توجد،  "اأنه  وال�ضیا�ضیة،  املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص 
بلدان عدیدة، حماكم ع�ضكریة اأو خا�ضة حتاكم املدنینی. 
العدالة  باإقامة  یتعلق  فیما  م�ضاكل خطریة  ذلك  یثری  وقد 
یكون  ما  وغالبًا  وم�ضتقل.  وحیادي  من�ضف  نحو  علی 
ال�ضبب يف اإن�ضاء مثل هذه املحاكم هو التمكن من تطبیق 
اإجراءات ا�ضتثنائیة ل تتفق مع املعایری العادیة للعدل. ومع 
اأن العهد ل یحظر هذه الفئات من املحاكم، فاإن ال�رضوط 
التي ین�ص علیها ت�ضری �رضاحة اإىل اأن حماكمة املدنینی من 

جانب مثل هذه املحاكم ینبغي اأن تكون ا�ضتثنائیة جداً، 
واأن جتري ب�رضوط ت�ضمح اأ�ضا�ضًا بتوافر جمیع ال�ضمانات 

املن�ضو�ص علیها يف املادة ١٤".

التي  الإن�ضان  بحقوق  املعنیة  اللجنة  ممار�ضة  اأدت  وقد 
ول�ضیما  املا�ضیة،  الع�رضین  ال�ضنوات  مدی  علی  اتبعتها 
مالحظاتها  اأو  الفردیة  البالغات  ب�ضاأن  ا�ضتنتاجاتها  يف 
اخلتامیة ب�ضاأن التقاریر الوطنیة، اإىل م�ضاعفة یقظتها بهدف 
واجلنح  اجلرائم  يف  الع�ضكریة  املحاكم  اخت�ضا�ص  ح�رض 
موظفون  یرتكبها  التي  البحت  الع�ضكري  الطابع  ذات 
اأو  املو�ضیعینی  املقررین  من  العدید  واتخذ  ع�ضكریون. 
الخت�ضا�ص  اإزاء عدم  احلزم  �ضدید  موقفًا  اأی�ضًا  القطرینی 
من حیث املبداأ فیما یتعلق مبحاكمة املدنینی. كذلك تتفق 
الآراء بالإجماع علی هذا املو�ضوع)٦( يف ال�ضوابق القانونیة 
وحمكمة  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبیة  املحكمة  من  لكل 
الأفریقیة  واللجنة  الأمریكیة  للبلدان  الإن�ضان  حقوق 
حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب. وكما ت�ضری اإىل ذلك املبادئ 
احلق  فرد  "لكل  فاإن  الق�ضاء  با�ضتقالل  املتعلقة  الأ�ضا�ضیة 
يف اأن یحاكم اأمام املحاكم العادیة التي تطبق الإجراءات 
القانونیة املقررة. ول یجوز اإن�ضاء هیئات ق�ضائیة ل تطبق 
واخلا�ضة  الأ�ضول  ح�ضب  املقررة  القانونیة  الإجــراءات 
بالتدابری الق�ضائیة، لتنتزع الولیة الق�ضائیة التي تتمتع بها 

املحاكم العادیة اأو الهیئات الق�ضائیة" )الفقرة 5(.

املبداأ رقم ٦
ال�ستنكاف ال�سمريي من اخلدمة الع�سكرية

اخلدمة  اأداء  من  امل�ضتنكفنی  و�ضع  يف  البت  ینبغي 
مدنیة  حمكمة  اإ�رضاف  حتت  ال�ضمری  بدافع  الع�ضكریة 
لإجــراء  ال�ضمانات  جمیع  تكفل  وحمایدة  م�ضتقلة 
احلیاة  اأي مرحلة من  النظر عن  بغ�ص  حماكمة عادلة، 

الع�ضكریة التي یجري الرف�ص فیها.

كما ذكرت جلنة حقوق الإن�ضان يف قرارها ٧٧/١٩٩٨، 
وحمایدة  م�ضتقلة  هیئات  اإن�ضاء  م�ضوؤولیة  الدول  علی  تقع 
من  ال�ضمریي  ال�ضتنكاف  كان  اإذا  فیما  بالبت  مكلفة 
اإىل اقتناع �ضادق. وبحكم  اأداء اخلدمة الع�ضكریة ی�ضتند 
التعریف، تكون املحاكم الع�ضكریة "حكمًا وخ�ضمًا" يف 

١٤
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١5

١٨ من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�ضیا�ضیة 
بحقوق  املعنیة  للجنة   )١٩٩3(  22 رقم  العام  والتعلیق 
اأف�ضل  وحتلیل  "جتمیع  بـ  علمًا  واأحاطت  الإن�ضان"، 
املتحدة  الأمم  مفو�ضیة  تقریر  يف  الــواردة  املمار�ضات" 
ودعت   ،E/CN.4/2004/55 الإن�ضان  حلقوق  ال�ضامیة 
"الدول التي مل ت�ضتعر�ص بعد قوانینها وممار�ضاتها احلالیة 
الع�ضكریة  ال�ضمریي من اخلدمة  یتعلق بال�ضتنكاف  فیما 
 ،٧٧/١٩٩٨ اللجنة  قــرار  �ضوء  يف  بذلك  القیام  اإىل 
التقریر"  ذلك  يف  ــواردة  ال املعلومات  ذلك  يف  مراعیة 
)الفقرة 3(. و�ضجعت اللجنة اأی�ضًا "الدول، يف اإطار بناء 
ال�ضالم يف مرحلة ما بعد النزاع، علی النظر يف منح العفو 
فعلیًا  ذلك  وتنفیذ  واملمار�ضة،  القانون  احلقوق، يف  ورد 
لفائدة الذین رف�ضوا اأداء اخلدمة الع�ضكریة لأ�ضباب تتعلق 

بال�ضتنكاف ال�ضمریي" )الفقرة ٤(.

املبداأ رقم ٧
مبحاكمة  الع�سكرية  املحاكم  اخت�سا�ص  عدم 

الأطفال الق�رش دون ١٨ �سنة

یندرجون  الذین  الُق�رض،  وحماكمة  مالحقة  جتوز  ل 
�ضمن فئة �ضعفاء احلال، اإل يف اإطار ال حرتام الدقیق 
لل�ضمانات املن�ضو�ص علیها يف اتفاقیة حقوق الطفل 
الدنیا لإدارة �ضوؤون  النموذجیة  وقواعد الأمم املتحدة 
ل  ثم،  ومن  بیجنی()١١(.  )قواعد  ــداث  الأح ق�ضاء 
یجوز باأي حال من الأحوال اإخ�ضاعهم لخت�ضا�ص 

املحاكم الع�ضكریة.

من   3٧ املادة  من  )د(  الفقرة  وكذلك   ،٤٠ املادة  ت�رضد 
اتفاقیة حقوق الطفل، ال�ضمانات اجلنائیة املحددة املنطبقة 
عمرهم،  اأ�ضا�ص  علی  �ضنة،   ١٨ دون  الأحــداث  علی 
بالإ�ضافة اإىل ال�ضمانات اجلنائیة املكفولة مبوجب القانون 
الأحكام  هذه  وت�ضمح  اإلیها.  الإ�ضارة  �ضبقت  التي  العام 
بتجاوز املحاكم العادیة ل�ضالح موؤ�ض�ضات اأو اإجراءات اأكرث 

هذا ال�ضدد. ثم اإن امل�ضتنكفنی �ضمرییًا هم مدنیون تنبغي 
حماكمتهم اأمام حماكم مدنیة، حتت اإ�رضاف ق�ضاة عادینی. 

ال�ضمریي،  ال�ضتنكاف  بحق  القانون  یعرتف  ل  وعندما 
التجنید  من  الهارب  معاملة  �ضمرییًا  امل�ضتنكف  یعامل 
اعرتفت  وقد  الع�ضكري.  اجلنائي  القانون  علیه  ویطبق 
الأمم املتحدة باحلق يف ال�ضتنكاف ال�ضمریي من اخلدمة 
الفكر  الع�ضكریة ب�ضفته ممار�ضة م�رضوعة للحق يف حریة 
والوجدان والدین، وهو حق من�ضو�ص علیه يف الإعالن 
باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  الإن�ضان  حلقوق  العاملي 
الإن�ضان  حقوق  جلنة  وربطت  وال�ضیا�ضیة)٧(.  املدنیة 
حریة  مببداأ  ال�ضمریي  ال�ضتنكاف  جداً  وا�ضح  ب�ضكل 
ال�ضمری، الذي تن�ص علیه املادة ١٨ من العهد)٨(. واأعربت 
عن قلقها يف منا�ضبات عدة موؤخراً لأن املحاكم الع�ضكریة 
اأداء  لرف�ضهم  امل�ضتنكفنی �ضمرییًا  فر�ضت عقوبات علی 
�ضخ�ص  لأي  یجوز  اأنــه  وراأت  الع�ضكریة)٩(.  اخلدمة 
الحتجاج باحلق يف ال�ضتنكاف ال�ضمریي لی�ص فح�ضب 
قبل اأداء اخلدمة الع�ضكریة اأو التجنید يف القوات امل�ضلحة، 

بل اأی�ضًا اأثناء اخلدمة وبعدها)١٠(. 
وعند تقدمی طلب احل�ضول علی و�ضع امل�ضتنكف �ضمرییًا 
اخت�ضا�ص  علی  قیود  اأي  ینبغي عدم وجود  التجنید  قبل 
هیئة م�ضتقلة تخ�ضع لإ�رضاف قا�ص مدين خمت�ص مبوجب 
عندما  تعقیداً  اأكرث  تبدو  قد  امل�ضاألة  لكن  العام.  القانون 
یقدم امل�ضتنكف طلبه اأثناء اخلدمة الع�ضكریة، لأنه یخ�ضع 
یعترب  اأن  لینبغي  ذلك  ومع  الع�ضكري.  للق�ضاء  حینذاك 
اأو  الع�ضیان  اأعمال  من  عماًل  تلقائیة  ب�ضورة  الطلب 
الهروب من التجنید، ب�رضف النظر عن حمتواه، بل ینبغي 
التي  الإجراءات  لذات  وفقًا  بحثه  م�ضتقلة  هیئة  تتوىل  اأن 

توفر جمیع �ضمانات اإجراء حماكمة عادلة.

ب�ضاأن   35/2٠٠٤ قــرارهــا  يف  اللجنة،  ــارت  ــض واأ�
ال�ضتنكاف ال�ضمریي من اخلدمة الع�ضكریة، الذي اعُتمد 
"جمیع   ،2٠٠٤ نی�ضان/اأبریل   ١٩ يف  ت�ضویت  دون 
القرار  وخا�ضة  املو�ضوع،  هذا  ب�ضاأن  ال�ضابقة  قراراتها 
الذي   ،١٩٩٨ نی�ضان/اأبریل   22 املوؤرخ   ٧٧/١٩٩٨
اعرتفت فیه بحق كل فرد يف اإبداء ال�ضتنكاف ال�ضمریي 
من اخلدمة الع�ضكریة كممار�ضة م�رضوعة للحق يف حریة 
الفكر والوجدان والدین، علی النحو املن�ضو�ص علیه يف 
واملادة  الإن�ضان  حلقوق  العاملي  الإعــالن  من   ١٨ املادة 
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النظام احلمائي ی�ضتبعد، من  مالءمة حلمایة الطفل. وهذا 
باب اأوىل، اخت�ضا�ص املحاكم الع�ضكریة يف حالة الق�رض.

تتمثل يف املجندین من �ضغار  اأن هناك حالة حرجة  غری 
التفاقیة  من   3٨ املادة  من   3 الفقرة  اإن  حیث  ال�ضن، 
اأعمارهم بنی ١5 و  الذین ترتاوح  الق�رض  ت�ضمح بتجنید 
١٨ عامًا يف حالة عدم م�ضادقة الدول علی الربوتوكول 
الأطفال  اإ�رضاك  ب�ضاأن  الطفل  الختیاري لتفاقیة حقوق 
يف النزاعات امل�ضلحة. غری اأن املادة 3٨ تن�ص، يف حالة 
الإن�ضاين  القانون  مبادئ  تطبیق  علی  امل�ضلح،  النزاع 
الدويل. وهذا اخل�ضو�ص ینبغي اإیالء اهتمام خا�ص لو�ضع 
اأو  حرب  جرائم  ارتكاب  حالة  يف  املحاربنی  الأطفال 

انتهاكات �ضارخة حلقوق الإن�ضان.

جمیع  مراعاة  علی  قادرة  وحدها  املدنیة  املحاكم  وتبدو 
هذه  فی  الأكمل  الوجه  علی  العدل  اإقامة  مقت�ضیات 
وقد  الطفل.  حقوق  اتفاقیة  لأهــداف  طبقًا  الظروف، 
وا�ضحًا جداً،  مبدئیًا  موقفًا  الطفل  اتخذت جلنة حقوق 

عند اإبداء املالحظات اخلتامیة علی التقاریر الوطنیة.

املبداأ رقم ٨
الخت�سا�ص الوظيفي للمحاكم الع�سكرية

الع�ضكریة  املحاكم  اخت�ضا�ص  یكون  اأن  یجب 
مق�ضوراً علی اجلرائم ذات الطابع الع�ضكري البحت 
للمحاكم  ویجوز  ع�ضكریون.  اأفــراد  یرتكبها  التي 
الأفراد  حكم  يف  هم  اأ�ضخا�ضًا  حتاكم  اأن  الع�ضكریة 
الع�ضكرینی لرتكابهم جرائم تت�ضل ح�رضاً بوظیفتهم 

ذات ال�ضفة الع�ضكریة.

یجب األ ی�ضكل اخت�ضا�ص املحاكم الع�ضكریة مبحاكمة 
خروجًا  حكمهم  يف  كان  من  اأو  الع�ضكرینی  املوظفنی 
من حیث املبداأ علی القانون العام، مبا میثل امتیازاً ق�ضائیًا 
النظراء. ویجب  قبل  من  املحاكمة  اأ�ضكال  من  �ضكاًل  اأو 
الوظیفة  متطلبات  یقت�رض علی  واأن  ا�ضتثناًء  یظل ذلك  اأن 
الق�ضاء  يف  "الرابطة"  املفهوم  هذا  وی�ضكل  الع�ضكریة. 
الع�ضكري، ل �ضیما فیما یخ�ص العملیات املیدانیة، عندما 
ل ی�ضتطیع القا�ضي املیداين ممار�ضة اخت�ضا�ضه. ول میكن 

اإل ل�رضورة وظیفیة من هذا النوع اأن تربر الوجود املحدود 
ولكن غری القابل لالنتقا�ص للق�ضاء الع�ضكري. والقا�ضي 
اخت�ضا�ضه  ممار�ضة  عن  عاجزاً  فعاًل  نف�ضه  یجد  الوطني 
اإل  تعود  عملیة  لأ�ضباب  ال�ضلبي  اأو  الإیجابي  ال�ضخ�ضي 
یتمتع  الذي  املحلي  القا�ضي  یواجه  بینما  املكان،  ُبعد 

بالخت�ضا�ص املیداين باحل�ضانات من الولیة الق�ضائیة.

وغری  املقاتلنی  بنی  للتمییز  خا�ضة  عنایة  اإیالء  من  بد  ول 
وقت  املدنینی  الأ�ضخا�ص  حلمایة  وكذلك  املقاتلنی، 
احلرب، باملعنی املق�ضود يف اتفاقیات جنیف املوؤرخة ١2 
لعام  الإ�ضافینی  وبروتوكولیهما   ١٩٤٩ اآب/اأغ�ضط�ص 

١٩٧٧ )انظر اأعاله(.

وباملثل یجدر الت�ضاوؤل عن حالة الأفراد الع�ضكرینی ومن 
التي  املدنیة  ال�رضطة  قوات  �ضیما  ول  حكمهم،  يف  كان 
�ضبه  الأفراد  وكذلك  ال�ضالم  حفظ  عملیات  يف  ت�ضاهم 
الع�ضكرینی اأو املتعاقدین من اخلوا�ص الذین ی�ضاركون يف 

اأنظمة احتالل دويل.

املبداأ رقم ٩
ج�سيمة  انتهاكات  بارتكاب  املتهمنی  حماكمة 

حلقوق الن�سان

يف جمیع الظروف، ینبغي اأن یحل اخت�ضا�ص املحاكم 
باإجراء  یتعلق  فیما  الع�ضكریة  املحاكم  حمل  العادیة 
الن�ضان   حلقوق  اجل�ضیمة  النتهاكات  يف  حتقیقات 
الق�ضاء والختفاء  نطاق  العدام خارج  مثل حالت 
اجلرائم  هذه  مرتكبي  ومالحقة  والتعذیب  الق�رضي 

وحماكمتهم.

يف مقابل املفهوم العملي لخت�ضا�ص املحاكم الع�ضكریة 
هناك میل متزاید الیوم اإىل الفكرة التي تق�ضي بعدم جواز 
الإن�ضان  حلقوق  اجل�ضیمة  النتهاكات  مرتكبي  حماكمة 
تندرج،  الأعمال  هذه  اإن  حیث  ع�ضكریة،  حماكم  اأمام 
میار�ضها  التي  الوظائف  نطاق  خارج  طبیعتها،  بحكم 
ال�ضلطات  فاإن  ذلك،  علی  وعالوة  الأ�ضخا�ص.  هوؤلء 

١٦
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النتهاكات،  هذه  علی  الت�ضرت  اإىل  متیل  قد  الع�ضكریة 
الق�ضیة  بحفظ  اأو  املالحقات،  مالءمة  بعدم  متم�ضكة 
دون حتقیق،اأو باللجوء اإىل "املرافعة علی اأ�ضا�ص العرتاف 
اأن  املهم  فمن  وبالتايل  ال�ضحایا.  ح�ضاب  علی  باجلرمیة" 
حتقیق  اإجراء  البدایة  منذ  املدنیة  املحاكم  باإمكان  یكون 
وحماكمتهم.  مرتكبیها  ومالحقة  النتهاكات  هذه  يف 
باإجراء  وظیفته،  بحكم  املــدين،  القا�ضي  قیام  وی�ضكل 
حتقیق اأويل مرحلة حا�ضمة لتجنب اأي �ضكل من اأ�ضكال 
القا�ضي  اخت�ضا�ص  یتیح  كذلك  العقاب.  من  الإفالت 
جمیع  يف  كاملة،  مراعاة  ال�ضحایا  حقوق  مراعاة  املدين 

مراحل اإجراءات النظر يف الدعوی.

وقد اختارت اجلمعیة العامة هذا احلل عند اعتماد الإعالن 
الق�رضي  الختفاء  من  الأ�ضخا�ص  جمیع  بحمایة  املتعلق 
جرائم  مرتكبي  حماكمة  جتوز  "ل  اأنه  علی  ین�ص  الذي 
العادیة  الق�ضائیة  ال�ضلطات  بوا�ضطة  اإل  الق�رضي  الختفاء 
املخت�ضة يف كل بلد دون اأي ق�ضاء خا�ص اآخر، ول �ضیما 
الق�ضاء الع�ضكري")١2(. ول یجوز اعتبار الأفعال املكونة 
الوظائف  اأداء  لدی  ُترتكب  اأفعاًل  الق�رضي  لالختفاء 
ر الفریق العامل املعني بحالت الختفاء  الع�ضكریة. وقد ذكَّ
الق�رضي اأو غری الطوعي بهذا املبداأ يف تقریره الأخری، اإذ 
خمت�ضة")١3(.  مدنیة  "حمكمة  اإىل  اللجوء  �رضورة  اإىل  اأ�ضار 
واأقرت اتفاقیة البلدان الأمریكیة ب�ضاأن الختفاء الق�رضي 
التا�ضعة.  مادتها  يف  املبداأ  هذا   ١٩٩٤ لعام  لالأ�ضخا�ص 
الدولیة  التفاقیة  م�رضوع  اأن  ذلك  مع  بالذكر  ویجدر 
تتجنب  الق�رضي  الختفاء  من  الأ�ضخا�ص  جمیع  حلمایة 
هذه امل�ضاألة، وتكتفي بالن�ص يف الفقرة 3 من املادة ١١ 
"كل �ضخ�ص یحاكم لرتكاب جرمیة  یلي:  منها علی ما 
حمكمةخمت�ضة  اأمام  عادلة  حماكمة  له  تعقد  ق�رضي  اختفاء 

وم�ضتقلة وحمایدة ومن�ضاأة وفقًا للقانون")١٤(.
 

املحّدثة  املبادئ  مبجموعة  املبداأ  هذا  نطاق  و�ضعت  وقد 
اتخاذ  خــالل  من  وتعزیزها  الإن�ضان  حقوق  حلمایة 
اإجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب التي جاء فیها ما 
یلي: "یجب اأن یقت�رض اخت�ضا�ص املحاكم الع�ضكریة علی 
الع�ضكریون،  یرتكبها  التي  حتدیدَاً  الع�ضكریة  املخالفات 
�ضمن  تقع  التي  الإن�ضان  حقوق  انتهاكات  با�ضتثناء 
القت�ضاء،  عند  اأو،  العادیة  اخلیة  الد  املحاكم  اخت�ضا�ص 

يف  مدّولة  اأو  دولیة  جنائیة  حمكمة  اخت�ضا�ص  �ضمن 
القانون  اإطــار  يف  تندرج  التي  اجل�ضیمة  اجلرائم  حالة 

الدويل")١5(.

اللجنة  وفقه  �ضوابق  اإىل  خا�ص  ب�ضكل  الإ�ضارة  وجتدر 
وجلنة  التعذیب  مناه�ضة  وجلنة  الإن�ضان  بحقوق  املعنیة 
الإن�ضان  حلقوق  الأفریقیة  واللجنة  الطفل  حقوق 
حلقوق  الأمریكیة  البلدان  وجلنة  وحمكمة  وال�ضعوب 
الإن�ضان، وكذلك الإجراءات املوا�ضیعیة والقطریة للجنة 
حقوق الإن�ضان، وقد اأجمعت كلها بهذا اخل�ضو�ص علی 
امل�ضوؤولنی  لی�ضت خمت�ضة ملحاكمة  الع�ضكریة  املحاكم  اأن 
الإن�ضان  حلقوق  اجل�ضیمة  النتهاكات  عن  الع�ضكرینی 

املرتكبة �ضد املدنینی )١٦(.

املبداأ رقم ١٠
احلد من ال�رشية الع�سكرية

ب�رضیة  بالتذرع  ت�ضمح  التي  القواعد  حتول  األ  ینبغي 
لإعاقة  الأ�ضلي  مق�ضدها  عن  الع�ضكریة  املعلومات 
ویجوز  الن�ضان.  بحقوق  امل�ضا�ص  اأو  العدالة  �ضری 
اإ�رضاف   حتت  الع�ضكریة،  املعلومات  ب�رضیة  التذرع 
�رضورة  هناك  كانت  متی  م�ضتقلة،  ر�ضد  هیئات 
ق�ضوی حلمایة معلومات تتعلق بالدفاع الوطني. ول 
یجوز التذرع ب�رضیة املعلومات الع�ضكریة يف احلالت 

التالیة:
)اأ(  فیما یتعلق بالتدابری التي تنطوي علی احلرمان من 
احلریة التي ل ینبغي اأن تكون �رضیة، باأي حال من 
اأو مبكان  یتعلق بهویة  الأحوال، �ضواء كان الأمر 

الأ�ضخا�ص املحرومنی من حریتهم؛
اأو  مالحقات  اأو  حتقیقات  اإجــراء  اأو  بدء  منع  )ب( 
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دعاوی، �ضواء كانت ذات طابع جنائي اأو تاأدیبي، 
اأو عدم متابعتها؛ 

مبمار�ضة  قانونًا  املكلفة  وال�ضلطات  الق�ضاة  منع  )ج( 
ومناطق  وثائق  اإىل  الو�ضول  من  ق�ضائیة  وظائف 
بالأمن  تتعلق  �ضباب  لأ  حمظورة  اأو  مقیدة  �رضیة 

القومي؛
)د( مع ن�رض الأحكام ال�ضادرة عن املحاكم؛ 

املحاكم  اأمام  املثول  حلق  الفعلیة  املمار�ضة  مع  )هـ( 
وغریه من �ضبل التظلم الق�ضائیة املماثلة. 

ل ینبغي اأن یوؤدي التذرع بال�رضیة الع�ضكریة اإىل احتجاز 
اأي �ضخ�ص يف احلب�ص النفرادي یكون مو�ضوع اإجراءات 
ق�ضائیة، اأو حكم علیه بالفعل اأو تعر�ص حلكم باحلرمان 
يف  الإن�ضان،  بحقوق  املعنیة  اللجنة  وراأت  احلریة.  من 
العهد  باأحكام  التقید  عدم  ب�ضاأن   2٩ رقم  العام  تعلیقها 
اأثناء الطوارئ )املادة ٤ من العهد(، اأنه "ل یجوز للدول 
الأطراف اأن تلجاأ حتت اأي ظرف اإىل املادة ٤ من العهد 
لتربیر ت�رضف ینتهك القانون الإن�ضاين اأو القواعد الآمرة 
للقانون الدويل، مثل اختطاف الرهائن ]...[، اأو احلرمان 
التع�ضفي من احلریة ]...[" )الفقرة ١١( واأن "الأحكام 
التي حتظر اأخذ الرهائن اأو اأعمال الختطاف اأو الحتجاز 
اأماكن ل ُیعلن عنها ل تخ�ضع لعدم التقید. والطبیعة  يف 
تربرها  الطوارئ،  اأوقات  يف  حتی  احلظر،  لهذا  املطلقة 
القانون الدويل  مكانة هذه القواعد باعتبارها من قواعد 

العام" )الفقرة ١3(.

وقد اأكدت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان، يف تعلیقها العام 
للمحتجزین،  الفعلیة  احلمایة  "ل�ضمان  اأنه  رقم 2٠ علی 
بها  معرتف  اأماكن  فی  لو�ضعهم  ترتیبات  اتخاذ  ینبغي 
واأماكن  اأ�ضمائهم  وحلفظ  احتجاز،  كاأماكن  ر�ضمیًا 
امل�ضوؤولنی  الأ�ضخا�ص  اأ�ضماء  عن  ف�ضاًل  احتجازهم، 
علیه  الطــالع  ویی�رض  ُیتاح  �ضجل  يف  احتجازهم،  عن 
وت�ضیف  والأ�ضدقاء".  الأقرباء  ذلك  يف  مبن  للمعنینی، 
الحتجاز  حلظر  ترتیبات  اتخاذ  اأی�ضًا  "ینبغي  اأنه  اللجنة 

النفرادي )الفقرة ١١(.

ويف حالت الأزمات، ین�ص القانون الإن�ضاين من ناحیته 

علی اإمكانیة الت�ضال بالعامل اخلارجي، وفقًا للباب اخلام�ص 
من اتفاقیة جنیف ب�ضاأن معاملة اأ�رضی احلرب املوؤرخة ١2 
اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٤٩. وقد و�ضفت املحكمة الأوروبیة 
املعلومات عن  من  املحرومة  الأ�رض  الإن�ضان حالة  حلقوق 
م�ضری اأقاربها باأنها "معاملة ل اإن�ضانیة" بالعنی املق�ضود يف 
املادة 3 من التفاقیة الأوروبیة حلقوق الإن�ضان يف ق�ضیة 
 .)١٧( عام 2٠٠١  فیها يف  ُحكم  التي  تركيا  �ضد  قرب�ص 
وجلنة  الإن�ضان  بحقوق  املعنیة  اللجنة  من  كل  نهج  وقد 
النهج.  نف�ص  الإن�ضان  الأمریكیة حلقوق  البلدان  وحمكمة 
ومن الأهمیة مبكان التذكری باأن املادة 32 من الربوتوكول 
اآب/اأغ�ضط�ص   ١2 يف  املعقودة  جنیف  لتفاقیة  الإ�ضايف 
امل�ضلحة  املنازعات  �ضحایا  بحمایة  واخلا�ص   ١٩٤٩
یتعلق  الدولیة )الربوتوكول الأول( تن�ص كمبداأ عام فیما 
بالأ�ضخا�ص املختفنی اأو املتوفنی علی "حق الأ�رض يف معرفة 

م�ضری اأفرادها".

الأ�ضخا�ص  اإیداع  وجوب  علی  الت�ضدید  اأی�ضًا  وینبغي 
ر�ضمیة،  احتجار  اأماكن  يف  حریتهم  من  املحرومنی 
باأ�ضماء  ب�ضجالت  ال�ضلطات  احتفاظ  وجــوب  وعلی 
ال�ضخا�ص  بنی  بالت�ضال  یتعلق  وفیما  املحتجزین)١٨(. 
اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  وحمامیهم،  حریتهم  من  املحرومنی 
املبادئ الأ�ضا�ضیة ب�ضاأن دور املحامنی تن�ص علی اأن "توفَّر 
جلمیع املقبو�ص علیهم اأو املحتجزین اأو امل�ضجوننی فر�ص 
ویتحدثوا  حماٍم  یزورهم  لأن  تكفي  وت�ضهیالت  واأوقات 
مراقبة  ول  تدخل  ول  اإبطاء  دومنــا  وی�ضت�ضریوه،  معه 
حتت  ال�ضت�ضارات  هذه  تتم  اأن  ویجوز  انفراد.  وعلی 
لی�ص علی  القواننی، ولكن  باإنفاذ  املكلفنی  املوظفنی  نظر 

م�ضامعهم")١٩(. 

املبداأ رقم ١١
نظام ال�سجون الع�سكرية

الدولیة،  للمعایری  الع�ضكریة  املحاكم  متتثل  اأن  یجب 
ال�ضجناء،  ملعاملة  الدنیا  القواعد  جمموعة  �ضیما  ول 
وللمبادئ الأ�ضا�ضیة اخلا�ضة مبعاملة ال�ضجناء، وجمموعة 
املبادئ حلمایة جمیع الأ�ضخا�ص اخلا�ضعنی لأي �ضكل 

١٨
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ُتتاح  اأن  ویجب  ال�ضجن،  اأو  الحتجاز  اأ�ضكال  من 
لآلیات التفتی�ص املحلیة والدولیة اإمكانیة زیارتها.

یجب اأن حترتم ال�ضجون الع�ضكریة املعایری الدولیة الواردة 
لآلیات  الفعلي  لالإ�رضاف  تخ�ضع  واأن  العام  القانون  يف 
األ تخالف العدالة  التفتی�ص املحلیة والدولیة. كما یجب 
تتن�ضل  األ  العدل، ویجب  اإقامة  الع�ضكریة مبادئ ح�ضن 
الرامیة  الدولیة  القواعد  احرتام  من  الع�ضكریة  ال�ضجون 
الحتجاز.  اأو  لل�ضجن  اخلا�ضعنی  الأ�ضخا�ص  حمایة  اإىل 
بنی  "الف�ضل  ملبداأ  وتطبیقًا  ال�ضابقة،  للمبادئ  ووفقًا 
النموذجیة  القواعد  جمموعة  يف  اإلیه  امل�ضار  الفئات" 
اأي مدين يف  األ یحتجز  الدنیا ملعاملة املحتجزین، یجب 
التاأدیبیة  �ضجن ع�ضكري. وهذا ی�ضمل كاًل من الأجنحة 
وال�ضجون الع�ضكریة اأو غری ذلك من مع�ضكرات العتقال 
املحتجزین،  جمیع  ی�ضمل  كما  الع�ضكریة،  الرقابة  حتت 
عقوبة  یق�ضون  كانوا  اأو  احتیاطي  حب�ص  يف  كانوا  �ضواء 

علی اإثر اإدانة لرتكاب خمالفة ع�ضكریة. 

وبهذا اخل�ضو�ص یجب ت�ضجیع الدول علی امل�ضادقة علی 
الربوتوكول الختیاري امللحق باتفاقیة مناه�ضة التعذیب 
الال  اأو  القا�ضیة  العقوبة  اأو  املعاملة  �رضوب  من  وغریه 
اإن�ضانیة اأو املهینة. والفقرة 2 من املادة ٤ من الربوتوكول 
من  �ضكل  اأن  یعني  احلریة  من  "احلرمان  اأن  علی  تن�ص 
اأ�ضكال احتجاز �ضخ�ص اأو �ضجنه اأو اإیداعه يف مكان عام 
مبغادرته  فیه  ال�ضخ�ص  لهذا  لُی�ضمح  للتوقیف  خا�ص  اأو 
اإداریة اأو غریها  اأو  كما ی�ضاء، باأمر من اأي �ضلطة ق�ضائیة 

من ال�ضلطات الأخری".

 املبداأ رقم  ١٢
�سمانات الإح�سار اأمام املحكمة

جمیع  يف  احلــریــة،  من  ــروم  حم �ضخ�ص  لكل  یحق 
الظروف، اأن یقّدم طعنًا، من قبیل اإجراءات الإح�ضار 
اأمام املحكمة، اأمام اإحدی املحاكم لكي تف�ضل دون 
اإبطاء يف قانونیة احتجازه وتاأمر بالإفراج عنه اإذا كان 
الحتجاز غری قانوين. واحلق يف تقدمی طلب الإح�ضار 

اأمام املحكمة اأو طلب اآخر للتظلم الق�ضائي ذي طبیعة 
وینبغي  لل�ضخ�ص  مالزمًا  حقًا  اعتباره  یجب  مماثلة 
لخت�ضا�ص  الظروف،  جمیع  يف  باإخ�ضاعه،  كفالته 
الق�ضاء العام دون �ضواه. ويف جمیع الظروف، یجب 
اأن یت�ضنی للقا�ضي الو�ضول اإىل مكان اعتقال ال�ضخ�ص 

املحروم من احلریة.

ی�ضكل احلق يف الو�ضول اإىل العدالة - "احلق يف القانون" 
- اأحد اأ�ض�ص �ضیادة القانون. وكما جاء يف الفقرة ٤ من 
املادة ٩ من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�ضیا�ضیة 
"لكل �ضخ�ص ُیحرم من حریته بالتوقیف اأو العتقال حق 
الرجوع اإىل حمكمة لكي تف�ضل هذه املحكمة دون اإبطاء 
يف قانونیة اعتقاله، وتاأمر بالإفراج عنه اإذا كان العتقال 
غری قانوين". ويف وقت احلرب، تطبق �ضمانات القانون 
الإن�ضاين تطبیقًا كاماًل، ل �ضیما �ضمانات اتفاقیة جنیف 
احلرب،  وقت  يف  املدنینی  الأ�ضخا�ص  بحمایة  املتعلقة 

املوؤرخة ١2 اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٤٩.

یت�ضل احلق يف املثول اأمام املحكمة اأی�ضًا بالفقرة 3 من املادة 
2 من العهد. وقد ذكرت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان، 
ب�ضاأن   )١٦ و   ١٤ )الفقرتان   2٩ رقم  العام  تعلیقها  يف 
من  "الفقرة 3  اأن  العهد(  من  )املادة ٤  الطوارئ  حالت 
املادة 2 من العهد تقت�ضي من الدولة الطرف يف العهد اأن 
توفر �ضبل النت�ضاف من اأي انتهاك لأحكام العهد. ولئن 
تقییدها  اجلائز  غری  الأحكام  قائمة  يف  ال�رضط  هذا  یرد  مل 
التزامًا  فاإنه ی�ضكل  املادة ٤  الفقرة 2 من  التي تن�ص علیها 
اأن  اإذا جاز للدولة الطرف  تعاهدیًا مالزمًا للعهد. وحتی 
تقوم، اأثناء حالت الطوارئ، باإدخال تعدیالت علی الأداء 
العملي لإجراءاتها املنظمة ل�ضبل النت�ضاف الق�ضائیة اأو �ضبل 
انت�ضاف اأخری، واأن تتخذ هذه التدابری يف اأ�ضیق احلدود 
التي تتطلبها مقت�ضیات الو�ضع، فاإنه یتعنی علیها اأن متتثل 
مبقت�ضی الفقرة 3 من املادة 2 من العهد لاللتزام الأ�ضا�ضي 
اأن هذه  اللجنة  وتری   ]...[ فعال.  انت�ضاف  �ضبیل  بتوفری 
املبادئ واحلكم املتعلق ب�ضبل النت�ضاف الفعالة ت�ضتتبع احرتام 
املتطلبات الأ�ضا�ضیة للمحاكمة العادلة اأثناء حالة الطوارئ. 
]...[ وحلمایة احلقوق غری اجلائز تقییدها، ینتج عن املبادئ 
نف�ضها اأن احلق يف عر�ص الدعوی اأمام املحكمة لتبت دون 
اإبطاء يف م�رضوعیة الحتجاز یجب عدم النتقا�ص منه بقرار 
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الدولة الطرف عدم التقید بالعهد".

اأمر  به  یت�ضم  الــذي  لالنتقا�ص،  القابل  غری  والطابع 
من  الكثری  اأی�ضًا يف  به  معرتف  املحكمة،  اأمام  الإح�ضار 
القواعد الدولیة ذات الطابع الإعالين)2٠(. وقد دعت 
املعنون   35/١٩٩2 قرارها  يف  الإن�ضان،  حقوق  جلنة 
علی  الإبقاء  اإىل  الدول  املحكمة"،  اأمام  الإح�ضار  "اأمر 
حالت  يف  حتی  املحكمة  اأمام  الإح�ضار  اأمر  اإجراءات 
حلقوق  الأمریكیة  البلدان  حمكمة  واعتربت  الطوارئ. 
�ضاأنها حمایة  من  التي  الق�ضائیة  التظلم  �ضبل  اأن  الإن�ضان 
الإح�ضار  اأمر  مثل  بها،  امل�ضا�ص  یتعنی عدم  التي  احلقوق 

اأمام املحكمة، هي �ضبل تظلم غری قابلة لالنتقا�ص)2١(.

املبداأ رقم ١٣
احلق يف حمكمة خمت�سة وم�ستقلة وحمايدة

و�ضری  الع�ضكریة  املحاكم  تنظیم  یكفل  اأن  یجب 
اأن  يف  �ضخ�ص  كل  حق  الكامل  النحو  علی  اأعمالها 
اأثناء  وحمایدة،  وم�ضتقلة  خمت�ضة  حمكمة  اأمام  ُیحاكم 
جمیع مراحل الإجراءات، �ضواء منها مرحلة التحقیق 
الأ�ضخا�ص  یت�ضف  اأن  ویجب  الدعوی.  مرحلة  اأو 
يف  الق�ضاة  مهام  لتويل  الختیار  علیهم  یقع  الذین 
یثبتوا  واأن  والكفاءة،  بالرتاهة  الع�ضكریة  املحاكم 
القانوين الالزم، واأن لدیهم  التدریب  ح�ضولهم علی 
املوؤهالت املطلوبة. ومركز الق�ضاة الع�ضكرینی یجب 
اأن یكفل ا�ضتقاللهم وحیادهم، ول �ضیما جتاه الإدارة 
الأحوال  من  حال  باأي  یجوز  ول  العلیا.  الع�ضكریة 
للمحاكم الع�ضكریة اأن تلجاأ اإىل الإجراءات املعروفة 
"املجهويل  اأو  ال�رضینی  واملدعنی  الق�ضاة  باإجراءات 

الهویة".

یرد هذا احلق الأ�ضا�ضی يف املادة ١٠ من الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�ضان، وقد جاء فیه ما یلي: "لكل اإن�ضان، علی 
قدم امل�ضاواة التامة مع الآخرین، احلق يف اأن تنظر ق�ضیته 
للف�ضل  وعلنیًا،  من�ضفًا  نظراً  وحمایدة،  م�ضتقلة  حمكمة 
اإلیه".  توجه  جزائیة  تهمة  اأیة  ويف  والتزاماته  حقوقه  يف 
وتقدم املادة ١٤ من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة 

وال�ضیا�ضیة، مثلها مثل التفاقیات الإقلیمیة، تفا�ضیل عن 
املحكمة  مبفهوم  یتعلق  وفیما  العملیة.  الناحیة  من  نطاقه 
امل�ضتقلة واملحایدة، تواردت الأحكام والقرارات الق�ضائیة 
مبفهوم  الذاتي،  وكذلك  املو�ضوعي،  املحتوی  لتو�ضیح 
ال�ضتقالل واحلیاد. وقد مت الت�ضدید بوجه خا�ص علی املثل 
الإنكلیزي املاأثور وهو اأنه "ل ینبغي اأن یقام العدل فح�ضب 
 justice should not only”. اإقامته"  علی  ال�ضهر  ینبغي  بل 
be done, but should be seen to be done". . ومن املهم 

رت  اأی�ضًا التنویه باأن اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان قد ذكَّ
وحمایدة  م�ضتقلة  حمكمة  تقوم  اأن  يف  ال�ضخ�ص  "حق  باأن 

مبحاكمته هو حق مطلق ول ی�ضمح باأي ا�ضتثناء منه".)22(

حیث  من  للق�ضاة  القانوين  ال�ضتقالل  حمایة  ویجب 
عالقتهم بالت�ضل�ضل الهرمي الع�ضكري حمایة دقیقة وجتنب 
یتعلق  الأمر  كان  �ضواء  مبا�رضة،  غری  اأو  مبا�رضة  تبعیة  اأي 
للق�ضاة  املهنیة  احلیاة  تطور  اأو  العدالة  نظام  و�ضری  بتنظیم 
اأكرث تعقیداً،  خا�ضة يف  الع�ضكرینی. لكن مفهوم احلیاد 
�ضوء "نظریة املظهر"، ذلك اأنه یجوز للمتقا�ضي اأن یعترب 
لأ�ضباب وجیهة القا�ضي الع�ضكري �ضابطًا میكن اأن یكون 
"َحَكمًا وخ�ضمًا" يف اأي ق�ضیة مت�ص املوؤ�ض�ضة الع�ضكریة، 
الق�ضاة  ووجود  غریه.  مثل  مثله  متخ�ض�ضًا  قا�ضیا  ولی�ص 
املدنینی يف تركیبة املحاكم الع�ضكریة ل میكن اإل اأن یعزز 

حیاد هذه املحاكم.
 

الذین  الق�ضاة  متتع  اقت�ضاء  علی  اأی�ضًا  التاكید  من  ولبد 
فیما  �ضیما  ل  بالكفاءة،  الع�ضكریة  املحاكم  فی  یعینون 
املطلوب  القانوين  التدریب  نف�ص  علی  باحل�ضول  یتعلق 
للق�ضاة  القانونیة  الكفاءة  وتعترب  املهنینی.  الق�ضاة  من 
تام  علم  علی  ق�ضاة  ب�ضفتهم  واأخالقیاتهم  الع�ضكرینی 
ا�ضتقاللهم  يف  اأ�ضا�ضیًا  مكونًا  وم�ضوؤولیاتهم،  بواجباتهم 

وحیادهم. 

اأو  ال�رضینی  الع�ضكرینی  واملدعنی  الق�ضاة  نظام  كان  وقد 
جانب  من  حادة  انتقادات  مو�ضع  الهویة"  "املجهويل 
اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان، وجلنة مناه�ضة التعذیب، 
واملقرر اخلا�ص املعني با�ضتقالل الق�ضاة واملحامنی، ب�ضكل 
خا�ص. اأما اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان فقد اأو�ضحت 
"املجهولة  اأو  ال�رضیة  الع�ضكریة  املحاكم  نظام  يف  اأنــه، 
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حیادهم،  ول  الق�ضاة  ا�ضتقالل  ل  ُی�ضمن  ل  الهویة"، 
افرتا�ص  اأی�ضًا احرتام  القبیل ل یكفل  نظامًا من هذا  واأن 

الرباءة)23(.

املبداأ رقم ١٤ 
علنية جل�سات املحاكمة

اأن  یجب  العام،  القانون  ق�ضایا  يف  احلال  هي  كما 
واأن  القاعدة،  هي  املحاكمة  جل�ضات  علنیة  تكون 
ی�رضَّح  واأل  ال�ضتثناء،  هي  ال�رضیة  ااجلل�ضات  تكون 
�رضعیةاإ�ضداره  تخ�ضع  وم�ضبًّب  حمدد  بقرار  اإل  بها 

للمراجعةالق�ضائیة.

ت�ضری الن�ضو�ص املذكورة اأعاله اإىل اأن "لكل اإن�ضان احلق 
يف اأن تنظر ق�ضیته نظراً من�ضفًا وعلنیًا. وعلنیة اجلل�ضات 
من�ضفة.  حماكمة  اأي  فی  الأ�ضا�ضیة  العنا�رض  اأحــد  هي 
القانون  املن�ضو�ص علیها يف  املبداأ  لهذا  الوحیدة  والقیود 
العام وفقًا للفقرة ١ من املادة ١٤ من العهد الدويل اخلا�ص 
ال�ضحافة  منع  "یجوز  اأنه  وال�ضیا�ضیة هي  املدنیة  باحلقوق 
واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها اأو جزء منها لدواعي 
الآداب العامة اأو النظام العام اأو الأمن القومي يف جمتمع 
لأطراف  اخلا�ضة  احلیاة  حرمة  ملقت�ضیات  اأو  دمیقراطي، 
الدعوی، اأو يف اأدنی احلدود التي تراها املحكمة �رضوریة 
حنی یكون من �ضاأن العلنیة يف بع�ص الظروف ال�ضتثنائیة 
اأن تخل مب�ضلحة العدالة ]...[". ویجب تف�ضری كل هذه 
الفر�ضیات، ول�ضیما عند التذرع بداعي "الأمن الوطني" 
يف  ال�رضورة  عند  اإل  تطبیقها  ولیجب  دقیقًا،  تف�ضریاً 

"جمتمع دمیقراطي".

وجاء يف العهد اأن "اأي حكم يف ق�ضیة جزائیة اأو دعوی 
الأمر  كان  اإذا  اإل  علنیة،  ب�ضورة  ی�ضدر  اأن  یجب  مدنیة 
 "]...[ ذلك  م�ضلحتهم خالف  تقت�ضي  باأحداث  یت�ضل 
والأمر لی�ص كذلك من حیث املبداأ علی الأقل، فیما یتعلق 
بالدعاوی الق�ضائیة املرفوعة اأمام املحاكم الع�ضكریة وبیان 
لأي  �رضط لزم  اأي حمكمة  ت�ضدره  الذي  احلكم  اأ�ضباب 

اإمكانیة ا�ضتئناف ولأي اإ�رضاف فعال يف هذا ال�ضدد. 

املبداأ رقم ١٥
�سمان احلق يف الدفاع واحلق يف حماكمة عادلة 

ومن�سفة

حقوق  ممار�ضة  �ضمان  الظروف،  جمیع  يف  یجب، 
الع�ضكریة.  املحاكم  اأمــام  التام  الوجه  علی  الدفاع 
املحاكم  يف  ق�ضائیة  اإجراءات  كل  ت�ضمل  اأن  ویجب 

الع�ضكریة ال�ضمانات التالیة: 
حق كل متهم بارتكاب جرمیة اأن یعترب بریئًا اإىل اأن  )اأ( 

تثبت اإدانته قانونًا؛ 
اجلرمیة  بتفا�ضیل  اإبطاء  دون  متهم  كل  اإعــالم  )ب( 
واأثناءه  ق�ضیته  النظر يف  قبل  ومتتعه  اإلیه،  املوجهة 
باحلقوق والت�ضهیالت الالزمة للدفاع عن نف�ضه؛

علی  اإل  جرم  علی  �ضخ�ص  اأي  معاقبة  جتوز  ل  )ج( 
اأ�ضا�ص امل�ضوؤولیة اجلنائیة الفردیة؛ 

اأن  يف  احلق  جرمیة  بارتكاب  اتهم  �ضخ�ص  لكل  )د( 
یحاكم دون تاأخری ل مربر له وبح�ضوره؛

اأن  بارتكاب جرمیة احلق يف  اتهم  )هـ( لكل �ضخ�ص 
من  حمام  بوا�ضطة  اأو  ب�ضخ�ضه  نف�ضه  عن  یدافع 
یدافع  من  وجود  يف  بحقه  یخطر  واأن  اختیاره، 
تزوده  واأن  عنه،  یدافع  من  لدیه  یكن  مل  اإذا  عنه 
العدالة  م�ضلحة  كانت  كلما  حكمًا،  املحكمة 
تقت�ضي ذلك، مبحاٍم یدافع عنه، دون حتمیله اأجراً 
هذا  لدفع  یكفي  ما  لدیه  یكن  مل  اإذا  ذلك  علی 

الأجر؛
�ضد  ال�ضهادة  علی  �ضخ�ص  اأي  اإكــراه  یجوز  ل  )و( 

نف�ضه اأو القرار بذنب؛ 
يف  احلــق  جرمیة  بارتكاب  اتهم  �ضخ�ص  لكل  )ز( 
ا�ضتجواب �ضهود الثبات بنف�ضه اأو بوا�ضطة طرف 
اآخر، واحل�ضول علی موافقة علی ا�ضتدعاء �ضهود 
النفي وا�ضتجوابهم يف ظروف مماثلة ل�ضتجواب 

�ضهود الثبات؛ 
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)ح( ل یجوز ال�ضتناد، كعن�رض اإثبات يف الجراءات، 
احل�ضول  مت  اأنه  یثبت  "دلیل"  اأو  ت�رضیح  اأي  اإىل 
اأو  القا�ضیة  املعاملة  اأو  التعذیب  طریق  عن  علیه 
ج�ضیمة  انتهاكات  اأیة  اأو  املهینة،  اأو  الالاإن�ضانیة 

اأخری حلقوق الن�ضان، اأو بطرق غری م�رضوعة؛
)ط( ل جتوز اإدانة اأحد بارتكاب خمالفة بال�ضتناد اإىل 

�ضهادات جمهولة امل�ضدر اأو اأدلة �رضیة؛
وفقًا  اللجوء  حق  بجرمیة  اأدیــن  �ضخ�ص  لكل  )ي( 
للقانون اإىل حمكمة اأعلی درجة كي تعید النظر يف 

حكم الإدانة والعقوبة ال�ضادرة �ضده؛
باإدانته،  احلكم  لدی  مدان،  �ضخ�ص  كل  یخطر  )ك( 
وغریها،  القانونیة  النت�ضاف  �ضبل  يف  بحقوقه 

وكذلك بالآجال الزمنیة ملما ر�ضتها. 

اأ�ضارت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�ضان، يف تعلیقها العام 
الدويل  )العهد  من   ١٤ املادة  "اأحكام  اأن  اإىل   ١3 رقم 
جمیع  علی  تنطبق  وال�ضیا�ضیة(  املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص 
هذه  نطاق  يف  تندرج  التي  الق�ضائیة  والهیئات  املحاكم 
املادة، �ضواء اأكانت عادیة اأو متخ�ض�ضة" )الفقرة ٤(. وقد 
راأت اللجنة، يف �ضوابقها الق�ضائیة ويف تعلیقها العام رقم 
2٩ اأنه ل میكن اخلروج علی العدید من احلقوق الإجرائیة 
وال�ضمانات الق�ضائیة املن�ضو�ص علیها يف املادة ١٤ من 
الثماننی، املعقودة يف  العهد. وقررت اللجنة يف دورتها 
عام 2٠٠٤، اإ�ضدار تعلیق عام جدید علی املادة ١٤ من 

العهد، وخا�ضة لتحدیث التعلیق العام رقم ١3.

اأما القانون الإن�ضاين الدويل فی�ضع، من ناحیته، �ضمانات 
دنیا، يف جمال الق�ضاء)2٤(. وتن�ص الفقرة ٤ من املادة ٧5 
من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقیات جنیف علی نف�ص 
ال�ضمانات الق�ضائیة املن�ضو�ص علیها يف الفقرتنی 2 و 3 
من املادة ١٤ من العهد، وكذلك لل�ضمانات املن�ضو�ص 
میكن  ل  املــادة  وهــذه  العهد.  من   ١5 املــادة  يف  علیها 
اخلروج علیها مبوجب الفقرة 2 من املادة ٤ من العهد. 
الإن�ضان  بحقوق  املعنیة  اللجنة  اأن  علی  الت�ضدید  وینبغي 
ذكرت، يف التعلیق العام رقم 2٩،  ما یلي: "مبا اأن بع�ص 
عنا�رض احلق يف حماكمة عادلة هي عنا�رض یكفلها �رضاحة 

القانون الإن�ضاين الدويل اأثناء النزاع امل�ضلح، لتری اللجنة 
الطوارئ  ال�ضمانات يف حالت  بهذه  التقید  لعدم  مربراً 

الأخری" )الفقرة ١٦(. 

وقد اعرُت�ص علی قیام حمامنی ع�ضكرینی بتقدمی امل�ضاعده 
باعتبارها  املحكمة،  تعینهم  عندما  خا�ضة  القانونیة، 
�ضوء  ويف  الدفاع.  حقوق  احرتام  مع  تتوافق  ل  ممار�ضة 
"نظریة املظهر"، فاإن جمرد ح�ضور حمامنی ع�ضكرینی ی�رض 
مب�ضداقیة هذه املحاكم. لكن التجربة تبنی اأن الجتاه نحو 
اإذا ثبت  ال�ضتقالل املطلق لوظیفة املحامي الع�ضكري - 
غمو�ص  من  الت�ضمیة  هذه  یكتنف  ما  رغم  حقیقي  اأنه 
اأ�ضا�ضي - ی�ضاعد علی �ضمان دفاع فعال للمتهم یتوافق 
الع�ضكري،  الق�ضاء  لها  یخ�ضع  التي  الوظیفیة  القیود  مع 
ول �ضیما عند تطبیقه خارج اإقلیم الدولة. ویبقی اأن حریة 
اختیار املحامي یجب اأن تظل هي املبداأ، فیكون مبقدور 
یرغب يف  اإن مل یكن  اختیاره  ال�ضتعانة مبحام من  املتهم 
من  فبدًل  لذا  ع�ضكري.  حمام  م�ضاعدة  من  ال�ضتفادة 
اإلغاء وظیفة املحامي الع�ضكري كلیا، بدا من  اإىل  الدعوة 
بتوافر �رضطنی هما:  احلايل، رهنًا  الجتاه  الأف�ضل مواكبة 
كفالة مبداأ حریة املتهم يف اختیار حمام میثله و�ضمان متتع 

املحامي الع�ضكري بال�ضتقالل املطلق.

املبداأ رقم ١٦ 
حق ال�سحايا فی ح�سور الإجراءات الق�سائية 

املحاكم  باخت�ضا�ص  املتعلقة  باملبادئ  امل�ضا�ص  دون 
�ضحایا  املحاكم  هذه  ت�ضتبعد  األ  ینبغي  الع�ضكریة، 
الق�ضائیة،  اأو ورثتهم من ح�ضور الجراءات  اجلرائم 
مبا فی ذلك التحقیقات. ویجب اأن ت�ضمن الجراءات 
الق�ضائیة للمحكمة الع�ضكریة الحرتام الفعلي حلقوق 
لهم  تكفل  ــاأن  ب  - ورثتهم  اأو   - اجلرائم  �ضحایا 

ال�ضمانات التالیة:
اجلنائیة  الوقائع  عن  الإبالغ  حق  لهم  یكون  اأن  )اأ( 
تت�ضنی  حتی  الع�ضكریة  املحاكم  علی  وعر�ضها 

لهم اإقامة دعوی ق�ضائیة؛
)ب( اأن یكون لهم عمومًا احلق يف التدخل يف الإجراء 
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الإجراء  يف  امل�ضاركة  لهم  تت�ضنی  واأن  الق�ضائي 
وخا�ضة  الدعوی،  يف  طرف  ب�ضفة  الق�ضائي 
كمدع مدين، اأو طرف ثالث متدخل، اأو طرف 

یقیم دعوی خا�ضة؛
)ج( اأن تتاح لهم �ضبل النت�ضاف القانونیة التي تكفل 
ت�ضدرها  التي  والأحكام  القرارات  يف  الطعن 
حلقوقهم  خمالفة  تكون  والتي  الع�ضكریة  املحاكم 

اأو م�ضاحلهم؛
اأي  ومن  املعاملة  �ضوء  من  احلمایة  لهم  تكفل  اأن  )د( 
عمل من اأعمال التخویف اأو النتقام التي قد تن�ضاأ 
الإجــراءات  يف  امل�ضاركة  عند  اأو  ال�ضكوی  عن 

الق�ضائیة.

يف اأحیان كثریة جداً ی�ضتثنی املجني علیه من التحقیق عند 
الق�ضیة  ی�ضجع حفظ  مبا  وجود حمكمة ع�ضكریة خمت�ضة، 
وال�ضفقات  ال�ضتن�ضاب  لأ�ضباب  اإجراء  اأي  اتخاذ  دون 
ال�ضحایا  بحقوق  ت�ضتخف  التي  الودیة  والت�ضویات 
وم�ضاحلهم. وینبغي و�ضع حد لهذا ال�ضكل ال�ضارخ من 
�ضارمة  ب�ضورة  حتدیده  اأو  القانون،  اأمام  الت�ضاوي  عدم 
اأو  ال�ضحیة،  ح�ضور  یكون  اأن  ویجب  ذلك.  یتم  ریثما 
ورثته، اإلزامیًا واأن یكون هناك من میثله كلما طلب ذلك، 
يف جمیع مراحل التحقیق واأثناء جل�ضات النطق باحلكم، 
مع اإمكانیة الو�ضول قبل ذلك اإىل كافة م�ضتندات امللف.

املبداأ رقم ١٧
اجراءات التظلم اأمام املحاكم العادية

حماكم  فیها  توجد  التي  ــالت  احل جمیع  يف  ینبغي 
الدرجة  حماكم  علی  اخت�ضا�ضها  یقت�رض  اأن  ع�ضكریة 
التظلم  ـــراءات  اإج مبا�رضة  ینبغي  وبالتايل  الأول، 
املدنیة، ويف جمیع  املحاكم  اأمام  الطعون  وخ�ضو�ضًا 
احلالت ینبغي اأن تقوم املحكمة املدنیة العلیا بالف�ضل 

يف املنازعات املتعلقة بال�رضعیة القانونیة.
اأما الق�ضایا املتعلقة بتنازع الخت�ضا�ضات والولیات 
الق�ضائیة بنی املحاكم الع�ضكریة وحماكم القانون العام 
فیجب اأن تف�ضل فیها هیئة ق�ضائیة من درجة اأعلی مثل 

حمكمة علیا اأو حمكمة د�ضتوریة ت�ضكل جزءاً من نظام 
العادیة وتتاألف من ق�ضاة م�ضتقلنی وحمایدین  املحاكم 

واأكفاء.

قرارها  يف  امل�ضاألة  هذه  الإن�ضان  حقوق  جلنة  ــرزت  اأب
يف  واأ�ضارت  الق�ضائي  النظام  نزاهة  ب�ضاأن   3٠/2٠٠5
املن�ضاأة ح�ضب الأ�ضول  القانونیة  "الإجراءات  اإىل  النهایة 
واملعرتف بها، طبقًا للقانون الدويل، ب�ضمانات للمحاكمة 
واحلكم"  الإدانة  ا�ضتئناف  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  الرتیهة، 

)الفقرة ٨(. 

الع�ضكریة  واإذا كانت الخت�ضا�ضات الوظیفیة للمحاكم 
الأوىل،  الدرجة  من  املحاكم  هذه  اإبقاء  تف�رض  اأن  میكن 
فاإنه لی�ص هناك اأي مربر لوجود ت�ضل�ضل متدرج مواز من 
املحاكم الع�ضكریة، خارج نطاق القانون العام. وبالعك�ص 
املحاكم  جانب  من  العدل  اإقامة  ح�ضن  متطلبات  فاإن 
الطعن  الطعن، ول �ضیما  اأن �ضبل  الع�ضكریة تعني �ضمنیًا 
املتعلق بال�رضعیة، متار�ص اأمام املحاكم املدنیة. وهكذا فاإنه 
يف مرحلة ال�ضتئناف اأو - علی الأقل - النق�ص، ت�ضكل 
الق�ضائي  اجلهاز  من  لیتجزاأ  "جزءاً  الع�ضكریة  املحاكم 
الأعلی  املدنیة  املحاكم  اأمام  الطعن هذه  و�ضبل  العادي". 
واأی�ضًا  املتهم  لل�ضخ�ص  متاحة  تكون  اأن  یجب  درجة 
للمجني علیهم، الأمر الذي یفرت�ص قبول املجني علیهم 

يف الإجراءات، ول �ضیما يف مرحلة املحاكمة.

وباملثل، ینبغي اإن�ضاء اآلیة ق�ضائیة حمایدة حلل م�ضكلة تنازع 
اأ�ضا�ضي لأنه  الولیة الق�ضائیة اأو الخت�ضا�ص. وهذا املبداأ 
ی�ضمن األ ت�ضكل املحاكم الع�ضكریة نظامًا ق�ضائیًا موازیًا 
یخرج عن رقابة ال�ضلطة الق�ضائیة. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن 
مب�ضاألة  املعني  اخلا�ص  املقرر  باتباعه  اأو�ضی  قد  املبداأ  هذا 
خارج  الإعدام  بحالت  املعني  اخلا�ص  واملقرر  التعذیب 

نطاق الق�ضاء اأو باإجراءات موجزة اأو تع�ضفًا )25(.

املبداأ رقم ١٨
الطاعة الواجبة وم�سوؤولية الروؤ�ساء

املحاكم  باخت�ضا�ص  املتعلقة  باملبادئ  امل�ضا�ص  دون 
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الع�ضكریة: 
اأحد  لإعفاء  الواجبة  بالطاعة  التذرع  یجوز  ل  )اأ( 
التي  اجلنائیة  م�ضوؤولیته  من  الع�ضكرینی  الأفــراد 
حلقوق  �ضارخة  انتهاكات  لرتكابه  یتحملها 
الق�ضاء  نطاق  خــارج  الإعــدام  مثل  الإن�ضان، 
اأو جرائم احلرب  الق�رضي والتعذیب،  والختفاء 

اأو اجلرائم �ضد الإن�ضانیة؛
انتهاكات  بارتكاب  املروؤو�ضنی  اأحــد  قیام  )ب( 
خارج  الإعــدام  مثل  الإن�ضان،  حلقوق  �ضارخة 
جرائم  اأو  الق�رضی  الختفاء  اأو  الق�ضاء  نطاق 
احلرب اأو اجلرائم �ضد الإن�ضانیة، ل یعفي روؤ�ضاءه 
من م�ضوؤولیتهم اجلنائیة اإن هم امتنعوا عن ممار�ضة 
ارتكاب  وقف  اأو  ملنع  لهم  املخولة  ال�ضالحیات 
معلومات  اإذا كانت.بحوزتهم  النتهاكات  تلك 
اأو  ُترتكب  كانت  اجلرمیة  اأن  مبعرفة  لهم  ت�ضمح 

علی و�ضك اأن ُترتكب.

یخ�ضح  اأن  ینبغي  لل�رضعیة،  ال�ضتعرا�ص  هذا  �ضیاق  يف 
اأحیان كثریة  الواجبة، الذي ی�ضت�ضهد به يف  الطاعة  مبداأ 
الع�ضكریة،  املحاكم  اأمــام  �ضیما  ول  املحاكم،  اأمــام  به 
بناء علی  بذلك  النتهاكات  مرتكب  قیام  التالیة:  للقیود 
اجلنائیة.  م�ضوؤولیته  من  ُیعفیه  ل  رئی�ضه  من  تلقاه  اأمر 
ومیكن علی اأكرث تقدیر اعتبار هذا الظرف �ضببًا لتخفیف 
لها.  "الظروف املخففة"  اأ�ضباب  العقوبة ولی�ص �ضببًا من 
وبالعك�ص، فاإن النتهاكات التي یرتكبها اأي مروؤو�ص ل 
اإذا كانوا یعرفون،  تعفي روؤ�ضاءه من م�ضوؤولیتهم اجلنائیة 
اأو كانت لدیهم اأ�ضباب تدعوهم اإىل معرفة اأن مروؤو�ضهم 
ارتكب اأو كان علی و�ضك ارتكاب تلك النتهاكات ومل 
یتخذوا اأیة تدابری كان بو�ضعهم اتخاذها ملنع ارتكاب هذه 

النتهاكات اأو ردع مرتكبیها.
 

فیما  یجوز،  ل  اأنه  علی  الت�ضدید  مبكان  الأهمیة  ومن 
التذرع  اجلنائیة،  وامل�ضوؤولیة  اجلنائیة  باملالحقة  یتعلق 
بالأمر الذي ی�ضدره رئی�ص اأو �ضلطة عامة لتربیر عملیات 
الإعدام خارج نطاق الق�ضاء اأو حالت الختفاء الق�رضي 
�ضد  اجلرائم  اأو  احلرب  جرائم  اأو  التعذیب  اأعمال  اأو 
الإن�ضانیة، ول التذرع به لإعفاء مرتكبي تلك الأفعال من 

م�ضوؤولیتهم اجلنائیة الفردیة. ویوؤكد العدید من ال�ضكوك 
الدولیة هذا املبداأ.

ویر�ضي القانون الدويل قاعدة اأن الرئی�ص یتحمل امل�ضوؤولیة 
اجلنائیة عن النتهاكات ال�ضارخة حلقوق الإن�ضان وجرائم 
املوظفون  یرتكبها  التي  الإن�ضانیة  �ضد  واجلرائم  احلرب 
ویعرتف  الفعلي.  اإ�رضافه  و/اأو  ل�ضلطته  یخ�ضعون  الذین 
الدولیة  الق�ضائیة  وال�ضوابق  الدولیة  ال�ضكوك  من  العدید 
اجلنائیة  امل�ضوؤولیة  مببداأ  الوطنیة  الت�رضیعات  من  والعدید 

للموظف القیادي املتهاِون.

املبداأ رقم ١٩
عدم توقيع عقوبة الإعدام

الجتاه  الع�ضكري  الق�ضاء  قواننی  تعك�ص  اأن  ینبغي 
الدويل نحو اإلغاء عقوبة الإعدام تدریجیًا، يف وقت 

ال�ضلم اأو احلرب علی ال�ضواء. ول یجوز باأي حال من 
الأحوال توقیع عقوبة الإعدام: 

علی الأ�ضخا�ص الذین مل یبلغوا من العمر ١٨�ضنة  )اأ( 
عند ارتكاب اجلرمیة؛ 

)ب( علی احلوامل واأمهات الأطفال �ضغار ال�ضن؛ 
اأ�ضكال  من  ب�ضكل  امل�ضابنی  الأ�ضخا�ص  علی  )ج( 

الق�ضور العقلي اأو الذهني.

اإن الجتاه املالَحظ �ضوب اإلغاء عقوبة الإعدام تدریجیًا، 
یت�ضع  اأن  ینبغي  الدولیة،  اجلرائم  ق�ضایا  يف  ذلك  يف  مبا 
من  اأقل  �ضمانات  یوفر  الذي  الع�ضكري  الق�ضاء  لی�ضمل 
تلك التي یوفرها الق�ضاء العادي، ذلك اأن اخلطاأ الق�ضائي 

هو بطبیعته يف هذه احلالة خطاأ ل رجعة فیه.

فاإن  الإعــدام  عقوبة  یحظر  ل  الدويل  القانون  كان  واإذا 
وا�ضح  ب�ضكل  متیل  الدولیة  الإن�ضان  حقوق  �ضكوك 
حظر  مراعاة  خا�ص،   بوجه  ویجب،    . اإلغائها)2٦(  اإىل 
يف  ال�ضعفاء  ال�ضخا�ص  علی  الإعـــدام  عقوبة  توقیع 
للفقرة 5  طبقًا   ، الق�رضَّ علی  وبالذات  الظروف،   جمیع 

2٤
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دوریًا  التاأكد  یجدر  الإقلیم،  خارج  باأو�ضاع  اأو  ال�ضالم 
من ا�ضتمرار هذه ال�رضورة الوظیفیة.

وینبغي اأن تتوىل هیئة م�ضتقلة مهمة مراجعة قواننی الق�ضاء 
الع�ضكري، وینبغي لها اأن تو�ضي بالإ�ضالحات الت�رضیعیة 
املربَّرة وبالتايل  املتبقیة غری  لتقیید الخت�ضا�ضات  الالزمة 
العودة باأق�ضی ما میكن اإىل اخت�ضا�ضات املحاكم املدنیة، 

مع احلر�ص علی جتنب اأي جترمی مزدوج. 

وینبغي بوجه عام اأن ت�ضمن هذه املراجعة الدوریة مالءمة 
مربراته  یخ�ص  فیما  وفعالیته  للغر�ص  الع�ضكري  الق�ضاء 
هذه  د  جت�ضِّ اأن  اأی�ضًا  املفرو�ص  ومن  العملیة.  الناحیة  من 
املراجعة الطابع الدمیقراطي متامًا ملوؤ�ض�ضة مطاَلبة باأن تكون 
م�ضوؤولة عن الأعمال التي تقوم بها اأمام ال�ضلطات العامة 
وعموم املواطننی. وهكذا میكن اأخریاً اإجراء نقا�ص حول 
وجود الق�ضاء الع�ضكري يف ذاته ب�ضكل �ضفاف متامًا يف 

جمتمع دمیقراطي.

املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   ٦ املادة  من 
بعقوبة  احلكم  یجوز  "ل  اأنه  علی  تن�ص  التي  وال�ضیا�ضیة، 
الإعدام علی جرائم ارتكبها اأ�ضخا�ص دون الثامنة ع�رضة 
اأی�ضًا  حمظور  الإعدام  عقوبة  وفر�ص   ."]...[ العمر  من 
ال�ضًن،  الأطفال �ضغار  واأمهات  الن�ضاء احلوامل  يف حالة 
والأ�ضخا�ص امل�ضابنی بق�ضور عقلي اأو ذهنًي، كما ی�ضری 
ب�ضاأن   5٩/2٠٠5 الإن�ضان  حقوق  جلنة  قرار  ذلك  اإىل 
)اأ(  الفرعیة  الفقرات   ،٧ )الفقرة  الإعدام  عقوبة  م�ضاألة 

و)ب( و)ج((. 

ما  التي  الدول  "جمیع  اللجنة  حثت  نف�ضه،  القرار  ويف 
اأن  اأن تكفل  ُتبقي علی عقوبة الإعدام علی ]...[  زالت 
املعرو�ضة  تلك  فیها  مبا  القانونیة،  الإجراءات  كل  تكون 
علی حماكم خا�ضة اأو هیئات ق�ضائیة خا�ضة، ل �ضیما تلك 
املرتبطة بجرائم یعاَقب علیها بالإعدام، مطابقة لل�ضمانات 
الدويل  العهد  املادة ١٤ من  الواردة  يف  الدنیا  الإجرائیة 
الفقرة   ،٧ )الفقرة  وال�ضیا�ضیة"  املدنیة  باحلقوق  اخلا�ص 
اللجنة  قرار  یو�ضي  اخل�ضو�ص،  وبهذا  )هـ((.  الفرعیة 
علی  الإعدام  فر�ص عقوبة  با�ضتثناء  الفرعیة 25/2٠٠٤ 
املدنینی من قبل املحاكم الع�ضكریة اأو املحاكم التي ت�ضم 
واحداً اأو اأكرث من اأفراد القوات امل�ضلحة. ومن املفرو�ص 
اأن ی�ضمل ذلك اأی�ضًا حالة امل�ضتنِكفنی �ضمرییًا من اخلدمة 
من  كهاربنی  ع�ضكریة  حماكم  حتاكمهم  الذین  الع�ضكریة 

اخلدمة الع�ضكریة.

املبداأ رقم ٢٠
مراجعة قواننی الق�ساء الع�سكري

ملراجعة  الع�ضكري  الق�ضاء  قواننی  تخ�ضع  اأن  ینبغي 
من  و�ضفاف  م�ضتقل  نحو  علی  منتظمة جتري  دوریة 
الع�ضكریة  املحاكم  اخت�ضا�ضات  توافق  �ضمان  اأجل 
علی  التعدي  دون  البحتة،  الوظیفیة  ال�رضورة  مع 
ل  تخوَّ اأن  وینبغي،  بل  میكن،  التي  الخت�ضا�ضات 

للمحاكم املدنیة العادیة. 

یرتبط  الع�ضكریة  املحاكم  لوجود  الوحید  املربر  كان  ملّا 
حفظ  بعملیات  ال�ضلة  ذات  الوقائع  مثل  عملیة،  بوقائع 

مالحظة: جمیع املراجع التي مل یتم ترجمتها اىل اللغة 
العربیة میكن الرجوع لها يف الق�ضم الجنلیزي
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