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 ة ـمـــقــدمـ
 

 وقد وهبوا عقال ،متساويين في الكرامة والحقوق، الناس أحرارايولد جميع 
ذلك هو محتوى نص المادة  .وضميرا وعليهم أن  يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء

األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
  .1)(1948 ديسمبر 10

   

ذلك ألن ما ،  هذا ال يعني أنهم يظلون أحرارااإذا كان الناس يولدون فعال أحرار
من الظروف تدخل في حياتهم، البعض منها تدعم ، هناك جملة بين والدتهم وهالكهم

  .حريتهم وتساعدهم على تفتح شخصيتهم والبعض اآلخر تحول دون تحقيق تلك الغاية
 

 األلفاظ تلكالحي لتلك الوثيقة لوجدنا أن فلو تعمقنا في دراسة التركيب االصط
 تعبر عن خلفية فلسفية لحقوق اإلنسان وكذلك إنما ،)2( والتي كانت محل جدال،المستخدمة

 ونكتفي هنا بالذكر على سبيل .الوضعية التي كانت عليها تلك الحقوق أثناء إعدادها
الن الفرنسي لحقوق اإلنسان  من اإلع من المادة األولى  أن تلك المادة مستوحاة،االستدالل
  ."اويعيشون أحرار" وتم حذف منها كلمة ،)3(1789 لسنة والمواطن

  

صارت  القلق بما  علىالوضعية التي كانت عليها حقوق اإلنسان آنذاك تبعثإن 
وجد اإلنسان نفسه أمام دولة تنتهك و ،مستوى الداخلي والدوليالق على اخترموضوع ا

  . بهليل االهتمامقحقوقه وأمام مجتمع دولي 
  

  لتنظيم ئلم يعتن القانون الدولي في مفهومه التقليدي بحقوق اإلنسان كونه أنش
عالقات بين الدول، فقواعده لم تكن تخاطب الفرد لتقرير حقوق لصالحه أو تفرض عليه 

كن من الممكن إثارتها على الساحة الدولية تالعالقة بين الفرد ودولته لم كما أن  ،التزامات
  .)4(اعتبارها من المسائل الداخليةب

 

  ــــــــــــــــــــــــ
 10 في ةالمؤرخ )3-د(ألف  217 الجمعية العامة بموجب الئحة أعتمد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونشر -1

   .hc.unhchr.www :، راجع موقع األنترنت لهيئة األمم المتحدة1948ديسمبر 
  دار القصبة للنشر، ،جع في هذا الشأن، عبد العزيز طبي عناني، مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسانار -2

 .22- 19ص  ص، 2003، الجزائر
  :راجع في شأن ذلك  -3

-Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, édition Dalloz, Armand Colin, Paris, France,  
2003, p 44. 

 
يولد الناس أحرارا و يعيشون أحرارا، متساويين " : تنص المادة األولى من اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن- 

 ):ترجمة شخصية"(عامةالمصلحة الال تمييز اجتماعي إال لتحقيق  .في الحقوق
-Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales  ne peuvent être fondées 

que  sur l’utilité commune.  
-Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, Bruylant,  Bruxelles 2004, p 32.  

  : راجع في شان ذلك–4
وق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية،  عبد الواحد محمد الفار، قانون حق-  

  .5، ص 1991القاهرة، 
- Rusen ERGEC, op. cit, p 22. 

 - ة الجزائر ـ جامع–ة للمحماة ـالمهني ملخص دروس في حقوق اإلنسان ألقيت على طلبة الكفاءة" العربي كسال  -
   .3 ص ،)غير منشور (،2005-2004 السنة الجامعية -كلية الحقوق
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ادة ـأما على المستوى الداخلي، كانت الدولة تستعين بذلك المفهوم السلبي للسي
   .لتذرع بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، لضرب تلك الحقوقل الوطنية

 

 على حد تعبير تلك الوضعية التي تميزت بتناسي حقوق اإلنسان وازدرائها،أفضت 
  .العالمي لحقوق اإلنسان، إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنسانيديباجة  اإلعالن 

  

 المجتمع الدولي ، واستخلص أحدايإذا كان القانون ال يحمي الجميع فلن يحم
، يتمثل في كون عدم احترام حقوق اإلنسان على المستوى ينتيالدرس من الحربين العالم

 إقامة عالقة  أدى به إلىمما ،)1(الداخلي سيؤدي إلى انتهاكها على المستوى الدولي
  .ترابطية بين األمن والسلم الدوليين وضرورة حماية حقوق اإلنسان

  

حقوق  حماية ضرورة إدراج في يالدول المجتمع أخذه ىالذ الوعي ذلك يستدل
األمن  حماية أجل من الثانية الحرب العالمية بعد المبرم ،)2(األمم المتحدة ميثاق في اإلنسان
  .حقوق اإلنسان وحماية إقرار بغية المنظمة أدتها ىالت المختلفة الجهود وكذلك وليينالد والسلم

  

 بوضع اإلعالن المتحدة مشروعها المتعلق بتقنين حقوق اإلنسان مهدت األمم
 ديسمبر 10 صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ى لحقوق اإلنسان الذيالعالم

1948.  
  

، وذلك لصدوره )4( خال من القوة اإللزامية أنهاإلعالنفي  يرى )3( البعضإذا كان
ق الدولية العالمية واإلقليمية نذكر من يواثم إال أنه شكل مرجعية إلعداد الفي شكل توصية

وق ـالحقب يانـالثو ،ةـة والسياسيـوق المدنيـبينها العهدين الدوليين يتعلق األول بالحق
  . )5( الملحق بالعهد األولذلك البروتوكول االختيارياالقتصادية واالجتماعية والثقافية وك

  

من ى بحقوق اإلنسان إلى البحث عن الوسائل التي العالميى اهتمام التنظيم الدولأد 
ر الضمانات القضائية وغير ـ نذكوسائل ومن بين تلك ال،شأنها أن تضمن احترامها

  .القضائية
  ــــــــــــــــــــــــ

  : راجع في شأن ذلك– 1
  .10 ، ص1985  ، القاهرةى اإلقليمىعزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدول -

- Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, 3e édition,  Presses   Universitaires    
de France, Paris, France, 1997, p 43. 

 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة الخاص بنظام 1945 جوان 26ميثاق األمم المتحدة في  وقع -2
، ويعتبر النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما 1945 أكتوبر 24الهيئة الدولية ودخل حيز التنفيذ في 

 في 109 المادة ى، وعل1963ا الميثاق في سنة  من هذ61 و27 و23 المواد ىولقد تم إدخال تعديالت عل. للميثاق
 .org.un.www: ، راجع موقع األنترنت لهيئة األمم المتحدة1965عام 

  

-3 Voir Frédéric SUDRE, op. cit, pp 110 et 111.  
 

  . من هذا البحث22 و21 تين بشأن القوة اإللزامية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان راجع الصفح-4
 2200اعتمدت المواثيق الثالثة هذه وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -5

 بالنسبة للعهد 49  طبقا للمادة 1976 مارس 23 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1966 ديسمبر 16المؤرخ في ) 21د(ألف
 بالنسبة للعهد الثانى، وقد إنضمت اليها الجزائر 27 طبقا للمادة 1976جانفي  3األول والبروتوكول اإلضافي له و

، 8، 1على المواد  مع إصدار إعالنات تفسيرية 16/05/1989المؤرخ في  89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 من 23 ،22 ، 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  وكذلك على المواد 23 و13

بالجريدة  ونشرت )17/05/1989 المؤرخة في 20جـ ر رقم ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 ، المرجععبد العزيز طبي عناني :، راجع أيضاch.unhchr.www :راجع موقع األنترنت 1997سنة،  11الرسميةالعدد 

   .125ص  ،2005 الجزائر، هومة، دار العادلة، المحاكمة ضمانات في الوجيز دالندة، يوسف ،45 ص السابق،
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التابعة  حادا أمام لجنة حقوق اإلنسان جدال اإلنسان لحقوق وضع ضمانات ثارألقد 
بإنشاء  وذلك قضائية وضع ضمانات باقتراح فهناك دول بادرت ،المتحدة األمم لمنظمة
بسيادة  تتعلق العتبارات االقتراح ذلك رفضت وأخرى اإلنسان لحقوق دولية محكمة
 .)1(الدولة

  

 وضع أجهزة قضائية لضمان حقوق اإلنسان وذلك صدمتافأمام العراقيل التي 
 اكتفى التنظيم الدولي العالمي بوضع أجهزة ،ألسباب تتعلق باعتبارات سياسية إيديولوجية

   .والتقارير  عن طريق الشكاوىارستمالرقابة غير القضائية على حقوق اإلنسان 
 

 القضائية لحماية حقوق رقابةرغم افتقار التنظيم  الدولي العالمي إلى أجهزة ال
 دوره الفعال ، إال أن هذا ال ينقص)2(الموضوعاإلنسان على حد تعبير الدراسات بشأن هذا 

بها لوضع  نا باعتبارها مرجعية يستع،في إقرار تلك الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان
   .مستوى الوطنيالأجهزة قضائية فعالة على مستوى التنظيم الدولي اإلقليمي وكذا على 

  

إن افتقار التنظيم الدولي العالمي لحقوق اإلنسان إلى أجهزة الرقابة القضائية ال يقلل 
 باعتبارها ،دوره في إقرار ورسم المبادئ القضائية وجعلها التزامات على عاتق الدول

  .اطبة بااللتزامات المنصوص عليها في الميثاق الدولي لحقوق اإلنسانالمخ
  

دفع افتقار التنظيم الدولي العالمي لحقوق اإلنسان ألجهزة القرار النهائي بالتنظيم 
الدولي اإلقليمي لحقوق اإلنسان إلى وضع أجهزة مخولة بسلطات اتخاذ قرارات في 

  .نمواجهة الدول في حالة خرقها لحقوق اإلنسا
 

 التنظيم الدولي األوروبي واألمريكي ا فماعد،كل التنظيمات  يعني هذا األمراللكن 
   .فإن التنظيم اإلفريقي عرف تأخرا في هذا المجال

  

ة من طرف القانون الدولي طب بكونها المخا،ن تدويل حقوق اإلنسان ال يعفي الدولةإ
 وذلك استنادا إلى تعهداتها ،حرياته من التزاماتها بمراعاة حقوق اإلنسان و،لحقوق اإلنسان

لحقوق  يمبالتعاون مع األمم المتحدة على حد التعبير الذي جاء في ديباجة اإلعالن العال
 إقامة أجهزة قضائية فعالة من شأنها أن تحمى  هذه، ومن بين التزامات الدولة،نساناإل

 . أتتحقوق اإلنسان من االنتهاكات حيثما 
 

 تناابع أوال من قناعنلضمانات القضائية لحقوق اإلنسان  بموضوع ااهتمامناإن 
أهميتها في تحويل حقوق اإلنسان من نظرية ب ،كباحث في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  .فلسفية مجردة إلى حقيقة مجسدة
  ــــــــــــــــــــــــ

1- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  p 34. 
 

  :راجع في شأن ذلك  -2
  .46، ص المرجع السابق، ى اإلقليمىحماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدول عزت سعد السيد البرعي، -
،  عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، حقوق اإلنسان وحرياته -

   .75ص ، 2005 األردن،
 ةـة الجامعينـ الس-وقـ كلية الحق–رـة الجزائـ جامع،انـوق اإلنسـمحمد محي الدين، محاضرات في حق -

   .40، ص )غير منشور (2003 -2002
 

ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في في شيترعبد الوهاب، الرقابة على حقوق اإلنسان  -
 .2،  ص 2003-2002 السنة الجامعية -تيزي وزو- لحقوق اإلنسان، جامعة مولود معمريفرع القانون الدولي
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 أهمية  ذات لهذا الموضوع يجد سببه في كون تلك الضمانات القضائيةناإن اختيار
يكون هناك  أن كبيرة في حماية حقوق اإلنسان، وفي صدد  ذلك  يرى البعض أنه ال يمكن

تجاج به أمام القاضي في حالة النزاع وأن تكون تلك حق إال إذا كان من الممكن االح
  .)1(الجهة قادرة على اتخاذ إجراءات قمعية في حالة عدم احترامه

  

البحث عما إذا كان النظام  لموضوعنا هذا، نااختيار كما نستهدف من وراء
 ،القضائية الدولية والمبادئ سالمقايي مع ويتالءمالقضائي القائم في بلدنا يستجيب 

 جهود الضمير اإلنساني، خاصة إذالكثمار األمم المتمدنة و ه وصلت إلياعتبارها نمطاب
 ، لحقوق اإلنساناحترامهاعلمنا أن كثيرا ما تتهم الجزائر على الساحة الدولية بعدم 

  : نذكر من بينهاراتااالعتب لمجموعة من يالجزائرمثال التركيز على ال اخترناو
  

لذي الزال يبحث على نظام أنجع لخروجه من األزمات نتمي إلى هذا البلد ان انإن
 القانوني والقضائي من انظامه ت الجزائراستنبط. ، سياسية وأمنيةاقتصادية عرفها، التي

 في ميدان حقوق اإلنسانة  التي لها جذور عميقاالستعماريةالنظام المعمول به في الدولة 
تعتبر  .أحكام الشريعة اإلسالمية ضا من أيت كما استنبط، البلد األم لهاهاإن لم نقل بأن

واالقتصادية، لقد   من الدول النامية األولى التي عرفت اإلصالحات السياسيةالجزائر
مشكلة  لقد عرفت. ساسية في شأن حقوق اإلنساناألة يدولالتفاقات الصادقت على ا

 ر نفسهاضتحرحمة والوئام المدني،  أنها لل مجموعة قوانين اتخذت ،واإلرهاب األقليات
 إلى ى أنتهذي الرشلونةمسار بوهي عضو في ، العالمية للتجارةظمة إلى المن مماضالنل
 و قد اتخذت مجموعة من اإلصالحات من أجل ،)2(روبيوم عقد شراكة مع اإلتحاد األابرإ

جذب االستثمار الخارجي وما ينطوي ذلك من شروط تتمثل في ضرورة احترام حقوق 
 .اإلنسان

 
شاملة وكذلك وة اديستبدانظمة أ إفريقي بما عرفت تلك القارة من نإنساثم ك

خلفة، لم يعرف تنظيمها اإلقليمي تاالنقالبات العسكرية والتمييز العنصري فهي قارة م
  .محكمة لحقوق اإلنسان إال مؤخرا

  
 في حالة عدم احترامها من طرف ناي حقوقمريد أن تحن هذا العالم إنسانثم ك
 .كونن حيثما نامي إليها، وأن تحمي حقوقنتنالدولة التي 

 
 إقامةرغم النتائج التي توصل إليها التنظيم الدولي في إقرار الضمانات القضائية و

فعالية تلك مدى  نءل عتسان اإال أنن االنتهاكاتأجهزة قضائية لحماية حقوق اإلنسان من 
  ؟الضمانات القضائية في حماية حقوق اإلنسان

 
 

  ــــــــــــــــــــــــ
1– Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 13. 
 

 االتفاق األوربي المتوسط لتأسيس ى، المتضمن الموافقة عل2005 أبريل 26 المؤرخ في 05-05 راجع القانون رقم -2
وعة األوربية والدول األعضاء فيه من جهة شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجم

 7 إلى رقم 1 والبروتوكوالت من رقم 6 إلى 1، وكذا مالحقه من 2002 أبريل سنة 22 يوم بفالونسياأخرى، الموقع 
  .2005 سبتمبر 1ودخل  هذا العقد حيز التنفيذ  في . )2005 أبريل 27 لي 30جـ ر عدد (  المرفق بهالثنائيةوالوثيقة 
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  البحث أوال عن، بحثنا هذاحولهاطرح اإلشكالية التي يتمحور  ءن ورارمى من
، وذلك اإلنسان لحقوق رسمها الميثاق الدولي ة التيـالقضائي فعالية الضمانات مدى

 االنتهاكات؟حقوق اإلنسان من تحمي بالتساؤل إلى أي مدى يمكن للضمانات القضائية أن 
 في حماية حقوق اإلنسان على مستوى  لقضائيةالضمانات اتلك عن مدى فعالية البحث ثم 

ير والمبادئ التي رسمها الميثاق يالمعابالتنظيم الوطني والتنظيم الدولي اإلقليمي بالمقارنة 
  . مرجعية لحقوق اإلنسانباعتبارهالدولي لحقوق اإلنسان 

  
وجود نصوص  إلىكما أن تخصيص موضوع بحثنا هذا لوقت السلم يرجع سببه 

 ي وكذلك إلختالف درجة إنتهاك حقوق اإلنسان في وقتحالتي السلم والحرب،في مختلفة 
  . الحالتينتا مختصة في كلئيةالسلم وفي والحرب وكذلك لوجود أجهزة قضا

    

ستعرض في ن ،فصول) 03( ثالثة هذا إلىنا بحثقسمنالدراسة الضمانات القضائية 
 و ر التنظيم الدولي العالمي،إطاالفصل األول الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان في 

إطار التنظيم الدولي تناول في الفصل الثاني الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان في ن
 في الفصل الثالث إلى الوقوف عند درجة استقبال المشرع الجزائري لنخلصاإلقليمي، 

 .للمبادئ والقواعد الضامنة للحقوق محل الدراسة
   

للخطة عند  لمعتمد عليها في وضع العناصر األخرىحاول تبرير المنهجية انكما س
 .تناول كل واحد منها
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  الفصل األول
  

  إطار التنظيم الدولي العالميالضمانات القضائية لحقوق اإلنسان في 
 
  

جهود التي عرفها المجتمع الدولي منذ الجاءت الحماية الدولية لحقوق اإلنسان إثر   
 كمثل كفالة الحد األدنى من الحقوق لألجانب، والحماية بداية القرن التاسع عشر،

الدبلوماسية وكذلك التدخل اإلنساني ونظام حماية األقليات الذي ساد قبل وخالل عهد 
  .)1(عصبة األمم وزال بزوال هذه األخيرة وحل محله نظام جديد

  

ت   أعمال همجية آذإلىها قد أفضيا ء حقوق اإلنسان وازدراىلما ثبت أن تناس  
عالم أفضل، الذي  لعيش في ل، كان البد من حماية أكثر لحقوق اإلنسانيضمير اإلنسانال

  .)2(هو غاية كل مجتمع إنساني
  

كما نص  )3(تحقيقا لتلك الحماية تم إدراج حقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة
ه تعمل  أنىعلمنه ج /55 المادة نصتفي إطار ذلك و. )4( ضرورة تعزيزها وحمايتهاىعل

ن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون ألاألمم المتحدة 
  .أي تمييز

  

عتبارات تتعلق باختالفات ثقافية، إيديولوجية إل راسات أنهدالغير أنه بينت 
 محكمة دولية لحقوق في غياب بعيدة عن نظام الحماية، ىوسياسية، فإن األمم المتحدة تبق

 أنه ال يمكن أن يكون هناك حق، إال إذا كان )6(وفي هذا الصدد يرى البعض، )5(ساناإلن
 قادرة هذه األخيرة في حالة النزاع وأن تكون ةيئقضاجهة من الممكن االعتراف به أمام 

  . اتخاذ إجراءات قطعيةىعل
  

 نصوص الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان يتضح جليا ىغير أنه عند إلقاء النظر عل
 بتنفيذ ا عاتق الدول التزامىلقوا علأ قد أخذوا وعيا بتلك الصعوبة وبالتالي واضعيها أن

  .تلك الحماية
  

ا التنظيم الدولي لم يترك الدولة تتصرف في تلك الحماية كما تشاء، ألنهغير أن 
السبب الذي أدي   تحقيق هذه الغاية،فيكانت وراء انتهاكات حقوق، كما بينت عجزها 

  . بهااالعتناء ىلدولي إلالتنظيم اب
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .11، ص المرجع السابق ،ى اإلقليمىحماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدول عزت سعد السيد البرعي، -1

2 – Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 4. 
 
  . من هذا البحث5ع هامش الصفحة راج عن ميثاق األمم المتحدة -3
 يشيع في العالم ألن...تعمل األمم المتحدة"...ه  أنى من ميثاق األمم المتحدة عل55من المادة " ج "ة جاء في الفقر-4

 بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفرقة بين الرجال احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
  ".لك الحقوق والحريات فعالوالنساء، ومراعاة ت

 :   راجع في هذا الصدد-5
  . 46المرجع السابق، ص  ،ي اإلقليميحماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدول عزت سعد السيد البرعي، - 

 -   Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 67. 
6 -  Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 13. 

- Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 49. 
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ذلك، تحقيقا للتوازن بين تحقيق السلم واألمن الدوليين ومبدأ سيادة الدول، تم رسم لو
 إطار ذلك جاء في ديباجة ميثاق األمم المتحدة في تلك الحماية، والطابع األنجع لضمان

بيان األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات 
بالتعاون مع  تلك الحماية   الدولة أن تضمنىوعل .وغيرها من مصادر القانون الدولي

   .)1( األمم المتحدة
  

، ) األولالمبحث(ات القضائية في التنظيم الدوليـتحديد مدلول الضمانذلك نقوم بلو
 تلك كما نتناول تقييم) المبحث الثاني( تلك الضمانات ثم نبين دور القضاء في ممارسة

   ).المبحث الثالث(الضمانات 
  

 المبحث األول
  

  مدلول الضمانات القضائية في التنظيم الدولي العالمي
  

كضمان  )2( القضاءىحقوق اإلنسان الحق في اللجوء إلل دولية النصوصال تلقد أقر   
 أن مسألة حماية حقوق رأوا الصكوك الدولية يلممارسة فعلية لتلك الحقوق، لكن واضع

فقط، بل يجب أن  يكون   وضمان اللجوء إليهااإلنسان ال تكمن في إنشاء أجهزة قضائية
  .ل عادللذلك اللجوء مآ

  
 وضع المعايير التي يجب إلىالتنظيم الدولي   آل، سعىومن أجل عدالة ذلك الم   

توفرها في النظام القضائي، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بالنظام السياسي والقانوني 
الذي يعمل فيه ذلك النظام، وأخرى تتعلق بالشروط التي يجب توفرها في النظام القضائي 

 .لتكون أحكامه عادلة
 

إقامة نظام لحمايتها ضد االنتهاكات حيثما تأتي، فإن ان اإلنسيتطلب ضمان حقوق    
كان األمر سهال لما يتعلق األمر بانتهاكها من طرف األفراد، ألن الدولة تتدخل لضمان 

 . لما تكون الدولة هي المنتهكةلكاألمن والتوازن بين مصالح أفراد، فإن األمر ليس كذ
 قبل كل شيء قضية عالقة بين  أوالهي أن حقوق اإلنسان )3(وفي هذا الصدد يرى البعض

 والسلطة، فإن كانت الدولة هي التي تعترف بالحقوق فهي المنتهكة لها، فإشكالية الفرد
، فهي ترجمة لنظرية روسو ولوك المتعلقة  السلطةحديدتفي اإلنسان تجد مصدرها  حقوق
  .االجتماعي بالعقد

  
تهكة لحقوق اإلنسان أن تكون اإلشكال المطروح هنا هو كيف يمكن للدولة المنو   
   نـيكم  إذ ال،ـاإلشك ذاـله بالحل القوانين  لها؟ لقد جاء مونتيسكيو، في كتابه روحةحامي

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . من ميثاق األمم المتحدة56 راجع المادة  -1
  
، ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدول14 و9/4 تان راجع المادة الثامنة من اإلعالن العالمي والماد-2

   .org.un.www :، وعلى موقع األنترنت لألمم المتحدة26/02/1997 المؤرخة في 11 الجريدة الرسمية عدد
 
3-Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 47. 
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فصل بين السلطات الثالث، سلطة تشريعية تقوم بـسن القـوانين، سـلطة             في ضرورة ال  
 حسن تطبيق القـوانين والفـض  فـي          ىتنفيذية تقوم بتنفيذها، وسلطة قضائية تسهر عل      

  .النزاعات المعروضة عليها
   

ولكي يحمى القضاء حقوق اإلنسان ضد االنتهاكات الصادرة عن الدولة، فيجب أن              
 نتجن تمركز السلطة في يد واحد يأل،  في الدولة سلطات األخرى  سلطة مستقلة عن ال    يكون

 التعسف فـي اسـتعمال سـلطته حتـى     ىعنه االستبداد والطغيان، وأن كل حاكم يميل إل    
 حساب نظرية   ىكون سلطة توقيف سلطة عل    تتصادفه حدود، ولكي  ال يتعسف يجب أن           

  .)1(الفقيه مونتيسكيو
  

 األساسي هـو    ه اإلنسان فيجب أن يكون دور     ذلك ليكون القضاء ضامنا لحقوق    ل و 
 ويكون القانون فوق جميع أفراد المجتمع، ثم يجب أن يكون ذلك القـانون              ،تطبيق القانون 

 حقـوق اإلنـسان     قر أي يجب أن يوافق أحكام الدستور وأن يكون الدستور ذاته ي           ،عادال
ـ              امنا لحقـوق   وحرياته األساسية، ثم يجب أن تتوفر فيه بعض المتطلبات لكي يكـون ض

  .اإلنسان
  

 فالضمانات القضائية تتعلق بنظام الحكم، واألخـرى بالنظـام القـضائي،            ،وبالتالي  
  .لدولللزاميتها إوكذلك مصادر تلك الضمانات لتحديد قيمتها القانونية ومدى 

  

فـي   القضاء دور األول المطلب في تناولن القضائية الضمانات لمدلول تحديدا ذلكلو  
ـ       ن، و وضمان المشروعية  نساناإل حقوق حماية  أسـس   ىتعرض في المطلـب الثـاني إل

الـضمانات   المطلب الثالث لمتطلبـات    خصصن و ،الدولي الضمانات القضائية في التنظيم   
  .ةالقضائي

  

  المطلب األول
  دور القضاء في حماية الحقوق وضمان المشروعية

  

 ىعل اء تدلفالوظيفة السياسية للقض. للقضاء وظيفة سياسية وأخرى اجتماعية
فهو ال يعد رمزا من رموز . المكانة البارزة التي يحتلها في تنظيم السلطات في الدولة

غير أن .  القضاء سلطة ولذلك يعد،أيضا السيادة فحسب بل هو وسيلة لممارسة السلطة
ولذلك فلو استعملت . فقط، بل يستجيب لحاجة اجتماعية ضرورية القضاء ال يعني السلطة

 إلقامة السلطة لما كانت الوسيلة الناجحة للحد من النزاعات وضمان السلم هذه الحاجة
االجتماعي ورد لكل ذي حق حقه، أي  يسعي إلى  تحقيق مطلب ذي مصلحة عامة 

  .)2(ويكون بذلك مرفقا عاما
  

 بدور تطبيق من السلطات الثالث المكونة للدولةيقوم القضاء باعتباره سلطة 
 ه إال في حالة وجودب يناطهذا الدور ال . زعات المعروضة عليهالقانون والفض في المنا

إدعاء بخرق القانون أو نشوب نزاع حول تطبيقه، ألن تطبيق القانون في الحاالت العادية 
  .هو من صالحيات السلطة التنفيذية

  

 ــــــــــــــــــــــــ
- 1 Francis KERNALEGUEN, Institutions judiciaires, 3e édition, Editions juris-classeur,  Paris,  France 2003,  p 5. 

 
2 - Ibid,  pp 3 et 4. 
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يكون تدخل القضاء من أجل فرض تطبيق القانون وإصالح الضرر الذي قد يترتب 
، فيتدخل إلرغامها على احترام حدى سلطات الدولةعن اإلخالل هذا، فقد يكون المنتهك إ

ف المخالف للقانون وسحبه، سواء كان ذلك عمال تشريعيا القانون، وبالتالي إلغاء التصر
  .أو تنفيذيا أو قضائيا

  

 وقد يكون تدخل القضاء لممارسة حق الدولة في العقاب على من أرتكب مخالفة 
  .لقانون العقوبات وبالتالي إخالل بالنظام العام

  

ى الحقوق من الغاية من تدخل القضاء في تطبيق القانون فقط ولكن للحفاظ علتكال 
دور المتمثل الومن أجل القيام ب. والحريات التي هي الغاية المستهدفة من وراء ذلك القانون

في إرغام الجميع على احترام القانون يجب على هذه السلطة أن تطبق وتحترم بدورها 
  .  ذلك القانون، ألن هذا الدور ال يعفيها من احترام القانون هي بذاتها أيضا

  

القانون، على القاضي البحث عن محتواه وفهم مقصود المشرع سعيا لتطبيق 
وبالتالي تفسير القانون بمفهومه الموضوعي واإلجرائي وكذلك البحث في الوقائع 
المعروضة عليه من أجل الوصول إلى الحقيقة ليتمكن من الفصل في النزاع بقرار ملزم 

لة والحق، األمر الذي يتطلب  فيه، والحكم بالعدالمقضيالتنفيذ ألنه حاز قوة الشيء ا
  .الحكمة في الفصل بين المصالح المتعارضة

  

 الجميع، حاكما كان ىوبالتالي يقوم القضاء بدور تطبيق القانون وفرض احترامه عل
، وبالتالي ضمان حقوق األشخاص وحرياتهم التي هي غاية القانون هذا، امأو محكو

ذلك لو. ازن بين الحقوق المتعارضةويكون ذلك بمراعاة حقوق الجميع، أي ضمان تو
 للحقوق نوهو ضام) الفرع األول( فالقضاء هو ضامن للمشروعية وسيادة القانون

  .)الفرع الثالث(ويضمن التوازن بين الحقوق المتعارضة) الفرع الثاني(والحريات 
  

  الفرع األولى
   وسيادة القانونةالقضاء ضامن للمشروعي

  

مجتمع الدولي المعاصر، مبدأ سيادة القانون، ومفاده من بين المبادئ التي تسود ال
 ،)1(التزام جميع أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة

 أو محكومين  كانوا حاكمين،أي أن القاعدة القانونية تأتي فوق إرادات األفراد جميعا
 بالقاعدة القانونية صار -صة الحكامخا-مواجميع بإتباع أحكامها، فإن لم يلتزال لتزميو

 ىتصرفهم مخالفا للقانون وبالتالي غير قانوني وغير مشروع، وإذا كان خروج الحكام عل
ال ريب فيه أن هذا المبدأ يضمن حقوق األفراد ما و. )2( دولة القانونتوجدال فالقانون 

ا عن أهوائها وحرياتهم في مواجهة السلطة القائمة، التي تصبح تخضع للقانون بعيد
 هكذا فإن مبدأ سيادة القانون يحقق األمن لألفراد بالتزامهم بالقوانين التي تسرى. وتحكمها

   .)3( السلطاتىعل عليهم كما تسرى
  ــــــــــــــــــــــــ

ة،  أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهر-1
  .121ص  ،1995 ،مصر، طبعة معدلة

   .com.ladis.www :القضاء الدستوري في مصر، موقع االنترنيت  يحي الجمل،-2
   .121ص   أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،-3

  



 13 

ن يمثل مبدأ المشروعية إحدى الركائز التي تقوم عليها دولة القانون، التي هي م
  .)1(سمات الدولة الحديثة

  

 أن مبدأ 1959 في نيودلهي سنة دوقد بين المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعق
ن كل سلطة في الدولة ناتجة القانون، كويكمن األول في :  عنصرينىالشرعية يعتمد عل

 مبدأ سام هو احترام ى علاوتعمل وفقا للقانون، والثاني هو افتراض أن يكون ذلك قائم
تخلص المؤتمر أن مبدأ الشرعية هو الذي يعبر عن القواعد والنظم سحقوق اإلنسان، وا

. واإلجراءات األساسية لحماية الفرد في مواجهة السلطة وتمكينه التمتع بكرامته اإلنسانية
 حماية الفرد بواسطة القانون ضد ىن مبدأ الشرعية يرمى إلأوبالتالي يتضح مما سبق 

    .)2( التمتع بكرامته اإلنسانيةتحكم السلطة ولضمان

  

أن تسود أحكام القانون في الدولة على الحاكم والمحكوم،  مبدأ سيادة القانون يفيد
 وإن تلك السيادة التي ،)3( بل سلطات الدولة كذلك،ويلتزم بها الجميع وليس األفراد فقط

 مع المبادئ متع بها القانون تفرض احترام الشرعية، أي أن يكون مضمونه متوافقايت
وإذا كان عمال .  معيبا بعيب عدم المشروعية الدستوريةانلفها صار قانواالدستورية، فإذا خ

الشرعية الدستورية يلتزم ف وبالتالي .ما مخالفا للقانون لحقه عيب عدم المشروعية القانونية
لتالي هناك  وبا. تطبيقه وتنفيذهىبها المشرع عند وضع القانون، كما يلتزم بها القائمون عل

للدستور والشرعية القانونية التي تتمثل في  مشروعية دستورية تتمثل في موافقة القانون
  .)4(موافقة التصرفات ألحكام القانون

  

 مبدأ المشروعية البد األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقه تطبيقا أمينا، لتواجد
 مع األخرىستقلة عن السلطات لتأخذ كل سلطة من السلطات الثالث في الدولة مهاما م

والغاية من الفصل . وجود رقابة متبادلة بينها مثل حق السؤال واالستجواب وسحب الثقة
بين السلطات والرقابة المتبادلة هي حماية حقوق وحريات األفراد ودعم مبدأ 

  .)5(المشروعية
  

ادة من ر الدولة عن إرادة الشعب الذي هو صاحب السيادة، وتتكون هذه اإلرتعب
 بينهاعناصر ثالثة، يطلق عليها تسمية السلطات، وهي ثالث في الدولة، تعبر بالتعاون 

ذلك المفكر منتسكيو، وذلك تفاديا ب ىكما ناد ادة الشعب، ولكن بصفة منفصلةيعن س
ات بإصدار قوانين يفتقوم السلطة التشريعية بحماية الحقوق والحر .لتحكم والدكتاتوريةل

 حسن ىية، وتتولي السلطة التنفيذية تنفيذها، وتسهر السلطة القضائية علتقرر تلك الحما
    .)6( والتدخل القضائي هو الذي يضمن فاعلية النصوص القانونية.تطبيقها

  

 لحماية الحقوق القانون في تطبيق ة والقضائيةـالتشريعيتين السلط بين  تكامل هناك
                                                                                                                                                                                                                                  درـصوت ور،ـللدست اـوفق ونـلقانا عـبوض ةـالتشريعي ةـالسلط ومـتقو والحريات،

 ـــــــــــــــــــ
   .www.east law.com:  أيمن مرعي، التشريعات النووية وتطبيقاتها العملية، موقع االنترنيت-1
  . 123ص  المرجع السابق، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، -2
  .com.ladis.www :رنتموقع االنتمحمد رفعت، القضاء اإلداري في مصر،  -3
  .259 ص ،مرجع السابقال الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، -4
  .مرجع السابقالالقضاء اإلداري في مصر،   محمد رفعت،-5
 .260  ص،المرجع السابق  في اإلجراءات الجنائية،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان أحمد فتحي سرور، -6
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السلطة القضائية أحكامها تطبيقا لهذا القانون، ويزاول القاضي مهامه بالبحث عن القاعدة 
تطبيقها والمعنى الذي تتضمنه، أي يقوم بتفسير مضمونه ويكيفه مع واجب الالقانونية 

  .)1(الوقائع القانونية المعروضة عليه
  

 السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الحق في سن ىلقانون علتفرض سيادة ا
أحكام الدستور، كما يجب عدم االعتراف مع  قانون ال يتفق ىالقوانين عدم الموافقة عل

هو القانون وتنقلب تها لسلطة التنفيذية، وإال صارت إرادلبصالحية سن القوانين لصالح 
 أن سيادة القانون تفرض االعتراف للسلطة كما.  سلطة ديكتاتورية استبداديةىبالتالي إل
لتأكد من عدم مخالفة القوانين ل ، أعمال السلطة التشريعيةىصالحية الرقابة علبالقضائية 

كما يجب أن تمارس .  دستورية القوانينىحكام الدستور، أي الرقابة علألالتي تصدرها 
ري مخالف للقانون، وهي  أعمال السلطة التنفيذية وذلك بإبطال كل قرار إداىرقابة عل

  .)2( تصرفات اإلدارةىالرقابة القضائية عل
  

 غاية تدخل القاضي الذي يضفى ىفالنصوص القانونية تبقى صامتة وجامدة إل
 أساس ذلك تكون األحكام ىعليها المعنى الصحيح الذي أراد المشرع التعبير عنه، وعل

تكون لها قوة الحقيقة القانونية، ، و فيهالمقضيقوة األمر لالتي يصدرها القاضي حائزة 
  من أركاناويفترض أنها مطابقة للقانون وبالتالي يمكن القول أن القضاء يعتبر ركن

قانونية النظام، وأنه ال قانون بغير القاضي، وبالتالي تكون أحكام القضاء واجبة التنفيذ، 
   .)3(ضائيوإال اعتبر إخالال بالحق في التقاضي، وبالتالي إخالل بالضمان الق

  

يقتضي مبدأ المشروعية إقامة القيود الضرورية على سلطات وامتيازات اإلدارة، 
وال قيمة لمبدأ المشروعية بغير هذه التحديدات، فالبد من رقابة قضائية فعالة على 

فبدون سلطة الجزاء ال قيمة . قبهااإلدارة، كما ال قيمة لهذه القيود إن لم توجد سلطة ترا
  .)4(ي توقع هذا الجزاء هي سلطة قضائية مستقلة والت،للقيود

  

ادة القانون يستوجب أن يكون هذا يما سبق ذكره يتضح أنه ليكون هناك مبدأ س م
فالسلطة القضائية .  القضاءوهيالقانون مكفوال بالتطبيق من طرف سلطة مستقلة ومحايدة 

الجزاء المناسب وقيع ية وت تأكيد هذه السيادة وضمان تحقيق المشروعىهي التي تسهر عل
 نم المشروعية تقرير حده الذي يملك سلطةوفي حالة عدم المشروعية، والقضاء هو 

    .)5(، وبالتالي فالقضاء يعتبر الضامن الفعلي والفعال لسيادة القانوناعدمه
   

ق ي حسن تطبيق القانون، وحسن تطبىتمثل في السهر علي فدور القضاء ،وهكذا
 كون ذلك القانون مشروعا، أي موافقا ألحكام الدستور، ومن أجلالقانون يقصد به أن ي

يجب أن يكون للقضاء اختصاص النظر في دستورية القوانين، أو ما يعرف بالقضاء  ذلك
  أو محكوما،كانأفراد المجتمع لذلك القانون، حاكما  جميع  أن يخضعىثم عل. الدستوري

  الدستورية،  تصرفات المؤسسات شروعية مدى مىسلطة الرقابة عل للقضاء كونت وبالتالي
  ــــــــــــــــــــــــ

  .261 ص ،المرجع السابقالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية،  أحمد فتحي سرور، -1
  .l ps.gov.pnic.www القاضي ضمانة أساسية إلستقالل القضاء،نزاهةزكي حسن الكيالني،  -2
  .261لمرجع السابق، ص ا الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية،،  احمد فتحي سرور-3
  .com.ladis.www :موقع االنترنت القضاء اإلداري في مصر،محمد رفعت،  -4
  .262- 261ص ص السابق، المرجع الجنائية، اإلجراءات في ورية وحقوق اإلنسانالشرعية الدست احمد فتحي سرور، -5
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وبالتالي . خاصة اإلدارية منها وإلغائها في حالة عدم مالئمتها مع النصوص القانونية
ع يبضمان القضاء للمشروعية، بمفهومها الدستوري والقانوني، قد يضمن خضوع جم

مبدأ سيادة القانون، ثم أن تستمد جميع أجهزة الدولة احترام لوأفراد المجتمع لذلك القانون، 
اإليمان بدولة المؤسسات، نكون أمام بسلطتها وتمارس اختصاصها في إطار القانون، أي 

 ى يمارسها عليلقضاء ضامنا لحقوق اإلنسان بالرقابة الت اعتبريوبالتالي . )1(دولة القانون
 .أعمال السلطة

  

 الفرع الثاني
  رية الشخصيةالقضاء ضامن للح

 

القاضي هو ضامن للحرية الفردية واألمن الشخصي، فالسلطة القضائية هي حارسة   
 فهذه المهمة أوكلت إلى القاضي الجزائي، ذلك خاصة فيما يتعلق باألمن. الحرية الفردية

أثناء وبعد والشخصي، وهي تطلب احترام ضمانات خالل كل اإلجراءات الجزائية، قبل 
  .)2(نفيذ العقابالمحاكمة، عند ت

  

 فرنسا بضامن وحارس الحرية الشخصية منذ القرن ي فاضى القىيطلق علبدأ 
الجرائم على اك بمعاقبة ذنآالقضائية هي وحدها المكلفة ذلك باعتبار المحاكم الثاني عشر، 

وكان القاضي يمارس هذه الحماية تنفيذا للضمانات المقررة . العقوبات  قانونضدالمرتكبة 
 بل البد من سلطة تتعرف على مبادئه ،ثاره فور صدورهآنون، الذي ال يرتب في القا

 سولهذا سمي القضاة بالحراوتطبق أحكامه، وهذه السلطة هي السلطة القضائية، 
 . Les Juges sont les gardiens naturels des droits de l’individu((3)(الطبيعيين لحقوق الفرد

 
  
ع مراعاة كافة الضمانات الضرورية، لقمع الجريمة، إن تدخل القاضي الجنائي م  

باعتبارها تعسفا في استعمال الحرية الفردية لضرب حريات الغير، يعتبر كضمان للحرية، 
  .)4(ألنه حتى إن كان ذلك التدخل إجراء قمعيا إال أنه يستخدم لصالح الحرية

  
 الحق في أن يلجأ لكل شخص"لقد جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه 

إلي المحاكم الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له 
لكل شخص الحق في "  ونصت المادة العاشرة من اإلعالن نفسه على أنه)5("القانون

  ."محاكمة منصفة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة
  

من أهم المواضيع التي تشغل بال الفقه إن ضمانات المتهم والحريات الفردية 
، وإن االعتراف بحقوق اإلنسان وحرياته يجد أساسه في نظر المذهب الفردي، )6(ائياإلجر

  ومن ثـم هو المنشئ لها، المجتمع فرد، وليس  بكللصيقة الحقوق طبيعية في اعتبار هذه
  ــــــــــــــــــــــــ

  . com.ladis.www :، موقع االنترنيتالقضاء الدستوري في مصر  يحي الجمل،-1
- 2 Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 152. 

  .262 المرجع السابق، ص  الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية،احمد فتحي سرور،  عن-3
4- Stavros TSIKLITIRAS, La Protection effective des libertés publiques par le juge judiciaire en droit français, 

Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, France, 1991, p 3. 
  . لحقوق اإلنسانيالعالماإلعالن ة من منراجع المادة الثا -5
- 1991ر الهدى، عين مليلة، الجزائر اات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دمحمد محده، ضمان -6

  .6، ص 1992
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  .)1(على الدولة العمل من أجل احترام وضمان تلك الحقوق
  

من الدوافع  ، وهي)2(الحقوق الطبيعية لإلنسان وتعد أكثرها قداسةإن الحرية من 
ونخص بالذكر هنا الثورة  ضها اإلنسان من أجل حقوقه،ااألساسية وراء الثورات التي خ

  .)3(الفرنسية
  

 الجسدية الشخص باعتباره كائنا جسديا وكائنا حيا، وتأخذ تسمية  الحريةتخص
الحريات الشخصية، وتتميز عن الحريات الفكرية وكذلك الحريات العامة التي تمارس 

  .بصفة جماعية
  

 األمن الشخصي، المتمثل في حق الشخص وتتفرع الحريات الجسدية إلى الحق في
 دون إتباع عدم توقيفه أيفي التنقل داخل إقليم معين دون توقيفه أو اعتقاله تعسفيا، 

و يشكل حقا طبيعيا وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ويشمل إجراءات ومحاكمة، فه
حل اإلقامة، أما  واختيار مهالصنف الثاني الحق في التنقل داخل إقليم الدولة وخارج

 فيتعلق  باحترام الحياة الخاصة وما يرتبط بها من حرمة المسكن وسرية ،الصنف الثالث
المراسالت بما في ذلك عبر وسائل االتصال الحديثة، وحماية المسكن والمراسالت والحق 

    .)4(في الصورة
  

  :الحق في األمن الشخصي-1
لكل : " اإلنسان في المادة الثالثة منهنص على هذا الحق اإلعالن العالمي لحقوقد قل

كما نصت المادة التاسعة على عدم جواز ". فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه
  .سفياالقبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تع

  
حقوق ال من جملة على بالحقوق المدنية والسياسية الخاص الدولي العهد نص كما

 كما نصت. الحياة على الحق في السادسة المادة ، ونصتاألمن الشخصي بالحق في تتعلق

أحد  جواز توقيف شخصه، وعدم على واألمان الحرية في فرد كل حق على المادة التاسعة
  .عليها القانون ألسباب ينص إال من حريته أحد حرمان ، وعدم جوازتعسفيا اعتقاله أو

  

  :حق في التنقلال-2
رية الفردية، وهو الحق في التنقل عبر الحق في التنقل عنصر من عناصر الح

اإلقليم الوطني دون طلب الحصول على رخصة للقيام بذلك، ويشمل الحق في  مغادرة 
هذا اإلقليم والدخول في إقليم دولة أخرى وكذلك الحق في العودة إليه، غير أن للدولة 

 حرية في التنقلوال .)5(على التمتع بها وفرض حدود الحق في تنظيم هذه الحرية األجنبية

  .)6(المتعلقة بالشخص المدنية الحريات اولى ومن لإلنسان الطبيعية الحقوق من حق
  ـــــــــــــــــــــــ

  .30  المرجع السابق، صقانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية،  عبد الواحد محمد الفار،-1
القضائية لحقوق اإلنسان في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل  راجع في شأن ذلك لوني نصيرة، الضمانات -2

  .20، ص 2006 -تيزي وزو-شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة مولود معمري
   رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ىرمز -3

  .54 ص   ،2003مصر
4 - Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 150. 

- 5 Ibid,  p 170. 
  .173، ص 1999، الحريات منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  موريس نخلة-6



 17 

كما تناولها العهد  )1(لقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حرية التنقل
     .)2(لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا

  

  : الحرية الشخصية في الحياة الخاصة-3
ومفاد هذه الحرية حق الشخص في . شخص الحق في أن تحترم حياته الخاصةلكل 

تنظيم حياته الخاصة كما يريد دون  أن يخضع لضغوط خارجية أو تدخل تعسفي في 
  .)3(حياته الخاصة

 

توى متجانس، فهو يشمل محل اإلقامة الذي تم اختياره بكل حرية  الخاصة محالحياة
ثم يمتد إلى اختيار نوع الحياة . والذي يحمى من االنتهاكات الخارجية، أي حرمة المسكن

فالحق في احترام الحياة . الخاصة، ثم حمايتها ضد جميع الوسائل التي يمكن أن تمس بها
ع التطور الذي عرفه المجتمع الحديث بدأ الخاصة ضروري الزدهار الشخص، غير أنه م

يتقلص مجال الحياة الخاصة هذه، الذي يجد سببه في ضرورة حماية النظام العام، ذلك 
    .في مفهومه الحديث  )4(خاصة مع ظهور اإلرهاب

            

 الفرع الثالث
 القضاء ضامن للتوازن بين الحقوق المتعارضة

  

قد تكون . ة االجتماعية المحمية من طرف القانونالقضاء هو ضامن لحماية المصلح
لى هذه الحماية يتوقف تحقيق االستقرار وضمان أمن عتلك المصلحة عامة أو خاصة، و

  .  المجتمع وحماية حقوق األفراد
  

فالعدالة . )5( لحقوق اإلنسان معاقبة قضائية لالنتهاكاتلفعالةتستوجب الحماية ا
ضائي لقانون العقوبات، وبالتالي تحقيق مصلحة عامة تتمثل الجنائية ترمى إلى التطبيق الق

في ممارسة المجتمع لحقه في العقاب لمن خالف قواعد ذلك القانون، وذلك للحفاظ على 
غير أنه، تحقيقا لفاعلية العدالة الجنائية، يجب أن يعتمد في . النظام العام واالستقرار

ن البحث عن الحقيقة لمعرفة مدى توفر القانون على قواعد فعالة بصفة تضم تطبيق ذلك
سلطة الدولة في عقاب المتهم، ومدى توفر حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن 

وبالتالي . ، وكل ذلك يكون مع مراعاة حقوق المتهم)6(الضرر الذي لحقه إثر الجريمة
 بين تلك عامة والعدالة الجنائية بصفة خاصة هي الضامنة للتوازن بصفة فعالية العدالة

  .الحقوق المتعارضة
 

إن كان الشخص بارتكابه للجريمة قد أعطى للدولة حجية لتسليط عليه عقوبة 
والمساس بحريته، إال أن المجتمع ال يرضى أن يقام ذلك ما لم تتأكد إدانته، وما دام لم 

وهنا تبرز بوضوح مسألة . يكن كذلك فإنه يجب أن يعامل كبريء، ألنه ولد ببراءته
 .)7(انات في اإلجراءات الجزائيةالضم

  ــــــــــــــــــــــــ
  .لمي لحقوق اإلنسانا من اإلعالن الع14و 13ن ي راجع المادت-1
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12 ة راجع الماد-2

3 - Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 190. 
4 - Ibid,  pp 190-191. 
5  -Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 182. 

 .15 المرجع السابق، ص الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، احمد فتحي سرور، -6
  .6، ص المرجع السابقلتحقيق، ات المتهم أثناء امحمد محده، ضمان -7
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وليحقق القضاء التوازن بين المصالح المختلفة، على المشرع وضع مجموعة من 
وإرغامه على البحث عن الحقيقة لضمان  القواعد، تكون ملزمة للقاضي، ذلك لتقييد سلطته

ن تتمثل هذه القواعد في قانون اإلجراءات المدنية وقانو فاعلية العدالة وضمان الحقوق،
 إجراءات إتباعفال يمكن للقاضي إنزال عقوبة أو تنفيذها دون . )1(اإلجراءات الجزئية

  .)2(للكشف عن الحقيقة، وكيفية المحاكمة وتنفيذ الجزاء
  

إن كانت الحماية للمصلحة االجتماعية ال تتأثر كثيرا في حالة ما إذا كان قانون 
 األمر ليس كذا إن تعلق األمر بقانون اإلجراءات المدنية مشوبا بعيوب تعطل فعاليته، فإن

وتحقيقا لفاعلية العدالة على القاضي البحث على الحقيقة بإتباع  .اإلجراءات الجزائية
إجراءات معينة، وإذا انتهى إلى أن المهتم لم يرتكب الجريمة المنسوبة إليه فال يمكن 

لى اقتناع يقيني، الذي ال والحقيقة التي تنتهي باإلدانة يجب أن تبنى ع. توقيع عقوبة عليه
  .)3(يتوفر إال باليقين التام وليس بالظن واالحتمال

  

كما أن ممارسة الدولة لسلطتها في العقاب، إن كان يضمن مصالح المجتمع، إال أنه  
 ينطوي على مساس خطير بحرية المتهم، ولهذا ال يحق تحديد مداه إال بواسطة جهاز

، وبالتالي ال يقتصر دور  للحرياتيطبيعلا الحارس باعتباره مستقل ومحايد هو القضاء
 الدولة في عقاب سلطةالحقيقة بل يمتد إلى تحديد نطاق  تواجد تلك السلطة في كشف

 ، أي تمارس الدولة تلك السلطة في العقاب بواسطة حكم يصدر عن سلطة)4(الجاني
الحرية   أن حماية)5(وفي هذا الصدد يرى البعض. قضائية مستقلة، محايدة ومؤسسة قانونا

 .مستقل ومحايد  قاضىتفقد معناها إن لم تسند إل
  

حق  ذلك حتى في حالة اعتراف المتهم بارتكابه لتلك الجريمة فهذا ال يمنح الدولةلو
  تبقى قائمةةالبراء كما أن قرينة .)6( قبل صدور حكم بإدانتهيه تنفيذ العقوبة علىاللجوء إل

 وهذا عمال بالمبدأ  )7( في حالة قيام  الدليل ضد المتهمحتى إلى غاية صدور حكم قضائي،
 لحقوق اإلنسان والذي مفاده أن األصل في ة الدولينصوصعليه في ال المنصوص

 .)8(تثبت إدانته بحكم قضائي مع مراعاة جميع الضمانات حتى الشخص البراءة
 

تسم يجب أن توخى إثبات اإلدانة، بل ييكما أن البحث عن تلك الحقيقة ينبغي أال 
 اـإنسانكونه  )9( المتهمبرر عدم مراعاة ضماناتيالحقيقة ال ن كشف ألبالموضوعية، 

  .أيضا
   ىعل  في نظـر المحكمة الدستورية العليا في مصر، ،ة العدالةـتوقف فعاليتكما ال 

 ــــــــــــــــــــــــ
  .235و  10 مرجع سابق، ص الجنائية، إلجراءاتا في اإلنسان وحقوق الدستورية الشرعية فتحي سرور، أحمد  راجع–1
 .6، ص ات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابقمحمد محده، ضمان  -2
  .23ص  وص 18 و16 حمد فتحي سرور، المرجع السابق، صأ  -3
  .18المرجع نفسه، ص   -4

 -5 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 199. 
  .18حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ -6
  .162المرجع السابق، ص  الحقوق الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية،،  رمزى رياض عوض-7ٍ

   . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14/2 من اإلعالن العالمي والمادة 11/1 راجع المادة -8
  .23أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -:  راجع-9
  .163 وص 162  وص 3 وص 2رمزى رياض عوض، المرجع السابق، ص  -      
  .241، ص محمد محده، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق -      
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  .)1(الحق الدولة أن تضمن إمكانية تنفيذ هذا ى القضاء، بل علىضمان حق اللجوء إل
  

 معرفة الحقيقة، عليه عدم االكتفاء بما يقدمه الخصوم ىالقاضي إلومن أجل وصول 
 تكوين ىمن أدلة، بل عليه أن يقوم بدور إيجابي في إثبات هذه الحقيقة والوصول إل

 التي يقدمها أطراف الخصومة لنيل اقتناع حاء األدلةيواستقناعته، وذلك باستقراء 
لة وفحصها وتقديرها، وال يمكن للقاضي القاضي، كما عليه أن يقوم من جانبه بجمع األد

  .)2(االقتصاد في جمع الدليل بذريعة اإلسراع في المحاكمة
  

 لضمان فعالية العدالة يجب ضمان حق المضرور من الجريمة في هكما أن
التعويض، يكون أمام القضاء المدني المختص بإتباع إجراءات مدنية بحتة، وهو المعروف 

و يكون في صورة دعوى مدنية تبعية يرفعها المدعي المدني في بالنظام المدني البحت، أ
  .)3(التبعى  المتهم، وهو المعروف بالنظام المدنيى المرفوعة علالجنائيةإطار الدعوى 

  

جاء في إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة اسـتعمال            و
ـ مم المتحدة بشأن منع الجريمـة ومعام      السلطة، الصادر عن المؤتمر الدولي السابع لأل       ة ل

  حقوق الضحايا في الوصـول       ى، النص عل  1985المجرمين، الذي أنعقد في ميالنو سنة       
 اإلنصاف الفوري وفقا لما تـنص عليـه التـشريعات           ى آليات العدالة والحصول عل    ىإل

 .)4(بهماالوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أص

  

أهمية معالجة مسألة    ،دورتها السادسة والخمسين  كما أكدت لجنة حقوق اإلنسان في       
 لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان      االعتبار والتعويض ورد    االستردادالحق في   

  .)5( الصعيدين الوطني والدوليى بانتظام وبطريقة شاملة عل،والحريات األساسية
  

 اآلليات القـضائية    ينبغي إنشاء وتعزيز  "أنه  المشار إليه أعاله     اإلعالن   فا أض وقد
  اإلنـصاف مـن خـالل      ىواإلدارية، حسب االقتضاء، لتمكين الضحايا من الحصول عل       

وينبغي . اإلجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال          
  .    )6("تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس اإلنصاف من خالل هذه اآلليات

  

 الوضـعية   نظريةإلجرام تقيد الهدف من العقوبة وأصبح، وفقا لل       مع ظهور علم ا   و
 يتمثل في إصـالح المجـرم وإعـادة تأهيلـه للحيـاة        ،  وطبقا لمذهب الدفاع االجتماعي   

  .)7(االجتماعية الرشيدة
  ــــــــــــــــــــــــ

  .20المرجع السابق، ص الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، حمد فتحي سرور، عن أ -1
  .23 وص 22 حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ-:  راجع-2

 .162المرجع السابق، ص الحقوق الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية،  رمزي رياض عوض، -           
 . 37-28  صحمد فتحي سرور، المرجع السابق، صللمزيد من المعلومات حول الموضوع، راجع أ -3
 ،ساءة استعمال السلطةإلتوفير العدالة لضحايا الجريمة و بشأن المبادئ األساسية راجع المبدأ الرابع من إعالن  -4

وثيقة األمم المتحدة ( 1985 نوفمبر 29 المؤرخ في 40/34أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحد 
  ). A/RES/40/34 رقم

، بشأن الحـق  2000 أفريل 20 بتاريخ  بدون تصويت،عتمدذي أ، ال2000/41ن رقم    راجع قرار لجنة حقوق اإلنسا     -5
وثيقة األمـم   (في اإلسترداد والتعويض ورد االعتبار لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية             

  .)E/2000/23المتحدة رقم 
  . لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، المرجع السابق راجع المبدأ الخامس من المبادئ األساسية لتوفير العدالة-6
 .97حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ -7
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 المطلب الثاني
  أسس الضمانات القضائية في التنظيم الدولي

 

في اإلجماع الدولي الذي     كمنعلى أسس ت   مقررة لصالح المتهم  الضمانات ال ترتكز  
يضاف إليها مـا     ،ته في نصوص ومواثيق دولية    ألتزمت به الدول بمحض إرادتها وترجم     

  .)1(جاء في النصوص القانونية والدستورية لكل دولة
 

نحن شـعوب   "جاء في ديباجته    و  حقوق اإلنسان،  ىلقد نص ميثاق األمم المتحدة عل     
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنـسان وكرامـة الفـرد             ...ألمم المتحدة ا

ميثاق األمم المتحدة أخذوا وعيا بالنقائص الواردة فيـه فـي ميـدان             يإن واضع ". وقدره
 بتحقيـق مقاصـد      من الميثاق  60 لذا كلف أجهزة الهيئة بموجب المادة        )2(اإلنسان حقوق
، 1946الجمعية العامة، في دورتها المنعقـدة فـي عـام            أوصت  وفي إطار ذلك   .الهيئة

،  يتمثل في لجنة حقـوق اإلنـسان،         المجلس االقتصادي واالجتماعي بإنشاء جهاز فرعي     
    .)3(تتشكل من ممثلي الدول، وذلك من أجل إعداد وثيقة بشأن حقوق اإلنسان

 

غيـر أنـه لمعارضـة الكتلـة         اتفاقية وإعالن،    يعلقد قامت اللجنة بإعداد مشرو    
فقـط، وهكـذا      مشروع اإلعالن  ى الموافقة عل  تتم لفكرة اتفاقية ملزمة،   السوفياتية سابقا 

ـ ) 3-د( ألـف 217 بموجب الئحتهـا  10/12/1948 بتاريخ جمعية العامة الصدقت    ىعل
  .)4(اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

  

 ولقد . الوثيقة العالمية التي تناولت بصفة عامة حقوق اإلنسانهوفاإلعالن العالمي 
لة مواصمن ميثاق األمم المتحدة،  62دت الجمعية العامة، تنفيذا لما جاءت به المادة اأر

مشوارها المتمثل في تقنين حقوق اإلنسان وصياغة أحكام الميثاق في شكل اتفاقات تكون 
 وهكذا قامت الجمعية العامة بالمصادقة في ، أجهزة الرقابةىملزمة قانونا وتحتوى عل

 العهدين الدوليين، يتعلق األول بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ىعل 1966ديسمبر 
  .)5(الحقوق المدنية والسياسيةوالثقافية والثاني ب

  

نصوص المكملة له تسمية الميثاق الدولي لاوهكذا أخذ ميثاق األمم المتحدة وجميع 
، )الفرع األول(ولهذا ندرس الضمانات القضائية في اإلعالن العالمي. )6(لحقوق اإلنسان

  ). الفرع الثالث(يةالمؤتمرات الدول أعمال في وأخيرا ،)الثاني الفرع(الدولية االتفاقيات ثم في
  

  الفرع األول
  أسس الضمانات القضائية

  في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
  

 يعتبر اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان أول وثيقـة عالميـة تناولـت حقـوق               
  ــــــــــــــــــــــــ

 للنـشر والتوزيـع، عمـان،    ، دار الثقافـة ول حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء األ  - 1
  .25، ص 1998األردن، الطبعة األولى 

2-Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 31. 
  :راجع في هذا الشأن -3

  - Rusen ERGEC, op. cit, p 31. 
  .16ص  رقية حقوق اإلنسان، المرجع السبق، عبد العزيز طبي عناني، مدخل إلى اآلليات األممية لت-

4-Rusen ERGEC, op. cit, pp 31 et 32.  
5-Ibid,  p 32-35. 

  . من بحثنا هذا10 راجع الصفحة -6
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، كما لقي االعتراف الدولي )1(اإلنسان بصفة شاملة، هي حقوق تتعلق بشخصية اإلنسان
 عييد العليا المشتركة مثلالووافقت عليه أغلب الدول األعضاء آنذاك، وهو يعبر عن 

  . )2(تحقيقها كل الشعوب واألمم، على حد تعبير ديباجة اإلعالن
  

 وكذلك الشخصيات )3(بالنظر إلى الظروف المحيطة بالتصديق على هذه الوثيقة
غير أنه بصدور اإلعالن في شكل توصية .  فلها قيمة معتبرة،)4(التي شاركت في إعدادها
ألخرى للجمعية العامة لألمم المتحدة، ال يرتب التزامات على فهو كغيره من اللوائح ا

  . )5(عاتق الدول وهذا ما أكده المكلفون بإعداده
    

رغم هذا التشكيك في القيمة القانونية لإلعالن من الناحية الشكلية، بسبب صدوره 
في شكل توصية، إال أنه يمثل، من الناحية الموضوعية، عالمة بارزة في تاريخ حقوق 

  .)6( معارضةأيةاإلنسان، ويعتبر أول وثيقة دولية تناولت حقوق اإلنسان صدرت بال 
  

، وهناك جانب )7(وبالتالي هناك جانب من الفقه يجرد اإلعالن من أية قوة إلزامية
أما الجانب .  وبالتالي يعتبر ملزما)8( من الميثاق56خر يعتبره تفسيرا لنص المادة آ

 .)9(لقانون الدولي العرفي، فهو بالتالي، من القواعد الملزمةجزءا من ا الثالث، فيعتبره
 رقم ةويستندون في ذلك إلى أن الالئح بينما هناك من ينكر طبيعة القاعدة العرفية لإلعالن

 المتعلقة بمبادئ القانون الدولي والعالقات الودية لم 1970 أكتوبر 24 المؤرخة في 2625
محكمة العدل  ، وذلك رغم عدم وضوح موقفنسانتنص على اإلعالن العالمي لحقوق اإل

  . )10(الدولية  في شأن ذلك
  

يتكون اإلعالن العالمي من ديباجة و ثالثين مادة، ومن بين الحقوق التي نص عليها 
نصت المادة . للحماية التي توفرها هذه الحقوق أهمية بالغةونذكر الحقوق اإلجرائية، 

يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو  النه أالخامسة من اإلعالن العالمي على 
كما نصت المادة التاسعة منه على  المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة،

 وكذلك الحـق في محاكمـة ،فياعلى إنسـان أو حجزه أو نفيـه تعس عدم جـواز القبض

 ه تهمةـإلي تـوجه  الذي صـالشخ في  األصلية البراءة افتراض مبدأ ، وعلى)10م( عادلة

  ).11/2م(العقوبات قوانين رجعية وعدم والعقوبات الجرائم شرعية مبدأ وعلى )11م(ةزائيج
   ــــــــــــــــــــــــ

1- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 32. 
  . 61 ص ،المرجع السابق ،حقوق اإلنسان وحرياتهان محمد أبو زيد، علي محمد صالح الدباس، علي علي -2
   . إمتناعات عن التصويت8 صوت ضد 40 ب حيث تمت المصادقة عليه -3
  . والفرنسي ريني كسان، الرئيسة،ر روزفلتوليناإي منها  األمريكية السيدة -4
ـ   ن اإلعالن ليس بعهد وال با  أر روزفلت   وليناإي ة  حيث صرحت السيد   -5  ىتفاقية وليس له قوة القـانون وال يرمـي إل

  .SUDRE ,op. cit,  p 110 Frédéricعن  اكتسابها 
  :  لإلعالن راجعةعن القيمة القانوني - 

    .25-23 ص ص المرجع السابق، ،ي اإلقليميحماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدول  عزت سعد السيد البرعي،-
 - Rusen ERGEC, op. cit, pp 32-34. 

  .57-56 ص ص السابق، المرجع اإلسالمية، والشريعة الوضعي قانون حقوق اإلنسان في الفكر الفار، محمد الواحد  عبد-6
7- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 32. 

 .org.un.www :األنترنت لهيئة األمم المتحدةعلى موقع  ، من ميثاق األمم المتحدة56 راجع المادة -8
 : راجع في شأن ذلك-9
   .64-63ص ، ص المرجع السابق علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، - 

 .24 عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص -     
-10 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit,  pp 111-112.  
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كما نص على حماية الحياة الخاصة للشخص وأسرته ومسكنه ومراسلته والحماية ضد 
  ). 12م(التدخالت التعسفية فيها

 الفرع الثاني
   أسس الضمانات القضائية

  ةفي االتفاقات الدولي
 إال أن  الكفاية، من فيه بما اإلنسان حقوق على إن كان اإلعالن العالمي شامال ويحتوى       

 إعطاء أجل ومن .اإللزامية القانونية القوة يخص فيما الشك على يبعث فيه صدر الذي الشكل

  . اإلعالن في الواردة الحقوق تتضمن دولية اتفاقية إعداد العامة الجمعية قررت إلزامية صبغة
  

ها في أن يكون محتوى اإلعـالن       ، عبرت الجمعية العامة عن رغبت     في بداية األمر  
في شكل اتفاقية واحدة ملزمة تنص على جهاز دولي للرقابة، غير أنه الخـتالف طبيعـة       
 الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي، وبغية حث الحكومات على التصديق عليها، تم تقسيم          

هكـذا  و.  في آن واحد   توقيعلاقسمين، على أن يعرض كالهما على        االتفاقية إلى    مشروع
 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الخاص بالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

المؤرخ  )2200(والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقرارها رقم         
) 27( طبقا للمادة    03/01/1976 حيز التنفيذ بتاريخ     األول، ودخل   1966 ديسمبر   16في  
    .)2(منه) 49( طبقا للمادة 23/03/1976 أصبح الثاني نافذا بتاريخ بينما )1(منه

  

 من التي يتمتع بها اإلعالن العـالمي لحقـوق          ثيلية أكثر مقوة ت إن للعهدين الدوليين    
، 1966 دولة في سنة 100 إلى حوالي 50اإلنسان، وانتقل عدد أعضاء األمم المتحدة من       

حقوق المدنيـة   العهد الـدولي الخـاص بـال      ا وصل عدد الدول التي صادقت على        حاليو
 دولة، بينما وصل عدد الدول األعضاء في البروتوكـول اإلضـافي            165 إلى   والسياسية

 ، وبلـغ  )3(البروتوكول الثاني  في  دولة  49 دولة،  و113االتفاقية  األول الملحق بهذه 
  .)4( دولة160قافية عدد األعضاء في العهد المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث

  

ومن أهم الضمانات القضائية التي وردت في االتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
 جاء في مادتها الثانية من ضرورة احترام الدول األطراف للحقوق الواردة ماوالسياسية، 

  إقليمـها والداخلين فيفيفي االتفاقية، وكفالـة هذه الحقوق لجميـع األفراد الموجودين 
طبقا -كما وضعت على عاتق الدول األعضاء اتخاذ. واليتها، وذلك بدون أي تميز

  التدابير التشريعية وغير التشريعية في حالة ما إذا كانت هذه -إلجراءاتها الدستورية

  . الحقوق المعترف بها في العهدأعمالال تكفل فعال  األخيرة
  ــــــــــــــــــــــــ

 أشهر 3يبدأ العهد بعد " أنه ىاالقتصادية واالجتماعية والثقافية علعهد الدولي الخاص بالحقوق  من ال27 تنص المادة -1
االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين لدى األمين العام لألمم المتحدةمن تاريخ إيداع صك ."   

 أشهر من تاريخ 3يبدأ العهد بعد  " أنه ى من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية عل49 تنص المادة -2
  ...."إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين لدى األمين العام لألمم المتحدة 

األمر يتعلق بالبروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق باغاء عقوبة  -3
 المؤرخ 44/128قيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعدام، اعتمد وعرض للتو

  ،ch.unhchr.www: ، راجع موقع األنترنت منه8، وفقا للمادة 11/07/1991، ودخل حيز التنفيذ في 15/12/1989في
  : راجع في شأن ذلك-4

-  Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 35. 
  . www.ohchr.org: موقع األنترنت لمجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة-   
  . 66-65ص  ص ، المرجع السابق،حقوق اإلنسان وحرياته علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، -   
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منها خاصة تلك أيضا، الحقوق اإلجرائية،  الواردة في هذا العهدومن أهم الحقوق 
 منه، وذكرت أهم 14 بضمان المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة المتعلقة

  .)1(نصفةمالعناصر المشكلة لعدالة 
 

المواد ( القسم الرابع كما لم تكتف هذه االتفاقية بتناول الحقوق، بل أسست بموجب
قامت  الغرض ولهذا .االتفاقية لبنود الدول تنفيذ مدى على لرقابة آليات )45 إلى 28 من

والشكاوى  التقارير :وسائل ثالث الرقابة هذه وتتخذ .اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة بإنشاء
البروتوكول  بموجب األفراد طرف من المقدمة الشكاوى وأخيرا الدول، تقدمها التي

  .)2(فيما بعد لتفصيلا من بنوع الرقابة لهذه نتعرض وسوف اقية،باالتف الملحق األول االختياري
  

،إلى جانب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تناولت بعض المعاهدات الخاصة  
ب من االتفاقية الدولية لقمع جريمة /4في المادة  جاء ما بينها من الضمانات القضائية، نذكر

من  )ج/37و 16 ،9/2 ،3(المواد عليها نصت كما .)3(عليها والمعاقبة العنصري الفصل
   .)5(ضد المرأة التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية وكذلك ،)4(الطفل لحقوق الدولية االتفاقية

  

 الفرع الثالث
  أسس الضمانات القضائية      
    المؤتمرات الدولية أعمالفي    

  

واالتفاقات الدولية،  لمي في اإلعالن العااجانب الضمانات المنصوص عليه ىإل
 هناك مجموعة من النصوص الدولية األخرى التي لها صلة بالضمانات القضائية، تأخذ

لها ما  رغم أن هذه المعايير ليست". قواعد"أو " مجموعة مبادئ"أو " إعالن"عادة تسمية 
  لعمليـةكتتويـج  حجيـة، ذلك باعتبارها قوة  القانونية، إال أنها لهاسلطةالللمعاهدة من 

تفاوضية بين الحكومات استغرقت سنوات طويلة، واعتمدت من طرف هيئة سياسية كبرى 
 بإجماع األصوات، وبسبب هذا  ما تكون غالبامثل الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي 

 توفر المعايير التي هذه ومن. )6(الثقل السياسي، يرى الكثيرون أنها ملزمة كالمعاهدات

 المبادئ األساسية نذكر الخصوصيات لبعض لتطرقها نظرا ،إلزامية قوة ذات ضمانات

  لصدورها اإلعالنات لهذه اإللزامية الصفة ينكر من هنـاك ذلك رغم .)7(القضاء الستقالل

  ـــــــــــــــــــــــ
-1  Henri  OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit , p 46. 

  . وما يليها من بحثنا هذا48ع الصفحة راج -2
 نوفمبر 30 المؤرخ في )68-د(3068 اعتمدت وعرضت هذه االتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة -3

وقد صادقت عليها الجزائر بموجب ، 15 طبقا ألحكام المادة 1976 جولية 18، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1973
، ودخلت حيز التنفيذ )05/01/1982 المؤرخ في 01جـ ر عدد (، 02/01/1982خ في  المؤر01-82المرسوم رقم 

  .dz.mjutice.www:، راجع موقع األنترنت لوزارة العدل الجزائري25/06/1986في مواجهة الجزائر بتاريخ 
ة التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ج من اتفاقية حقوق الطفل المعتمد/37 حيث نصت المادة -4

 19/12/992 المؤرخ في 461- 92، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20/11/1989
  .، على ضرورة فصل كل طفل محروم من حريته من البالغين)23/12/1992 المؤرخة في 91جـ ر عدد (

  

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم  تفاقية القضاء من  ا40المادة   راجع-5
  . من هذا البحث159 راجع أيضا هامش الصفحة 17/12/1979 المؤرخ في 34/180المتحدة بقرارها 

    .org.arabic.amnesty.www :موقع األنترنت  دفيد فيسبورت، المحتويات،عن  -6

 بشأن استقالل السلطة القضائية، مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المبادئ األساسية عتمدتا -7
، كما اعتمدت ونشرت بموجب قراري 1985 ديسمبر 6 أوت إلى 26من ) إيطاليا(ميالنوالمجرمين المعقود في 

 ،)A/RES/40/32وثيقة األمم المتحدة رقم(1985 نوفمبر 29 المؤرخ في 40/32تحدة الجمعية العامة لألمم الم
   .)A/RES/40/146وثيقة األمم المتحدة رقم(1985 ديسمبر 13 المؤرخ في 40/146و
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في شكل لوائح وبالتالي ذات قيمة التوصية، وبالتالي ليست لها إال قيمة معنوية، أخالقية 
  .)1(وأدبية

  

ات دولية، كان ذلك تحت إشراف األمم المتحدة أو غيرها من انعقدت عدة مؤتمر
 )2(1961ومن أهم الضمانات التي جاءت في توصيات مؤتمر نيوزيلندا لعام . المنظمات

اعتبار المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا، وكذا حق المتهم في اختيار مدافع عنه، 
 على منع تعذيب )3(ا نص مؤتمر السنغالكم. بالتهمة الموجهة إليه وضرورة إحاطته علما

أي شخص أو تعريضه ألي نوع من العقوبات أو المعامالت القاسية وغير اإلنسانية، وأال 
يتم القبض على شخص أو اعتقاله تعسفيا، وأن يتم ذلك القبض في حاالت ووفقا لشروط 

قالهم بطريقة معينة، كما أعترف لألشخاص الذين تعرضوا لضرر إثر القبض عليهم أو اعت
  .الحق في مطالبة من الدولة تعويضهم ماديا ومعنويابتعسفية، 

  

الستقالل القضاء، الصادر عن المؤتمر العالمي الستقالل قد أكد اإلعالن العالمي و 
، على حق كل شخص في أن يحاكم دون تأخير من )كندا(القضاء المنعقد في مونتريال

ام التي تصدرها هذه المحاكم خاضعة إلعادة ، وأن تكون األحكالمحاكم العاديةطرف 
كما أكد على ضرورة فصل السلطة القضائية عن . المحاكم العليا النظر من طرف

حق في رقابة الوظائف  وأال يكون للسلطة التنفيذية أي، تشريعية والتنفيذيةلاالسلطتين 
 للسلطة التنفيذية القضائية، وأن توقف أو تعلق العمل القضائي في المحاكم، وأنه ال يجوز

القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد الحل القضائي للمنازعات المعروضة على 
 .)4(القضاء وتعطيل التنفيذ السليم للقرار الذي تصدره إحدى المحاكم

  

.  للمشتبه فيه أو للمتهم، الحق في اختيار مدافع عنه)5(كما اعترف مؤتمر فينا
 من وقت إلقاء ءًا حق المتهم في أن يحضر معه مدافع ابتد)6(وتقرر في مؤتمر بياجو

المتهم   عدم ممارسة أي إكراه أو تأثير علىإلى )7(كما أشار مؤتمر سانتياغو. القبض عليه
قصد حمله على االعتراف بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، وأكد مؤتمر فينا المشار إليه 

ن األسئلة الموجهة إليه وأال يؤثر هذا الرفض أعاله على حق المتهم في رفض اإلجابة ع
  .)8(على تقرير اإلدانة

 المطلب الثالث 
 متطلبات الضمانات القضائية

ليكون القضاء ضامنا للحريات الشخصية يفترض توافر فيه متطلبات قد يكون خالي   
ما ك ، للقضاء باعتباره حارسا للحرياتةوهي متطلبات تعطي المصداقي ،الفعالية بدونها

 الحريات وحماية  للقانون الصحيح لتطبيقل أكثر مما هي ضمانات ةللقضا مزايا تعد ال أنها
  ـــــــــــــــــــــــ

-1  Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, pp 109-110. 
  .1961 فيفري 20 و6ما بين  )  wellington (  في مدينة ويلونطونانعقد مؤتمر نيوزيلندا -2
  .1966 رفبري 22 و8مابين ) السنغال( انعقد مؤتمر السنغال في دكار-3
  .264حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ -4
  .1960 جويلية 20 جوان و20بين   انعقد مؤتمر فينا ما-5
   .1958 فبرير 28 و17ما بين ) نالفيليبي( انعقد في بياجو-6
  .1958 مايو 30 و19ما بين ) الشيلي(ي سانتياغو انعقد ف-7
، الطبعة األولى األولحسن بشيت خوين،  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء  عن هذه المؤتمرات راجع –8

  .31-29ص ، ص 1998دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 



 25 

 هذه االستقاللية تستلزم خضوع فإنفإن كانت سيادة القانون تفترض استقاللية . الشخصية
 اءـة القضـات في استقالليـوتتمثل هذه المتطلب .)1(ادئ واضحة تكفل حيادهـالقضاء لمب

  ). فرع ثالث(إنشاء المحاكم بقانون، و)فرع ثان(القضاء المساواة أمام ، و)فرع أول(وحياده
 

 الفرع األولى
   القضاءوحياداستقالل 

يجب أن يكون مستقال في مواجهة السلطتين نسان اإل ققون القضاء ضامنا لحوليك  
وال يمكن للسلطة القضائية تأدية  ،)2(التنفيذية والتشريعية وكذا في مواجهة أطراف النزاع

   .ومحايدة )3(مها إال إذا كانت مستقلة فعال في مواجهة السلطات األخرىامه
    

  :استقالل القضاء-1
   

ركن أساسي لمبدأ و  وه،)4(لية العدالة لتحقيق فعاي ضرورطشراستقالل القضاء   
السلطتين تدخل  عدم واستقالل القضاء يعني .الشرعية وضمان لمبدأ سيادة القانون

فتطبيق القاضي للقانون  .التشريعية والتنفيذية في أعماله وعدم خضوع القاضي إال للقانون
 كانت له الحرية يفرض عليه معرفة إرادة المشرع، وال يمكن للقاضي استخالصها إال إذا

 ستقالل القاضياو .عن تأثير فكرة معينة وتدخل هاتين السلطتينا الكاملة للقيام بذلك، بعيد
 ة التحكم أو االستبداد في رأيه أو حكمه، ولكن عدم الخضوع في استخالص كلمال يعني

  .)5(لقانون وتطبيقها إال لضميره وقناعتها
   

من غير  القاضي وهو يؤدي مهمته، ىعلويعني باستقالل القضاء أنه ال سلطان   
فليس للسلطة التنفيذية أن تمنع المحاكم من النظر في  . وال يملي عليه إال ضميرهالقانون،

منازعات معينة، كما أنه ال حق للسلطة التشريعية اتخاذ تشريعات تمنع القاضي من النظر 
  .)6(ائية وظيفة السلطة القضىفي قضايا ألن ذلك المنع يعتبر اعتداء عل

 

ولبداهة واجب استقالل القضاء، حرصت اإلعالنات الدولية والدساتير الوطنية، 
، ونصت عليه مختلف المواثيق الدولية، منها اإلعالن العالمي لحقوق )7(على النص عليه

)9(والسياسية المدنية الخاص بالحقوق  والعهد الدولي)8(اإلنسان
 العالمي اإلعالن وكذلك 

  .)10(طة القضائيةالسل الستقالل
  ــــــــــــــــــــــــ

  .269 المرجع السابق، ص الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور، -1
2- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 193. 
3- Francis KERNALEGUEN, Institutions judiciaires, op. cit, p 38. 
4  - Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 156.  

  .270الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور، -5
مساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، ، مبدأ ال عبد الغني بسيوني عبد اهللا-6

  . 26ص ، 1983
  : راجع في هذا الشأن-7

بوبشير محمد أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة  -
  .14، ص 2006مولود معمري، تيز وزو، 

  .58ص ،  المرجع السابق، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، المرجع السابق يوسف دالندة،-
لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في :"  تنص المادة العاشرة من اإلعالن العالمي على ما يلي-8

  ".جنائية توجه إليه اماته وأية تهمةوالتز حقوقه في علنيا للفصل عادال نظرا ونزيهة مستقلة محكمة أمام قضيته تنظر أن
  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14/1 راجع المادة -9
  .1983سنة ) كندا( صدر هذا اإلعالن عن المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في مونتريال-10
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كفي اإلعالن  فال ي،)1( كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات مبدأ استقاللباعتبار
المبدئي بهذه االستقاللية، بل البد من وضع ضمانات لمنع تدخل السلطتين التشريعية 
 والتنفيذية في مجال اختصاص القضاء، ذلك من الناحية العضوية، بمنع سلطة أخرى غير
قضائية من التدخل في المسار المهني للقضاة، أو من الناحية الوظيفية، بعدم التدخل في 

  .)2(ء القاضي لوظيفتهكيفية أدا
 

 الفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية الذي ينحدر عنه، يمنع أوطبقا لمبد
، أو تحصين تصرف من اختصاص القضاءعلى المشرع إخراج منازعات بذاتها أو بعينها 

من التصرفات التي تضر بحق من الحقوق، وإذا فعل ذلك يعتبر كاعتداء منه على السلطة 
  .)3(ية وبالتالي على الحق في التقاضيالقضائ

 

وكدليل على األهمية التي أوالها التنظيم الدولي لمسألة استقالل القضاء،  لقد طلب 
، من لجنة 16مؤتمر األمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في قراره 
تتعلق باستقالل منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية 

وعلى إثر ذلك .  مركزهمتحسينالقضاء واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا و
 األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية من طرف الجمعية العامة لألمم ئتم اعتماد المباد

  .)4(المتحدة
  

كفالة الدولة ومن مجموعة المبادئ التي أقرها هذا المؤتمر، نص المبدأ األول على 
استقالل السلطة القضائية والنص عليه في دستور البلد وقوانينه، إلى جانب ضرورة 

كما نص على جملة أخرى من . احترام جميع المؤسسات الحكومية وغيرها الستقاللها
المبادئ تتعلق بعضها بحقوق القضاة  وظروف خدمتهم، ومن بين هذه الحقوق ضرورة 

وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم، وإن لم ضمان للقضاة أجر مالئم 
 يشترط طريقة معينة لتعين القضاة، سواء كانوا معينين أو منتخبين، يجب ضمان
استقرارهم في منصب عملهم، وأما البعض األخر فتتعلق بالشروط التي يجب توفرها في 

  .القاضي وكذلك حصانته وتأديبه وإيقافه وعزله
  

 مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تمداعإلى جانب ذلك 
، وجاء النص فيها على الشروط التي )5(مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة

تتوفر في األشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة، ومن بين هذه  يجب أن
  .  الشروط النزاهة والكفاءة

  

 االستقاللية في القضاء ال يكفي وحده لعدالة القضاء، ألن القاضي غير أن توفر
ه وعواطفه، وهي أمور ذاتية قد تذهب به إلى التحيز، سيألحاسباعتباره إنسانا قد يتعرض 

  .ولذلك يجب أن يكون القاضي محايدا
 ـــــــــــــــــــــــ

  .9، ص 2003الجزائر، - دار ريحانةعمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، الطبعة األولى،  -1
ستقالل القضاء راجع بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان إ عن ضمانات -2

  .103-84، ص ص 2005- الجزائر-المطبوعات الجامعية، بن عكنون
 . 26 المرجع السابق، ص تقاضي،مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق ال،  عبد الغني بسيوني عبد اهللا-3
  .بحثنا هذا من 23 الصفحة هامش راجع سابق، مرجع بشأن استقالل السلطة القضائية، األساسية المبادئ  راجع ديباجة-4
     27ما بين ) كوبا( هافاناأعتمد هذه المبادئ مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في -5

  .1990 سبتمبر7إلىأوت 
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  : حياد القضاء-2
  

 العدل، وبالتالي الستقالل القضاء يجب ىؤثر المصالح أو العواطف علتيجب أال 
وبالتالي فحياد القضاء يعتبر عنصرا مكمال . حماية القاضي من التأثير الخارجي

، ، وإن كان  استقالل القضاء يحدد في مواجهة السلطات األخرى في الدولة)1(الستقالله
فإن حياد القاضي يحدد في مواجهة القاضي نفسه، وذلك بما قد يكون لتأثيراته الشخصية 

  .  على الفصل في النزاع المعروض عليهخلفيتهوالنفسية، وبما تكون ل
  

وحياد القضاء مفاده  أال  تكون للقاضي أراء مسبقة حول  النزاع المعروض  عليه 
وفي هذا الصدد رأت . تهي إليها نظر القضيةوأال تكون له مصلحة في النتيجة التي ين

 أراء أيةلجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان أن الحياد يعني أال يظهر القاضي 
 مسبقة عن الموضوع المعروض أمامه، وعليه أال يسلك سبيال يرجح مصلحة طرف على

  .)2(طرف أخر
  

مادة العاشرة من اإلعالن  حياد القضاء، كمثل الىولقد نصت المواثيق الدولية عل
 .مدنية والسياسيةل من العهد الدولي للحقوق اةالعالمي لحقوق اإلنسان والمادة الرابعة عشر

 ضرورة أن تفصل ىاألساسية بشأن استقالل السلطة القضائية عل  المبادئتدـا أكمك
ا ، على أساس الوقائع ووفقالسلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز

للقانون، ودون أية تقييدات أوتأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أوضغوط أو تهديدات أو 
 ىكما تم التأكيد عل .)3(تدخالت، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو ألي سبب

   .)4(1959 نيودلهي سنة  فيالمؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في المبدأهذا 
  

 يستنتج ضمنيا من ، وهو)5(دى الركائز المدعمة للثقة في القاضياء إحفحياد القض
معنى لتلك االستقاللية إذا كان القاضي خاضعا للهوى  مبدأ استقاللية القضاء، وإال ما

 لحماية الحريات وأن ضمانةالقضاء  فاستقاللية .الشخصي أو أسيرا لمصالحه الشخصية
التي  ياد القضاء في إبعاده عن المواقفويتمثل ح. ءة تتطلب حياد القاضياقرينة البر

 يمكن التي ينظم شروط الحياد بتحديد األسباب  أن  القانون  ىوعل .تعرضه لخطر التحكم
في شأن ذلك و ، القاضي ممارسة أعمال معينةىر علظ عدم توافره وذلك بحىأن تؤدى إل

 جواز  عدم1983 أكد اإلعالن العالمي حول استقالل القضاء الصادر في مونتريال سنة
  .)6(حزبي تولى القاضي وظيفة تنفيذية أو تشريعية أو أي منصب سياسي أو

    

الفصل بين وظائف االتهام  ،ائيةزفي الخصومة الج ،يفترض الحياد الكامل للقضاء
، وتتولى وظيفة ائيةزالج ىفوظيفة االتهام تقوم بتحريك الدعو. والتحقيق والمحاكمة

  بالبحث سلطة المحاكمة  توافرها ضد المتهم، بينما تقوم   مدىالتحقيق جمع األدلة وتقدير
  لديها اليقين توفر حالة في باإلدانة وتقضى الجنائية الدعوى في والفصل الحقيقة المطلقة عن

  ــــــــــــــــــــــــ
  .294ة، ص  أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائي-1
  .org.arabic.amnesty.www : معايير المحاكمة العادلة، موقع األنترنت- منظمة العفو الدولية، أعرف حقوقك-2
  . البحث من هذا23األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، راجع هامش الصفحة   راجع المبدأ الثاني من المبادئ-3
  .294ص ،  أحمد فتحي سرور، المرجع السابق-4

 

5-Henri  OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 157.  
 

  .295 أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -6
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االستقالل بين تلك الوظائف يضمن رقابة كل إن  .القضائي، أو بالبراءة في حالة الشك
. ألعمال التي تباشرها جهة أخرى، وبالتالي كشف األخطاء ومحاولة تفادى العيوبل جهة

كون الحرية تتعرض . يتفق مع مبدأ القضاء ضامن لحماية الحرية الشخصيةما وهذا 
للخطر الجسيم في إجراءات الخصومة الجنائية فمن غير الممكن تركها للتقدير المطلق 

  .)1(لجهة واحدة
  

 الفرع الثاني
  مساواة أمام القضاء وكفالة الحق في التقاضيال

  

مفاد مبدأ المساواة أمام القضاء هو تمكين جميع مواطني دولة واحدة من ممارسـة                
الحق في التقاضي على قدم المساواة وأمام محاكم واحدة، دون تمييز أو تفرقة ألي سـبب     

تلف المحاكم بـاختالف  كان، أي أن يكون القاضي الذي يتم التقاضي أمامه واحدا، وأال تخ   
  .)2 (واحدة األشخاص الذين يتقاضون أمامها، وأن تكون اإلجراءات المطبقة على الجميع

  

 إذ ينبغي كفالة ،ال يمكن تحقيق المساواة أمام القضاء  إال بكفالة الحق في التقاضي
ي يعد  والحق في التقاض،هذا الحق أوال ثم بعد ذلك يمكن الكالم عن المساواة أمام القضاء

ألفراد أن ا لى عليح وبدونه يسته،بس  لإلنسان ال يجوز للقانون المساةمن الحقوق الطبيعي
ه ريات فلكل شخص يقع اعتداء على ح،العتداء الذي يقع عليهمايردوا  يضمنوا حرياتهم أو

طنيها هذا ا وإن لم تكن الدولة تكفل لمو،العتداءا ذلك لردلى القضاء إ وءالحق في اللج
التقاضي  طنيها حقاوعادة ما تكفل الدولة لمو. عي أنها دولة القانونّال يمكن أن تدالحق ف

ا يدخل دور القاضي ن وه،خرآلأو  ب أو جزئيا وذلك لسبا أنه قد تصادر ذلك الحق كليالإ
  .)3(ع عن هذا الحقافي الدف

  

ي هذا  وف،يعتبر مبدأ المساواة أمام القضاء عنصرا في مبدأ المساواة أمام القانون
 دمعالصدد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن المساواة أمام القانون مؤداه 

 معني المساواة هو عدم التمييز في معاملة مراكز قانونية. اإلخالل بمبدأ الحماية المتكافئة
. قانونية مختلفة مراكز مساواة في حالة معاملة بالمساواةوبالتالي ليس هناك  واحدة،

 .)4( المشرع وضع قواعد تختلف باختالف تلك المراكز القانونيةىللمساواة، علفتحقيقا 
 ى عند االلتجاء إلهاالضمانات نفسب الحق في التمتع كلالمساواة أمام القضاء يعني أن لو

  .)5(وأن تعامل المحاكم جميع األفراد على قدم المساواةالقضاء، 
  

 الفرع الثالث
  ة بقانونأمنشالالمحكمة اختصاص 

 

  ا ـ قانون  تكون مؤسسة يجب أن إلنسانالحقوق  القضائية ضامنة جهةاللكي تكون 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .297-296 ص ص السابق، المرجع الجنائية، اإلجراءات في اإلنسان وحقوق الدستورية الشرعية سرور، فتحي  أحمد–1
  . 16 ص  المرجع السابق،اء وكفالة حق التقاضي،مبدأ المساواة أمام القض، عبد الغني بسيوني عبد اهللا -2 

 ص  ص ،1988 األول، الجـزء  العامة، والحريات الحقوق حماية في المصري الدولة مجلس دور البر، عبد فاروق -3
198-199.  

  .315 أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -4
  

  .org.arabic.amnesty.www :ترنتالمحاكمة العادلة، موقع األندليل  منظمة العفو الدولية،راجع  -5
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 النيابة الوطنيةدولة القانون إلى في  القضائية اتيجب أن يسند إنشاء الجه .مستقلةو
)représentation nationale( ،من هذه القاعدة يكون الشخص محميا من إمكانية اوانطالق 

 سأخرى غير تلك المنشأة مسبقا من طرف المشرع وفق المقايي من طرف هيئة تهمحاكم
   .)1(العامة والموضوعية

  

مية بصفة تضمن تعددها ييتم إنشاء أجهزة قضائية على أساس مبادئ تنَظ
ألجهزة بطريقة تضمن ا فتسمح بتوزيع العمل بين تلك ،الختصاصا أما مبادئ .نسهااوتج

 ا العدالة وأخذىن تعرض علأاالت التي يمكن ن تباين الحكما أ .وحدة النظام القضائي
ومن ،  تخصص األجهزة القضائيةىبعين االعتبار خصوصية كل نوع منها يؤدي حتميا إل

يستلزم تأسيس تدرج )  الواحدمن الصنف(قضائية من نوع واحد  اجل تفادي تعدد هيئات
  .)2( احترام القانون أمامهاعلىقضائي، للتأكيد 

  

 و بالتالي قواعد التنظيم القضائي و قواعد ،ر قواعد اإلجراءاتإن القانون هو مصد  
ت  ئاالختصاص، و بالتالي يستوجب أن تكون المحكمة المختصة للنظر في الدعوى قد أنش

صالحية ب المخولةفالسلطة التشريعية هي السلطة الوحيدة  .وحدد اختصاصها طبقا للقانون
 ن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية م14إنشاء محاكم، وفي شأن ذلك نصت المادة 

 ى أن لكل فرد الحق في محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة استنادا إلى عل1966لسنة 
  .القانون

  

ية محكمة استثنائية أو آ حالة الطوارئ  ا فيما عدئفال يحق للسلطة التنفيذية أن تنش   
واطن أن يعرف من هو قاضيه من حق كل مو ،موازية للمحكمة ذات االختصاص األصل

 قاضي أخر ى ارتكاب الجريمة إلىفال يحق أن يقدم المتهم بعد أن أقدم عل بقواعد مجردة،
دعاوى معينة دون ضوابط عامة   محكمة أنشئت للنظر فيىغير قاضيه الطبيعي وإل

 ىونقلها إل المحكمة إخراج تلك الدعاوى التي كانت من اختصاصكما ال يحق  ،مجردة
 .)3(ة أنشئت لها خصيصامحكم

 

كما يجب أن تكون المحكمة  المنشأة بموجب القانون لتختص في النظر في الدعوى 
دون أن تكون محدودة بظرف زماني معين، سواء تعلق ذلك الظرف بمدة معينة  أو حالة 

يعي بمثل حالة الحرب أو الطوارئ، فذلك النوع من المحاكم ال تعد من القضاء الط طارئة
 فهي دائما من اختصاص ،أما الجرائم العادية.  الجرائم التي من أجلها أنشئتىر إلبالنظ

 .)4(ر أخفظرف زماني أو ظربمصيرها مرهونا  التي ال يكون المحاكم العادية
  

من المبادئ األساسية الستقالل  و في شأن ذلك االختصاص نص المبدأ الثالث
   أنىعل 1985 سنة ديسمبر في المتحدة لألمم امةالع الجمعية التي أقرتها )5(السلطة القضائية

  ــــــــــــــــــــــــ
-1 Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 193. 
-2 Francis KERNALEGUEN, Institutions judiciaires, op cit, pp  83 et 85. 

   

  .328 - 327ص ص السابق، المرجع الجنائية، اإلجراءات في شرعية الدستورية وحقوق اإلنسانالأحمد فتحي سرور، -3
   .330 229-المرجع نفسه، ص ص-4
 مـن   23راجع هامش الصفحة     (نص المبدأ الثالث من المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية، المرجع السابق          -5

والية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفـرد بـسلطة            تكون للسلطة القضائية ال   "، على أن    )هذا البحث 
البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الـوارد فـي                  

  ".القانون
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 أ كما أضاف المبد جميع المسائل ذات الطابع القضائيىتكون للسلطة القضائية الوالية عل
  .)1(لى حق الفرد في أن يحاكم أمام المحاكم العاديةالخامس ع

  

  المبحث الثاني
   في ممارسة الضمانات القضائيةءدور القضا

  

 جميع الناس أحرارا، فهذا يعني أن الحرية متأصلة في شخص اإلنسان، ومن يولد
وفي شأن ذلك نصت المادة الثالثة من . حقوق اإلنسان أن يعترف للفرد بحريته الشخصية

  .وسالمة شخصه والحرية الحياة في الحق فرد لكل أن على اإلنسان لحقوق العالمي عالناإل
  

فالمبدأ األساسي هو حق الشخص في الحرية وعدم التعرض للتوقيف، وفي هذا 
الصدد نصت المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه ال يجوز القبض 

لكن باعتبار . عسفيا، وتعسفيا يقصد به خرقا للقانونعلى أي إنسان أو حجزه أو نفيه ت
اإلنسان كائنا اجتماعيا، يعيش في وسط اجتماعي فال يمكن أن تكون حريته الشخصية حقا 

من العهد ) 9/1(التاسعة، الفقرة األولىالمادة مطلقا ال ترد عليه القيود، ولذلك جاءت 
ى عدم جواز حرمان أحد من حريته الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص عل

  .إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراءات المقررة فيه
  

وإن كانت المادة التاسعة المشار إليها أعاله، لم تحدد الحاالت التي يجوز فيها 
 لحقوق سة من االتفاقية األوربيةخامالتوقيف، وهذا عكس ما ذهبت إليه المادة ال

 لقانون الداخلي صالحية تحديد الحاالت التيامادة التاسعة تركت للدول وآلن ال، )2(اإلنسان
 تتركها  لم إال أنه تفاديا لتعسف الدولة في استعمال هذه السلطة،  ،)3( التوقيفافيه يجوز

للسلطة التقديرية الخالصة للدول، بل وضعت مجموعة من الضمانات تختلف باختالف 
 ة الدوليتفاقات االتالمتبعة فيه، وفي إطار ذلك نص تأسباب التوقيف ومراحله واإلجراءا

المطلب ( ضمانات تتعلق بالشخص الموقوف أو المحروم من الحرية ىلحقوق اإلنسان عل
وأخيرا ) المطلب الثاني( إليه تهمة جزائية الموجه ضمانات الشخص ىوكذا عل) األول

  ). المطلب الثالث(ائيفي حقه حكم جز صدر الذي أي عليه ضمانات الشخص المحكومى عل
  

  المطلب األول
  ضمانات الشخص المحروم من الحرية

 

عن  ليدافع بها الشخص يفي يد  كوسيلةالشخص المحروم من الحرية ضمانات تعتبر
  ومن بين .)4(هـحريت استرجاع أجل من وذلك تعسفية، بطريقة أواعتقاله توقيفه حالة في نفسه

  ــــــــــــــــــــــــ
 من 23راجع هامش الصفحة  (بدأ الخامس من المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية، المرجع السابقنص الم -1

لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات "، على أنه )هذا البحث
 اإلجراءات القانونية المقررة حسب األصول الخاصة القانونية المقررة، وال يجوز إنشاء هيئات قضائية ال تطبق

  ". بالتدابير القضائية،  لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أوالهيئات القضائية
  

  .  من هذا البحث56هامش الصفحة   وint.coe.echr.www :موقع األنترنت للمحكمة عن االتفاقية األوربية راجع -2
 راجع ايضا، عبد العزيز محمد سرحان، مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة في القانون الدولي -

  .99-98، ص ص 1988والشريعة اإلسالمية، دون ذكر دار النشر، 
-3 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit,  p 196.  

  

4 - Ibid,  p 197.   
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لصالح الشخص المحروم من حريته نجد الحق في إحاطته علما المعترفة بها  الضمانات
، بعد ذلك حقه في المثول أمام القاضي وتقديم طعن يويل) ع األولالفر(توقيفهبأسباب 

عسفية الحق في الرجوع  ، كما أن للشخص الذي تم توقيفه بطريقة ت)ع الثانيالفر(أمامه
  ).ع الثالثلفرا(أمام القاضي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به إثر توقيفه

  

  الفرع األول
  أسباب توقيفهمعرفة حق الموقوف في 

  

وفي هذا الصدد نصت المادة . من حق الشخص الموقوف أن يعلم أسباب توقيفه
ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على من العهد الدول) 9/2( الفقرة الثانية،التاسعة

 يستوجبضرورة إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما 
  .إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه

   
وتتعلق هذه الضمانة بحق الشخص في معرفة أسباب توقيفه، وذلك من أجل تقدير 

 على هذه المعلومات في أقرب ، ويجب أن يتحصل)1(مدى شرعيتها أمام محكمة
 عن المعيار الزمني الذي يجب االعتماد عليه لتحديد ما إذا تم هنا  ونتساءل.)2(اآلجال

  ".  أقرب اآلجال"الحصول عليها في 
  

 الدولية على حق الشخص الذي تم القبض عليه نصوصوقد نصت مختلف ال   
من مجموعة المبادئ المتعلقة ) 10(بإحاطته علما بأسباب توقيفه، وجاء في المبدأ العاشر

على  ،)3(بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
 كما نصضرورة إبالغه بوجه السرعة  بأسباب  التوقيف وبأية  تهمة تكون موجهة إليه، 

 ز أوعلى أن تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو  االحتجا) 13(المبدأ الثالث عشر
 السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه أو عند بدء االحتجاز أو السجن

 كما نصأو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وتفسير هذه الحقوق وكيفية استعمالها، 
 على ضرورة تبليغ الشخص الذي ال يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة من طرف 14المبدأ 

 .)4(ن القبضالسلطات المسؤولة ع
 

  يجب أن يبلغ الشخص فور قبضه بأسباب  قبضه، كما يجب أن تتلى عليه  حقوقه،
  ــــــــــــــــــــــــ

- 1 Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, pp 177-178. 
   : عن اآلجال المعقولة راجع-2
 -site internet, 39-33pp , 8série A n° , 1968/06/27du , Autriche/c eisterNeum arrêt,  CEDH: int.coe.echr.www. 

-Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doits de l’homme, 7e édition, Dalloz, paris, 
France,       2000, pp 98-108. 

  

 راجع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، التي -3
وثيقة األمم (1988 ديسمبر 9في  المؤرخ 43/173أعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  . )RES/A/173/43 المتحدة
 

المتعلقة بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو   من مجموعة المبادئ14 ينص المبدأ -4
لكل شخص ال يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات " رجع السابق، على أنهالم السجن،

علومات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه، الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، الم
، وفي أن يحصل دون مقابل 13 والمبدأ 12 من المبدأ 1 والفقرة 11 من المبدأ 2 والفقرة 10المشار إليها في المبدأ 

  ".  عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل باإلجراءات القانونية التي تلي القبض عليه
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إطار ذلك تقدم له كافة وفي . بما في ذلك حقه في االستعانة بمحام للدفاع عن نفسه
المعلومات األساسية لتمكينه الطعن في مدى شرعية القبض عليه أو احتجازه، ومن ثم 

  .)1(تمكينه إعداد دفاعه في حالة توجيه إليه تهمة
  

ويترتب عن الحق في علم أسباب التوقيف والتهمة الموجهة إليه الحق في االتصال 
كما يجب . )2( المعقولة للقيام بذلكالتسهيالتم له ي القبض عليه، وتقدبأبأسرته وإبالغها بن

االعتراف لكل محتجز بالحق في توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل اإلجراءات 
 هذه الحقوق منذ لحظة القبض وأثناء فترة االحتجاز السابقة على وتسري ،)3(الجنائية

    .)4(المحاكمة، وأثناء التحقيق والمحاكمة
  

سباب القبض المقدمة واضحة ومحددة، وفي شأن ذلك رأت اللجنة يجب أن تكون أ
المعنية بحقوق اإلنسان أنه ال يكفي إبالغ المحتجز بالقبض عليه بموجب تدابير أمنية 
عاجلة، دون أية إشارة إلى صلب الشكوى المقدمة ضده، وأعربت عن قلقها بشأن عمليات 

، ورأت أن احتجاز شخص لعدة "ومياألمن الق"االحتجاز التي تمت في السودان باسم 
 من العهد الدولي الخاص 9أسابيع، دون تبليغه بأسباب القبض عليه يعد خرقا للمادة 

  .)5(بالحقوق المدنية والسياسية
  الفرع الثاني

  حق الموقوف في المثول أمام القاضي وتقديم طعن أمامه
  

المتعلق بالحقوق المدنية بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من العهد الدولي 
أو  أحد القضاةى سريعا إل والسياسية، يستوجب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية،

  المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خاللأحد الموظفين
مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون 
المحاكمة هي القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج  عنهم على ضمانات  لكفالة 
 حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ

   .)6(الحكم عند االقتضاء
  

ومن الضمانات األساسية أيضا تقديم الشخص الموقوف في أجال معقولة، وذلك 
 نبديوهنا . )7( فيها الشخص البريء إثر انتظار مآل مصيرهدة القلق التي يتواجلحال

  أو تقديـر المعقـول، األجل تحديد ماد عليه فيالعتلاالالزم  المعيار نفسها بشأن المالحظة
  ــــــــــــــــــــــــ

  .www.amnesty.arabic.org  :موقع األنترنت ،دفيد فيسبورت، المحتويات  -1

 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أعتمدها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع 92 راجع القاعدة -2
 663 والتي أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراريه 1955الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 

: على موقع األنترنت، 1977 ماي 13المؤرخ في ) 62- د(2076و ،1957 جويلية 31المؤرخ في ) 24- د(جيم
org.ohchr.www.        

 المتعلقة بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو مجموعة المبادئ من 17 راجع المبدأ -3
، راجع أيضا المبدأ السابع من المبادئ األساسية بشأن ) من هذا البحث31هامش الصفحة (لسابق، المرجع االسجن

المعتمدة من طرف مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا دور المحامين 
  .org.ohchr.www: على موقع األنترنت، 1990 سبتمبر 7 أوت إلى 27من ) كوبا(

  .org.arabic.amnesty.www :موقع األنترنت ر المحاكمة العادلة،اعرف حقوقك، معايي راجع منظمة العفو الدولية، -4

  .org.arabic.amnesty.www : موقع األنترنت دفيد فيسبورت، المحتويات،راجع  -5
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية9/3راجع المادة  -6

7- Rusen ERGEC, op. cit,  pp 178-179. 
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مدى السرعة في تقديم المتهم أمام القاضي، وإن كانت المعايير الدولية تقضي بضرورة 
لكل حالة على  تركت تحديد هذه المدة نهعلى وجه السرعة، إال أتقديم الشخص المتهم 

 نعال يجوز أن يزيد التأخير   رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنهذلكوفي شأن  حدة،
وفي شأن إحدى الحاالت المتعلقة بعقوبة اإلعدام، وجدت اللجنة المعنية بحقوق  بضعة أيام،

ضي لمدة أسبوع واحد بعد القبض عليه، ال يتفق اإلنسان تأخير عرض المحتجز على القا
  . )1( من العهد الدولى اللمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية9/3مع أحكام المادة 

  

 معقولية فترة االحتجاز قبل المحاكمة في كل حالة على حدة، وتأخذ جملة من تقيم
ابها، وطبيعة وشدة خطورة الجريمة المزعوم ارتك: العوامل في عين االعتبار، نذكر منها

العقوبة المحتمل توقيعها، وخطر فرار المتهم في حالة اإلفراج عنه، ومدى تعقيد القضية، 
  .)2(وسلوك السلطات القضائية المكلفة بمباشرة اإلجراءات، و كذلك سلوك المتهم

  

 ىأو تعليقه عل ه رفضاستثناءويالحظ هنا أن القاعدة هي اإلفراج المؤقت، ويجوز 
انتهكا لمبدأ المساواة أمام القضاء  بما أن  الكفالة ال من شأنه أن يشكل فالة وهذا تقديم ك

  . يستفيد منها إال من لديه إمكانات مادية
    

ومن ضمانات الشخص المحروم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى 
كان االعتقال غير محكمة لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا 

  .)3(قانوني
  

  الفرع الثالث
  التعويضبمطالبة الحق الموقوف تعسفيا في 

  

الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  تنص
والسياسية، على حق كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول 

أن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة كما نص اإلعالن بش. على تعويض
 ، على  حق الضحية في الحصول على اإلنصاف الفوري،  وفقا)4(وإساءة استعمال السلطة

قد عرف المبدأ لو. لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم
ا بمقتضى هذا اإلعالن،  اعتبار شخص ميمكن:"الثاني، من اإلعالن ذاته، الضحية 

بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قضي أو أدين، 
ويشمل مصطلح الضحية أيضا، . وبصرف النظر عن العالقة األسرية بينه وبين الضحية

حسب االقتضاء، العائلة المباشرة للضحية األصلية أو معاليها المباشرين واألشخاص الذين 
  ".  ضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاءأصيبوا ب

  ــــــــــــــــــــــــ
  .org.arabic.amnesty.www :لمحاكمة العادلة، موقع األنترنتادليل  منظمة العفو الدولية، عن  -1

 .www.amnesty.arabic.org : موقع األنترنتيات، دفيد فيسبورت، المحتوراجع  -2
 

-3 Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 179. 
 

لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، المبادئ األساسية لتوفير العدالة إعالن بشأن  من 11 و4راجع المبدئين  -4
 من مجموعة المبادئ المتعلقة 35 راجع أيضا المبدأ ). من هذا البحث19راجع هامش الصفحة (المرجع السابق

هامش الصفحة (بحماية جميع األشخاص الذين يتعضرون ألي شكل من أشكال االحتجاز والسجن، المرجع السابق
  .) من هذا البحث31
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  لثانيالمطلب ا
  ضمانات المحاكمة العادلة

  

فضلنا تسمية هذا الفرع بضمانات المحاكمة العادلة عوض ضمانات الشخص الذي و
وجهت إليه تهمة جزائية، الذي أشرنا إليه في مقدمة هذا المبحث، آلن الضمانات في هذه 

عات المرحلة، أي مرحلة المحاكمة ال تخص المحاكمة الجزائية فقط بل تمتد لتشمل النزا
  .المتعلقة بالحقوق وااللتزامات ذات الطابع المدني

  

ا لمختلف ضمانات المحاكمة العادلة، رأينا من الضروري، تحديد ستعراضن   قبل ا
 تعلقثم نتناول هذه الضمانات بصفة عامة سواء ) ع األوللفرا(محتواها ومجال تطبيقها

لضمانات المتعلقة بالشخص الموجه وننهي با) ع الثانيالفر( أو جزائيةمحاكمة مدنيةاألمر ب
  ).ع الثالثالفر(إليه تهمة جزائية

  الفرع األول
   ضمانات المحاكمة العادلةمجــال تطبيق

عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  محتوى المادة الرابعة ىبالنظر إل
علق بالقضايا والسياسية، يتضح جليا أن المحاكمة العادلة ال تخص كافة المنازعات، بل تت

المتعلقة بالحقوق وااللتزامات ذات الطابع المدني وكذا القضايا الجزائية الرامية إلى إثبات 
  .)1(مدى تأسيس تهمة جزائية

 

نظرا لعدم دقة هذين المفهومين، أي النزاع حول حقوق والتزامات ذات طابع مدني، 
عهد الدولي مع نص المادة  من ال14رب محتوى المادة ا ولتق)2(ومدى إقامة تهمة جزائية

 نستعين )3(من االتفاقية األمريكية) 8م(من االتفاقية األوربية والمادة الثامنة) 6م(السادسة
 28ففي قرارها الصادر بتاريخ . بالتفسير الذي قامت به المحكمة األوربية في هذا الشأن

تزامات ذات ، قررت أن النزاع حول الحقوق واالل)Konig( في قضية كونيغ 1978جوان 
ريا بالنسبة لحقوق يالطابع المدني يقصد من ورائه كل إجراء قضائي يكون مآله مص

ونظرا ألهمية ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بمدى . )4(والتزامات ذات طابع خاص
إقامة تهمة جزائية، ذلك لما يترتب عن هذه التهمة من مساس بحرية الفرد، سوف نركز 

  . هذهعليها في دراستنا
  

  الفرع الثاني
  الضمانات  العامة للمحاكمة العادلة

 بالمحاكمة العادلة، منها أن يعترف للشخص هناك مجموعة من الضمانات تتعلق
الحق في اللجوء إلى محكمة، والحق في اللجوء إلى محكمة ما هو إال جزء من الحق في ب

زعات المعروضة عليها محكمة، وهي جهة تتمتع بوالية قضائية تتولى الفصل في المنا
  . )5(على أساس قواعد قانونية وبإتباع إجراءات محددة

 ــــــــــــــــــــــــ
1– Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 200. 
2– Ibid, p 200.   
3– Voir, Hélène TIGROUDJA, Loannis K. PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant,  

Bruxelles,  Belgique 2003, , p 253. 
4–CEDH, arrêt König c/Allemagne du 28/06/1978, série A n° 27, p 25, par 90, le site internet: www.echr.coe.int   
    Voir aussi: – Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op cit, p 184. 
                       – Frédéric SUDRE, op cit, p 200.      
5– Voir, Rusen ERGEC, op. cit, p 189. 
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إلى جانب ذلك، يجب توفر في هذه الجهة مجموعة من الشروط تتمثل في استقاللها 
في مواجهة السلطة التنفيذية، وكذلك حيادها، ولكن ال يشترط أن تكون جهة قضائية  في 

 للفصل بقرار ال يمكن تعديله من هلةؤأن تكون م مفهومها التقليدي، بل يكفي في ذلك
  .)1(ن يكون ملزم التنفيذ حتى في مواجهة اإلدارةأ وطرف هيئة أخرى غير قضائية،

  

إن تقييم عدالة المحاكمة يجب أن تتم بصفة شاملة، فهذا يعني ضرورة تصحيح  
عيب ورد في الدرجة األولى بتقديم طعن أمام جهة استئناف، أي أن يكون القضاء على 

اة  في الوسائل  كما أن المحاكمة العادلة تستدعي ضرورة احترام مبدأ المساو. درجتين
دفاعه،  بين أطراف النزاع، أي السماح لكل خصم في الدعوى ليقدم طلباته وعرض أوجه

  .)2(وعدم التحيز لصالح أحد أطراف النزاع على حساب الطرف األخر
  

، أي الحق في  السرعة في الفصل في النزاعيكما أن المحاكمة العادلة تستدع
 شأن ذلك رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن المحاكمة دون تأخير ال مبرر له، وفي

 من العهد الدولي قد أنتهكت في نظر دعوى االستئناف في كندا التي إستغرقت 14المادة 
  .)3(حوالي ثالث سنوات

  الفرع الثالث
  الضمانات الخاصة بالشخص المتهم بارتكاب جريمة

  

نية والسياسية وكذلك لقد نص اإلعالن العالمي واالتفاقية الدولية للحقوق المد
مجموعة اإلعالنات العالمية الصادرة عن المؤتمرات الدولية، تحت إشراف األمم المتحدة 
أو غيرها من المنظمات، على جملة من الضمانات يستوجب االعتراف بها للشخص 
المتهم بارتكاب جريمة، ومن أهمها، الحق في محكمة  مستقلة ومحايدة  ومحاكمة علنية، 

  :الضمانات نذكرومن هذه 
  

لصالح الشخص الموجه إليه التهمة هي أن تكون تلك   بهاعترفيأول ضمانة 
األفعال المنسوبة إليه مجرمة وفقا للقانون، وأن ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك 

ورغم توجيه . المنصوص عليها في القانون ساري المفعول وقت ارتكاب تلك األفعال
ال يغير وصفه كشخص بريء، وبالتالي يجب أن ينظر إليه التهمة إلى الشخص فإن هذا 

ويعامل كذلك إلى غاية صدور حكم من جهة قضائية مختصة منشأة بموجب القانون مع 
  :  مراعاة جملة من الضمانات تعتبر كحد أدني للمحاكمة العادلة وأهمها األتي

  

  :شرعية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية قوانين العقوبات -1
  

 وكذلك العهد الدولي الخاص )4(ص اإلعالن العالمي على هذه الضمانةولقد ن  
ومفاد هذه الضمانة، عدم إدانة شخص بجريمة بسبب . )5(بالحقوق المدنية والسياسية

ارتكابه لفعل أو امتناع، لم يكن القانون المطبق وقت ارتكاب ذلك الفعل أو االمتناع يعتبره 
 للمتهم، أي ا بأثر رجعي إال إذا كان صالحعقوباتالجريمة، كما ال يجوز سريان قانون 

  . القديم في القانون عليها  عقوبة أقل شدة من تلك المنصوصىينص عل
 ــــــــــــــــــــــــ

1- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 189.  
2- Ibid, pp 189-190. 

 .www.amnesty.arabic.org : المحاكمة العادلة، موقع األنترنتدليل ،ظمة العفو الدولية من-3
  .www.un.org: على موقع األنترنت لهيئة األمم المتحدة، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 11/2( راجع المادة -4
   .)26/02/1997 لي 11ر عددجـ (من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 15/1( راجع  المادة -5
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 قواعدالعامة المتعلقة بتطبيق ومبدأ الشرعية الجزائية ينحدر من مبدأ الشرعية 
 عليه أن يبحث ،هذا فالقاضي عندما يعرض المتهم أمامهل و.)1(األفراد  حرياتىعل القانون

كان القانون الوطني يعتبر الفعل أو االمتناع المنسوب إلى المتهم في قانون العقوبات إن 
جريمة، فإن لم يكن كذلك فعليه أن يحكم ببراءة هذا األخير لعدم توفر الركن الشرعي 

  .، وهذا يعتبر ضمانة للمتهم)2(للجريمة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 المشار إليها أعاله، تضع التزاما على القاضي 15غير أن الفقرة الثانية من المادة 
رعي للجريمة، بالقانون الوطني، بل عليه الشالوطني بعدم االكتفاء، عند البحث عن الركن 

مم أن يبحث أيضا في قواعد القانون الدولي والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها األ
المتمدنة، وفي رأينا، غموض وصعوبة تحديد هذه القواعد والمبادئ من شأنه أن يحد 

   .هذه الضمانة عاليةف
   

  :افتراض البراءة-2
  

فهذا . يعد الحق في افتراض البراءة من المبادئ األساسية للقانون الجنائي الحديث
كذلك الجهة القضائية  مستوى اإلجراءات الخاصة بالمحاكمة الجنائية وىيطبق عل الحق ال

فقط، ولكن يتوسع تطبيقه ليشمل أجهزة الدولة  المختصة في الفصل في القضية
  .)3(األخرى
  

رينة البراءة، أن األصل في اإلنسان البراءة، مبدأ قومعني افتراض البراءة، أو 
 لكل فرد صار موضوع اتهام، وهي كوسيلة في يدي إنسانيةويعتبر هذا المبدأ كضامنة 

األخيرة  م في مواجهة الدولة عند ممارسة سلطتها في العقاب، ويضع على عاتق هذهالمته
التزاما بإثبات اإلدانة بعد التحقيق والبحث عن الحقيقة، وتترتب عن هذا المبدأ ضمانات 

وكذا السماح  أخرى تتمثل في محاكمة المتهم في حضوره، وأن الشك يفسر لصالح المتهم،
  .)4( نفسه، وضرورة ندب محامي للدفاع عنهلهذا األخير بالدفاع عن

  

كل شخص متهم "  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن11/1نصت المادة 
كما نصت أيضا على هذه الضمانة ..." بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا 

من حق كل متهم " صها بنالمدنية والسياسيةقوق بالح من العهد الدولي الخاص 14/2المادة 
  ...". بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا

  

كما تترتب عن مبدأ إفتراض البراءة ضمانات تتعلق بمعاملة المتهم في أماكن 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) أ -10/2(اعتقاله، حيث نصت المادة 

اص المتهمين عن األشخاص المدانين، ويكنون محل والسياسية على ضرورة فصل األشخ
  .معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين

  

نفسه  كما يترتب عنه الحق في السكوت وعدم إرغام المتهم على إدالء بشهادة ضد
 رفضـه نفسه، وأن ال يفسـر سكوتـه هذا، أو أو االعتراف بذنبه أو المساهمة في إدانة

  ــــــــــــــــــــــــ
  .30 ص الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة،  يوسف دالندة، المرجع السابق،-1
 .93 المرجع السابق، ص ،..مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان  عبد العزيز محمد سرحان،-2

-3  Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 208.  
 .414 وص 413السابق، ص  المرجع ،..الوضعي والشريعة  الفكر في اإلنسان حقوق قانون الفار، محمد الواحد  عبد-4
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  .)1(اإلجابة عن األسئلة الموجهة إليه كافتراض إدانته
 

ي الحق في إفتراض البراءة عدم تحيز مسبق من طرف القضاة تضكما يق
. بق أيضا على جميع الموظفين العموميين األخرينوالمحلفين ضد المتهم، واألمر ينط

وكما يقع عبء االثبات على االدعاء، والشك يفسر لصالح المتهم، كما يجب الحرص على 
  .)2(عدم إحاطة المتهم بسمات تشير إلى أنه مذنب، كوضعه في قفص بقاعة المحاكمة

  

  :علنية الجلسات-3
دلة بكونها من وسائل الرقابة الفعالة العلنية من الضمانات األساسية للمحاكمة العا

 ىعلالدولية  نصت مختلف المواثيق قدل.  للمتهم بما تجعله مطمئناةد ضمانوتع ،للعدالة
 ىجاء في المادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان علوعلنية جلسة المحاكمة، 

 تنظر قضيته أمام محكمة  قدم المساواة التامة مع اآلخرين في أنىلكل إنسان الحق عل "أن
. هيلإمستقلة نزيهة نظرا عادال علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه 

 من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق ة هذا الضمان المادة الرابعة عشرىكما نصت عل
  .  )3(المدنية والسياسية

  

 ة ذلك المادة الرابعة عشرىعل أن لمبدأ العلنية حدود واستثناءات كما نصت غير
يجوز منع " أنه ى علفيهامن العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء 

الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب أو النظام العام 
طراف أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة أل

الدعوى أو في أدني الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في 
  ."بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة

  

 :الحق في الدفاع-4
 

إن احترام مبدأ افتراض البراءة األصلية في المتهم يستلزم االعتراف له بالحق في 
 في مواجهة بالحق له المنسوبة إليه، ويكون ذلك باالعترافالدفاع عن براءته هذه من التهم 

   .)4(أدلة النفي بتقديم له السماح وكذا االتهام، جهة طرف من والمقدمة ضده القائمة األدلة
  

وليتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه يستوجب إحاطته علما بالتهمة الموجهة إليه، 
إدالء بأقواله بكل حرية، واالعتراف له  والسماح له ب)5(بصفة مفصلة وفي لغة يفهمها

، خاصة )6(بالحق في االستعانة بمدافع من اختياره، واالتصال به بكل حرية ودون عراقيل
 وأن يزود مجانيا بمحامي في المواد )7(عدم إمكانية سماعه من طرف شخص ثالث

  .الجنائية إن كانت إمكاناته المادية ال تسمح له بدفع أتعاب محام
  ــــــــــــــــــــــــ

 التعليق العام من 14 الفقرة أيضا راجع .والسياسية المدنية بالحقوق خاصال الدولي عهدال من )ز-14/3 المادة(نص  راجع-1

    ..1HRI\GEN\1\Rev:األمم المتحدة وثيقة ،1984والعشرون،  الحادية الدورة اإلنسان، بحقوق المعنية جنةلل 13 رقم
  .org.arabic.amnesty.www : موقع األنترنتالمحتويات، فيسبورت،دفيد :  راجع أيضا-  

-    Russen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 195. 
   .www.amnesty.arabic.org :األنترنت العادلة، موقع دليل المحاكمة  منظمة العفو الدولية،-2
  .37المرجع السابق، ص  يوسف دالندة،  -3
  .214  صالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية،  أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،-4

-5  CDH, déc  n° 16/1977, du 25/03/1983, D.Monguya Mbenge c/Zaire, CCPR/C/18/D/16/1977.  
-6  CDH, déc  n° 49/1979, du 24/03/1983, D.Marais c/Madagascar, CCPR/C/18/D/49/1979.  
-7  CDH, déc  n° 109/1981, du 10/04/1984, Gomez de Voituret c /Uruguay, CCPR/C/21/D/109/1981. 



 38 

ين المصلحة الشخصية واالجتماعية، على المشرع تحقيقا للشرعية ومبدأ التوازن ب
. )1(إقامة التوازن بين حقوق الدولة في استنفاد حقها في العقاب وبين حقوق المتهم وحرياته

  .)2(وإن كانت أغلب القوانين اإلجرائية تعترف بالحق في الدفاع إال أنها لم تقدم تعريفا له
    

، بل ينطبق على جميع مراحل فقط الحق في الدفاع ال يخص مرحلة المحاكمة
الدعوى الجنائية، بما في ذلك مرحلة التحقيق اإلبتدائي، ويجب أن يحاط المتهم علما بحقه 
في أن يدافع عنه محام، ورأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن مصلحة العدالة تتطلب 

  .)3(إنتداب محام في جميع مراحل الدعوى في حالة عدم اختيار المتهم مدافع عنه
      

حق المتهم في إدالء بأقواله بكل حرية يعني عدم الضغط وممارسة اإلكراه عليه 
 منه فيجب أال يكون تحت اعترافلحمله على االعتراف بالذنب المنسوب إليه، فإن صدر 

التهديد والتخويف، وهنا تكمن الحكمة من اشتراط تمثيل المتهم من طرف محام، وذلك بما 
     . )4(ة المحاكمةيشكل دليال على عدال

 ىعل لقد نص اإلعالن العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  .)6( كما نصت عليه المبادئ األساسية بشأن دور المحامين)5(حق الدفاع
    

  :الضمانات الدنيا للمتهم -5
حق المتهم في إعالمه سريعا وبالتفصيل وفي لغة  الدنيا الضماناتيدخل ضمن و

 وذلك ليتمكن من الدفاع عن نفسه بطريقة )7(فهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابهاي
مناسبة، وكذلك أن يمنح له من الوقت والتسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام 

 وأن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن ،)9( وأن يحاكم دون تأخير ال مبرر له)8(يختاره بنفسه
 إذا يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه وأن ، أو بواسطة محام من اختيارهنفسه بشخصه

 ،)10( ذلكيضتقت، كلما كانت مصلحة العدالة المحام، وأن تزوده المحكمة محاملم يكن له 
 ذلك، وأن يزود مجانا بخدمات ترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم ىدون تحميله أجرا عل

في حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة . )11(اللغة المستخدمة في المحكمة
  .  إلعادة تأهيلهمالعملضرورة مواتية ل و همنلس

  

  المطلب الثالث
  محكوم عليهضمانات الشخص ال

  الحرية  على تأثيـرات القضائيـة الجهـة عن الصادرة القرارات ةيغالبل كانت إن
  ــــــــــــــــــــــــ

 .120، ص ، المرجع السابقمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء الثانيض  حسن بشيت خوين،  -1
  .121المرجع نفسه، ص  -2
 .org.arabic.amnesty.www  : المحتويات، موقع األنترنت،دفيد فيسبورت -3
  .222 وص 205 ص ،المرجع السابق اءات الجنائية،الحقوق الدستورية في قانون اإلجر  رياض عوض،ىرمز -4
 . د من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-14/3والمادة  العالمي  من اإلعالن11/1راجع المادة  -5
  . من هذا البحث32 راجع هامش الصفحة ، من المبادئ األساسية بشأن دور المحامين8 ى إل1 راجع المبادئ -6
  .أ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-14/3مادة  راجع ال– 7
 .ب، من العهد الدولي المذكور- 14/3المادة   راجع-8

-5  CDH, déc  n° 226/1987, du 11/04/1991, M. Sawyers c/ Jamaique, CCPR/C/41/D/226/1987.  
  .نية والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق المد ج،  من العهد- 14/3 راجع المادة -9
  :  وهذا ما جاء في قرار اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، راجعكمثل في قضية يحتمل توقيع فيها عقوبة اإلعدام، -10

 -  CDH, déc  n° 223/1987, du 04/04/1989, Frank Robinson c/Jamaique, CCPR/C/35/D/223/1987.  
    . الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي ،  من العهد، ود- 14/3 راجع المادة -11
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 الشخصية فليست  كلها  مصيرية  فيما  يتعلق بمدى إقامة تهمة جزائية، فهناك جملة من
 تصدر عن جهة االتهام أو جهة التحقيق، بل حتي عن جهة الحكم إال القراراتواألحكام 

 عن هذه األحكام أنها ليست مصيرية بالنسبة إلقامة التهمة الجزائية من عدمها، وكمثل
والقرارات واألوامر التي لها طابع إداري كمثل تلك المتضمنة تأجيل الدعوى أو التنحي 

فالمقصود بالحكم . عن النظر فيها أو إعادة القضية لقاضي التحقيق إلجراء تحقيق تكميلي
  .هنا هو ذلك القرار القضائي الفاصل في الدعوى المتعلقة بمدى إقامة تهمة جزائية

    

صدور الحكم الجنائي أهمية معتبرة، فيه تعبير عن ممارسة الدولة لسلطتها في ل
كما أن أهمية صدور هذا . )1(العقاب، الذي ال يمكن أن يقر لها بغير هذا الحكم القضائي

الحكم يكمن في تغيير وصف المتهم، يزول وصف االتهام على الشخص، ولكن هذا ال 
خير براءته، ذلك بما يمكن أن يقضي هذا الحكم يعني بصفة تلقائية استرجاع هذا األ

وعليه يمكن أن يصدر الحكم باإلدانة أو البراءة، وهذا يتوقف على قناعة المحكمة . هإدانتب
كما أن صدور الحكم في . المصدرة له، التي يجب أن تترجمها في موضوع قرار اإلدانة
و في حقه الحكم في النزاع  القضية الجزائية ال ينهي الضمانات، صدر لصالح المتهم أ

ما سبق ذكره نتناول ضمانات الشخص الذي حكم كل ول. المتعلق بإقامة تهمة جزائية
وأخيرا ) الفرع الثاني(ثم ضمانات الشخص الذي قضي بإدانته) الفرع األول(ببراءته 

  ).الفرع الثالث(ضمانات الشخص المسجون
  الفرع األول

  ةءبراال بالمحكوم عليهضمانات الشخص 
  

للداللة على خلفية قانونية، إذ " المتهم"عوض " الشخص" استخدام مصطلح ناوفضل
يغير وصف المتهم، وينهي مرحلة االتهام، سواء قضي فيه  سبق أن قلنا أن صدور الحكم 

لما يمكن أن " في حقه"عوض " في قضيته" بالبراءة أو اإلدانة، كما فضلت استعمال لفظ 
  .يقضى ببراءة الشخص

  

 المتهم بحكم قضائي ضمانة في حد ذاتها، ليس من الناحية المعنوية فقط،  تبرئةعدت
 الشخص لكرامته وسمعته بعدما كان ينظر إليه كمتهم، بل بالنطق بالبراءة يطلق عباسترجا

 المطالبة قضائيا أنه يحق لهكما . سراح المتهم، وبالتالي يسترجع حريته التي سلبت منه
ار المادية والمعنوية التي قد لحقت به إثر االتهام والتوقيف بتعويضه عن كافة األضر

  . )2(التعسفي
  

  الفرع الثاني
  ةداناإلب المحكوم عليهضمانات الشخص 

إن انتهاء المحاكمة بصدور حكم جزائي يتضمن اإلدانة، ال ينهي معه الضمانات 
من مراحل المعترف بها للشخص، ومن بين الضمانات المقررة للشخص في هذه المرحلة 

المحاكمة الجزائية أن يحكم بإدانته بموجب حكم قضائي، ثم أن يصدر هذا الحكم علنيا، 
، ثم يجب االعتراف للشخص بالحق طلب مراجعته، قد يكون أمام جهة مسبباوأن يكون 

  .ى من التي أصدرت الحكم أو أمام سلطة أخرى مخولة قانونا بذلكأعلقضائية 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .ن بحثنا هذا م18 راجع الصفحة -1
 من مجموعة 35والمبدأ  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9/5 راجع في شأن ذلك المادة -2

  .المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز والسجن، المرجع السابق
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كل شخص بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم صادر عن عمال بمبدأ الشرعية يعتبر 
 لحكم ا، وبالتالي ال يقر للدولة ممارسة سلطتها في العقاب إال تنفيذ)1(جهة قضائية نظامية

ويصدر الحكم بعد محاكمة عادلة تحترم فيها جميع الضمانات المتعلقة بها، ومنها . قضائي
 فيما يتعلق بعلنية اإلنسان وضعت استثناءالعلنية، فإن كانت المعايير الدولية بشأن حقوق 

الجلسات، وذلك فيما يخص حضور الجمهور والصحافة، فهذا االستثناء ال ينطبق على 
  . )2(مرحلة النطق بالحكم

  

 ال يكفي للحكم أن يصدر علنيا، بل البد أن يكون مسببا ومعلال، أي أن يذكر كما أنه
قناعته، ويجب أن يشير فيه إلى النصوص فيه األسباب التي أدت بالقاضي إلى تكوين 

وقد رأت  اللجنة المعنية  .القانونية المطبقة، سواء من الناحية الموضوعية أو اإلجرائية
بحقوق اإلنسان أن محكمة االستئناف في جاميكا قد انتهكت حقوق المتهم لتقصيرها في 

  . )3(راجعة الحكمتوضيح أسباب الحكم ومنعت بالتالي المتهم من حقه في المطالبة  م
  

 ضمانة في حد ذاته، بما هو ترجمة شكلية لإلجراءات يشكلإن هذا التسبيب 
المطبقة، والنصوص القانونية التي تم االستناد عليها، وفي حالة عدم التسبيب أو ورود 

  .يطعن قضائ بتقديم وذلك الصادر الحكم بمراجعة المطالبة أوجه من وجها فيكون فيه، خطأ
   

نة األساسية حق للشخص الذي صدر حكم في حقه في تقديم طعن أمام إن الضما
 الحكم، وقد يكون نقص في التسبيب أو انعدامه صدرتجهة قضائية أعلى درجة من التي أ

  . من أسباب تقديم الطعنسببا
  

حتى في حالة تأييد الحكم المطعون فيه من طرف جهة الطعن فيبقى للمحكوم الحق 
واستبدال العقوبة، وكذا ) إذا كانت العقوبة هي الحكم باإلعدام( اسيفي التماس العفو الرئ

  .مطالبة إعادة فتح القضية من جديد إذا ظهرت أدلة تدل على براءة الشخص بعد إدانته
  

غير أنه في الوقت الذي يقوم بهذه اإلجراءات قصدا تحمل الجهات القضائية أو  
 رهن أودع أو إلغائها، فالشخص يكون قد جهات أخرى مخولة قانونا، على تعديل العقوبة

الحبس، في إطار تنفيذ العقوبة التي حكم بها، غير أنه إذا أعترف للدولة بالحق في تسليط 
  . العقاب فيجب أن يكون في إطار الكرامة اإلنسانية
  ــــــــــــــــــــــــ

  أن تثبت   ى شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إل      كل"  أنه ى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عل      11/1تنص المادة    -1
 من العهد الـدولي     14/2 المادة   كما تنص . "إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه         

 أن يثبـت عليـه    ىمن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إل         " أنه   ى عل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
  ."نوناالجرم قا

  

الناس جميعا سواء أمام القضاء، "  أنى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عل14/1تنص المادة  -2
ة دعوى مدنية، أن  في أيهومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزامات

 ويجوز منع .مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانونمختصة تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة 
الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في 
مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة 

ورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في ضر
قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقضي مصلحتهم 

  ." أطفالىلخالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية ع
  : راجع في شأن ذلك-3

- CDH, déc  n° 210/1986, du 07/04/1989, Earl Patt et I.Van Morgan c/ Jamaique, CCPR/C/35/D/210/1986.  
  

  .org.abicar.amnesty.www :، موقع األنترنتدليل المحاكمة العادلة منظمة العفو الدولية، - 



 41 

  الفرع الثالث
  ضمانات الشخص المسجون

  

لضمانات نذكر ما جاء به مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومن مجموعة ا
 من مجموعة من القواعد النموذجية 1955ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 

، وكذلك ما )1(عي االقتصادي واالجتماسالدنيا لمعاملة السجناء المعتمد من طرف المجل
نصت عليه مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 

  .  )3( ذلك المبادئ األساسية لمعاملة السجناءىضاف إلت، )2(من أشكال االحتجاز أو السجن
  

لقد نصت هذه المواثيق على ضرورة معاملة السجناء معاملة إنسانية وبما يلزم 
بشر، ودون أي تمييز بينهم على أي أساس كان، كما يجب كلمتأصلة وقيمتهم لكرامتهم ا

فصل المحبوسين احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم، وفصل السجناء األحداث عن 
غير أنه نالحظ هنا إشارة إلى فصل المحبوسين ألسباب . والرجال عن النساء البالغين

، ليس في محله وفي )4(ن بسبب جريمة جزائيةمدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجوني
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنع 11تناقض مع نص المادة 

  . سجن شخص بسبب عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
  

  المبحث الثالث
  تقييم الضمانات القضائية في التنظيم الدولي

  

ق اإلنسان في إطار التنظيم الدولي العالمي يؤدي تقييم الضمانات القضائية لحقو
الدولية لحماية   إيجابيا في إعداد القواعد والمعاييرا دورأدت القول أن األمم المتحدة ىإل

حقوق اإلنسان، ذلك خاصة في إطار العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان الصادرين في عام 
ولية العالمية هناك مجموعة من  الدات جانب القواعد التي جاءت بها االتفاقىفإل. 1966

 المجتمع امـاهتم ىلإلنسان التي تدل عل اإلعالنات والقرارات المتعلقة بالحقوق األساسية
     .)5(الدولي بموضوع حقوق اإلنسان

  

 إال في اللجوء إليها الدول وال يتم ات إرادىتتوقف فعالية اآلليات غير التعاقدية عل  
فاألمم المتحدة تبقى بعيدة عن نظام .  لحقوق اإلنسانماعية الجوحالة االنتهاكات الخطيرة 

أمثل للحماية تكون فيه محكمة عالمية ملزمة االختصاص، ونظرا لالختالفات الثقافية 
.  إقامة مثل ذلك النظامىوالسياسية واالجتماعية التي يشهدها العالم فيصعب الوصول إل

يه عن الضمير القانوني الدولي في ميدان دة تعتبر ملتقى يعبر فـرغم ذلك، فاألمم المتح
بادرات اإلقليمية ويعتبر مصدر ملنشاط األمم المتحدة دور في توجيه ال. حقوق اإلنسان

  .هاوتشجيع ل) d’inspiration source(اإلستوحاء
  ــــــــــــــــــــــــ

) 62-د(2076 و31/07/1957 المؤرخ في) 24-د( جيم 663راجع قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  -1
    . من هذا البحث32راجع هامش الصفحة ،  بشأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،13/05/1977المؤرخ في

 .9/12/1988 المؤرخ في 43/173أعتمدت هذه المبادئ ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -2
  .14/12/1990 المؤرخ في 45/111ب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  أعتمدت هذه المبادئ ونشرت بموج-3
 من هذا 32رجع السابق، راجع هامش الصفحة  الم الدنيا لمعاملة السجناء،ج من القواعد النموذجية/8راجع القاعدة  -4

  .البحث
5-Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 66.  
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الضمانات القضائية المنصوص عليها في التنظيم الدولي عبارة عن عناصر إن 
ن نظام الحماية القائم في إطار األمم المتحدة عبارة عن مجموعة من ، أل)1(المنصفةالعدالة 

وفي ك  بشأن ذل الدولية التي تم النص عليها في إطار االتفاقات،األجهزة غير القضائية
  .)2(غياب أجهزة فعالة فيقع التساؤل عما إذا كان هناك حماية فعلية

 

 مستوى التنظيم الدولي العالمي ىفالبحث عن مدى فعالية الضمانات القضائية عل
 أجهزة التنفيذ الفعالة العتبارات تتعلق بتباين ىلإ القول أن ذلك التنظيم يفتقر ىيؤدى إل

غير . المتحدة في الميادين السياسية والثقافية  واالجتماعيةأنظمة الدول األطراف في األمم 
أن ذلك االفتقار ال ينقص دوره في إقرار ورسم طابع النظام القضائي األنجع لحماية 

 تنفيذ  تلك ىحقوق اإلنسان وكذلك الدور الذي يؤديه ذلك التنظيم في ميدان الرقابة عل
لك نستهل البحث عن عقبات إقامة أجهزة ولذ.  على المستوى القومي واإلقليميالضمانات
) المطلب الثاني(ثم فعاليته في إقرار هذه الضمانات القضائية ) المطلب األول(تنفيذ فعالة

  ).المطلب الثالث(وأخيرا في مراقبة تنفيذها
  

  المطلب األول
   إقامة أجهزة تنفيذ فعالةعقبات

  

الدواعي الرئيسية التي انتقـل     كانت الحماية الدولية لحقوق اإلنسان هي إحدى         ذا  إ   
، إال أن هذا األخير لم التنظيم الدوليمن خاللها من مجال االختصاص الخالص للدولة إلى        

يفلح في إقامة أجهزة القرار النهائي، من شأنها أن تفصل في النـزاع المتعلـق بانتهـاك                 
  .الحقوق المضمونة بموجب الصكوك الدولية بشأن ذلك

  

في عدم توصل نظام األمم المتحدة إلى إقامة هذا النوع مـن            السبب الرئيسي   لعل    
األجهزة يرجع إلى تمسك الدول بسياداتها ورفضها كل محاولـة التـدخل فـي شـؤونها           

إن كان تمسك الدول    .  من ميثاق األمم المتحدة    2/7بأحكام المادة   ها  الداخلية، وذلك بتذرع  
نوع من األجهزة إال انه ليس هو العامل         في عدم إقامة هذا ال     يتها هو العامل الرئيس   ابسياد

، ويضاف إلى ذلك عدم تجانس األنظمة المشكلة لألمم المتحدة وما يترتب عنه من              الواحيد
  .تباين في المصالح وكذلك المشكالت التطبيقية

  

  تتعلق بفكرة السيادة، ونخصص الفرع الثاني        عقباتولذلك ندرس في الفرع األول      
  . المادية التطبيقية في الفرع الثالثلعقباتن األنظمة، ونتناول ا المتعلقة بتبايلعقباتل

  

  لفرع األولا
 السيادة عقبات

  

 القانوني   من النظامامبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول جزءيعتبر 
 من ميثاق األمم 2/7 من عهد عصبة األمم والمادة 15/8نصت عليه المادة و الدولي،
   ةـقابلي  حول عدم إعالن بموجب تأكيده وتم للدولة، اختصاص جالم يحدد الذي المتحدة

 ــــــــــــــــــــــــ
1- Voir, Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 45. 

 
2- Ibid, p 134. 
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 حول المبادئ وكذلك بموجب اإلعالن )1(ل في الشؤون الداخلية وحماية استقاللهاـالتدخ 
الحماية الدولية لحقوق اإلنسان التي ف )2(بين الدولالــودية  المسيرة للعالقــات

تستدعي مسؤولية جماعية للدول لتطبيق المعايير المتعلقة بحقوق اإلنسان تصطدم بمبدأ 
  .)3(عدم التدخل

  

ن نطاق تطبيق مبدأ عغير أن هناك نظريات فقهية ترى حقوق اإلنسان تخرج 
التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك بسبب خصوصية حقوق اإلنسان التي ال تعتبر من عدم 

 كونها تخص اإلنسان، وما يؤكد ذلك، حسب هذا الرأي، هو محتوىلالشؤون الداخلية 
 من ميثاق األمم المتحدة الذي نص على ضرورة التعاون الدولي في 56 و55المادتين 

وقد أكد قرار .  تلك القواعد المتعلقة بحقوق اإلنسانمجال حقوق اإلنسان وتربط بين الدول
 la Barcelona( تراكسيوا في قضية بارشلون05/02/1970محكمة العدل الدولية المؤرخ في 

Traction ( هذا الموقف، وجاء في هذا القرار أن للدولة مصلحة قانونية في أن تحمى حقوق
  .)4(اإلنسان

  الفرع الثاني
   تباين األنظمةاتعقب

  

تتشكل منظمة األمم المتحدة من كيانات ذات أنظمة مختلفة من الناحية  
 وبالتالي صعوبةاإليديولوجية والفكرية والحضارية، ومن ناحية التنمية االقتصادية، 

وعلى سبيل المثال نذكر . التوصل إلى االتفاق وتحديد بعض المفاهيم، واألولويات
 بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق  إعداد العهدين الدوليين المتعلقيناتصعوب

  .االجتماعية والثقافيةواالقتصادية 
  

 تصاغ هذه الحقوق في اتفاقية واحدة أو في حول ما إذا كان أنإذ ثار الخالف 
شكل اتفاقيتين، وكذلك حول طبيعة األجهزة التي يجب وضعها من أجل ضمان تنفيذ أحكام 

 سنة من صدور اإلعالن 16ف إال بعد مرور ولم يفصل في هذا الخال. هذه النصوص
العالمي لحقوق اإلنسان، وصدرت عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ثالثة 
نصوص، هي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد 

ي الملحق بهذا الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم البروتوكول االختيار
  . )5(األخير

  

:  تكون ثالث كتل أساسيةالمشكلة لألمم المتحدة ومن االختالفات أيضا كانت الدول 
إن كان النظر و. الكتلة الغربية الرأسمالية، الكتلة الشرقية االشتراكية، وكذلك الدول النامية
رد الذي يستمدها والتصور الغربي لفكرة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يرتكز على الف

 من القانون الطبيعي،  ومن أجل احترامها، على الدولة عدم التدخل في هذه الحقوق، بينما

   وانتقالـه من  تطـوره خالل  من  لحقوق اإلنسان على مجتمع  االشتراكي لموقف يؤسس
  ــــــــــــــــــــــــ

   .1965 ديسمبر 21المؤرخ في ) Res 2131 XX (قم رحدةية العامة لألمم المتاإلعالن بموجب قرار الجمع هذا صدر -1
  .24/10/1970المؤرخ في ) Res. 2625 XXV(قم رية العامة لألمم المتحدةالجمع قراراإلعالن بموجب هذا صدر  -2

3–  Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op.cit, p 76. 
4– Cour Internationale de Justice, arrêt La Bacelona Traction, Belgique c/Espagne(deuxième phase), du 

05/02/1970, p 32, par 33, le site internet : www.Icj-cij.org. 
 – Voir  aussi, Frédéric SUDRE, op.cit, p 77 . 

   .18-16 ص المرجع السابق، ص قية حقوق اإلنسان،مدخل إلى اآلليات األممية لترعبد العزيز طبي عناني،  راجع -5
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أما نظرة الدول في طريق النمو، فتجعل من . مجتمع اشتراكي إلى مجتمع شيوعي
  .)1( أولويتها الحق في تقرير المصير والحق في التنمية

 

 إنشاء محكمة دولية لحقوق اإلنسان، بينما ااقترحت أسترالي  أيضا،االختالفاتومن 
إنشاء محافظ سام لحقوق اإلنسان أو لجنة تحقيق دولية، غير ي  واألوروقوااقترحت فرنسا

)2( على سيادتها، رفضت تلك المبادراتغيورةأن دوال أخرى، كاإلتحاد السوفياتي، 
.  

 

وكدليل على صعوبة وضع أجهزة التنفيذ، عدم النص في العهدين الدوليين على 
لك إثر االختالفات اإليديولوجية حول بعض الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي، وذ

 إعطاؤهما لهذه الحقوق، ومن بين هذه الحقوق نذكر الحق في يلتزمالمحتوى والبعد اللذين 
 .)3(الملكية، الحق في الجنسية والحق في اللجوء

  

من جملة ما توصل إليه اللقاء الذي جاء في شكل مائدة مستديرة نظمت في 
، أن اإلعالن العالمي قد تأثر كثيرا بالتقاليد 1965  نوفمبر19 إلى 11أكسفورد من 

. الغربية لحقوق اإلنسان خاصة تلك السائدة في أوربا الغربية والواليات المتحدة األمريكية
وبالتالي فإن شكل ومصطلحات اإلعالن العالمي والمكانة المخصصة للحقوق المدنية 

  .)4(ثيرلتأوالسياسية وكذلك ضمانات تلك الحقوق تدل على ذلك ا
  

تمت إثارة الفرق الموجود بين أغلب ما احتواه اإلعالن من مبادئ وبين بعض كما 
الفلسفات واألديان أو التقاليد األخرى، وفي شأن ذلك اإلختالف، جاء في تدخل السيدة 

من اليابان، أن   Masami Ito من الهند والسيد ماسامي إيتو  Romila thaparروميال تهابار 
عالن العالمي وتركيزه على الحقوق الفردية والمساواة بين الجنسين ال يتفق مع فلسفة اإل

   .  )5(الفكر الشرقي
 الفرع الثالث

  تطبيقيــةاتعقــب
  

يستلزم إنشاء أجهزة التنفيذ ملزمة وفعالة موافقة الدول على االلتزامات الواردة في 
زة في النظر في الشكاوى اتفاقات حقوق اإلنسان، ثم االعتراف باختصاص تلك األجه

 على التصديقات، كثيرا ما يتم المصادقةباإلضافة إلى . المقدمة من طرف الدول واألفراد
  مثل هذه األجهزة  وفعاليتـهاإنشاء وبالتالي فإن . اآلليات الدولية مع إدراج  شرط التحفظ

  ــــــــــــــــــــــــ
 :   راجع في شأن ذلك-1

 المحتويات واآلليات، دار هومه،  - حقوق اإلنسان، في القانون الدولي والعالقات الدولية قادري عبد العزيز،- 
  .42-36، ص ص 2002الجزائر، 

 .18ص   المرجع السابق،مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسان، عبد العزيز طبي عناني، -  
  :  راجع، للمزيد من المعلومات حول االختالفات هذه- 2

 -    Voir,  Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 34. 
-    Voir,  Jean Luc MATHIEU,  La défense internationale des droits de l’homme, Presses Universitaires de 

France, France  2003, p 4. 
  .22- 19 ص ص   المرجع السابق، مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسان، ناني،عبد العزيز طبي ع -    

3- Voir, Rusen ERGEC, op. cit, p 38. 
  .44ص المرجع السابق،  ،..حقوق اإلنسان، في القانون الدولي والعالقات الدولية  قادري عبد العزيز،- 4
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
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 أنه رغم موافقة الدول على وثائق أممية ملزمة، إال أن غيرادات الدول، يتوقف على إر
  .)1( التنفيذوضوعالحكومات لم تضع التزاماتها م

  

هناك فرق بين التطلعات والواقع في مجال ترقية وحماية حقوق اإلنسان، ألن 
وجب األشخاص المخاطبين بهذه االلتزامات هي الدول، ولو تقع على عاتقها التزامات بم

 إليها، فإن هذا القانون يبقى أفقيا، المنظمةالمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرفها أو 
يتوقف احترام أحكامه على قدر كبير على إرادات الدول، ذلك في غياب سلطة الجزاء من 

  . )2(شأنها أن تفرض عقوبة في حالة انتهاك هذه األحكام
  

لحقوق يصعب تحديد مدى وجود انتهاك  نظرا لصعوبة وضع مجال تطبيق لبعض ا
في غياب معيار واضح لتحديد مجال هذه الحقوق، أو لتوقفه على اعتبارات أخرى تتعلق 
بمستوى التنمية، ونخص بالذكر هنا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك 

  .حقوق الشعوب في تقرير مصيرها
  

القانون الدولي وهي فكرة الجزاء، إذ ال إلى جانب ذلك هناك مشكلة تتعلق بطبيعة 
توجد سلطة جزاء، وحتى إن وجدت مثل هذه السلطة في توقيع الجزاء فهو أمر استثنائي 
ألنها تفترض درجة من التضامن بين أعضاء المجتمع الدولي، األمر الذي لم يصل إليه 

  .)3(بعد التنظيم الدولي
  

د تصدر عن تلك األجهزة في غياب كما يثار أيضا مشكل تنفيذ القرارات التي ق
 إنسانية شاملة، فإنه تأجهزة ترغم على ذلك، فإن كان ذلك ممكنا لما يتعلق األمر بخروقا

ال يمكن تصور استعمال القبعات الزرقاء في نزاع حول غياب محاكمة عادلة لشخص ما، 
  .أو النتهاك حق مدني له

 

  المطلب الثاني
  فعالية إقرار الضمانات القضائية

 

الدولية المعنية بحقوق اإلنسان العديد من المبادئ والقواعد التي  تفاقاتتضمنت اال 
 لضمان أن يحيا اإلنسان حياة كريمة، وحرصت على ضمان حق كل الحدود الدنياتشكل 

  .ومنصفة ةفرد في محاكمة عادل
  

ق إذ بموجب هذه المبادئ واألحكام أصبح بإمكان تقييم مدى احترام دولة ما لحقو  
اإلنسان وذلك عبر المحاكمة العادلة في مفهومها الواسع، أي قبل المحاكمة بالنظر إلى 
شرعية أسباب ومدى مالءمة ظروف التوقيف، أثناء المحاكمة للبحث في مدى احترام 

ومن ثم الفضل يرجع إلى المعاهدات الدولية في وضع هذه . شروط المحاكمة المنصفة
ة ملتزمة به فور التصديق عليها، وكما تستند إليها األنظمة  تجعل الدولقالبالمعايير في 

  .  الوطنية واإلقليمية إلقامة أجهزة قضائية فعالة
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .38  المرجع السابق، ص،حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي،  أنظر عزت سعد السيد البرعي-1
  . 13- 12ص ص المرجع السابق،  مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسان،، انيأنظر عبد العزيز طبي عن -2
   .46 المرجع السابق، ص ،حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي،  أنظر عزت سعد السيد البرعي-3
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ذلك، تكمن أهمية إقرار الضمانات القضائية في التنظيم الدولي العالمي في رسم لو
،  )الفرع الثاني( عاتق الدولى، وجعلها التزاما عل)الفرع األول(نظام قضائي أنجع

    ).الفرع الثالث(رها كمصدر إلستوحاء لألنظمة الوطنية واإلقليميةاوإعتب
  

  رع األولفال
  نجاعـة رسم نظام قضائي

    

يعتبر إقرار الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان نتيجة لما توصل إليه المجتمع 
 حقوق اإلنسان قد أدى إلى أعمال همجية، وكترجمة ألهداف ومقاصد سيان تنأل ،دوليال

، والمتمثلة في إنقاذ قهااألمم المتحدة التي نصت عليها ديباجة والمادة األولى من ميثا
  .األجيال المقبلة من ويالت الحرب ببيان األحوال التي يمكن في إطارها تحقيق العدالة

  

نات امتداد لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة األولى من ميثاق ثم تعتبر هذه الضما
األمم المتحدة المتعلقة بمقاصد األمم المتحدة وذلك بتحقيق التعاون الدولي في مجال تعزيز 

  .واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا بال أي تمييز
  

ل حقوق اإلنسان من النظام كما تمثل هذه الضمانات مظهرا من مظاهر انتقا
الداخلي إلى التنظيم الدولي  وكذا من فكرة الحماية إلى نظام حماية  قانونية  منظمـة 

فلسفة حقوق اإلنسان إلى نظام الحماية يسمح للشخص بالدفاع عنها أمام القضاء في  ومن
   .)1(حالة انتهاكها

 
ق اإلنسان، ألن هذه وجاءت هذه الضمانات دعما العتناء القانون الدولي بحقو

 التفكير على المجتمع الدولي تالحماية جاءت إثر فشل الدولة في القيام بهذه المهمة، وحمل
  .في كيفية وضع قواعد بشأن هذه الحماية

  

ا عالميا يستهدف اإلنسان مسارتؤكد هذه الضمانات على أن حقوق اإلنسان تعد 
نفسها، وأن  تكون لديهم الحقوقحيثما يكون، وأن جميع الناس عبر العالم يجب أن 

  .يستفيدوا من أنظمة حماية متساوية
  

وتعد هذه الضمانات اتفاقا في قلب المجتمع الدولي تسوده اختالفات في األنظمة 
اإليديولوجية والسياسية واالجتماعية، على طابع نظام قضائي أنجع لحماية حقوق اإلنسان، 

، أو تعبيرا عن حد أدنى لالعتراف بالكرامة وتعد رسما لنموذج لحسن سير مرفق العدالة
  . المتأصلة في اإلنسان

  

وجاءت هذه الضمانات كثمار الحضارة اإلنسانية والجهد الروحي والفكري 
 كمثل أفالطون وأرسطو، نوإلغريقيوالفلسفي  عبر التاريخ، خاصة ما قام به الفالسفة ا

ل او ومنتيسكيو، والنضوكذلك مفكرو عصر النهضة كمثل جون لوك وجون جاك روس
السياسي كمثل ما جاء في القوانين اإلنجليزية، من العهد األعظم وإعالن الحقوق وكذلك 

  .لفرنسي لحقوق اإلنسان، وكذلك ما جاءت به األديان السماويةوااإلعالني األمريكي 
  

 ــــــــــــــــــــــــ
-1 Voir, Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 4. 
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  الفرع الثاني
   عاتق الدولىالضمانات القضائية التزام عل

  

لتلك الضمانات انعكاسات على األنظمة القانونية الوطنية باعتبارها المخاطبة 
بااللتزامات التي جاءت بها المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، وأدرجت في أغلبية 

  .ا أدرجت إصالحات قانونية لتصبح متالئمة مع تلك المعايير الدوليةالدساتير الوطنية، كم
  

م للدساتير الوطنية، وتم تأكيد أحكامه في إلهايعتبر اإلعالن العالمي مصدر 
لقد أدى دورا تربويا، فهو مرجعية للرأي . االتفاقات الدولية واإلعالنات العالمية واإلقليمية

لحكومية وغير الحكومية، ووسيلة لتحسيس الدول بقضية العام العالمي والمنظمات الدولية ا
 من طرف المدنية والسياسيةحقوق لحقوق اإلنسان، وتمت المصادقة على االتفاقية الدولية ل

  دولة على البروتوكول49 دولة على البروتوكول اإلضافي األول و113 دولة، و165
 تفاقية الدولية بشأن الحقوق دولة على اال160اإلضافي الثاني بشأن عقوبة اإلعدام، و

، وهذا يدل على وجود إجماع دولي حول قضية حماية )1(االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  . حقوق اإلنسان بالمصادقة على نصوص دولية ملزمة وتفرض الرقابة

  

إن االجتهاد القضائي البلجيكي كثيرا ما يستند إلى أحكام العهد الدولي، كمثل حق 
معاملة إنسانية، والحق في انتخابات حرة، وتسري على كافة المجالس بما في السجناء في 

  .)2 (فقط ذلك المجالس المحلية وليس على الهيئة التشريعية
 

التمييز العنصري  أمام  المحاكم   اللجوء  لضحايا  ضرورة  االعتراف  بالحق في
 على )3(ة التمييز العنصريوأجهزة الدولة، وفي هذا الشأن نصت االتفاقية الدولية لمناهض

  .)4(جهاز رقابة كمثل ذلك المتضمن في االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
  

 أن االتفاقات الدولية مصدر من مصادر القانون الدولي وتكون )5(هناك من يرى  
بالتالي ملزمة للدول، هذا رغم عدم التصديق عليها من طرف كل دول العالم إال أنها 

الدولة ال يخضع  وهو التزام يقع على عاتق. بر قواعد قانونية عالمية واجبة التطبيقتعت
  .)6(لمبدأ المعاملة بالمثل

  

فالتنظيم الدولي يلقي على الدول التزاما بتنظيم في دستورها السلطة القضائية، على 
ة وبصفة أساس المبادئ واألسس الدولية المعترفة بها، التي ترقى إلى حد القواعد الدولي

  .)7(تضمن الحقوق الواردة في ذلك الدستور
  

ومن القواعد التي ال خالف حولها في القانون الدولي، أن الدولة حرة في اختيار 
  العادي واإلداري، القضاءين بين تفرقة إدراج على مرغمة غير فهي وعليه القضائي، نظامها

  ـــــــــــــــــــــــ
1- Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  pp 34-35.  
2  - Ibid ,  p 38. 

 2106 من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق  بقرارها تفاقيةال تم اعتماد هذه ا-3
، وقد صادقت الجزائر 1965 ديسمبر21خ  ودخلت حيز التنفيذ بتاري1965 ديسمبر 21المؤرخ في ) 20-د(ألف

 .30/12/1966 لي 110، جـ ر عدد 18/12/1966 المؤرخ في 348-65عليها بموجب األمر رقم 
4- Voir, Rusen ERGEC, op. cit,  p 51. 

  . 112أنظرعبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، المرجع السابق، ص  -5
-6  Voir, Frédéric SUDRE, op. cit,  p 56.   

  .89 المرجع السابق، ص  ،..مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان ،عبد العزيز محمد سرحان أنظر -7
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ألن مسألة التنظيم الداخلي ألجهزة الدولة تدخل في  صميـم االختصـاص الداخلي للدول 
  .)1(السلطة القضائية لتنظيم واحدا نمطا يفرض ال يالدول فالقانون ولذلك .الدولي للقانون طبقا

    

ال يفرض على الدولة نظاما قضائيا معينا، إال أنه  أنه إذا كان القانون الدولي غير
من  عن ذلك وما ينحدر العادلة، المحاكمة وإجراء استقالل السلطة القضائية، يستلزم

 تكن الذريعة، ومن ثم ضرورة ضرورة حماية الحقوق المقررة وعدم االعتداء عليها مهما
معقولة،  مدة في الدفاع عن نفسه ومحاكمته األخذ بالشرعية الجزائية، وحق المتهم في

الجهات  عن الصادرة األحكام تنفيذ وأخيرا الدفاع، في بالحق لصالحه االعتراف وضرورة
  .)2(القضائية

  الفرع الثالث
  ستوحاء األنظمة اإلقليميةإالضمانات مصدر 

  

والعهدان الدوليان مصدر استوحاء لألنظمة  العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن يعتبر
األقليمية لحقوق اإلنسان، ذلك عند إعداد المواثيق اإلقليمية أو باعتباره كمصدر قانون 

  .تعتمد عليها أجهزة التنفيذ المنشأة بموجب هذه النصوص األقليمية
  

  تم1950 نوفمبر 04 في روما بتاريخ االتفاقية األوربية التي تم اإلمضاء عليهاف
ولهذا األخير أثر على االتفاقية  ،)3(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان استنباط أحكامها من

كما تعتمد  .)4(األمريكية لحقوق اإلنسان وكذلك الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 أحكام هذا اإلعالن وكذلك المحكمتان األوربية واألمريكية الدولية لحقوق اإلنسان على

    .)5(بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

  المطلب الثالث
   تنفيذ الضمانات القضائيةىالرقابة عل

    

 الـضمانات   ىالرقابة في إطار التنظيم الدولي العالمي بصفة خاصة عل         ال تمارس   
ـ  عاهـدات في الم  كافة الحقوق الواردة     ىالقضائية وإنما بصفة شاملة عل      لحقـوق   ةالدولي

، أي هناك رقابة تمارسها األجهزة      )6(فهناك أجهزة الرقابة االتفاقية وغير االتفاقية     . اإلنسان
 المتعلقة بالحقوق المدنيـة والـسياسية،       خاصة االتفاقية  ، االتفاقات الدولية  بموجبالمنشأة  

زة، ويمكن أن تمارس تلك      وغيرها من األجه    وهناك رقابة تمارسها أجهزة األمم  المتحدة      
ات التي تقـع علـى      لتزامتنفيذا لال الرقابة عن طريق التقارير الدورية التي تقدمها الدول         

  . ، أو عن طريق الرصد المباشر للمحكاماتعن طريق نظام الشكاوى والعرائض أو عاتقها
  ــــــــــــــــــــــــ

 .90 وص 89، ص المرجع السابق ،..نات حقوق اإلنسانمقدمة لدراسة ضما  ،عبد العزيز محمد سرحانأنظر  -1
  .90 المرجع نفسه، ص -2

3-  Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  p 107. 
  . 26، ص علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق راجع -4
  :على سبيل الميثال راجع -5

-CEDH, arrêt  John Murray c/ Royaume-Uni, du 08/02/1996, RA 1996-I, p 24, par 46, le site internet de la 
CEDH: www.echr.coe.int. 

-CIADH, avis consultatif de la cour interaméricaine, n°16/99, du 01/10/1999, sérié A n° 16, pp 60-65 par 124-
141,    le site internet de la CIADH:  www.corteidh.or.cr 

  : عن هذه األجهزة راجع -6
  .124-29المرجع السابق، ص ص   عبد العزيز طبي عناني، مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسان، -

 - Rusen ERGEC, op. cit,  pp 39-66. 
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ترتكز الرقابة على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على اللجنة المعنية 
تتكون من عناصر ات طبيعة مختلطة، ذ عضوا، وهي 18بحقوق اإلنسان التي تتكون من 

 ، فهي طبيعة تمليهاالوظيفة القضائية وشبه القضائية وإدارية، البحث، المراقبة، والمصالحة
  .)1(ة بهاالوظيفة المنوط

  

تكمن الوظيفة األساسية للجنة في دراسة التقارير الدورية المقدمة من طرف الدول   
األعضاء، وكذا الشكاوي المقدمة من طرف الـدول أو األفـراد بموجـب البروتوكـول              

  .)2(اإلضافي األول لالتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية
  

، تتمثـل   خمس لجان لإلشراف على تنفيذ المعاهدات      إلى جانب هذه اللجنة أنشئت      
ـ   أشكال التمييز العنصري،القضاء على جميع  في لجنة  كال  لجنة القضاء على جميـع أش

لحقـوق  أخيـرا لجنـة ا     و لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل      التمييز ضد المرأة،  
  .)3(االقتصادية و االجتماعية والثقافية

  

 ن يتمثلي توفر شرطى تمارسها المنظمة الدولية متوقفة علغير أن تلك الرقابة التي
  االلتزامات المطلوب الرقابة عليها، ويكمنىالشرط األول في موافقة الدول األعضاء عل

   .)4(الشرط الثاني في قبول الدول األعضاء مبدأ الرقابة
 

ارير  تطبيق أحكام اتفاقية حقوق اإلنسان عن طريق نظام التقىتمارس الرقابة عل 
  .الدورية أو بواسطة نظام الشكاوى والعرائض

  

إلى جانب أجهزة الرقابة المنشأة بموجب االتفاقات، هناك أجهز أخرى وإجراءات  
هذه  لم تنشأ تنفيذا ألحكام اتفاقية خاصة ولكن طبقا لميثاق األمم المتحدة، ومن أهم

، )6(اإلنسان ولجنة حقوق )5( لألمم المتحدة لحقوق اإلنسانالعليااألجهزة نذكر المفوضية 
وكذلك اإلجراء  )8(1503 وكذلك اإلجراء )7(اللجنة الفرعية لترقية وحماية حقوق اإلنسان

  .)10( وكما أنشئ مؤخرا مجلس حقوق اإلنسان)9(1235
  

رغم تعدد أساليب وأجهزة الرقابة على مدى تنفيذ الدول لاللتزامات التي تعهدت 
المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته، إال أننا نركز دراستنا على بها بموجب االتفاقات الدولية 

    نظـاميوه والحقوق  اإلجرائيـة، ثالثة أساليب لها عالقة مباشرة بالضمانات القضائية
  ــــــــــــــــــــــــ

1-- Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  p 39. 
المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  – 2

منه، راجع أيضا هامش الصفحة ) 9( وفقا للمادة التاسعة1976 مارس 23 ودخل حيز التنفيذ في 1966 ديسمبر 16
  .  من بحثنا هذا5

  .31، المرجع السابق، ص ..العزيز طبي عناني، مدخل إلى اآلليات األممية  عن هذه اللجان راجع، عبد - 3
 .26 المرجع السابق، ص حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي،راجع عزت سعد السيد البرعي،  - 4 
  ).A/Res/48/141(20/12/1993 المؤرخ في 48/141 أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  رقم -5 

 من ميثاق األمم المتحدة، وبموجب قرار المجلس االقتصادي 68 أنشئت لجنة حقوق اإلنسان تنفيذا للمادة -6
 .1946 جوان 21المؤرخ في) II(9واالجتماعي      رقم 

  .1947 أنشئت اللجنة الفرعية من طرف لجنة حقوق اإلنسان سنة -7
، 1970 ماي 27 المؤرخة في XLVIII (1503(قتصادي واالجتماعي  عن هذا اإلجراء راجع الئحة المجلس اال-8

 .2000 جوان 16 المؤرخ في 2000/3المعدلة بموجب قرار المجلس اإلقتصادي واالجتماعي رقم 
  .1967 جوان 6 المؤرخ في 1235راجع قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  -9
  .org.ohchr. 2www :  لمعلومات عن هذا المجلس راجع موقع االنترنيت-10
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وأخيرا نظام ) الفرع الثاني(ونظام الشكاوى والعرائض ) الفرع األول( التقارير الدورية
  ).الفرع الثالث(الرصد المباشر

  

  الفرع األول
  التقارير الدورية

  

 تنفيذ في اتفاقية دولية تتعلق بحقوق اإلنسان ضو االلتزامات األساسية لدولة عمن
أحكامها، وضمان سبل إنصاف في حالة خرق هذه األحكام، وكذلك تقديم تقارير دورية 

 في شأن ذلك، تتضمن الخطوات القانونية والقضائية واإلدارية وغيرها المختصللجهاز 
   .)2(، والذي يتولى دراستها وتقديم مالحظات حولها)1(من الخطوات التي تتخذها هذه الدولة

  

اللجنة المعنية االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية تنفيذ  ىة علالرقاب تمارس
ة عشر عضوا، خبراء في ميدان حقوق اإلنسان، ي المشكلة من ثمانبحقوق اإلنسان

 األساس ى، ولهم والية اختصاص علتفاقيةلك االتطرف الدول األعضاء في  ينتخبون من
 اللجنة هذهتم إنشاء لقد  .ليهاإينتمون للحكومات التي   ممثلين نالشخصي وال يعدو

من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 28/3(بموجب المادة الثامنة والعشرين الفقرة الثالثة 
عناصر  ىتحتوي عل:  فمختلطة،أما الطبيعة القانونية لتلك اللجنة. المدنية والسياسية

 .)3( والصلحإلدارية والتحري والرقابةا القضائية وشبه القضائية والوظيفة
  

 أن يتم تجديد نصفهم كل ىأما عهدة هؤالء األعضاء فينتخبون لمدة أربع سنوات عل 
واحدة، وهو ما  جنة أكثر من شخص واحد من مواطني دولةلسنتين وال يجوز أن تضم ال

  .)4( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية31نصت عليه المادة 
    

 اللجان ىعام لألمم المتحدة الذي يقوم بإحالتها إل األمين الىترسل التقارير إل
. واألجهزة األخرى المعنية ببحث هذه التقارير ومن بينها المجلس االقتصادي واالجتماعي

وفي إطار دراسة التقارير طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي من الدول األعضاء في 
 التطور افيه ام تبرزـاألمين الع ىتقديم تقارير دورية كل ثالث سنوات إل األمم المتحدة

أحرزته خالل الثالث سنوات حول الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي   الذي قد
  . )5(وحق الشعوب في تقرير مصيرها

    

حظت لجنة حقوق اإلنسان عدم تطابق محتوى التقارير المقدمة من الدول لقد ال 
 40 محتوى المادة   والسياسية مع وق المدنية للحق الدولية االتفاقية  بشأن تنفيذ أحكام 

ه الدول ـد عليـتعتم  إعداد نموذج دليل لكي ىاالتفاقية، الشيء الذي أدى بها إل من هذه
  .)6(عند إعداد تلك التقارير

  ــــــــــــــــــــــــ
  .33 وص 31ص  نسان،مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإل عبد العزيز طبي عناني، المرجع السابق، -1  

  .159قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان، في القانون الدولي والعالقات الدولية، المرجع السابق، ص   -2
  

3- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 39. 
   .  45 عبد العزيز طبي عناني، المرجع السابق، ص -4
، أطروحة )دراسة في النظرية والتطبيق(اإلنسان  األمم المتحدة في الرقابة على حقوق الفار، دور عاشور علي أنظر -5

  .161، ص 1993-1992لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي العام، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
المتعلقة بتقديم التقارير، للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الدورة الثالثة ، المبادئ التوجيهية 2التعليق العام رقم -: راجع-6

   .:HRI/GEN/1/Rev.1، وثيقة األمم المتحدة)1981(عشرة 
-Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 386.  
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  الفرع الثاني
  لعرائضاالشكاوى و
  

التقارير الدورية هناك نظام عام للعرائض يطبق في مواجهة كافة  غرار نظام ىعل  
 أخرالدول األعضاء في المنظمة بل حتى في مواجهة الدول غير األعضاء وهناك نظام 

 والميثاق الدولي للحقوق المدنية  كافة أشكال التمييز العنصري  أقرته االتفاقية الدولية لمنع
 والبروتوكول االختياري الملحق ،ة من طرف الدولوالسياسية، بالنسبة للعرائض المقدم

بذلك الميثاق وكذلك اتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري فيما يخص الشكاوى المقدمة 
  .)1(من األفراد

  

الحقوق المدنية والسياسية االختصاص للجنة المعنية الدولي الخاص ب  العهد خوللقد  
 من طرف الدول األطراف في االتفاقية ضد دول  المقدمةبالغاتبحقوق اإلنسان دراسة ال

  عاتقها بموجبىاللتزامات التي تقع عللف تشتكي من انتهاك هذه األخيرة اطرأأخرى 
  .)2(نصوص االتفاقية

  

 فنظام أقامه البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية ،أما الشكاوى أو العرائض
 ة أقرها لصالح األفراد دون غيرهم لتقديمالدولية للحقوق المدنية والسياسية، فهي صالحي

 ، يشتكي فيها عن انتهاك حقفيهاشكاوى ضد دولتهم اعترفت باختصاص اللجنة للنظر 
 دنفاستا شرطر ة في االتفاقية الدولية مع مجموعة الشروط نكتفي بالذكرمن الحقوق المقر

   .)3(طرق الطعن الداخلية
  

حدة لألفراد والجماعات والمنظمات غير وهناك نظام أخر أقرته منظمة األمم المت
جماعية لحقوق صارخة وتدعو لإلعتقاد بوجود إنتهاكات  لتقديم شكاوى )4(الحكومية

   .)5(1235 و 1503اإلنسان، وذلك بناء على قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  

اي،  بموجب معاهدة فرس1919ت  سنة ئكما أن لمنظمة العمل الدولية التي أنش   
 دور في  مجلس األمنكذلك وكمنظمة مستقلة في إطار عصبة األمم ومحكمة العدل الدولية

   .)6(حماية  حقوق  اإلنسان
  ثالثالالفرع 
  المباشــر الرصـــد

  

 من بين وظائف  موظفي  حقوق  اإلنسان في عملية  من عمليات  األمم  المتحدة
  اإلنسان  النموذجية حقوق مع قواعد رضتهامعا أكد من عدملتل الميدانية مراقبة المحاكمات

  ــــــــــــــــــــــــ
  .29حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، المرجع السابق، ص   أنظر عزت سعد السيد البرعي، -1
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية43 إلى 41 المواد -:  راجع-2

  .52، مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص طبي عنانيعبد العزيز  -           
3- Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, pp 42-43.  

  :مواقع االنترنت  عن المنظمات الدولية غير الحكومية راجع-4
-www.amnesty.org , -www.hrw.org,  -www.cicr.org, -www.fidh.org, -www.rsf.fr. 

  : راجع في شأن ذلك-5
- Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, pp 61-64. 

  .156-155ولية، المرجع السابق، ص ص قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان، في القانون الدولي والعالقات الد -   
  .111- 106، المرجع السابق، ص ص طبي عناني عبد العزيز  -  
  .168-167 وص ص 158-157قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص  راجع في شأن ذلك  -6
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الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة أو المنصفة، كما تعتبر أداة لتقييم إدارة شؤون القـضاء              
الجوانـب التـي    حصر   ى إل يوالتوصل بالتال فيها عملية المراقبة،     تجرىالدولة التي   في  

، وتقوم في شأن ذلك بمناقشة مع الحكومة المضيفة والتي قد تـصبح              اإلصالح ىتحتاج إل 
  .هدفا لألمم المتحدة أو غير ذلك من المساعدة تحقيقا لهذه الغاية

  

التحقق منهـا واسـتعمالها فـورا       فالرصد هو العمل الفعلي في جمع المعلومات و       
  .لتحسين حماية حقوق اإلنسان

  

  :أهداف مراقبة المحاكمة ورصد إدارة شئون القضاء-1
يتمثل الهدف األول في الرصد المباشر : هناك ستة أهداف أولية لمراقبة المحاكمة  

ويتمثل الهدف الثاني في حضور . من أجل إعداد تقرير مستقل ومحايد عن الجلسات
حقوق اإلنسان يجعل المشاركين، وخصوصا القاضي وممثل النيابة العامة يدركون موظف 

ويكمن الهدف الثالث في . أنهم يخضعون لمراقبة، األمر الذي يحثهم على توخي اإلنصاف
يعبر  عن  قلق  دولي     فهو ولذلك المتحدة، موظف حقوق اإلنسان يمثل األمم  كون
دف الرابع فيتمثل في حضور موظف حقوق اإلنسان أما اله. اإلنصاف في الجلسة إزاء
في المدعى عليه ومحام الدفاع ومؤيدي المدعى عليه إحساسا بالمساعدة الدولية والثقة  يبث

ويكمن الهدف الخامس في وجود موظف حقوق اإلنسان يساعد على التأكد من  .المتجددة
   .تحقيق العدل وتحقيق العدل واضحة للجميع

  

األهداف كثيرا على اختيار المحاكمة واختيار موظف حقوق اإلنسان وقد تؤثر هذه   
باإلضافة إلى ذلك، قد تتضارب هذه . والخطوات األخرى المتصلة بعملية مراقبة المحاكمة

ثر على استقالل موظف حقوق اإلنسان محاولته التأثير ؤاألهداف، وعلى سبيل المثال قد ت
  .يه على نحو صريحعلى سير المحاكمة أو مواساة المدعى عل

  

كان في الماضي إرسال مراقبي المحاكمات في األغلب لضمان اإلنصاف وذلك و  
 أساسا بدافع من القلق بشأن حقوق الدفاع، وتزايدت الحاجة مؤخرا إلى قيام مراقبي
المحاكمات بالتأكد من إقامة العدل وعدم إفالت منتهك حقوق اإلنسان من العقاب وإن كان 

أن يتأكد  ادة من المحاكمة العادلة، ألن المجتمع هو أيضا بدوره يحتاج إلىيحق له االستف
ومن هنا يضطلع مراقبو المحاكمات بوظيفة . من تقديم منتهكي حقوق اإلنسان إلى العدالة

جديدة، تتمثل في التأكد من تحقيق العدل وعدم إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من 
  .(1)العقاب
مراقبة المحاكمة ما هو إال جزء صغير من الهدف األساسي الذي هو إن الهدف من   

وفي هذا الشأن ينظر موظفو حقوق . مراقبة إدارة شئون القضاء الذي هو الهدف السادس
اإلنسان إلى مراقبة المحاكمة باعتبارها جزءا من استعراض ووصف كاملين لجميع 

س ذلك قد تكون عمليات مراقبة وعلى أسا. الوظائف والهياكل في إدارة شئون القضاء
المحاكمات وسيلة لتقييم احتياجات النظام القانوني، وبالتالي إجراء تقييم أوسع قد يتطلب 
معرفة وتعريف مختلف المحاكم على كل مستوى حكومي أو إقليمي، ومكتب عضو 
النيابة،  والشرطة ومسئولي السجون إلخ، ودورهم في كل خطوة من إجراءات المحكمة 

  ومعرفة واالستئناف، المحكمة وحكـم بالتحقيـق مرورا تحريك الدعـوى، أو  التوقيفمن
 ــــــــــــــــــــــــ

، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان، األمم 7 راجع مفوضية حقوق اإلنسان، سلسلة التدريس المهني رقم -1
  . www 1.umn.edu./humanrts/arab :، على موقع األنترنت2001المتحدة، نيويورك، جنيف 
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حصل عليها مختلف العاملين في النظام يما هي أنواع التدريب األكاديمي والمهني التي 
القانوني؟ وما هي ظروف عملهم؟ وما هي مواردهم المادية؟ وإلى أي مدى يقوم النظام 
بأداء وظائفه؟ وكيف يدرك مختلف الفاعلين في النظام القضائي أدوارهم، وما هي 

  التدريب الذي يعتقدون أنه سيكون مفيدا؟ عدة في المسا
   
  :اختيار المحاكمات-2

مراقبة جميع المحاكمات، وبصفة عامة، يتم إرسال نه من المستحيل ألنظرا     
موظفي األمم المتحدة العاملين في مجال حقوق اإلنسان لمراقبة المحاكمات التي تثير أكبر 

يراقبون أيضا المحاكمات التي من المالئم بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان، وسوف 
التعبير فيها عن قلق األمم المتحدة بطريقة واضحة، وفي إجراء رصد منتظم إلدارة شئون 

جلسات  الميدانية إلى إرساء نمط لحضور اإلنسان قد يحتاج عملية حقوق. البلد القضاء في
  إلخ ... والمحامين لنيابةا اتصاالت بالقضاة وأعضاء على والحفاظ منظمة بصورة المحكمة

 

 ولذلك لتقرر األمم ، يضفي وجود ممثل األمم المتحدة على أي جلسة مصداقية  
المتحدة إمكانية مراقبة الجلسة، عليها أن تقرر ذلك على أساس ما إذا كان هذا سيفيد 

  .حقوق اإلنسان
    

  :همت واختيار مؤهالتاختيار موظف حقوق اإلنسان للعمل كمراقب للمحاكما-3
تدخل في العوامل التي تأخذ في االعتبار عند اختيار موظف حقوق اإلنسان للعمل   

كمراقب، الخبرة الفنية أو الخبرة المهنية كقضاة أو أعضاء في النيابة أو المحامين أو 
  .غيرهم ممن يتمتعون بخبرة في إدارة شئون القضاء

  

لنظام القانوني الذي ستتم وينبغي أيضا أن يتمتع موظف حقوق اإلنسان بدراية عن ا
ويأتي موظفو حقوق . فيه المحاكمة، فضال عن معرفة المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة

اإلنسان في العادة من بلدان مختلفة عن مكان الذي تقام فيه المحاكمة، وهذا حفاظا على 
  .استقالل المراقب وعدم تحيزه

  

التحيز والجدية وأن ال تغيب عن      ويجب أن يتسم سلوك موظف حقوق اإلنسان بعدم         
  .ذهنه الطبيعة الحساسة للمحاكمات وكذلك أهداف األمم المتحدة فيما يتعلق بهذه المحاكمة

  

وينبغي بقدر اإلمكان إبالغ موظف حقوق اإلنسان الذي يعمل كمراقب للمحاكمة 
قوق بتاريخ والمكان الذي ستجري فيه المحاكمة وسياسته واقتصاده وقانونه وأحوال ح

وينبغي أن يحصل أيضا على وقائع القضية، موضوع المحاكمة، وأن يطلع . اإلنسان فيه
على تقارير المراقبة في الماضي وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون العقوبات واألحكام 
الدستورية ذات الصلة والوثائق القانونية والتقارير الصحفية، وقد ينبغي إفادته بأسماء 

  .(1)الجلسة يواجهونه ويخبرونه في مكان األشخاص الذين
  

مترجم  إن كان المراقب ال يتقن اللغة المستخدمة في المحكمة فينبغي إفادته بخدمات
ومترجم شفوي وثيق غير متحيز ذو دراية بالمصطلحات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ 

  .على استقالل المراقب
  ــــــــــــــــــــــــ

، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان، األمم 7وق اإلنسان، سلسلة التدريس المهني رقم  راجع مفوضية حق-1
  . www 1.umn.edu./humanrts/arab:، على  موقع األنترنت2001المتحدة، نيويورك، جنيف 
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.  المراقب، قبل نهاية المحاكمةاة بيانات عامة التي ينتهي إليهأييستلزم عدم إصدار 
قبة يكون من الضروري إصدار بيان عام وذلك لتقديم تقرير عن الوقائع وعند نهاية المرا

وقد يكون الهدف من إصدار . المستخلصة واإلعالن عن الخطوات التي سيتم اتخاذها
وفي كل حالة يجب تقييم . البيان خالل عملية االستئناف هو إلفات االنتباه الدولي للقضية

  .كذلك العواقب المحتملةالفائدة المنتظرة من إصدار بيان عام و
  

وفي نهاية األمر تقوم عملية حقوق اإلنسان الميدانية بإصدار معظم البيانات العامة 
  .استنادا إلى المعلومات التي يقدمه المراقبون، دون أن تنسب إليهم

  

وعلى المراقب قبل الشروع في مراقبة المحاكمة أن يجرى اتصاالت ومقابالت 
ل ضرورية تساعده على فهم القضية يم إفادته بمعلومات وتفاصمع األشخاص الذين يمكنه

فيجب أن تكون لديه فكرة عمن يقابله قبل الوصول إلى موقع . والظروف المحيطة بها
 ومسؤولي يعلى التوازن، على المراقب االتصال بعضو النيابة والقاض وحفاظا .المحاكمة

  .ن المتهم ومحامي الدفاعالحكومة وكل من يمكن تقديم معلومات مفيدة، فضال ع
  

وعلى المراقب اغتنام الفرصة إلجراء مقابالت مع مسؤولي الحكومـة لإلطـالع      
كما من شأن هذه المقابالت أن تزيـد تـأثير          . على جميع الظروف التي تحيط بالمحاكمة     

  .على عملية المحاكمة المراقب
  

ان مالئم يضمن وعند إجراء مقابلة مع المتهم، على المراقب القيام بذلك في مك
الحفاظ على األسرار، ويتم السماح للموظف بالتحقق من الحالة العقلية والبدنية للمتهم 

  .ويقرر مدى ضرورة حضور محامي المتهم المقابلة. وظروف احتجازه
  

وينبغي أن يحصل المراقب على الوثائق الرئيسة المشكلة للملف، وذلك ليتمكن من 
لمراقب إمكانية الحصول على ملف محاكمة المتهم، وعلى وينبغي أن تتاح ل. فهم القضية

  .الذي يتولى المراقبة اإلنسان كتابة المحكمة التأكد من إتاحة ملف المحاكمة لموظف حقوق
  

وقد سعى مراقبو المحاكمة للحصول على الملف، ألن مهمتهم شبه القضائية هي 
 ال يتاح فيها الوصول التحقق من توخي اإلنصاف في الجلسات حتى في الحاالت التي

علنيا إلى الملف، وأتيح لمراقبي المحاكمات حضور الجلسات العسكرية أو األمنية المغلقة 
  . التي يمنع الجمهور في العادة من حضورها

  

ويجب على مراقبي المحاكمات العادلة حضور الجلسات التي هي علنية في غالب 
ه أن يتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية األحيان، فإن استدعت الضرورة ذلك طلب إذن علي

وعليه أن يكون حساسا ألهمية . أو وزارة العدل أو إلى القاضي الذي يرأس الجلسة
الجلوس، أي أن يختار مكانا خاصا للحفاظ على مظهر عدم التحيز وتسهيل مراقبة 
المحاكمة، أي أن يكون في مكان ظاهر ومحايد في قاعة المحاكمة وأن يطلب في بعض 

. ألحيان تقديمه في المحكمة المفتوحة حتي يعلم المشاركون والجمهور بوجودهم رسمياا
  . )1(وهذا األسلوب يزيد فعالية المراقبة

  

  ــــــــــــــــــــــــ
، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان، األمم 7 راجع مفوضية حقوق اإلنسان، سلسلة التدريس المهني رقم -1

  . www 1.umn.edu./humanrts/arab:، على موقع األنترنت2001، جنيف المتحدة، نيويورك
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  الفصل الثاني
  

  الضمانات القضائية في التنظيم الدولي اإلقليمي
  

دفعت صعوبة إقامة أجهزة القرار النهائي في ميدان حقوق اإلنسان على مستوى   
لى وضع أجهزة خولت التنظيم الدولي العالمي بالتنظيم الدولي اإلقليمي لحقوق اإلنسان إ

سلطة اتخاذ قرارات في مواجهة الدولة المنتهكة للحقوق الواردة في صكوك حقوق 
  . اإلنسان

  

 الصعوبة في وضع أجهزة التنفيذ فعالة على مستوى التنظيم الدولي تإن كان
العالمي ترجع أساسا إلى تباين األنظمة السياسية واإليديولوجية، فإن التنظيم الدولي 

، ألن تلك التنظيمات تتكون من دول ذات العقباتي يمنح مجاال مناسبا لتجاوز تلك اإلقليم
  .أنظمة متجانسة وأهداف ومصالح مشتركة

  

إلى جانب ذلك فإن التنظيم الدولي اإلقليمي قد يساهم في تقليل المشاكل العملية 
 بتمسك الدول علقةلمتالمتعلقة بالمسافة والوقت فيما يتعلق بالطعن الفردي، وكذلك العقبات ا

بسياداتها، وبالتالي تقبل القرار الذي يصدر في حقها وإيجاد سبل لتنفيذ القرارات الصادرة 
عن تلك األجهزة في هذا الشأن، وانعقاد اختصاص هذه األخير في النظر في الطعون 

  .الدولية والفردية المقدمة ضدها
  

أجهزة   في إقامة صعوبةال هذه   عن أذهان معدي ميثاق األمم المتحدةغبلم ت
  .)1(في إحداث ذلكقليمية اإلعلى المستوى العالمي، وكذلك أهمية التنظيمات  التنفيذ

  

المنشأة بعدها وعلى غرار منظمة األمم المتحدة، اعتنقت التنظيمات الدولية 
وفي هذا الشأن تمت . )2(ام حقوق اإلنسان وحمايتها كمبدأ وكغاية ينبغي تجسيدهموضوع
غير أن . نظيمات على المستوى األوربي واألمريكي واإلفريقي والعربي واإلسالميإقامة ت

 ولذلك نركز دراستنا هذه على )3( للحمايةم نظاى علنال يحتويا نين األخرين النظاميهذ
  . التنظيمات الثالثة األولى

   
) المبحث األول(  لقد عرف التنظيم األوربي تقدما في مجال حماية حقوق اإلنسان

كما أن التنظيم الدولي األمريكي بدأ في التطور بفضل االجتهاد الذي عرفته المحكمة و
ومع إنشاء المحكمة اإلفريقية بدأ التنظيم ) المبحث الثاني(األمريكية لحقوق اإلنسان

  ). المبحث الثالث(اإلفريقي في النهوض رغم التأخر الذي عرفه في هذا المجال
  

  المبحث األول
  ئية في التنظيم الدولي األوربيالضمانات القضا

  

   األكثر  اإلقليمية  ةـاألنظم من  انـاإلنس  حقوق  مايةـلح األوربي  النظام  يعتبر
   ـــــــــــــــــــــ

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكاالت "  األمم المتحدة على أنهق من ميثا52/1 تنص المادة -1
األمور المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين ما يكون العمل اإلقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت إقليمية تعالج من 

  ".هذه التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها
  .73ية، المرجع السابق، ص قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالم  عبد الواحد محمد الفار،-2
 .57 ص ، المرجع السابق، عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي-3
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. )2(كد حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةؤ عدة اتفاقات ومواثيق تىنه يعتمد علأل ،)1(تطورا
 احترام ىللرقابة علالمحكمة  ىإلالحق في اللجوء بالفرد وكما أنه يعترف لكل من الدولة 

 تتمثل في ، احترام الحقوق ثالث هيئاتى وتتولى الرقابة عل.تلك الحقوق وعدم انتهاكها
اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان ولجنة وزراء مجلس أوربا والمحكمة األوربية لحقوق 

التفاقية األوربية  الملحق با11 غير أنه منذ دخول حيز التنفيذ البروتوكول رقم .)3(اإلنسان
، لم يعد هذا النظام، القائم على ثالثة أجهزة للرقابة، ساري المفعول، )4(لحقوق اإلنسان

  .  على جهاز واحد، أخذ اسم المحكمة الجديدةموأصبح النظام األوربي يقو
  

لقد توصلت المحكمة األوربية، بفضل إجتهادها القضائي الكثيف، إلى وضع 
 )المطلب الثاني(، و ضمان الحق في الحرية )المطلب األول(سيةمجموعة المبادئ األسا

  ).المطلب الثالث(وكذا إقامة قواعد المحاكمة العادلة 
  

  المطلب األول       
  ضمانات المبادئ الرئيسية

عبر اجتهادها القضائي،  المحكمة األوربية امن جملة المبادئ التي توصلت إليه
لدولة الطرف التي تتقدم بشكوى ضد دولة أخرى نذكر عدم إشتراط صفة الضحية في ا

، باعتبارها مسألة تدخل ضمن ما يسمى بالنظام العام 33طرفا في اإلتفاقية بموجب المادة 
. كما أن المحكمة تنشط لجعل الحقوق الواردة في االتفاقية أمرا ملموسا وفعليا. )5(األوربي

األوربية عبر إجتهادها القضائي ما ولذلك من جملة المبادئ التي توصلت إليها المحكمة 
الفرع (ومنها ما يتعلق بالنظام العام األوربي) الفرع األول(يتعلق باختصاص المحكمة

  ). الفرع الثالث(ومبادئ أخرى تتعلق بفاعلية الحقوق ) الثاني
  

  الفرع األول
  ضمانات االختصاص

 من طـرف الدولـة      ، ال يعد اعتراف الدولة المدعية     )6( المحكمة األوربية   نظر  في
 من االتفاقية األوربيـة، ألن   24 بموجب المادة    طعنالمدعى عليها شرطا ضروريا لتقديم      

عنـصر  ، الـذي هـو   يـة إقامة مثل هذا الشرط من شأنه أن يعرقل نظام الحماية الجماع      
 .، قائم على أساس االعتراف المتبادل بين الحكوماتأساسي

  

 من األحكام الضرورية لضمان فعالية 46 و25ن يكما رأت المحكمة أن المادت 
    على تلقى التي االلتزامات احترام بضمان والمحكمة اللجنة مهام انا تحددمالحقوق، بما أنه

  ــــــــــــــــــــــــ
-1  Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit , p 107.  

، 04/11/1950م التوقيع على االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في روما بتاريخ  لقد ت-2
، راجع موقع  أربعة عشر بروتوكوال2008وأستكملت بعدد من البروتوكوالت اإلضافية بلغ عددها إلى غاية 

  .tin.eco.echr.www :األنترنت  للمحكمة
  .440 عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، المرجع السابق، ص -3
 بعد المصادقة عليه من طرف كافة دول      1998 حيز التنفيذ في أول نوفمبر 11 دخل البروتوكول اإلضافي رقم -4

  : راجع في شأن ذلك، 11/05/1994األعضاء في االتفاقية األوربية وذلك بتاريخ 
 - Rusen ERGEC, op. cit, p 122. 

  .78الرقابة على حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، المرجع السابق، ص   شيتر عبد الوهاب، -
5- Rusen ERGEC, op. cit,  p 126. 

-6ِ CEDH, arrêt  Loizidou c/ Turquie du  23/03/1995, série A n° 310, p 13, par 41, site internet de la Cour 
européenne des droits de l'homme: www.echr.coe.int. 
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  وذلك بتحديد اختصاصهما للنظر في الطعون المتعلقة بانتهاكـات،عاتق الدول األطراف
يجب األخذ  تفسير هذه األحكام األساسية وعند. الحقوق والحريات الواردة في االتفاقية

وحرياته  بالطابع الخاص لالتفاقية المتمثل في الضمانات الجماعية لحقوق اإلنسان
 .)1(األساسية

خالفا لالتفاقات الدولية من النوع التقليدي، فاالتفاقية األوربية تتجاوز االلتزامـات             
وحى مـن نظـام     تستزامات موضوعية،    الت ينتج عنها ، و المتعاقدةالمتبادلة بين األطراف    

 حمايـة   يفقط، بل تتـول    فاالتفاقية ليست التزامات متبادلة بين الدول     . )2(الحماية الجماعية 
وبالتـالي  . مصالح األشخاص الذين يقيمون فوق إقليمها، وذلك باسم المثول العليا للدولـة           

باعتبارها كـالتزام نحـو   فالحماية تقع على عاتق الدول، ال باعتبارها كالتزام مقابل ولكن    
 )4(وعلى أساس الطابع الموضوعي لالتفاقية، باعتبارها ألية لحمايـة اإلنـسان          . (3)األفراد

 إقامة التضامن المشترك كمبدأ حل محال المبدأ السائد في القانون الـدولي التقليـدي             تتم
  .)5(والمتمثل في المعاملة  بالمثل

  الفرع الثاني
  النظـام العـام األوربـي

القيم الضرورية في مجتمع ديمقراطي ومنحت لها  المحكمة األوربية رقت قدل
 لمبدأ احترام الكرامة أكدت القيمة األساسية، كما )6(مكانة معتبرة في النظام العام األوربي

، )01( ومبدأ عدم  التمييز)9(مبدأ التعدديةو )8( أهمية مبدأ سيادة القانونوكذلك )7(اإلنسانية
فكل هذه المبادئ تشكل الركائز األساسية . )11( أولوية الحق في الحياةكما أكدت على

     .)12(للنظام العام األوربي في ميدان حقوق اإلنسان
يرجع الفضل في إقامة النظام العام إلى القاضي األوربي، ألن األمر ال يتعلق 

المحكمة ومنذ القرار الذي أصدرته . بحماية حقوق اإلنسان فقط بل البد من تطويرها
أتجه القاضي  ،1968 /27/06 بتاريخ) ضد ألمانيا Wemhoff(،األوربية في قضية ويمهوف

 .  )13( تفسير االتفاقية بالنظر إلى األهداف المسطرة من طرف هذه األخيرةإلىاألوربي 
  

كما رأت المحكمة األوربية أنه لتحقيق مقاصد االتفاقية يجب تفسير هذه األخيرة 
  تطبيـق عقوبـة  اإلعـدام ، وعلى أساس ذلك، رأت أن)14( الراهنةعلى ضوء األوضاع

 ــــــــــــــــــــــــ
1-CEDH, arrêt  Loizidou c/ Turquie du  23/03/1995, série A n° 310, p 21, par 70, site net: www.echr.coe.int 
-   Voir aussi, Frédéric Sudre et autres, Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 3e édition  

mise à jour, Presses Universitaires de France, paris, France 2005,  pp 7 et 8. 
2- CEDH, arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, du 18/01/1978, série A n° 25, pp 82-83, par 239, site net précité.                                                

Voir aussi, Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op cit, p 61.   
 -3 Com euro, décision Autriche c/ Italie du 11/01/1961, Ann., 1961-4, 139, p 9, le site internet précité. 

-4  CEDH, arrêt Berktay c/ Turquie du 01/03/2001, R.A, 2001-I, p 32, par 151, site net de la CEDH, op cit.                                                     
-5  Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, op. cit,  p 10. 
-6 CEDH, arrêt Parti Communiste Unifié de Turquie c/Turquie, du 30/01/1998, R. A 1998-I, p 19, par 45, site 

internet de la cour européenne des droits de l’homme, op. cit.                                                      
-7 CEDH, arrêt S.W c/Royaume-Uni du 22/11/1995, série A n° 335-B, p 18, par 44, site internet précité.                                                      
-8 CEDH, arrêt Golder c/ Royaume-Uni du 21/02/1975, série A n° 18, pp 12-13, par 34, site internet précité.                                                       
-9 CEDH, arrêt Parti Communiste Unifié de Turquie c/Turquie, op. cit, p 18, par 43.  
-10 CEDH, arrêt Aff linguistique belge/ Belgique, du 09/02/1967, série A n° 5, p 31, par 10, site internet précité. 

11- CEDH, arrêt  Z et al c/ Royaume-Uni,  du 10/05/2001, CEDH 2001-V, p 32, par 109, site net précité. 
12- voir, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 11. 
13- Ibid, p 12. 
14- CEDH, arrêt Loizidou c/Turquie du  23/03/1995, op. cit, p 21, par 71.  
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من االتفاقية في وقت السلم تعد عقوبة غير مقبولة وغير إنسانية وال تبيحها المادة الثانية 
 .)1(األوربية لحقوق اإلنسان

 

كما يدخل ضمن النظام العام األوربي، ضرورة خضوع الدول األطـراف لجهـاز      
الحماية لالتفاقية، وكذلك استبعاد من التطبيق قواعد القانون الـدولي العـام التـي تتـسم            

  .)2(التهرب من الرقابةببالشمولية وتسمح للدول 
  

 مبدأ المعاملة بالمثل، للتـذرع بعـدم   علىعى عليها االستناد إذ ال يمكن للدولة المد 
، كان ذلك عند إخطار اللجنة بأية مخالفة ألحكام المعاهـدة، أو            لدولة المدعية االعتراف با 

عند تقديم دعوى أمام المحكمة، ألن  األخذ بهذا المبدأ من شـأنه أن يعرقـل الـضمانات       
اء إبرام االتفاقية األوربية ليست هي إقامة حقوق         من ور  الغاية، وأن   )3(الجماعية لالتفاقية 

  .)4(والتزامات متبادلة بل تحقيق المثل العليا لمجلس أوربا وإقامة نظام عام أوربي
  

كما ال يحق للدولة الدفع بأن الوقائع موضوع الدعوى ترجع إلى الوقت مـا قبـل                
 قد سبق للدولة المدعية أن انضمامها إلى االتفاقية للتهرب من مسؤوليتها، أو تتعلق بمسائل       

  .(5)أبدت تحفظا بشأنها
  

لقد اعتمد القاضي األوربي على الطبيعة الخاصة لالتفاقية النعقاد اختصاصه فـي            
ى دون أخذ   قضنظر مدى مالءمة تحفظ معين مع أحكام االتفاقية، وإذا رأى عدم المالءمة             

  .(6)زاعبعين االعتبار ذلك التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف في الن
  

، الحظـت المحكمـة أن األحكـام ذات         Loizidouفي قرارها بشأن قضية لويزيدو      
الطبيعة اإلجرائية المتعلقة بالحق في الطعن الفردي، والوالية اإللزامية للمحكمة هي أحكام         

  .)7(ضرورية لفعالية النظام الذي أقامته االتفاقية
  

الذي مان فعالية القرارات،    كما يدخل ضمن ذلك النظام العام األوربي ضرورة ض        
الحقوق الواردة في االتفاقية، وكذا القـوة االلزاميـة لإلجـراءات      ركيزة نظام حمايةهو

 . )8(وذلك لتفادى أضرار يصعب تداركهاmesures provisoires   lesالمؤقتة 
  

في نظر المحكمة األوربية، ال يمكن فصل اإلجراءات المؤقتة عن القضية التي 
أنها، واعتمدت في ذلك على الطبيعة الخاصة لالتفاقية، بل على المبادئ أتخذت في ش

 la jurisprudence(واالجتهاد القضائي الدولي المتعلقـة بالموضـوع الدولي العامة للقانـون

internationale pertinente( المتحدة لألمم اإلنسان قـوقح ةـلجنل القضائـي االجتهاد كمثل  
  

ــــــــــــــــــــــــ  
1 -  CEDH, arrêt Ocalan c/Turquie, du 12/05/2005, CEDH 2001-IV,  p 49, par 163, site internet: www.echr.coe.int.                                                
2  – Voir, Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, op. cit, p 13. 
-3  CEDH, arrêt  Loizidou c/Turquie du  23/03/1995, série A n° 310, p 13, par 41, site internet précité. 

 4 – Com euro, décision Autriche c/ Italie du 11/01/1961, Ann.,1961-4, 139, p 9, site internet  précité. 
–5  Idem, p 5. 

6 -CEDH, arrêt  Belilos c/ Suisse du  29/04/1988, série A n°132, p 22, par 60, site net de la CEDH , op. cit. 
      Voir aussi, Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op. cit, pp 167-168.  
7- CEDH, arrêt  Loizidou c/Turquie du  23/03/1995, op. cit, p 21, par  70.   
      Voir aussi, Vincent BERGER, op. cit, pp 552-556. 
8 – Voir, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 14. 
-   Voir aussi,  l’article 39 du règlement intérieur de la cour( juillet 2007), sur le site internet de CEDH, op. cit. 
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  .)1(والمحكمة األمريكية الدولية، وكذلك محكمة العدل الدولية
 

وضـع  ب للعـرائض،     الفعلية تسمح هذه اإلجراءات المؤقتة باالضافة إلى الدراسة      
الدولة الطرف في االتفاقية أمام التزامها بتنفيذ القرار الذي تصدره المحكمة نهائيا، وتمت             

 ات، وبالتالي يعد عـدم إمتثـال الـدول لهـذه          االشارة إلى الطبيعة اإللزامية لهذه القرار     
 .)2(ا للحق في الطعن الفرديكاإلجراءات إنتها

 

كما ال يحق للدولة المدعى عليها أن تعرقل ذلك الحق في الطعن الفردي، كان ذلك  
، أو االتصال وديا بالدولة التي يتبع إليها )3(بممارسة ضغوط على الضحية أو محاميها

  .(4)المدعي
  

 رفضبلها   النظام العام األوربي اختصاص المحكمة األوربية، وذلك بالسماح          يدعم   
شطب قضية معينة من جدولها إذا كان احترام الحقوق المضمونة بموجب االتفاقية يدعي             

تتمثل، باإلضافة إلى الضمان الفردي، فـي       ، ذلك باعتبار مهمة الضمان القضائي       )5(ذلك
والسماح بتوضـيح  العامة، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة،     تحديد المسائل المتعلقة بالمبادئ     
(6)وحماية وتطوير قواعد االتفاقية

.  
  

عدم تفسير توفر شرط الضحية النعقاد االختصاص رأت المحكمة أنه يجب  
، وفرضت مواصلة النظر في القضية رغم موت جامدة وتلقائيةالشخصي للمحكمة بطريقة 

لة في اإلجراءات هذه تتعلق بالمصلحة العامة، واصلمالمدعى وفي غياب ورثة إذا كانت ا
كما يحق للمحكمة . )7(وال تخص الدولة الطرف فقط لكن كل الدول األطراف األخرى

رفض اقتراح الحل الودى المقدم من طرف أطراف النزاع ورفض شطب القضية إذا 
  .(8)كانت وقائعها تتعلق بانتهاكات خطيرة تتطلب دراسة في الموضوع

  

 يدخل في مفهوم النظام العام األوربي تنازل المدعي عن الحقوق المضمونة كما
أن للحق في الحرية أهمية معتبرة في مجتمع  وقد رأت المحكمة .بموجب االتفاقية

ديمقراطي بمفهوم االتفاقية، وبالتالي ال يمكن اعتبار تسليم شخص لنفسه إلى السلطات 
األمر فيما يخص عدم قابلية تنازل الشخص عن  ووه. )9(المقررة كتنازل منه عن الحماية

  .)10( الحالة التي يلجأ إلى الحل شبه القضائيحتى فيحقه في اللجوء إلى القضاء، 
  

 ــــــــــــــــــــــــ 
-1 CEDH, arrêt Mamatkulov et Askarov c/Turquie, du 04/02/2005, R.A 2005-I, p 37, par 123 et 124, le site 

internet de la CEDH: www.echr.coe.int.  
2-CEDH, arrêt Chamaïev et autres c/Géorgie et Russie, du 12/04/2005, 36378/02, CEDH 2005-III, pp 117- 120, 

par 469- 479, site internet de la cour europenne, précité.           
3 - CEDH, arrêt Petra c/ Roumanie, du 23/09/1998, R.A 1998-VII, p 10, par 43, site net de la CEDH, op cit. 
4  - CEDH, arrêt Ilascu c/ Moldavie, du 08/07/2004, CEDH 2004-VII, p 111, par 480, site net de la cour  précité. 

Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, op. cit, p 14 . 
 .، الملحق باالتفاقية األوربية)11( من البروتوكول رقم 2-ج-37/1 وهذا ما جاء في المادة -5

6-CEDH, arrêts: Karner c/ Autriche, du 24/07/2003, CEDH 2003-IX, pp 4-6, par 20-28, et  Irlande c/ Royaume-Uni 
du 18/01/1978, série A n° 25, p 55, par 154, site net de la CEDH, précité. 

7-CEDH, arrêt Karner c/ Autriche, du 24/07/2003, op. cit, pp 5-6, par 27-25 . 
8-CEDH, arrêt Ukrainian Media Group c/ Ukraine, n° 72713, du 29/03/2005, pp 1 et 18, par 7 et 36, site précité. 

Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 15. 
9- CEDH, arrêt De wilde, Ooms et versyp c/ Belgique, du 18/06/1971, série A n° 12, p 24, par 65, site net précité. 

Voir aussi, Vincent BERGER, op. cit, p 111.  
-10  CEDH, arrêt Deweer c/ Belgique, du 27/02/1980, série A n° 35, p 20, par 49, site net de la CEDH, précité.  



 60 

ة في غيـاب   ـوفي رأي المحكمة، ال يتعارض مع أحكام االتفاقيـة إجراء محاكم         
المتهم، إن منحت، فيما بعد، لهذا األخير فرصة للدفاع عن نفسه حول مدى إقامة التهمـة                

  .)1(الموجهة إليه، ذلك من ناحية الوقائع والنصوص القانونية المطبقة
  

للنظام العام أثر على القواعد األجنبية، ويضع التزاما على عاتق الدول األطراف 
في االتفاقية بعدم تنفيذ معاهدة أبرمت مع دولة غير طرف فيها، قد تترتب عنه أثار 

ا للقاضي الوطني الستبعاد قاعدة يا قانونندكما يشكل س. تتعارض مع أحكام االتفاقية
  .)2(فتها لمقتضيات النظام العام هذاقانونية أجنبية لمخال

  

العام األوربي قد يجمد كل قاعدة أبرمت من طرف إحدى الـدول            وبالتالي فالنظام     
األطراف مع دول غير طرف تكون أحكامها مخالفة لنصوص االتفاقية، وبالتالي يكون من         

  .اماختصاص القاضي األوربي استبعاد هذا النوع من القواعد المخالفة للنظام الع
  

 مخالفا للمادة السادسة لالتفاقية أن تقبل دولة طرف تنفيذ يعدكما رأت المحكمة أنه 
 إنكارا للعدالةيعتبر و ،عن دولة ال تعترف وال تطبق أحكام هذه المادةحكم أجنبي صادر 

)deni de justice( ،صدر بعد اتباع  بأنه ،  هذه الدولة التأكد قبل تنفيذ هذا الحكمىوبالتالي عل
 .)4(رممجالكما على الدولة التأكد من ذلك قبل تسليم  .)3(قواعد المحاكمة العادلة

  

  الفرع الثالث
  ضمانات فاعلية الحقوق

  

 droits théoriques ou( تستهدف االتفاقية األوربية حماية حقوق نظرية أو وهميـة  ال  
illusoires(     لحق في اللجـوء    فاألمر يتعلق بالخصوص با   . لكن حماية حقوق ملموسة وفعلية

إلى القضاء، ذلك بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الحق في المحاكمة العادلة في المجتمـع               
الحق في اللجوء إلى القضاء، ورأت أنه ال        على    المحكمة األوربية  أكدت وقد. الديمقراطي

 إذا كان هذا المثول تم بدون مساعدة محـام بـصفة            26يشكل طعنا داخليا بمفهوم المادة      
  .)5( وكافيةمالئمةديم حججها بصفة بتق ،Aïreyيسمح للمدعية، السيدة 

  

، حاولت الحكومة االيرلندية إقامة الخالف (Airey) في قضيةوعلى أساس الدفاع  
القضية منعت الحكومة المدعى ففي هذه . )Golder()6(بين وقائع قضية الحال وقضية قولدر

، ذلك بمنعه من االتصال بمحاميه، وفي قضية  القضاء بسبب عرقلة إيجابيةىمن اللجوء إل
 ولم تحاول منع المدعية، وإن عراقيللم تضع أنها الحكومة االيرلندية دفعت  ،الحال

  عن ناتج  ولكنه القضاء ىإل اللجوء في الحق يعرقل أن شأنه من عمل بأي مـتق لم الحكومة
  ــــــــــــــــــــــــ

  -1 CEDH, arrêts: Poitrimol c/ France, du 23/11/1993, série A n° 277-A, p 9, par 31, et Sejdovic c/Italie, du 
10/11/2004, R.A 2005-I, p 7, par 30, site internet de la CEDH: www.echr.coe.int. 

-2 Voir, Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, op. cit,  p 16.   
-3 CEDH, arrêts: Drozd et Janousek c/ France et Espagne, du 26/06/1992, série A n° 240, pp 28-29, par 110 et 

Pellegrini c/ Italie du 20/07/2001, CEDH 2001-VIII, p 9, par 47, site internet  de la cour, précité.  
  - Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, op. cit,  p 16. 
4– CEDH, arrêt Soering c/Royaume-Uni, du 07/07/1989, série A n° 161, p 38, par 113, site internet précité. 
5 –CEDH, arrêt Aïrey c/ Irlande du  09/10/1979, série A n° 32, pp 9 et 10, par 24, site de la cour, op cit. 
      Voir aussi : - Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 18. 
                              - Vincent BERGER, op. cit, pp 146-148. 

- 6  Voir CEDH, arrêt Golder c/ Royaume-Uni, du 21/02/1975, série A n° 18, le site internet précité. 
         Voir aussi, Vincent BERGER, op. cit, pp 143-145. 
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 ى وبالتالي ال يمكن أن تترتب مسؤولية عل        ،Aïreyوضعية أو حالة تتعلق بالمدعية، السيدة       
ـ            .عاتق الحكومة  ، ورأت أن   ة غير أن المحكمة لم تساند أوجه دفـاع الحكومـة االيرلندي

نة، االتفاقية تلزم في بعض األحيان باتخاذ إجراءات إيجابية وال يمكن لها أن تبقـى سـاك               
وبالتالي ال سند للتميز بين المسؤولية الناتجة عن القيام بفعل أو تلك الناتجة عن االمتنـاع                

  .)1(عن قيام بفعل
  

 عن ذهن المحكمة أن تحقيـق بعـض االلتزامـات ذات الطـابع              يغبغير أنه لم    
االقتصادي الواردة في االتفاقية يتوقف على الوضعية االقتصادية، أي مـستوى التنميـة،             

 األطراف أن  الدول  تلزم 6/1فإن كانت المادة    . م تقييمها على ضوء األوضاع الراهنة     ويت
حقوقهم  بصفة فعلية وملموسة، للدفاع عن تضمن للمتقاضين الحق في اللجوء إلى القضاء

  .)2(الطابع المدني، فإن الدولة تبقى حرة في اختيار الوسائل لتحقيق ذلك والتزاماتهم ذات
  

 األنظمة القضائية يكون فيها تمثيل األطـراف أمـام جهـة             غير أن هناك بعض   
 إجراءات المتابعة أمامها يجعل هذا التمثيل لتعقدإجباريا، أو نظرا   قضائية من طرف محام   

وعلى أساس ذلك الحظت المحكمة، على ضوء ظروف القضية أن السيدة إيري . ضروريا
Aïreyا  لم تستفد من الحق في اللجوء إلى المحكمة العليhight cour     مـن أجـل المطالبـة

 أمام هذه الجهة القضائية، تمثيلها من طرف محام ذلك لعدم ،séparation des corpsبالطالق 
      .)3( من االتفاقية6/1 إلى وجود انتهاك المادة نتهت المحكمةوعليه ا

  

 ال تدعي بتدخل في حياتهـا الخاصـة أو          Aïrey رأت المحكمة أن السيدة إيري       إذ
فإذا .  ضد تصرف معين، بل ضد عدم قيام الحكومة االيرلندية بعمل          تحتجئلية، فهي ال    العا

كانت المادة الثامنة تستهدف أساسا حماية الفرد ضد التدخالت التعسفية للسلطات العمومية، 
ـ تيمكن أن يشو، فإنها ال تكتفي بفرض التزام على الدولة بعدم التدخل        التزامـات  ىمل عل

  .)4(ذه السلطات بالقيام بعمل معين من أجل حماية الحياة الخاصة والعائلية بتدخل هإيجابية،
  

سعيا إلى ضمان الحقوق الواردة في االتفاقية بصفة فعليـة، الحظـت المحكمـة                
األوربية أنه يقع على عاتق الدولة التزام بالقيام بعمل معين وليس اإلمتنـاع عـن القيـام             

 la notion de l'obligationظرية االلتزام اإليجـابي  ن"  وهو ما أخذ إسم ،فقط بتصرف معين
positive"          رغـم أن    افيمولد، ألن ذلك ضروري لضمان الحق وأقامت المحكمة مسؤولية ،

  . )5(التعذيب جاء على أيدي أشخاص ينتمون إلى حركة انفصالية
  

 وأنـشأت  8 بمحتـوى المـادة     3وفي شأن ذلك قامت المحكمة بربط أحكام المادة          
على الدول بإصدار تشريعات تتضمن عقوبات صارمة ضـد مرتكبـي جريمـة             ما  التزا

  .)6(االغتصاب وتطبيقها بصفة فعالة بإجراء تحقيق ومحاكمة فعلية
 ــــــــــــــــــــــ
-1  CEDH, arrêt Aïrey c/ Irlande du  09/10/1979, série A n° 32, pp 10-11, par 25, site internet: www.echr.coe.int. 
- Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne .., op. cit, pp 18-19.  

-2   CEDH, arrêt Airey c/ Irlande, op. cit,  pp 11 et 12, par 26. 
      Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 19. 
3- CEDH, arrêt Airey c/ Irlande, op. cit, pp 10 et 13, par 24 et 28. 
4- Ibid, p 14, par 32.  
-5  CEDH, arrêt Ilascu et autres c/ Moldavie et Russie, du 08/07/2004, CEDH 2004-VI, pp 78-79, par 331, site net précité. 

     -6 CEDH, arrêt Mc c/ Bulgarie, du 04/12/2003, CEDH 2003 XII, p 29, par 153, site internet de la CEDH précité. 
   Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 22. 
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ا للحق في الملكية، اك سكان قرية يعد انته أو تحويلكما الحظت أن إجراء نقل 
ن كل الظروف والوسائل الضرورية وألقت التزاما على عاتق السلطات الوطنية بضما

للسماح لهؤالء السكان بالعودة بمحض إرادتهم وفي كل آمان وكرامة إلى محل إقامتهم 
  .(1)العادية، أو اإلقامة في مكان أخر إن أرادوا ذلك

  

لقد نتج عن التطبيق العادي لنظرية االلتزام اإليجابي توسع في الحقـوق وإثـراء               
التفاقية األوربية، وبالتالي توسـيع مجـال التزامـات الـدول      نطاق الحقوق الواردة في ا    

  .)2(األطراف
  

 Effet horizontal األفقيـة   باآلثـار ما  يـسمى    كما يترتب على نظرية االلتزام  اإليجابي
 ومفاده أنه ال ينعقد االختصاص الشخصي للمحكمة للنظر في الطعون الفردية إال إذا كان             

لي عدم اختصاصها في النظر في الطعـون المقدمـة ضـد            ، وبالتا )3(موجها ضد الدولة  
 إذا كانت التشريعات    ، مسؤولية الدولية بطريقة غير مباشرة     رغم إمكانية إقامة  ،  (4)األفراد

المعمول بها في ذلك البلد تبيح الفعل الذي تسبب في إحداث ضرر، أو أي تصرف أخـر                 
 . )5(صدرعن أحد أجهزة الدولة كان وراء حدوثه

 

  الثانيالمطلب 
   الحريــةالحق في ضمــان 

  

ـ       )6(لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية       جوانـب   ىويشمل الحق في الحريـة عل
مختلفة، فهي تشمل الحريات باعتبار الـشخص ككـائن حـي وجـسدي، وثـم ككـائن                 

الفـرع  (ذلك سنتولى دراسة جملة من الحقوق المرتبطة بالحرية الجـسدية         لو. (7)اجتماعي
وأخيرا الحقوق الذهنية   ) الفرع الثاني (ات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية    والضمان) األول

  ).   الفرع الثالث(لسياسيةاواالجتماعية و
  

  الفرع األول
   الجسديةاتضمان الحري

فهي تشمل . تخص الحريات الجسدية اإلنسان باعتباره كشخص طبيعي وكائن حي
  . الشخصي والحق في التنقل واإلقامةالحق في الحياة ومنع التعذيب والحق في األمن

  : الحق في الحياة-1
في نظر المحكمة األوربية، الحـق في الحيـاة هو إحـدى القييـم األساسيـة 

التي ال تقبل للمجتمعـات الديمقراطية التي تشكل مجلس أوربا، وهو من الحقوق األساسية 
   .)8(خرىوعليه تتوقف ممارسة الحقوق األ، أي إستثناء في وقت السلم

  ــــــــــــــــــــــــ
1– CEDH, arrêt Dogan et autres c/ Turquie du 29/06/2004, CEDH 2004-VI, p 39, par 154, site net: www.echr.coe.int.              
2 – Voir, Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, op. cit, p 24. 
3 .حقوق اإلنسان والحريات األساسية األوربية لالتفاقيةل) 11(من  البروتوكول رقم  34 ةراجع الماد-  

 4- Com euro, décision Durini c/ Italie du 12/01/1994,(DR 76 A), p 4,  le site internet de la CEDH, précité. 
5- CEDH, arrêts: Young, james et Webster c/ Royaume-Uni, du 13/08/1981, série A n° 44, p 16, par 49, Parti    

communiste unifié de turquie c/ Turquie, du 30/01/1998, R.A 1998-I, pp 15-16, par 29, Lopez Ostra  
c/Espagne du 09/12/1994, série A n° 303-C, p 15, par 52,  site  internet de la cour, op. cit.    

     Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, pp 30-31. 
  .org.arabic.amnesty.www :المحتويات، موقع األنترنت دفيد فيسبورت، -6

  Henri Oberdorff, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 150. -7   
-8 CEDH, arrêt McCann et autres c/Royaume-Uni, du 27/09/1995, série A n° 324, p 32, par 147, site net  précité.     

     Voir aussi, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 184. 
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لم تفصل المحكمة األوربية بعد في مسألة مدى إعتراف للجنين بالحق في الحياة، 
ص في مفهوم المادة الثانية من االتفاقية األوربية، فهي وال حتى في مدى إعتباره كشخ

قضية تثار فقط عبر التشريعات المتعلقة باإلجهاض، ذلك رغم أن اللجنة رخصت 
رادي اإل الموت قضية كما تناولت المحكمة .)1(بممارسة اإلجهاض لحماية حياة وصحة األم

(Euthanasie) المساعدة على  حظرالدولة من    من االتفاقية ال تمنع2المادة ، ورأت أن
   .Le suicide assisté)(2)(اإلنتحار

 

ومن   Mc Cann  في قضية1995 سبتمبر 27وفي قرار الغرفة الكبرى المؤرخ في  
من المادة الثانية ال    رأت المحكمة األوربية أن االستثناءات الواردة في الفقرة الثانية          معه،  

 ولكن تحديد حاالت الوفيات     ،إحداث الموت عمدا  ستهدف تحديد الحاالت التي يجوز فيها       ت
ـ وأن القانون الذي يح   . الناتجة عن الحاالت التي شرع فيها اللجوء إلى استخدام القوة          ر ظ

تم مراقبة بموجبها مدى شرعية     ت إن لم تكن هناك إجراءات،       االقتل التعسفي ال يكون مجدي    
عنها الموت، وإن حمايـة الحيـاة   لجوء سلطات الدولة إلى إستخدام القوة، التي قد يترتب  

ترتب الموت عن استعمال القوة مـن طـرف أعـوان           ي إجراء تحقيق مجد، لما      يعتستد
  .)3(الدولة

 

 :منع التعذيب  والمعاملة القاسية والمهينة بكرامة اإلنسان -2
  

. )4(للكرامة والمهينة القاسية  أو العقوبةتمنع االتفاقية األوربية التعذيب والمعاملة
 فعلى غرار )5( هنا يعد مطلقا، فهو إحدى القيم األساسية للمجتمعات الديمقراطيةروالحظ

 فهذه المعاملة ال يمكن أن .(6)الحق في الحياة يندرج هذا الحظر ضمن القواعد اآلمرة
تبرر مهما تكن الظروف، أي حتى لو كان ذلك في ظل الظروف الصعبة كمثل مكافحة 

مادة الثانية من االتفاقية ال تقبل أي النظر المحكمة، ففي . اإلرهاب والجريمة المنظمة
     .)7(استثناء ولو تعلق األمر بخطر يهدد حياة األمة

  

  : الحق في األمن الشخصي -3
يستهدف الحق في الحرية واألمن  حماية الحرية الجسدية للشخص ضد التوقيـف  

  في معتبـرة مكانة ذا الحقه  نظر المحكمة األوربيـة، يحتل وفي .(8)واالعتقال التعسفي
  

ــــــــــــــــــــــــ  
1  - CEDH, arrêt Vo c/ France, du 08/07/2004, R.A 2004-II, pp 34 et 39, par 75 et 85, site net: www.echr.coe.int. 
2– CEDH, arrêt Pretty c/ Royaume-Uni, du 29/04/2002, CEDH 2002-III, p 30, par 39-40, site internet précité.  
     Voir aussi : - Rusen Ergec, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme,  op cit, p 167.  
                          - Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne .., op. cit, pp 98-99.  
3- CEDH, arrêt  McCann et autres c/ Royaume-Uni, du 27/09/1995, série A n° 324, p 32, par 148, site internet 

précité. 
     Voir aussi, Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op. cit, pp 8 et 9.    
: من االتفاقية األوربية على موقع األنترنت3المادة راجع   4- www.coe.int . 
5  –  CEDH, arrêt  Soering c/Royaume-Uni, du 07/07/1989, série A n°161, p 27, par 88, site internet précité. 
      Voir aussi, Frédéric SUDRE, op. cit, p 186.  
6– CEDH, arrêt  Al-Adsani c/Royaume-Uni, du 21/11/2001, R.A 2002-I, p 19, par 61, site internet  précité. 
7– CEDH, arrêt Chahal c/ Royaume-Uni,  du 15/11/1996, R.A 1996-V, p 20, par 79, site de la cour  précité. 
   Voir aussi: -Rusen ERGEC, op. cit, pp 168-169. 

-               Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 132. 
8– CEDH, arrêt Engel et autre c/ Pays-Bas du 08/06/1976, série A n° 22, p 22, par 58, site internet précité. 

       Voir aussi, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 195. 
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، وعلى أساس ذلك، اليجوز حرمان الشخص من حريته إال في (1)مجتمع ديموقراطي
 .(2) من االتفاقية األوربية5/1إطار الحاالت المحددة على سبيل الحصر في المادة 

 

ال يكون التوقيف أمرا مشروعا إال إذا تم وفقا للحاالت واألساليب المحددة في 
والموافقة للقانون الوطني يشمل .  من االتفاقية5/1 القانون الوطني، وبالموافقة مع المادة

وبالتالي ال يمكن أن يكون الحرمان التعسفي من الحرية . الجانب الموضوعي واإلجرائي
ع ـفي مجتم) régulière""la détention arbitraire ne peut jamais passer pour(اـرا مشروعـأم
 الشأن قررت اللجنة األوربية أن كل قبضوفي هذا . )3(يمقراطي يعترف بسيادة القانون 

  .  )4(غير مشروع اأمر إليها يعد المشار 5/1 المحددة في المادة الحاالت خارج إطار يتم
  

  :الحرية في التنقل واإلقامة-4
فهو حق . )5( من البروتوكول اإلضافي الرابع2/1هذا الحق منظم بموجب المادة   

، وعليه فالمقيمون بطريقة عادية  واألجانبمعترف به بطريقة مختلفة بين الوطنيين
. )6(وقانونية فوق إقليم الدولة الطرف هم وحدهم الذين يستفيدون من حرية التنقل واإلقامة

وفي نظر المحكمة األوربية يمكن تحديد حرية التنقل واإلقامة ألغراض تتعلق بالنظام 
 .)7(العام

 الفرع الثاني
 ضمان الحياة الخاصة والعائلية

  

 للحرية الخاصة، ألن محتوى هذه الفكرة ق دقييفهناك صعوبة في إيجاد تعر  
في نظر المحكمة و، )8(يختلف باختالف الزمان والمكان والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد

 فحسب، بل يشمل ةيالصميماألوربية الحق في الحياة الخاصة ال ينطبق على العالقات 
  وفي. )9(والتجارية العالقات المهنية يشمل له، كمامث اقامة عالقات مع في أيضا حق الفرد

 ــــــــــــــــــــــــ
1 – CEDH, arrêt Dewilde Ooms et Versyp c/ Belgiqe, du 18/06/1971, série A n° 12, p 24, par 65, site internet  de 

la cour européenne des droits de l’homme: www.echr.coe.int. 
       Voir aussi: -  Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 195. 
                          - Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op. cit, p 111. 
-2 CEDH, arrêt Quinn  c/ France, du 22/03/1995, série A n° 311, p 13, par 42, site internet précité. 

       Voir aussi, Rusen Ergec, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 175. 
 -3 CEDH, arrêt Winterwerp c/ Pays-bas du  24/10/1979, série A n° 33, pp 13-14, par 39, le site internet précité. 

  .103المرجع السابق، ص  عبد العزيز محمد سرحان، -4
 التفاقية حماية حقوق االنسان والحريات األساسية بشأن ضمان 04 من البروتوكول رقم 2/1المادة  حيث تنص-5

ع عليه في تاريخ حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها االتفاقية والبروتوكول األول، والذي  تم التوقي
لكل شخص موجود بطريقة مشروعة في إقليم " ، على أنه 02/05/1968، ودخل حيز التنفيذ في 16/11/1963

  .:ترجمة شخصية" ، الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته في نطاق هذا اإلقليم طرف دولة
 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir      

librement sa résidence. 
 

 –6  CEDH, arrêt Piermont  c/ France, du 27/04/1995, série A n° 314, p 17, par 49, site net de la CEDH, op cit.   
–7  CEDH, arrêt Raimondo c/ Italie du 22/02/1994, série A n° 281-A, p 13, par 39, site net de la CEDH, op. cit.    
      Voir aussi : - Frédéric SUDRE, op. cit, pp 198-199. 
                   - Rusen ERGEC, op. cit, pp 181. 
 

8- CEDH, Niemietz c/ Allemagne, du 16/12/1992, série A n° 251-B, p 9, par 29, site net de la CEDH précité. 
    Voir aussi: -   Frédéric SUDRE, op. cit, p 215.                                                                                           

-                     Rusen ERGEC, op. cit, p 199. 
9– CEDH, Niemietz c/ Allemagne, op cit, pp 9-10, par 29. 
    Voir aussi, Russen ERGEC, op. cit, p 199.  
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 إطار المعامالت في الهاتفية المكالمات التقاط أن األوربية إلى المحكمة انتهت ذلك شأن

  . )1(والحياة الخاصة المراسالت سرية في العمومية السلطات من تدخال يشكل التجارية
  

الحق في الحياة الخاصة، المحمي بموجب المادة الثامنة من االتفاقية، ال يضع على ف  
ف التزاما سلبيا بعدم التدخل في الحياة الخاصة فحسب، بل يضاف إلى عاتق الدول األطرا

 .)2(ذلك التزام إيجابي يتعلق بحماية فعلية لهذا الحق
 

وقد يتعارض الحق في حماية الحياة الخاصة مع اتخاذ بعض اإلجراءات، كالبحث 
، ة الالئقوالتحقيق والمراقبة واخذ صور، ولذلك يستلزم إحاطة هذه اإلجراءات بالضمانات

 .)3( الحفاظ على النظام العاميب لدواعيستجيوأن يكون اتخاذها 
  

كما يحتوى الحق في الحرية الخاصة الحقوق اللصيقة بالشخصية، مثل الحق فـي               
 ال تـشمل  10 المادة بموجب المضمونة ،أن حرية الصحافة المحكمة رأت  كما  .)4(االسم

 .)5(ة للشخصياتالحق في اتخاذ صور تتعلق بالحياة اليومي
  

كما يشمل الحق في الحرية الخاصة الحق في أال يرغم الـشخص أثنـاء عمليـة                  
التوظيف على إجراء فحوص وتحاليل طبية بغير إرادته، لمعرفة مـا إذا كـان مـصابا                

 . )7(، أو ضرب طفل كإجراء تأديبي في المدرسة)6()اإليدز(بمرض فقدان المناعة المكتسبة 
  

 عن الحق في الحياة الخاصة وعدم انتهاك حرمة المسكن والحق كما يمكن أن ينشأ  
، وذلك فيما يخص )المحيط(خر يتمثل في الحق في حماية البيئةآفي الحياة العائلية حق 

 المنجزة تالقذرة أو معالجة النفايا المياه الطائرات  أو تنقيةاإلزعاج الناتج عن محطات 
  .)8( مسكنقرب

  

  :حماية الحياة العائلية-1
 ةفالحياة العائلي .  وجود رابطة زوجية   بالضرورةالحياة العائلية   في  ال يفترض الحق      

محمية من الناحية الواقعية وليس من الناحية القانونية، وبالتالي يمكن للطفل الـذي يولـد               
 والديـه خارج العالقة الزوجية أن يتمتع بالحق في الحيـاة العائليـة فـي عالقتـه مـع            

 أن الحق في الحياة العائلية ال يزول مع إنحالل الرابطة الزوجيـة، بـل      كما  . )9(الطبيعيين
  .)10(، والحق في الحضانةووالديهم المطلقيينيمتد إلى العالقة بين األوالد 

 ــــــــــــــــــــــــ
 1–CEDH, arrêt Huvig c/ France du 24/04/1990, série A n° 176-B,  pp 14-19, par 24-35,  site internet de la cour       

européenne des droits de l'homme: www.echr.coe.int.  
 

–2  CEDH, arrêt X et Y c/ Pays-Bas, du 26/03/1985, série A n° 91, p 6, par 23, site net de la CEDH, op. cit.    
-3  Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op cit,  p 200. 
–4  CEDH, arrêt Burgartz c/ Suisse, du 22/02/1994, série A n° 280-B, p 8, par  24, site net de la CEDH, précité. 
-5  CEDH, arrêt Von Hannover c/Allemagne, du 24/06/2004, CEDH 2004- VI, p 24, par 59, site net précité. 

      Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit, p 201. 
6- Cour de justice des communautés européennes, arrêt X c/commission des communautés européennes, du  

05/10/1994, n° C-404/92 P, p 7, par 23, site internet: www.curia-eura.eu/fr. 
-7  CEDH, arrêt Costello-Roberts c/Royaume-Uni,du 25/03/1993, série A n° 247-C, p 12, par 36, site net précité. 

       Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit, p 201. 
8 –CEDH, arrêts: Lopez Ostra c/Espagne, du 09/12/1994, série A n° 303-C, pp 16-17, par 58, et Hatton et autres 

c/  Royaume-Uni, du 08/07/2003, CEDH 2003 VIII, p 33, par 119, site internet de la CEDH, op. cit. 
  – Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit,  p 202.  
9 - CEDH, arrêt Marckx c/ Belgique, du 13/06/1979, série A n° 31, p 10, par 31, site internet, op. cit.  

10 - CEDH, arrêt Hoffmann c/ Autriche, du 23/06/1993, série A n° 255-C, p 11, par 29, site internet, op. cit.  
       Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit, p 202.  
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   :ضمان حرمة المسكن-2
وهذا الحق يـستلزم الحـق فـي        . لكل شخص الحق في اختيار بكل حرية مسكنه         

االتفاقيـة   وحرمة المسكن محمية صراحة بموجب المـادة الثامنـة مـن          . )1(تغيرالمسكن
  .األوربية

 

كمـا  . )2(بصفة مؤقتـة  ويشمل مفهوم المسكن كل محل السكن أو اإلقامة ولو كان
 )3(كمكتب المحامي أو المقر االجتماعي      لمزاولة النشاطات المهنية،   المعدةتستفيد المحالت   

عليهـا   وتنطبـق  التعـسفية للـسلطات،    empiétementsمن الحماية المقررة ضد التدخالت
 .)visites domiciliaires)4ن اإلجراءات المقررة في مجال تفتيش وتفقد المساك

  

القضائي للمحكمة األوربية ال يخـص      إن احترام حرمة المسكن في نظر اإلجتهاد          
، أو األحكام التشريعية  nuisance à l'environnement(5)تفقد المساكن فقط، بل الضرر بالمحيط

  .)6(التي تقيد الحق في المسكن، ذلك برفض تسليم رخصة لشغل مسكن
  

   :سرية المراسالت-3
فإن كانت سـرية    . ترونيةوهو يشمل المراسلة بكل وسائلها، الكتابية، الهاتفية، اإللك         

المراسالت محمية بموجب المادة الثامنة من االتفاقية إال أنها تخضع لبعض االسـتثناءات               
 censure la الرقابـة غير أن هـذه     . كمراقبة مراسالت األشخاص المشتبه فيهم أو السجناء      

أي إذا   من طرف المحكمة األوربيـة،       proportionnalité سبهااتنتخضع للمراقبة على مدى     
كما يمكن لقاضي التحقيق أن يـضبط       . كان هناك فعال داع يتعلق بالنظام العام يبرر ذلك        

saisir7( المراسالت التي تصدر عن المشتبه فيه، أو التي ترسل إليه( .  
  

كما أنه في غياب نص صريح فيما يخص االتصاالت الهاتفية، فكيثرا ما أدينت   
 ،interceptions  téléphoniques الهاتفيةااللتقاطاتبب بس  من طرف المحكمة األوربيـةفرنسا

 كما أدينت المملكة المتحدة بسبب هذه االلتقطات، ذلك )8(خاصة التي تقوم بها الشرطة
  . )01(المراسلة ، أو لمنع شخص مسجون من)9(رغم شرعيتها، بالنظر إلى القانون الداخلي

  

الحياة  ضمن األوربية، االتفاقية من نةالثام المادة مفهومب الهاتفية، اإلتصاالت تدخل
  كتدخل  téléphoniques interceptions الهاتفيـة اتـالسماع تعد .المراسالت وسرية الخاصة

 ـــــــــــــــــــــــ
1- Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 191. 
2  - Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 203. 
3- Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 216. 
 -  Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit, p 204.   
4- CEDH, arrêt Niemietz c/Allemagne, du 16/12/1992, série A n° 251-B, pp 10 et 11, par 29-33, site internet de 

la cour européenne  des droits de l'homme: www.echr.coe.int. 
5- CEDH, arrêt Lopez Ostra c/ Espagne, du 09/12/1994, série A n° 303-C, pp 16-17, par 58, site net  précité. 
 6- Voir, arrêt Gillow c/Royaume-Uni, du 24/11/1986, série A n° 109, p 18, par 58, le site internet, op. cit.  
      Voir aussi, Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op. cit, pp 398-399. 
7  -  Voir,  Rusen ERGEC, op. cit,  pp 204 205- .  
–   Voir aussi,  Henri OBERDORFF, op. cit,  p 197. 
-8 CEDH, arrêts : Kar Kruslin c/ France, du 24/04/1990, série A n° 176-A, p 20, par 36, et Huvig c/ France, du 

24/04/1990, série A n° 176-B, p19, par 35, site internet de la cour, op. cit.  
       Voir aussi, Henri OBERDORFF, op. cit, p 198.  
9- CEDH, arrêt Malone c/Royaume-Uni, du 02/08/1984, série A n° 82-A, pp 32-33, par 87-89, site net précité. 

10-  CEDH, arrêt Golder c/ Royaume-Uni, du 21/02/1975, série A n° 18, p 18, par 45, le site internet précité. 
       Voir aussi, Frédéric SUDRE, op. cit, p 216. 
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 حوله، هو معرفة    يثار الجدال واألمر الذي   . السلطات العمومية في ممارسة حق مضمون     
وإذا ،  )8/2م(ما إذا كانت هذه التدخالت مبررة بالنظر إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة              

 .)1(ضرورية في مجتمع ديمقراطي لتحقيق األهداف المسطرة  وإن كانتتم النص عليها
  

  الفرع الثالث
  ن الحريات الذهنية واالجتماعية والسياسيةضما

  

 يتعلق األمر هنا بدراسة حقوق الشخص، بالنظر إليه ككائن يفكـر ويعبـر عـن                
ها الحريات الذهنية فإن البعض     ييسم (2)فإن كان البعض  . وليس ككائن حي جسدي    أفكاره،
، حريـة   هذه الحريات  ضمن دخلتو . أو الحريات الروحية   الفكريسميها حريات    (3)األخر

   .التفكير والضمير والدين، حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية التعليم، حرية التجمع
 

  :حرية التفكير والضمير والدين1- 
  

لقد أكدت المحكمة األوربية أن حرية التفكير والضمير والدين لها بعد دينـي بمـا                 
ـ . ؤمنونيعترف بحقوق لصالح الذين لديهم إيمان ديني ولغيرهم الذين ال ي            ترجمـة   يفه

   .)4(للتعددية الالئقة في المجتمع الديمقراطي
  

. هذه الحرية لها عالقة بالحرية الخاصة، ولكن مع حرية التعبير وحرية االجتمـاع              
لحرية الضمير والدين بعد جماعي بما تمارس في غالب األحيان فـي إطـار جماعـة،                 

 بمحتوى نـص المـادة      بالتذرعراد  وبالتالي تم االعتراف لصالح الكنيسة على غرار األف       
  .(5)التاسعة

  

كما يحق، في نظر المحكمة األوربية، إقامة تحديدات على حرية الدين في مجتمـع           
ديمقراطي تتواجد فيه تيارات دينية مختلفة، ذلك من أجل التوفيق بين مصالح المجموعات             

سـلطة قمـع    دولـة   وعلى أساس ذلك لل     وضمان احترام قناعة كل واحد،     المختلفةالدينية  
  .)6( كمنع نشر أفكار تتعارض مع احترام حرية الفكر والضمير والدين للغيرالسلوك،

  

حرية الدين هي أوال قبل كل شيئ حرية داخلية، وهي تشمل حرية الشخص في 
ال تجد ) 9/2(وعلى أساس ذلك فالتحديدات المنصوص عليها في المادة . التعبير عن دينه

بير عن هذه الحرية، ذلك باعتبارها كاجراء ضروري في مجتمع تطبيقها إال عند التع
ديمقراطي يتشكل من تيارات دينية مختلفة، وذلك قصد التوفيق بين مصالح المجموعة 

  .)7(الدينية وضمان احترام قناعة كل فرد
 ــــــــــــــــــــــــ
1- CEDH, arrêt Malone c/Royaume-Uni, du 02/08/1984, série A n° 82-A, p 25, par 65, site internet de la cour 

européenne des droits de l’homme: www.echr.coe.int.  
       Voir aussi, Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne.., op. cit, p 384. 
2- Voir, Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 249. 
   -  Voir aussi, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 206. 
3- Voir, Frédéric SUDRE et autres, op. cit, p 515.  
    - Voir aussi, Vincent BERGER, op cit, p 433. 
4- CEDH, arrêt Kokkinakes c/Grèce du 25/05/1993, série A n° 260-A, pp 12 et 13, par 31,  sur le site net, op. cit. 
5-  Voir, Rusen ERGEC, op. cit, p 206. 
 6  - Voir, arrêt Kokkinakes  c/ Grèce, op. cit, pp 13 et 16, par 33 et 48.  
-    Voir aussi, Rusen ERGEC, op.cit, 206. 

7  - Voir, arrêt Kokkinakes c/ Grèce, op. cit, pp 12-13, par 31-33.  
        Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit, pp 206-207.  
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فالمادة التاسعة تحمى بصفة عامة، كافة التصورات التي يمكن أن تكون للفرد حول             
فكل القناعات تجد حمايتها، أي كانت طبيعتهـا،        الحياة والمجتمع ومصيره ومصير العالم،      

فالمادة التاسعة تمنـع ممارسـة       .)1(دينية، فلسفية، أخالقية سياسية واجتماعية واقتصادية     
   .)2(رغامه على إعتناق ديانة معينةاإلكراه على الشخص، إل

  

 

:  الغير convaincre)(تشمل حرية الشخص في التعبير عن دينه أو قناعته حق إقناع               
 على أساس أحكام قـانون  un témoin de Jéhovah)(لقد أدنت المحاكم اليونانية شاهد جييوفا 

، ذلك لمحاولة إقناع )abusif le prosélytisme( العقوبات التي تدين الحملة التبشيرية التعسفية 
وقد حكمت المحكمة األوربية علـى اليونـان        . وكسيينذوث مسيحيين أور  couple)(ينزوج

 بسبب أن المحكمة اليونانية لم تبين أين تكمن محاولـة المـدعى             9بانتهاكها احكام المادة    
لقيام بالحملـة   إلقناع باستعمال وسائل تعسفية، وميزت بين القيام بحملة تبشيرية تعسفية وا          

  .)la vraie évangélisation et témoignage chrétien ()3(اإلنجيلية الصادقة
  

سلطة مراقبة مدى إمكانية أن تلحق ضـررا        بلقد اعترفت المحكمة األوربية للدولة        
إعترفت للدولة و ،باألفراد، النشاطات التي تمارسها حركة أو جمعية لتحقيق أغراض دينية         

 أن الحق فـي حريـة        إلى عمال أماكن الدين لترخيص قبلي، وأشارت     سلطة إخضاع است  ب
. الدين يمنع على الدولة تقييم مدى مشروعية القناعات الدينية، أو في كيفية التعبير عنهـا              

    .(4) فقط فالرقابة تعني مدى توفر الشروط الشكلية
  

امعـة  فـي ج ) port de foulard ( منع جامعة تركية حمل شـال كما أيدت المحكمة   
، ذلك خاصة أن األمر   )5(تركية، ورأت أن هذا المنع يدخل ضمن التحديدات المسموحة بها         

  .)6(يتعلق بدولة علمانية
  

  :حرية التعبير 2-
مكونـات  الأولت المحكمة األوربية اهتماما بالغا لحرية التعبير، وأعتبرتها كأحـد           

 من الحريات تخضع للقيود     غير أنها على غرار غيرها    . األساسية للمجتمعات الديمقراطية  
 للدولـة   .المحددة في القانون، بشرط أن يكون هذا القانون واضحا ومعروفا لدى مخاطبيه           

  .)7(مجال االختصاص لتحديد هذه  الحرية والمحكمة تراقب مدى مالءمته
ــــــــــــــــــــــــ  

1– Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 207. 
  – Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, pp 224 et 225. 
2– CEDH, arrêt Buscarini c/Saint-Marin, du 18/02/1999, CEDH 1999-I, p 9 , par 39, site net: www.echr.coe.int. 
3- CEDH, arrêt Kokkinakes c/ Grèce, du  25/05/1993, série A n° 260-A, pp 16-17, par 48-50, site net précité. 
4 -CEDH, arrêt Manousakis c/Grèce du 26/09/1996, R.A 1996 IV, p 14, par 40 et  p 16, par 47, site net  précité. 
-   Voir aussi, Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op cit, p 440. 
-5  CEDH, arrêt Leyla Sahin c/ Turquie, n°44774/98, du 29/06/2004, p 29, par 115, site internet  précité. 

6  - Voir,  Rusen ERGEC, op. cit, pp 208-209.  
 

، لـي   (zeynep Tekin c/Turquie)ادر فـي قـضية   تجدر المالحظة هنا، أن الكاتب قد أشـار إلـى القرارالـص   -
، غير أنه بالرجوع إلى هذا القرار، نجد أن المحكمة لم تفصل في موضـوع الـدعوى بكـون أن                    29/06/2004

  .المدعية تنازلت عنها، حيث قضت المحكمة بشطب القضية
                           

7 - CEDH, arrêts: Oberver Guardian  c/ Royaume-Uni, du 26/11/1991, serie A n° 216, p 25, par59, Sunday 
Times  c/ Royaume-Uni, du 26/04/1979, série A n° 30, p 25, par 49 et Handyside c/ Royaume-Uni du 
07/12/1976, serie A n° 24, p 18, par 49, le site internet  précité. 

          Voir aussi : - Rusen ERGEC, op. cit,  p 209. 
   - Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne .., op. cit, p 546. 
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 16يجب ربط محتوى المادة العاشرة باألحكام األخرى لالتفاقية، وجاء في المادة                  
ف السامية المتعاقـدة مـن   ااألطر  يمنع  مامن االتفاقية على أنه ليس في المادة العاشرة 

 . (1)فرض قيود على النشاط السياسي لألجانب

 
 

ـ )2( من البروتوكول اإلضافي األول   3/2كما تفرض المادة     دول األطـراف   على ال
تنظيم إنتخابات دورية وفي ظروف تسمح بحرية تعبير الشعب عن اختياره لممثليـه فـي         

   . الضمير والتجمعترتبط بحريةالجهاز التشريعي، كما أنها 
 

فإن كانت هذه الحرية ضرورية . نفسه حرية التعبير فردية وجماعية في الوقت
تعد حرية التعبير إحدى . )3(ضررا بهاإلقامة الحريات األخرى، فهي من شأنها أن تلحق 

 شخصية لتفتحالركائز الضرورية في مجتمع ديمقراطي، وهي من الشروط الضرورية 
فهي تشمل الميدان السياسي، كما أن لحرية التعبير أشكـاال مختلفـة، . )4(كل واحد

     .)5(االقتصادي، االجتماعي، الثقافي، العلمي والفني
  :حرية الصحافة-3

لقد أكدت المحكمـة  . ية الصحافة إحدى المكونات األساسية لحرية التعبير  تشكل حر 
 الذي تؤديه الصحافة في المجتمع الديمقراطي، فهي تـساهم          أهمية الدور على   اتمرعدة  

، باإلضافة إلى وظيفتها المتعلقـة      للرقابةفي المناقشات المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة       
  .)6(هابنشر أخبار من حق الجمهور تلقي

  

  :حرية التعليم-4
نصت المادة الثانية من البروتوكول اإلضافي األول لالتفاقية األوربية على أنـه ال               

هذا الحق ال يمكن تفسيره كالتزام على عـاتق         . يمكن رفض ألي شخص الحق في التعليم      
  .  )7(الدول األطراف باتخاذ إجراءات لضمان لكل شخص التعليم الذي يريده

  

،   ألولدهم نوع التعليم يخص التزام الدول باحترام حقوق األولياء في اختيار         أما فيما     
فرأت المحكمة أنه يجب أن يكون ذلك االختيار من شأنه أن ينال قدرا من االحترام فـي                 

  . )8(المجتمعات الديمقراطية
  

  :تجمعحرية ال-5
ابع السلمي مجال لتقييم مدى توفر الطبالمحكمة األوربية للدول األطراف  تعترف  

قد يترتب عن الحق في تنظيم مظاهرة . وكذلك الوسائل المستعملة فيها في المظاهرات
  ديمقراطي أن مجتمع يحـق، في ال األوربية المحكمة نظر وفي مضادة، مظاهرة في الحق

 ــــــــــــــــــــــــ
1- Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 209. 

  .18/05/1954 ودخل حيز التنفيذ في 20/03/1952 في 01 تم التوقيع على البوتوكوول رقم -2 
3- Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 231. 
4- CEDH, arrêt Handyside  c/Royaume-Uni, du  07/12/1976, serie A n° 24, p 18, par 49, site internet de la cour 

européenne des droits de l’homme: www.echr.coe.int.  
-5  CEDH, arrêt Muller et autres c/Suisse, du  24/05/1988, serie A n° 133, pp 14- 15, par 27, site internet précité. 

        Voir aussi : - Rusen ERGEC, op. cit,  p 209.   
                          - Frédéric SUDRE et autres, Grands arrêts de la Cour européenne .., op. cit, p 548. 
-6  Voir, Rusen ERGEC, op. cit, p 210. 

     Voir aussi, CEDH, arrêt  Observer et Guardian c/ Royaume-Uni, du 26/11/1991, série A n°216, p 25, par 59, 
site net précité. 

-7  CEDH, arrêt Aff linguistique belge/ Belgique, du 09/02/1967, série A n°5, p 32, par 11, site internet précité. 
-8 CEDH,arrêt Campbell et Cosans c/Royaume-Uni, du 25/02/1982, série A n° 48, p 13, par 36, site net précité.     

  - Voir aussi, Rusen ERGEC, op. cit,  pp 217 et 218 .   
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 هـذه   ال تفقد ، كما أنه    )1(يعرقل الحق في تنظيم مظاهرة مضادة، الحق في تنظيم مظاهرة         
، بل على الدول أن تتخذ كـل  مضادةاألخيرة طابعها السلمي باإلعالن عن تنظيم مظاهرة     

  .)2(بشأن ذلكاإلجراءات الالزمة 
  

ن كما رأت المحكمة األوربية أن التشريع اإليطالي، الذي يفرض علـى المرشـحي            
 بعدم انتمائهم إلـى حركـة البنـاء         تصريحبترشحهم   مهام سياسية أن يرفقوا ملف       ليلتو

الحرFranc Maçonnerie (3)، يشكل انتهاكا لحرية التجمع.  
  

نحصر في الحق في إنشاء أحزاب سياسية، بل البد         توفي نظرها فحرية التجمع ال       
 يمكـن أن تكـون هنـاك        من السهر على اإلستمرار في وجودها، ألن بـال تعدديـة ال           

ذلك ال يمكن للدولـة     لديمقراطية، باعتبارها من الركائز األساسية للنظام العام األوربي، و        
 .(4) لحلهةيكحجاالستناد  إلى عدم مالءمة تسمية حزب معين مع أحكام القانون 

   :في انتخاباتالحق -6
للـشخص،   )des droits subjectifs (في انتخابات حرة حقـوق ذاتيـة  الحق تنتج عن 

ويحق للدولة إقامة بعض الـشروط      . )5(تتمثل في الحق في التصويت والترشح لالنتخابات      
 من إحترام شروط الترشح، وتراقـب المحكمـة        لتحققالمانعة للترشح ووضع إجراءات ل    
وفي رأي هذه األخيرة، وضع حد لعهدة المنتخبين        . )6(األوربية مدى مالءمة هذه الشروط    

  .)7(شخصيةا لالتفاقية، بما أنه ال تنسب إلى هؤالء مسؤولية كتبر انتهابسبب حل حزبهم يع
  

 الحق في انتخابات حرة ال يفرض نظاما إنتخابيا معينا كاألغلبية أو النسبية،             كما أن 
 فـي  التحكمكما يمكن للدولة أن تقوم ببعض الشروط للترشح لالنتخابات التشريعية، كمثل   

     .)8( طوالشر هذه إقامةالتعسف في  عدم اللغة الرسمية، وتراقب المحكمة
  

  الثالث المطلب
   كمة العادلةاضمانات المح

 عدالة مستقلة ومحايدة لضمان ىحماية الحرية معنى إال إذا أسندت إللال يكون 
هو الركيزة الحق في محاكمة عادلة ، فالمحكمة األوربيةوفي نظر . محاكمة عادلة

 .)9(حسن إدارة العدالة من ورائه ويستهدفع ديمقراطي األساسية لسيادة القانون في مجتم
 المسائل الجزائية فقط بل يعني الحقوق في ال ينطبقكما أن الحق في المحاكمة العادلة 

ونتناول ) الفرع األول(ذلك نستهل بتحديد مجال تطبيقهالو. وااللتزامات ذات الطابع المدني
  ).الفرع الثالث(تهملننتهي عند حقوق الم) الفرع الثاني(قواعدها 

 ــــــــــــــــــــــــ
1- CEDH, arrêt Plattform " Arzte Fur Das Leben" c/ Autrich, du 21/06/1988, série A n° 139, p 8, par 32 et 34, le 

site internet de la cour  européenne des droits de l’homme: www.echr.coe.int. 
2 -  Voir, Frédéric SUDRE, op cit, p 241 et Rusen Ergec, op. cit, p 219. 
3 - CEDH, arrêt  Grande Oriente d'Italie "Di Palazzo Giustiniani " c/ Italie, du 02/08/2001, CEDH 2001-VIII,         

pp 1 et 10, par 3 et 33, site internet précité.  
4- CEDH, arrêt Parti communiste Unifié Turque c/ Turquie, du 30/01/1998, R.A 1998-I, pp 17- 19 et 24, par 33, 

43, 45 et 54, site internet de la cour, précité. 
5 – CEDH, arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, du 02/03/1987, série A n° 113, p 17, par 51, site précité. 
       Voir aussi, Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op. cit, p 538.  
6 - CEDH, arrêt Gitonas et autres c/ Grèce du 01/07/1997, R.A 1997-IV, p 16, par 39, site internet précité.                 
7-  CEDH, arrêt Selim  Sadak et autres c/ Turquie, du 11/06/2002, CEDH 2002-IV, p 9, par 40, site net précité. 
8 - Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 222.  
9 -  Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit,  pp 199 200- . 
       Voir aussi, arrêt Golder c/Royaume-Uni, du 21/02/1975, série A n° 18, pp 11-14, par 33-36, site net précité.  
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  الفرع األول
   ذلك الحقمجال تطبيق 

  

من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان فإن ) 6/1(لمادة السادسة الفقرة  األولى وفقا ل
 االحتجاجات حول الحقوق ى جميع المنازعات بل على علتنطبق  العادلة ال المحاكمة

 وعلى أساس ذلك .فقط الجزائية وااللتزامات ذات الطابع المدني واالتهامات في المواد
 المحكمة أن بعض القضايا ال تخضع ألحكام هذه المادة لعدم إرتباط وقائعها الحظت

 أن هذه المادة ال تنطبق على النزاعات بين األفرادكما الحظت . )1(بأحدى هاتين الفكرتين
  .)2(أيضا فقط، بل على النزاعات بين هؤالء األخرين والدولة

  

 يرمي ق الذي أعطته المحكمة، فيقصد بذلك التعبير كل إجراءـر الضيـأما التفسي
 ة الطبيع تكنوذلك مهما  ،)3(شخصي   ذات طابعات والتزام إقامة حقوقإلى ورائه  من

طبيعة مهما تكن  و،....)ة، إدارية، تجاريةمدني(لقانونية التي بموجبها يفصل في االحتجاجا
المهم أن ف ،...) جهاز إداري  أوجهاز قضائي ذو االختصاص العام(السلطة المختصة

   .(4) طابع شخصي،  ذاموضوع االحتجاج ،قـيكون الح
  

أن إال  االحتجاج،  الطابع الشخصي أو المالي للحق، موضوعىرغم تأكيدها عل
وبصفة عامة يدخل في ،  لذلك الحق الشخصيا مجرداعريف تضعلم تالمحكمة األوربية 

بمساس بحق  كل نزاع يتعلق موضوعه ، طابع مدنيتتزامات ذال الحقوق واالمفهوم
 ، الحقوق المالية للمتقاضيىأو تصرف معين عل ،وجود انعكاسات لوضعية معينةف. مالي

    .)5(سي المستند عليه لتطبيق محتوى المادة السادسةاألسا هو المعيار
    

 الطابع المدني بالمحكمة األوربية يأدى ذلك اإلجماع حول الطابع المادي للحق ذ
دخل في ذلك المفهوم اإلجراءات تأصبح و، )6( تعميم مجال تطبيق المادة السادسةىإل

، أو تقديم منحة )8(عاقدعون إداري مت تسريح  أو)7(المتعلقة بتسريح من مؤسسة خاصة
بدليل أن تلك اإلسهامات ، )10(وكذلك التزام بدفع إسهامات للضمان االجتماعي، (9)اجتماعية

رتبط بعقد وي ،)طبيعة فردية ومالية للحق المتنازع عليه(طابع الحق الشخصي يطغي عليها
  ةـمتعلقالاإلداريـة   القرارات، وكذلك)11(عمومي لموظف ق في منحةـحالعمل، وكذلك 
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ة المتعلقة ـالقرارات اإلداري، أو )1(رخصة البناءتسليم رفض ك ،الملكية بممارسة حق
 محل بيع مشروباتأو، )2(استغالل عيادة، كبرفض أو سحب رخصة ممارسة نشاط مهني

  .)3(كحولية
 

 ضد الدولة أمام  المرفوعة دعوى المسؤولية المدنيةكما يدخل ضمن هذا المفهوم،
دا، يالس نقل فيروس، وكذلك )4(عالج طبي في مستشفى عمومي حولجهة قضائية إدارية 

 كونها ، الصادرة عن الجهات القضائية العادية)الشطبوالتوقيف ( ة اإلجراءات التأديبيىإل
أو   وتتعلق بممارسة نشاط مهني، تعلق األمر بمزاولة مهنة طبية مهنيةاتمس حقوق

  . )5(المحاماةممارسة مهنة 
  

تكييف القانون الداخلي : معايير بثالثة ائيةزألوروبية التهمة الجلقد حددت المحكمة ا
وبعد . (6)النطق بها يمكنللدولة المعنية بالنزاع، طبيعة الجريمة وخطورة العقوبة التي 

  المتابعاتىعلأي  أفراد القوات المسلحة، ىالمادة السادسة عل الفقرة األولى منتطبيق 
 في تالتأديبيالتشمل العقوبات   تلك السابقة القضائيةتطبيق تم تعميم ،)7(التأديبية العسكرية

حكام القمعية للقانون الجمركي الفرنسي، ومعاقبة انتهاكات قوانين األ وكذا ،)8(السجن
اإلجراءات أمام القاضي اإلداري المتعلقة برفع ، ك)9(المنافسة، وبعض العقوبات الضريبية

 .)10(الضريبة المسلطة من مصالح الضرائب
  

  الفرع الثاني
 د المحاكمة العادلةـقواع

  

الحق الملموس والفعلي في  ،قبل كل شيءوأوال  كمة عادلةا الحق في محيشمل
 .بهالتمتع   ينتهك لعراقيل قانونية تحول دون أنالحق يمكن هذاو. (11)القضاء ىاللجوء إل

اء مرسوم مجلس الدولة إللغ رفع الطعن أمام نذكر تشعب إجراءاتتلك العراقيل  من
 وكذلك لعراقيل فعلية واقعية كمثل الثمن الباهظ الذي يجب ،)12(يتعلق بتصنيف معاليم

لرفع دعوى قضائية  المساعدة الىة الحصول عللا الستح أو،دفعه لمباشرة تلك اإلجراءات
 .)sépartion des corps()13(الطالق
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 أساس قواعد قانونيـة وإثـر       ى الفصل عل  اصصهي الجهة التي لها اخت    فالمحكمة   
،  فهذا يستلزم، حسب المحكمة    .)1(في كل قضية تدخل ضمن اختصاصها       منظمة إجراءات

 وإال أصبح الحق في     ، من رقابة القاضي    كثيرا يجب أال يحد   .وجود جهاز القضاء الكامل   
 أو تسبيب الوقـائع مدى دراسة  في تحديد دور القاضيف.  القضاء عديم المعنىىاللجوء إل

لهذا  أن يكون بل البد،  وحدهىـال يكف)détournement de la procédure( اإلجراءاتريفصت
وكذلك اختصاص فـي     ،شرعيةال مدى   ى عل ةلشام رقابةممارسة  في  اختصاص  األخيـر  

 كما يستلزم إحترام بعض الحقـوق     ،)2(الوقائع والمسائل القانونية  مراقبة الجوانب المتعلقة ب   
 :اإلجرائية الالئقة بالمحاكمة العادلة، نتناولها كما يلي

  

  :  أمام القضاءالمساواة  -1
قبل كل شيئ مبدأ المساواة أمام القضاء، وهذا وتستلزم عدالة المحاكمة احترام أوال 

ال تجعله األمر يتطلب منح لكل طرف في النزاع فرصة معقولة  لعرض موقفه بطريقة 
 متساوية مع تلك الممنوحةفي ظروف أي في أدنى مرتبة بالنظر إلى خصمه في النزاع، 

وانطالقا من هذا المبدأ رأت . )3( كان ذلك في القضايا المدنية أو الجزائية،خصمهل
المحكمة أنه ال تكون محاكمة عادلة في حالة ما إذا أحيطت بها ظروف تجعل المتهم في 

     .)4(كان في غياب الطرف المدعيى، ولو أدنمرتبة 
  

في نظر المحكمة األوربية، فالمساواة أمام القضاء جانب من جوانب المحاكمة 
يتعلق األمر أساسا بضمان مساواة األطراف ، و)5(العادلة أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة

، ذلك في  بصفة فعلية)débat contradictoire( المتناقضةأمام القاضي وضمان المناقشة 
 المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان المساواة بين الدفاع و ثارتأ .(6)ائيةزالمواد المدنية والج

 مراعاة مبدأ المساواة في تأولت أهمية معتبرة للمظهر، للحكم عما إذا تموجهة االتهام، 
  . )7(ةيدة في حسن إدارة العدالا الجمهور المتزرغبة ىمع اإلشارة إل المسائل،
  

  : العدالةلالستقا -2
 الحق في المحاكمة العادلة احترام الضمانات المتعلقة بتنظيم وتشكيل يدّعستي
لقد حددت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان  .أثناء سير الدعوىضمانات وكذلك  المحكمة

، ومن بينها أن تكون العدالة مستقلة في مواجهة )8( هذه المحاكمة العادلةضروريات
   .)9(فيذية وأطراف النزاعالسلطة التن
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 لتحديد مـدى  .(1)حسنة الشروط األساسيـة لقيام عدالة  يعتبر استقالل القضاء أحد
ه وكذلك مدة   ؤاستقاللية جهاز معين يجب أخذ بعين اإلعتبار الطريقة التي يعين بها أعضا           

هم، كما يجب البحث عن مدى توفير ضمانات لهم ضد الضغوط الخارجية، ومـا إذا           عهدت
في رأي المحكمة األوربية ال يمكن ضمان إسـتقالل         . )2(كانوا يظهرون بمظهر االستقالل   

ن وعـزل  رئـيس أو        يالقضاة في حالة ما إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تتولى تعي           
توفير لهؤالء القضاة ضمانات ضد النقـل، أو مـا إذا           نائب رئيس جهة قضائية، أو عدم       

   .)3(كانوا في عالقة تبعية مع الوزارة الوصية
  

يتم تقييم استقالل القضاء بالنظر إلى اعتبارات ذاتية، ذلك بمحاولة التعرف على 
االقتناع الشخصي للقاضي، وكذا بالنظر العتبارات موضوعية للتأكد من توفر ضمانات 

   . )5(غير أنه من الصعب الفصل بين استقالل القضاء وحياده. )4(ينةضد شبوهات مع
  

 : العدالة حياد-3
  

فالحياد الذاتي يتعلق بسلوك القاضي في مواجهة  . هناك حياد ذاتي وحياد موضوعي      
يمكن التأكد منها، في غير سلوك   فيتعلق بمظاهر    ،أما الحياد الموضوعي  . أطراف الدعوى 

كون للمظـاهر  تفي هذه الحالة يمكن أن  و، في حياد هذا األخير  القاضي، تبعث على الشك   
أهمية تؤدي بالمحكمة إلى البحث عن مدى تأسيس تخوف أحد أطراف الـدعوى حـول               

   .)6(مكانية التحيزإ
  

 ممارسة  من  لقاضيمنععلى  أساس  هذه المبادئ  أقامت  المحكمة  قاعدة  
 مزاولة وظائف قاضي االتهام أوفتالي ، وبالهاوظائف قضائية مختلفة في القضية نفس

الجمع بين الوظائف  أو،)7()الموضوع( الحكميقاضي التحقيق ال تتالءم مع وظائف قاض
مدى تعمق  ى علويتوقف ،نسبير ظغير أن ذلك الح. (8)االستشارية والوظائف القضائية

القاضي يمس بحياد ال و ،أن يصدر الحكم في إجراء التحقيق الذي قام به قبل القاضي
  .)9(على شاهدين خالل مرحلة التحقيق اكتفاؤه بطرح أسئلة

    

كما انتهت المحكمة إلى انتهاك لمبدأ الحياد في حالة مشاركة النيابة في مداولة 
، أو عند التأكد من تأسيس تخوف أحد )10 (محكمة حتى ولو لم يكن لها إال دور استشاري
  . )11(محلفينأطراف الدعوى على امكانية تحيز األعضاء ال
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  :عالنية اإلجراءات القضائية -4
 الثقة في ىدالة السرية وتساهم في الحفاظ علللمتقاضين ضد الع العلنية ضمانة تعد

الوقائع   علنية المرافعات ضرورية أمام الجهات القضائية المختصة في نظر.)1(العدالة
 ،)les prévenus()2(في إدانة األشخاص المشتبه فيهم) تقضي (تفصل و،والجوانب القانونية

حة أو ضمنية عن بصفة صريوكما أن لكل شخص الحق في أن يتنازل بمحض إرادته 
ولكن ال يمكن أن ، )3(، ما لم يتعارض ذلك التنازل مع مصلحة عامةعلنية المرافعات

 التحديد منه ألسباب تتعلق بالمصلحة إمكانية رغم ،يتنازل عن علنية النطق بالحكم
)4(العامة

. 
  

  : اآلجال المعقولة في مباشرة اإلجراءات-5
جال المعقولة من الضمانات األساسية يعد حق المتهم في أن تنظر قضيته في األ

الطابع ويكون .  العدالة وفعاليتهاةهي تحمي مصداقيف، )5(لحسن إدارة مرفق العدالة
بك القضية، اتش:  ضوء ثالثة معاييرىوعل  القضيةفأساس ظرو ىعل المعقول لآلجال

 وذلك )خاصة القضائية منها(وطنيةالسلطات ال )comportement(وسلوك المدعى سلوك
ال يمكن الحكم بعدم احترام اآلجال ولذلك  . السائد الوضع السياسي واالجتماعيىبالنظر إل
 le(المدعي تباطؤ ى إليعودرة اإلجراءات ـطول في مباشالإذا كان في حالة ما المعقولة 

manque de diligence du réquérant()6( .  
  

آلجال المعقولة ال يتم  لتقييم مدى احترام االمعاييرغير أن اإلعتماد على هذه 
 أخذ بعين االعتبار بل هناك حاالت أين يستلزم ،)d'une manière mécanique(بصورة ألية

  من شأن التأخير أن خاصة إذا كانسرعةفترض وت، النزاعفي لمعني باألمر امصالح 
 قيد الحياة ىمل بقاء المدعى علأ عندما يكونكمثل ، إلجراءات المباشرة معناهالفقد ي

 .)8(امتهم معلق يرصدان الجنائي لما يكون مـ أو في المي،(7)ئيالض
 

 من طرف أن التأخر غير المعقول في تسليم القرار وقد رأت المحكمة األوربية
، وبالتالي التأخر في تقديم الطعن القضائي ضد هذه القرارات، يعتبر انتهاكا للحق اإلدارة

 قضت بأن حجز شخص لمدة كما .)9(لمعقولةفي أن تنظر المحكمة في القضية في اآلجال ا
تزيد عن أربعة أيام وست ساعات، قبل تقديمه إلى القاضي، يتنافى مع مبدأ المحاكمة في 

    .)01(اآلجال المعقولة
ــــــــــــــــــــــــ     

1- CEDH, arrêt  Axen c/Allemagne, du 08/12/1983, série A n° 72, p 8, par 25, site net: www.echr.coe.int. 
     Voir aussi: Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 206. 
-2  CEDH, arrêt  Helmers c/ Suède, du  29/10/1991, série A  n° 212-A, p 12, par 38, site internet précité. 
-3  CEDH, arrêt  Haranksson et sturesson c/ Suède, du  21/02/1990, série A n° 171, p 15, par 66, site net  précité. 

4- Voir, Frédéric SUDRE, op. cit , p 207. 
-5  Voir, Russen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 192. 
-6  CEDH, arrêt  vernillo c/ France, du 20/02/1991, série A n° 198, pp 8-11, par 30-39, site internet précité.  
-   Voir aussi, Frédéric SUDRE, op. cit, p 207. 
-7  CEDH, arrêt  X c/ France du 31/03/1992, série A n°234-C, p 15, par 47, site internet précité.   
-8  CEDH, arrêt strÖgmÜller c/ Autriche, du 10/11/1969, série A n° 9, p 35, par 5, site internet précité. 

Voir aussi : -Frédéric SUDRE, op. cit, p 207. 
- Russen ERGEC, op. cit, p 192. 

-9  CEDH, arrêt  Schouten et Meldrum c/ Pay-Bas, du 09/12/1994, série A n° 304, pp 21-22, par  63-69, site net précité. 
-    Voir aussi, Russen ERGEC, op. cit,  p 193. 

   .org.arabic.amnesty.www :المحتويات، على موقع األنترنت، دفيد فيسبورت راجع -10
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 سائللم ايف ذلك ل المعقولة، كان اجآلل   االنتهاكات العديدةىعلالفرنسي يدل  فالمثال
 الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لتخفيف العبء ىعلو .(2) أو المواد اإلدارية(1)الجزائية

  .)3(الناتج عن العدد الهائل من القضايا، وذلك تحت طائلة المسؤولية الدولية وكما المحىعل
 

  الفرع الثالث
  ضمانات المتهم

  

دأ العام المتمثل في المحاكمة ـ العناصر الخاصة للمبضمانات المتهم تشكل
 ويدخل في ضمانات المتهم الحق في افتراض البراءة، . أساسهىة، والتي تفسر علـالعادل

  .   والحق في الدفاع، والحق في المساعدة القضائية، والحق في مساءلة الشهود
  

بادئ األساسية م أحد الق في افتراض البراءةيعتبر الح :الحق في افتراض البراءة-1
 بل له ،فقط  في محاكمة جنائيةة إجرائية ضمان  فهذا الحق ال يعد،للقانون الجنائي الحديث

 أجهزة الدولة األخرى، بل فقط زم الجهة القضائية المكلفة بالقضيةال يلوهو  ،بعد أشمل
ي افتراض البراءة، التصريحات عد انتهاكا للحق فت ،وحسب المحكمة األوربية. )4(أيضا

 قانونا تّفي إدانة شخص قبل أن يب على التفكير ثالصادرة عن ممثلي الدولة والتي تبع
   . (5)ةفي هذه اإلدان

 

في الدفاع ال  فالحق ،النقض الفرنسية محكمة عكس ما قضت به : الحق في الدفاع-2 
 ألن عدم مراعاته في  ذلك،أيضا  مرحلة التحقيق يشملفقط، بل مرحلة الحكميخص 

كمثل عدم تمثيل من طرف محام خالل  ،البداية من شأنه أن يعرقل المحاكمة العادلة
 في  الشخص حقىاالتفاقية األوربية لم تنص صراحة عل رغم أنو .)6(استجواب الشرطة

 الضرورياتالمحكمة األوربية أعتبرته من ، إال أن  نفسه عدم إدالء بشهادة ضدوالسكوت 
رغم إدراجه ذلك ، )8(انتهاك هذا الحق  وجودتهت إلىأنو )7(العادلة للمحاكمة يةاألساس

    .)10(، ورغم إقامة تحديدات عليه)9(6/2 عوض المادة ،6/1ضمن المادة 
  

 عن نفسه بطريقة دفاع لل للفرد ضمانات توفيرالحق في الدفاع هومن إن الهدف 
بين   المساواة أجل ذلك يجب ضمان مبدأومن  . خاصة في المواد الجنائية،ملموسة وفعلية

 ة ـة التهمـها بطبيعـيفهم ةـوفي لغ بالتفصيل  المتهمإخطار يجبأطراف الدعوى  كما 
ـــــــــــــــــــــــ  

1–CEDH, arrêts: Kemmache c/ France, du 27/11/1991, série A n° 218, pp 22-25, par 60-71, Tomasi c/France, du 
27/08/1992, série A n° 241-A, pp 35 et 39-40, par 102 et 125  et  Dobbertin c/ France, du 25/02/1993, série 
A n° 256-D, pp 9 et 11, par 37 et 45, le site net: www.echr.coe.int. 

2–CEDH, arrêt Eddition Périscope c/France, du 26/03/1992, série A n° 234-B, pp 11, par 42- 44, site net précité. 
3 -Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op cit, pp 207-208. 
4- Voir Frédéric SUDRE, op. cit, pp 208-209. 
 5- CEDH, arrêts Minelli c/Suisse, du 25/03/1983, série A n° 62, p 18, par 37, Allenet de Ribemont c/France, du 

10/02/1995, série A n° 308, pp 13-14, par 36-41, site internet de la cour précité. 
-6  Voir, Frédéric SUDRE, op. cit,  p 208. 

   - Voir aussi, CEDH, arrêt Imbrioscia c/ Suisse, du 24/11/1993, série A n° 275, p 10, par 38, le site net  précité. 
7–  CEDH, arrêt  John Murray c/ Royaume-Uni, du 08/02/1996, RA 1996-I, p 19, par 45, le site internet précité.   
 8–  CEDH, arrêt Funke c/ France, du 25/02/1993, série A n° 256-A, p 16, par 44, le site internet précité.     

        

من االتفاقية األوربية تستهدف الحق في محاكمة العادلة، إال أن في رأينا الحق فـي     ) 6/1( رغم أن كل أحكام المادة       -9
من االتفاقية ذاتهـا،    ) 6/2(السكوت وعدم إرغام الشخص على االدالء بشهادة ضد نفسه، يندرج أكثر ضمن المادة              

بالقواعـد العامـة للمحاكمـة      ) 6/1(هم، بينما تتعلق المادة     ذلك بكون أن هذا الحق يدخل ضمن ضمانات الدنيا للمت         
  .العادلة بما فيها المحاكمات المدنية، كما أنه يدخل ضمن ضمانات إفتراض البراءة

-10  CEDH, arrêt  John Murray c/ Royaume-Uni, op. cit, pp 19-23, par 46-58.   
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  .)1(ت ما يكفيه إلعداد دفاعها، وأن يعطى من الوقت والتسهيالوأسبابه الموجهة إليه
   

 يضع الحق في الدفاع التزاما علـى الدولـة بـضمان             :الحق في المساعدة القضائية   -3
تعيين محام مـن    . )2(للمتهم في بعض األحيان الحق في االستفادة مجانا من خدمات محام          

ـ   (أن تكون إمكانية المتهم محدودة    :  يخضع لشرطين  ئياطرف المحكمة تلقا   دى عدم توفر ل
العدالـة تقـضي    ) مقتضيات( وأن تكون مصالح     )المتهم موارد مالية لدفع أتعاب المحامي     

كما أن هذا الحق يضع التزاما على الدولة باستبدال المحامى المعين من طـرف               . )3(ذلك
الجهات القضائية في حالة عدم وفائه بالتزامه بالدفاع على مصالح المتهم، أو فرض عليه              

  .)4(جب أن تكون تلك المساعدة القضائية فعليةيالقيام بذلك، أي 
    

 العراقيل القانونية ستنكاراضمانا لممارسة فعلية للحق في الدفاع أدى بالمحكمة إلى  
 فارعليه الستحالة للمحكوم التي تحول دون اإلستفادة الفعليـة من مساعدة محام، ذلك ال

من االتصال بمحام ن ـ في السجم منع متهأو . )5(ضد حكم إدانتهنقض بال طعنالفي تقديم 
 االتصال بمحام دون عراقيل المتهم في واالعتراف بحق ،)6(هتدـادة من مساعـاالستفو

ورأت المحكمة أن حضور شرطي خالل اإلتصال األولي بين  ،وفي إطار من السرية
 ةكما قضت المحكمة األوربي .(7)المتهم ومحامه يشكل انتهاكا للحق في االستعانة بمدافع

ة بالمخدرات من المتاجرج قد انتهكت لما حرم شخص نسبت إليه تهمة -6/3بأن المادة 
   .)8(اإلستفادة مجانيا من خدمات محام

  

، أو النفي  شهود اإلثبات    ىتوجيه أسئلة إل  في  للمتهم الحق    :الشهود  الحق في مساءلة   -4 
عليـه  يـنص    ما   ى عل قف قبول األدلة أوال   توي .)9( كشهود اإلثبات  هاوفي ظل القواعد ذات   

التـي يقـدمها     إثبات   حجة الذي يقضي بمدى أهمية      ،(10)القانون الداخلي للقاضي الوطني   
  .)11(شاهد

حضور المتهم وأثناء جلسة علنية، وعلى بلعدالة المحاكمة يجب سماع الشهود 
د ـ للتصريح قام به شاه، خالل الجلسةتالوةأساس ذلك رأت المحكمة األوربية أن 

 ه ورفض تقديم ذلك الشاهد سريةىرالمحكمة بالحفاظ علا وقر،) Témoin à charge(إثبات
مرحلة من مراحل اإلجراءات مواجهة هذا األخير،  ةفي أي  للمتهمدون السماح ،مثوللل

يعتبر انتاكا لعدالة المحاكمة بما أنه يجرد الدفاع من حقه في مناقضة وتفنيد تلك الشهادة 
من  إذا كانت االدانة مؤسسة على تلك الشاهـدة  دون غيرهـاالتي أدلى بها، ذلك خاصة 

  إجراءات تستدعى اتخاذ  يغب عن ذهن المحكمـة أن هناك حـاالت رغم أنه لم .لـةداأل
ــــــــــــــــــــــــ    

1–  Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 209.  
-2  CEDH, arrêt  Artico c /Italie, du 13/05/1980, série A n° 37, p 12, par 33, le site internet: www.echr.coe.int. 

3 – CEDH, arrêts: Quaranta c/Suisse, du 24/05/1991, série A n° 205, p 13, par 27 et pham hoang c/ France, du  
25/09/1992, série A, n° 243, p 20, par 39, le site internet de la cour précité. 

- 4 CEDH, arrêt  Artico  c /Italie, op cit, pp 12 à 14, par 33 à 37.  
 Voir aussi, Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des doit de l’homme, op cit, p 291.  

 –5 CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23/11/1993, série A n° 277-A, pp 10 -11, par 38-39,  le site net précité. 
6 - CEDH , arrêt Golder c/ Royaume-Uni, du 21/02/1995, série A n° 18, p 15, par 40, surle site internet précité. 
7 - CEDH, arrêt S c /Suisse, du  28/11/1991, série A n° 220, pp  4, 12 et 13, par 16, 48 et 51, le site net  précité. 
 Voir aussi, Frédéric SUDRE, op. cit, p 210 

  .org.arabic.amnesty.www : موقع األنترنتدفيد فيسبورت، المحتويات،راجع  -8

  .د من االتفاقية األوربية-6/3 أنظر المادة -9
- 10  CEDH, arrêt  Koslovski c/Pays-Bas, du 20/11/1989, série A n° 166, p 14, par 39, sur  le site internet précité. 
- 11  CEDH, arrêt Vidal c/Belgique, du  22/04/1992, série A n° 235-B, p 16, par 33, sur le site internet précité.   
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هـذه   ه في رأيهـا   إال أن   بالمخدرات،   المتاجرةلحماية الشهود، كمثل عند مكافحة جريمة       
  .)1( لدفاعاإلجراءات يجب أال تؤدي إلى الحـد من حقوق ا

  

إن كان تقديم وسائل اإلثبات يجب أن يتم في جلسة علنية بحضور المتهم، وذلـك                
فهذا ال يمنع شاهدا من إدالء بشهادته  في غياب  العلنية،  كمثل على  مستوى                 لمناقشتها،  

وقت   أو في    ،اإلدالء بها  عند ادةـ الشه  ة تلك ـمناقض بما أن للمتهـم     ،قـإجراء التحقي 
 ضـمان نـوع مـن       وعليه يستلزم ،   كما له حق مناقضة خبرة، باستعانة بخبير       ،(2)الحق

  .)3(التوازن بين الخبير الذي تعينه المحكمة والخبير الذي يستعين به الدفاع
  

يفهم اللغة الوطنية، يجب أن يستفيد مجانيا من خدمات  وأخيرا فإن كان المتهم ال 
  . )4( ضدهتخذةالمتعلقة باإلجراءات الم لكي يترجم له أو يفسر له كل األعمال ،مترجم

   المبحث الثاني
  الضمانات القضائية في التنظيم الدولي األمريكي

  

األمريكي لحماية الدولي  غرار التنظيم الدولي العالمي واألوربي، يعد النظام ىعل
 هذا رغم اهتمام الدول ،لمية الثانيةاحقوق اإلنسان ظاهرة من ظواهر ما بعد الحرب الع

مريكية ببعض المسائل تدخل ضمن الحقوق الدولية لإلنسان، كمثل حماية األقليات األ
  الدول اهتمامبل يرجع . وحقوق العمال وظروف العمل، وذلك قبل الحرب العالمية الثانية

، لما دعا المفكر األمريكي 1826 بداية سنة ىاألمريكية بضرورة حماية حقوق اإلنسان إل
الي للدول األمريكية التي رنفيدو إتحاد كى إل"Simon bolivar"رفابولي ن وسيم "يالالتين

   .)5(تشترك في التراث الالتيني
    

، ةالالتينيودول أمريكا  يرتكز التنظيم األمريكي الذي يجمع دول أمريكا الشمالية
  األمريكيةاالتفاقيةو )6(1948مريكية لعام ألميثاق منظمة الدول ا :لحمايةل نظامين ىعل
وهما نظامان مرتبطان كل واحد باألخر في مجال إنشاء األجهزة  .)7( اإلنسانحقوقل

 ه غرار هذىعلوصة بحماية حقوق اإلنسان، التي تشبه بكثير األجهزة األوربية، االخ
  نظرا.)8(لحقوق اإلنسان ، هناك لجنة أمريكية لحقوق اإلنسان ومحكمة أمريكيةةاألخير

   األمريكي التنظيم أن )9(من رأى فهناك اإلنسان لحقوق ةـياألمريك اللجنة تؤديه الذي لدورل
 ــــــــــــــــــــــــ

  1  – Cour européenne des droits de l’homme, arrêts: Koslovski c/Pays-Bas, du 20/11/1989, série A n° 166, pp 15-
17, par 41-45, Windish c/Autriche,  du 27/09/1990, série A n° 186, pp 7 et 8, par 26-32 et  Saidi c/France 
du  20/09/1993, série A n° 261-C, pp 15-16, par 43-44, le site internet de CEDH: www.echr.coe.int. 

2  –  CEDH, arrêt Delta c/ France du 19/12/1990, série A n° 191-A, p 11, par 36, le site précité. 
3 – CEDH, arrêt Bonish c/ Autriche, du 06/05/1985, série A n° 92, p 12, par 33-35, le site internet  précité. 

 –4 CEDH, arrêt Kamasinski c/Autriche du 19/12/1989, série A n° 168, pp 28-29, par 74, le site internet précité. 
  : للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع راجع-5

  .وما يليها 404 ص السابق، المرجع اإلقليمي، الدولي التنظيم  عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل-
  - Human rights  éducation assciation, système interaméricain des droits de l'homme,site internet:www.hrea.org.    

 ، تـم التوقيـع علـى ميثـاق     1948 أبريـل مـن عـام    30وفي تـاريخ    خالل المؤتمر الدولي األمريكي التاسع، -6
  .1951 ديسمبر من عام 13، الذي  دخل حيز التنفيذ في )كولومبيا(بوجوتا

 ودخلت 22/11/1969بتاريخ ) كوستاريكا(أبرمت االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان وواجباته في سان جوزية  -7
  .513 عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص ، راجع في شأن ذلك،1978/ 18/07حيز التنفيذ في 

  .405عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص -:راجع-8
  .81ق، صالساب المرجع اإلسالمية، والشريعة الوضعي الفكر في اإلنسان عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق-           

9 - Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, pp 76-78. 
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سيظل لوقت طويل نظاما قائما على ثنائية األجهزة، وذلك نظرا لعدد الدول التي ليست 
مانات القضائية  الضى علسنركز ذه، هنااستلضيق مجال  درإال أن .  االتفاقيةأطرافا في
)  األولالمطلب(العادلة اكمةالمح في، وذلك  لحقوق اإلنسانةاألمريكيالمحكمة في إطار 

)  الثانيالمطلب( أحكام مختلفة منتقنيات التوفيق بين أحكام نصوص االتفاقية وغيرهاو
   ). الثالثمطلبال(قراراتهاتنفيذ  فيا وأخير

  

  المطلب األول
  ةــة العادلـالمحاكم

  

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أنه من حق كل 8/1المادة  صتنلقد 
محكمة  شخص في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية، وتجريها خالل وقت معقول

تهمة ذات  أية الثبات وذلك مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقا وفقا للقانون،
أساس ذلك  وعلى مدنية، صبغة ذات التزمات أو ي حقوقه فتّللب أو إليه جزائية موجهة طبيعة

 ثم ضمانات)  األولعالفر(العدالة لمرفق  اإلدارة الحسنةفينتولى دراسة هذه الضمانات 

  ).الثالثع الفر(بجريمة متهمال شخصلل الممنوحة الدنيا والضمانات )الثاني عالفر(المتهم
  

  الفرع األول
  .الةضمانات اإلدارة الحسنة لمرفق العد

الضمانات األساسية لحماية حقوق اإلنسان، ومن ال تجيز االتفاقية األمريكية تعليق 
ضرورة وجود ما نصت عليه المادة الثامنة من االتفاقية األمريكية من هذه الضمانات 

  .(1)سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وذلك حتي خالل حاالت الطوارئ
  

ة تقاعس الدول عن احترام ضمانات استقالل لقد انتقدت اللجنة األمريكية الدولي   
المحاكم، وخاصة تعرض القضاة إلجراءات نقل أو عزل من مناصبهم بسبب إصدارهم 

كما . ألحكام ال تتفق مع مصالح الحكومات، وكذلك امتثال القضاة ألوامر السلطة التنفيذية
شكاوى تتضمن إنتقدت اللجنة بشدة تقاعس القضاة في ممارسة سلطتهم والتحقيق في ال

كما رأت اللجنة ذاتها أن تشكيل المحاكم الجنائية الخاصة . إدعاء بانتهاك حقوق االنسان
في نيكاراغوا، من ضباط االحتياط وأعضاء الميليشيات يعتبر إنتهاكا للحق في محكمة 

  .)2(مستقلة ومحايدة
  

حكام تعد الضمانات المتعلقة باستقالل وحياد المحكمة وكذا تشكيلها وفقا ألو
ن أغلبية أللحقوق اإلنسان،   على مستوى المحكمة األمريكيةالجانب المثار أكثرالقانون،  

 تتعلق بهذا الجانب المنصوص عليه في هذه الجهة القضائيةالقضايا  المطروحة أمام 
 المدني ين من االتفاقية األمريكية، وهي تتعلق بمشكل الفصل بين القضاء8/1المادة 

 المحكمة في شأن الموضوع هي ىأول قضية عرضت عل. بيرووالعسكري في ال
  .)3(1997 سبتمبر 17وصدر فيها قرار بتاريخ ) loayza Tamayoلوايزا تامايو (قضية

 ــــــــــــــــــــــــ
1-CIADH, arrêt Loayza Tamayo c/ Pérou, du 17/09/1997, série C n° 33, p 25, par 50, site internet de la cour 

interaméricaine des droits de l’homme: www.corteidh.or.cr.  
    Voir aussi : -avis consultatif de la CIADH, n° 8/87, du 30/01/1987, série A n° 8, par 42 et 43, sur le site  

précité. 
           -avis consultatif de la CIADH  n° 9/87, du 06/10/1987, série A n°  9, par 38, sur le site précité. 

  .org.arabic.amnesty.www  : المحتويات، موقع األنترنتديفيد فيسبورت، -2
-3 Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p 256. 
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من طرف محاكم عسكرية  )loayza Tamayo(والسيدة لويازا تاماي تمت محاكمة إذ
 من طرف المحاكم المدنية الرتكاب جرائم ا ارتكاب جريمة الخيانة، ثم محاكمتهةبتهم

فالمحكمة لم تبحث عما إذا توفر عنصر .  أساس األفعال نفسهاىاإلرهاب، وهذا عل
لوازيا " السيدة  المدعية،ىبفعل أنها حكمت عل االستقاللية والحياد لدى المحاكم العسكرية،

نه رغم الحكم بالبراءة فيما أل اهتمت بمدى اختصاص تلك المحاكم، بلبالبراءة، " تامايو
ى  بإبقائها رهن الحبس وإحالتها علت أمرها إال أن،يخص تهمة الخيانة الموجهة إليها
 .)1(تهمة المتعلقة بارتكاب جرائم اإلرهابالالجهات القضائية المدنية للنظر في 

  

المحكمة األمريكية ليس للمحاكم العسكرية تلك السلطة، ألن النطق بالبراءة حسب و
، والحبس المؤقت الرتكاب جرائم أخرى تبقى من ايجب أن يستتبعه اإلفراج عنه

األمر بإيداع المدعية رهن الحبس االحتياطي يشكل فوبالتالي . اختصاص المحاكم المدنية
   .)2( من االتفاقية8/1ص عليه في المادة  لمبدأ المحكمة المختصة المنصواانتهاك

  

وهناك حلقة أخرى من القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن الموضوع نفسه، 
وقررت أن . ة باستقالل وحياد المحاكمـل المتعلقـاستكملت المحكمة تحليلها حول المسائو

 ن االتفاقية نص المادة الثامنة معندولة البيرو قد انتهكت جميع الضمانات التي تنحدر 
  . )3(األمريكية، منها استقاللية القضاء وحياده

  

 ،وعن مدى اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة شخص مدني في جريمة الخيانة
 محكمة عسكرية باختصاصها اءدعإ أن وقررت، بشأن ذلكجاءت المحكمة بجواب واضح 

حق الشخص في أن ل اهاكيعتبر انت للمحاكم العادية، ا االختصاص فيها أساسيعودفي قضية 
  .(4)تنظر في قضيته محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون نظرا عادال

  

ورأت اللجنة األمريكية الدولية أن المحاكم الخاصة التي لها والية قضائية على 
 خفى فيها شخصيةتبيرو، التي الالتهم المتعلقة بالجرائم المتصلة باإلرهاب في كولومبيا و

، تنتهك مبادئ العدالة، االقضاة ورجال االدعاء والتي يقدم فيها الشهود أدلتهم سر
وضمانات االختصاص، واالستقاللية والحيدة، وصحة اإلجراءات المحددة في االتفاقية 

  .5)(األمريكية
  

المحكمة ، استندت "Cassillo Petruzziكاسيلو بتروزي " بشأن قضية ولتأكيد حكمها
 والذي مفاده أن استقالل ،ر عليهـ المتحدة والمبدأ المستقم نشاط األمىاألمريكية عل

   وفقا، محاكم عاديةتنظر قضيته يراد من ورائه أن يكون لكل شخص الحق في أنالقضاء 
  ــــــــــــــــــــــــ

1- Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Loayza Tamayo c/ Pérou, du 17/09/1997, série C n° 33, p 
27, par 60 et 61, le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr.  

     Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de .., op. cit, p 256. 
 

2- CIADH, arrêt Loayza Tamayo c/ Pérou, op. cit, p 27, par 61. 
     Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 256. 
 

3- CIADH, arrêt Lori Berenson Mejia c/ Perou du 25/11/2004, série C  n° 119, p 106, par 248, le site net précité. 
    Voir aussi, AMAYA Ùbeda De Torres, Jurisprudence de la cour interaméricaine des droits de l'homme, sur le       

site internet : www.urs.u-strasbg.fr. 
 

-4  CIADH, arrêt Castillo Petruzzi et autres  c/Pérou , du 30/05/1999, série C  n° 52, pp 43 et 44, par 128, le site         
internet  précité. 

   - Voir aussi, Hélène TIGROUDJA.  Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 257. 
 

  .org.arabic-amnesty.www :موقع األنترنت ،منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلةأنظر  -5
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  .)1(لإلجراءات المحددة قانونا
  

كون القاضي  ل لمبدأ حياد القاضي،ا انتهاكذاتهاقضية ال بشأنكما رأت المحكمة 
ن رئيس المحكمة العسكرية أل في النزاع، ا وطرفا قاضيهنفس قتالعسكري هو، في الو

 يخلهذا النوع من المحاكم .  الجماعة اإلرهابيةمعمعني بمتابعة األشخاص المتورطين 
 سلمية ،  قد تكون مع الوزاراتتبعيةة  من الناحية التنظيمية عالقها تربطنهاألبمبدأ الحياد 

  .)2(حياد القاضي في بعض الحاالت لة ضمانالتي هيواستحالة رد القضاة 
    

 عن قلقها بشأن استقالل وحيدة 1985وقد أعربت اللجنة األمريكية الدولية في عام 
رأت أنهم وشيلي، الالمسؤولين عن تصريف شؤون القضاء في المحاكم العسكرية في 

   . يفتقرون تماما للتدريب والحصانة ضد العزل
 

 هو مدى خضوعهم للسلطات يين العسكرفي تقييم استقاللية القضاة والحكم
 إذا ويعتبر القاضي العسكري مستقال. العسكرية وهم يمارسون دورهم في تصريف العدالة

يختارونه   ، وذلك رغم أنهم هم الذين"القضائية"في إطار صفته  عليه سلطان لرؤسائه يكن لم
عدا ما اتصل منها ألداء تلك المهمة، وأنه يظل خاضعاً لسلطتهم في جميع شؤونه فيما 

  .)3(بإقامة العدل
  

 الذين هم في كثير من العسكريين،وقد أوضحت اللجنة األمريكية الدولية أن القضاة 
األحيان من الضباط العاملين في القوات المسلحة، ليسوا مستقلين في بعض البلدان ألنهم 

مريكية الدولية وقالت اللجنة األ. يخضعون ألوامر رؤسائهم في تصريفهم لشؤون العدالة
ألنها تتبع " مختصة وال مستقلة وال محايدة"رو ليست بيالأن المحاكم العسكرية الخاصة في 

  . )4(وزارة الدفاع، مما يجعلها خاضعة ألحد األجهزة التنفيذية
  

ولقد أكدت المحكمة األمريكية موقفها هذا بشأن غياب االستقاللية والحياد في 
 هاعتنقت المحكمة التحليل نفسه مع إضافة أنو ،ا مدنيام شخصالمحاكم العسكرية التي تحاك

 الدفاع بصفة فييجب أن يحدد اختصاص المحاكم الجنائية العسكرية في دولة ديمقراطية " 
، قوات العسكريةبال قانونا ةجبات المنوطا مصالح قانونية خاصة تتعلق بالوىاستثنائية عل

ال يحق لها إال وف الجهة القضائية العسكرية، ال يحق بالنتيجة محاكمة المدنيين من طرو
مصالح السلطة ،  لجناية أو جنحة التي تمس بطبيعتهاهممحاكمة العسكريين بسبب ارتكاب

  .)5(العسكرية
  ــــــــــــــــــــــــ

األمم المتحدة األمر يتعلق بالمبدأ الخامس من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، التي أقرها مؤتمر  -1
، وتم التأكيد عليه 1985 سبتمبر 6 أوت و26السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميالنو ما بين 

  :شأن ذلك في راجع ،1985 ديسمبر 13 لي 40/146و 1985 نوفمبر 29 لي 40/32 رقم العامة الجمعية قراري بموجب
- CIADH, arrêt Castillo Petruzzi et autres c/Pérou, du 30/05/1999, série C n° 52, p 44, par 129, sur le site 

internet de la cour interaméricaine des droits de l'homme: www.corteidh.or.cr.  
 

 -2 CIADH, arrêt Castillo Petruzzi et autres c/Pérou , du 30/05/1999, op. cit, p 44, par 130.  
      Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS,  La cour interaméricaine des droits de ..,op. cit, p 257.  

 .org.arabic.amnesty.www : موقع األنترنتدفيد فيسبورت، المحتويات،راجع -3
  .org.arabic.amnesty.www : موقع األنترنت،منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلةراجع -4

  

-5  Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 258. 
  

-  Voir aussi CIADH, arrêts: Durand et Ugarte c/Pérou, du 16/08/2000, série C n° 68, p 36, par 117, et Cantoral 
Benavides c/Pérou, du 18/08/2000, série C n° 69, p 40, par 113, le site internet de la CIADH, op. cit.   
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لقد رأت اللجنة األمريكية الدولية أن المحاكم الجنائية الخاصة في نيكاراغوا، 
 المشكلة من أعضاء الميلشيات وضباط االحتياط وغيرهم من مؤيدي الحزب السياسي
الحاكم، تنتهك الحق في استقاللية القضاء، كما انتهت إلى أن المحاكم العسكرية في 

  . )1(الليةكولومبيا والشيلي تفتقر إلى االستق
   الثانيعالفر

  ضمانات المحاكمة العادلة
  

لقد . تعد المادة الثامنة من االتفاقية األمريكية أساس الحقوق اإلجرائية للشخص
  نحو المادة السادسة من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان المتعلقةى صياغتها علتتم

حكمة األمريكية لحقوق اإلنسان  المىغير أن المنازعات المعروضة عل. بالمحاكمة العادلة
بشأن ذلك تعد أقل أهمية بالمقارنة مع تلك المطروحة أمام المحكمة األوربية، رغم أن 

 . )2(صدرتهاأ كل فقرات المادة الثامنة في القرارات التي ىالمحكمة األمريكية تعرضت إل
 

لكن عكس المحكمة  كل عناصر المحاكمة العادلة، ى عل8/1لمادة اتحتوي 
فقضية الحقوق . بعض العناصرلألوربية  لم تتعرض المحكمة األمريكية بصفة معمقة إال ا

بينما لم تتناول إال قليال . وااللتزامات في المواد المدنية والجنائية لم يتم تحديدها بعد
رغم ذلك، فلقد سبق لها أن تناولت عنصرين بصفة معمقة هي قضية  .المواضيع األخرى
  .)3(المحكمة المختصة والمستقلة والمحايدة المنشأة بموجب القانوناآلجال المعقولة و

 

غير أنه من باب المنطق رأينا أنه قبل أن يكون للشخص الحق في محاكمة في 
  .آجال معقولة، له الحق في الحرية والسالمة الشخصية وعدم توقيفه أو القبض عليه تعسفا

  

  :الحق في الحرية والسالمة الشخصية -1
 

بالتوقيف التعسفي، ووجدت أن  )4(فصلت فيها المحكمة األمريكية  قضية أولتتعلق
 من االتفاقية، 7هذا التوقيف يشكل انتهاكا للحرية الجسدية المضمونة بموجب المادة 

 وأقرت مسؤولية الهندوراس عن حاالت االختفاء القسرى، ذلك على أساس المادة األولى

كما . االتفاقية  الواردة في بضمان الحقوقاامالتز الدول األطراف التي تلقى على عاتق
رأت المحكمة ذاتها أنه كنتيجة لحالة اإلختفاء صار المدعى ضحية التوقيف التعسفي 
وحرم من حريته الجسدية دون سبب شرعي ودون أن تحكم في مدى شرعيتها محكمة 

  .)5(مختصة
 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .org.arabic.amnesty.www :وقع األنترنت مدفيد فيسبورت، المحتويات، -1
  

2–Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p 253. 
    Voir aussi : - Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Lori Berenson Mejia c/ Perou du 25/11/2004,      

série C n° 119, pp 73 à 96, sur le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr.   
                         -AMAYA Ùbeda De Torres, Jurisprudence de la cour interaméricaine des droit de ..op. cit. 

 

3 - Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 254. 
  

 جويلية  22 أن أول قرار صدر عن المحكمة األمريكية كان بتاريخ  على خطأونالحظ هنا أنه هناك من رأى -4
 ،Henri OBERDORFF, op cit,  p 56  راجع في شأن ذلك، Velasquez Rodriguez c/ Honduras : في قضية1998

ترنت ن، راجع موقع األ1987 جوان 26يخ حيث إن كان القرار األول صادر فعال في القضية ذاتها إال أنه كان بتار
  . للمحكمة األمريكية الدولية، المرجع السابق

    

5–Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Velásquez-Rodríguez c/ Honduras, du 29/07/1988, série C n° 
4, pp 32-33, par 186- 182 , sur le site internet de la CIADH, précité.   
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  :األجل المعقول-2
  

  على حق كل)1(لقد نصت المادة السابعة الفقرة الخامسة من االتفاقية األمريكية
 قاض أو موظف آخر يخوله القانون إلىشخص موقوف، في أن يقدم على وجه السرعة، 

  من7/5وقد إنتهت المحكمة األمريكية الدولية إلى انتهاك المادة . مباشرة السلطة القضائية
  . )2( تقديم موقوف أمام القاضياإلنسان لعدماالتفاقية األمريكية لحقوق 

  

المحكمة األمريكية الدولية أنه يعتبر من الظلم تجريد الفرد من حريته لقد رأت    
لفترة ال تتناسب مع العقوبة المقررة للفعل الجنائي الذي اتهم بارتكابه، وفي حالة سواريز 

ت المحكمة أن االحتجاز لفترة ثالث سنوات وستة أشهر ،  رأSuarez Rosero روزيرو
  . )3(يمثل انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة

  

 قضية تتعلق بالفقرةفي  ألول مرة اإلنسانرت المحكمة األمريكية لحقوق ظنلقد 
جيني الكايو "، وكان ذلك في قضية األمريكية من االتفاقية   الثامنة  المادة  من  األولى

Génie     Lacayo") 4(.  المقصود  ،ه القضيةهذ الصادر في شأن  بموجب القرار حددتو
 المعايير الثالثة ىلمحكمة األوربية وخاصة علا أستقرت عليه الذيمن االجتهاد القضائي 

د القضية يعقتمدى : المستخلصة، والتي بموجبها يتم تقييم مدى طول اإلجراءات وهي
)complexité(ة، وسلوك الجهة القضائية المختصة، سلوك األطراف المعني)5(.  
  

وعلى ضوء كل قضية على   مع الوقائع، بالتوازي ة الثالثويتم فحص هذه المعايير
وعند االنتهاء من دراسة مراحل اإلجراءات يتم تقييم الوقت . لكن دون ميعاد معين حدة،

 في هذا  األوربيةفقا لما توصلت إليه المحكمةهذا وو ،اإلجمالي الذي استغرقته اإلجراءات
 ةغير أن المحكمة أهملت الذكر في هذا القرار متى يبدأ سريان اآلجال المعقول .الشأن

  .)6(ذكر الهدف المقصود من وراء ذلك الشرطتهي ولم تومتى ين
 

  ــــــــــــــــــــــــ
مام القاضي أو أي موظف يخوله يجلب الموقوف، دون إبطاء، أ"  من االتفاقية األمريكية على أنه7/5تنص المادة   -1

القانون أن يمارس سلطة قضائية، ويجب أن يحاكم خالل مدة معقولة أويفرج عنه دون اإلخالل باستمرار الدعوى، 
 ".ويمكن أن يكون اإلفراج عنه مشروطا بضمانات تكفل حضوره المحاكمة

  
2– CIADH, arrêt Suarez Rosero c/Equateur, du 12/11/1997, série C n° 35, p 18, par 56, le site internet de la       

cour interaméricaine des droits de l’homme: www.corteidh.or.cr.  
   

  .org.arabic.amnesty.www  : المحتويات، موقع األنترنتدفيد فيسبورت،أنظر  -3
   

4- Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit,  p 254. 
    

 في قضية 19/02/1991 إستندت المحكمة األمريكية على قرار المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ -5
 في قضية رويز ماتيوس 1993 جوان 23يا وكذلك على قرار هذه األخيرة المؤرخ في ضد إطال" Mottaماطا "

Ruiz Mateosضد إسبانيا، أنظر في شأن ذلك :  
  

- CIADH, arrêt Genie Lacayo c/ Nicaragua, du 29/01/1997, série C n° 30 , p 20, par 77, le site net précité.  
- Voir aussi:  - Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 254 et 255. 

 
  .org.arabic.amnesty.www : دليل المحاكمة العادلة، موقع األنترنتمنظمة العفو الدولية، -
  

 6- Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 255. 
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قضية اآلجال المعقولة للمرة الثانية أمام المحكمة األمريكية، ومع  تراأثوقد 
بدأ تالوقت الذي بتوضيحات بشأن  ذكورة أعاله، أتت المحكمةمتأكيدها للمعايير الثالثة ال

 اوحددتهنهاية اإلجراءات،  وكذلك  بوقت توقيف الشخصاولقد حددته ،ااآلجال سريانهفيه 
ة مع أخذ بعين االعتبار الوقت الذي تستغرقه بوقت صدور حكم نهائي في القضي

 .(1) بعد االستئنافادرااإلجراءات إن كان ذلك القرار النهائي ص
 

كما الحظت المحكمة األمريكية الدولية أن تأخر المحاكم الوطنية في مباشرة  
مة ، وفي نظرها يعد إنتهاكا للمحاك)2( عليها معتادااإلجراءات الجزائية والمدنية أصبح أمر

كما حددت المحكمة األمريكية  .(3)العادلة كل آجل غير معقول في مباشرة اإلجراءات
 من وراء البحث عن اآلجال المعقولة، وهي لتفادى أن يبقى الشخص في وضعيةغاية ال

  .)4(لتأكد من تأسيس التهمة الموجهة إليهاوالمتهم لوقت طويل 
  

  :افتراض البراءة-3
هذا  وفي ،)5(حقوق اإلنسان على افتراض براءة المتهمنصت االتفاقية األمريكية ل

تعديل القواعد التي تلقي   لضمان هذا الحق، من الضروريه اللجنة الدولية أنرأت الشأن
وفي هذا  الشأن  . عبء اإلثبات على المتهم بذريعة وجود اشتباه بارتكاب فعل جنائي

افتراض البراءة،  هكت مبدأرأت  اللجنة أن المحاكم الخاصة في  نيكاراغوا قد انت
لهيئات متصلة بها،  قرينة انتمائهم لقوة الحرس الوطني السابقة  أو العتمادها على

إلى  الفتراض اإلدانة، وأن هذه المحاكم شرعت  في التحقيق على أساس افتراض اإلدانة
    .)6( أن تثبت البراءة

  

ت القضائية األساسية في من الضمانا) قرينة البراءة(تعد قاعدة افتراض البراءة 
فهي شرط أساسي للمحاكمة .  متابعتهتمت التي يستفيد منها الشخص الذي الجزائيةالمواد 
استعانت المحكمة األمريكية ألول مرة بهذا المبدأ في القرار الذي أصدرته في . العادلة
مختصة،  وقد جاء فيه أنه كلما اتهمت محكمة غير "Loayza Tamayoلوايزا تامايو "قضية 

 بجريمة ال تدخل ضمن اختصاصها بل في اختصاص اخاصة المحاكم العسكرية، شخص
 وأبقته محبوسا يكون من شأنه أن يمس بمبدأ افتراض - المحاكم المدنية–محكمة أخرى 

   .)7( قبل األوان للشخص المتهمكحكمالبراءة ألنه يمكن اعتبار ذلك 
  

 ــــــــــــــــــــــــ
-1 Voir: – Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Suarez Rosero c/Equateur, du 12/11/1997, série C 

n°  35, p 21, par 70 et 71, sur le site internet de la  CIADH: www.corteidh.or.cr. 
 

–         Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p 255.  
  

2- Voir, Amaya Ùbeda de Torres, Jurisprudence de la cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit. 
  

3-CIADH, arrêt Ximenes Lopes c/ Brésil, du 04/07/2006, série C n° 149, p 75, par 203, le site interrnet précité. 
 
 

-4  CIADH, arrêt  Suarez Rosero c/Equateur, op. cit, p 21, par 70.   
      Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 255-256. 
  

ص متهم بارتكاب جريمة يفترض بريئا حتى تثبت كل شخ"  من االتفاقية األمريكية على أن 2 الفقرة 8 تنص المادة -5
   ..."إدانته قانونا

  

  .org.arabic.amnesty.www : دليل المحاكمة العادلة، موقع األنترنتمنظمة العفو الدولية،  راجع– 6
  

-7 Voir: 
  - Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 258-259. 
- CIADH, arrêt Loayza Tamayo c/Pérou, du 17/09/1997, série C n°33, pp 27-28, par 63, le site internet précité. 



 85 

أن هذا المبدأ يمكن أن ينتهك عند بداية على قد أكدت المحكمة األمريكية و
 ى عل  إذا أنتهك عماالتأكد   أجل   مرحلة الحبس االحتياطي، ومن اإلجراءات أي خالل

مستوى هذه المرحلة تبحث المحكمة عن الهدف من وراء ذلك الحبس االحتياطي الذي 
 لكي ال ا استثنائيأي أن يكون الحبس االحتياطي إجراء. ا وليس قمعيايجب أن يكون وقائي

 .)1(يعد كمحاكمة أو إدانة مسبقة
 

د من حريته لفترة ال تتناسب كما أقرت المحكمة المذكورة أنه من الظلم تجريد الفر
ورأت أن االحتجاز لفترة ثالث . مع العقوبة المقررة للفعل الجنائي الذي أتهم بارتكابه
  .  )2(سنوات وستة أشهر يشكل انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة

  

 لحق الشخص في ا يصبح مخالفيا عقابعا الحبس االحتياطي طابيتخذعندما و
 محكمة أن هذا المبدأ الذي يجعل الحبس االحتياطي إجراءكما أقرت ال. محاكمة عادلة

 الفقرة الثالثة من المادة من بينها  العديد من الصكوك الدولية،استثنائيا قد نصت عليه
بموجبها ال يجوز أن  التي ،التاسعة من االتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية

 وعلى أساس ذلك . المحاكمة كقاعدة عامة نيكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرو
 أربع سنوات يعتبر يقارباستنتجت المحكمة أن الحبس االحتياطي الذي يستغرق ما 

 ألن ذلك اإلجراء يعد كحكم بعقوبة قبل المحاكمة وهو ما ،انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة
  . )3(يخالف قاعدة المحاكمة العادلة

  

ويتعلق األمر بعدم  : محتوى المحاكمة العادلة(4)وقد حددت المحكمة األمريكية
وإذا كانت تلك األدلة غير .  الشخص دون أن تتوافر أدلة واضحة تثبت إدانتهىالحكم عل

 الحكم الصادر  األمريكيةالمحكمة ىسهل األمر علو.  الشخصإبراءكافية أو ناقصة يجب 
   .(5)هم غير كافية أن األدلة ضد المتى علةحابما أنه نص صر محكمة البيرو عن

  

 وسائل معرض الشخص أماا الفتراض البراءة كيعد انتها ، المحكمةوفي نظر
  .)6(جريمة وذلك قبل أن يحاكم من طرف محكمةل مرتكبنه أ المسجون كبالزياإلعالم 

  

  : الجزائية الشرعية وعدم رجعية القوانينآمبد-4
  

   .)7(  رجعية القوانين الجزائيةاالتفاقية األمريكيـة على مبدأي الشرعية وعدمنصت 
ــــــــــــــــــــــــ    

-1  Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l'homme, op. cit, p 259. 
      Voir aussi, Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt  Suarez Rosero  c/Equateur, du 12/11/1997, 

série C n° 35, p 22, par 77et 78, sur le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr. 
2- Voir, CIADH, arrêt Suarez Rosero  c/Equateur, du 12/11/1997, op cit, p 21, par 78. 

  .org.arabic.amnesty.www : دليل المحاكمة العادلة، موقع األنترنتالعفو الدولية، مة راجع أيضا منظ-
-3  Voir, arrêt  Suarez Rosero  c/Equateur, op. cit, p 21, par 77-78.  

 Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 259-260. 
*  

-4  CIADH, arrêt Cantoral Benavides c/Pérou, du 18/08/2000, série C n° 69, p 42, par 120, le site net précité. 
5 - Hélène Tigroudja. Loannis K.Panoussis ,  op. cit, p-260. 
6 -  Voir, arrêt Cantoral Benavides c/Pérou, op. cit, p 41, par 116. 
 -  Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 260. 

 

 ال:"على ما يلي" الرجعية القوانين تحريم"  التي جاءت تحت عنوان  من االتفاقية األمريكية)9(تنص المادة التاسعة -7
 عمل لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما جزائيا بمقتضى القانون عن امتناعيجوز أن يدان أحد بسبب أي عمل أو 

 المذنبويستفيد . عند ارتكاب الجرم الجزائي ارية فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سيجوزوال . المعمول به
  ."ارتكابهالجرم بعد  د يفرضها القانون علىق فمن أية عقوبة أخ
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مبدأ  حترميقد تعرضت المحكمة األمريكية لهذه المسألة، واعتبرت تشريع دولة البيرو ال و
 الخيانة اعتبر جريمةو بين جرائم اإلرهاب وجرائم الخيانة،  ال يميزهلكونالشرعية، 

وجود  كما أن  .كإرهاب مشدد، الشيء الذي يسيء وضعية المتهم من الناحية اإلجرائية
 قد يخل وفي غياب وضوح في تحديدهما ،الجريمتينبين هاتين  عناصر مشتركة

 ،والمحكمة المختصة ،المطبقة العقوبة في :مختلفة بطرق وذلك للمتهمين بالوضعية القانونية
   .)1(ذلكم المتعلقة باحكواأل

  

 وضع يستلزم" ال جريمة وال عقوبة إال بنص "في نظر المحكمة األمريكية، مبدأ 
 فكل غموض في ذلك .كذلكلتمييزه عما ال يعتبر  تعريف واضح لما هو يشكل جريمة

 في استعمال السلطة من طرف السلطات فالتعريف من شأنه أن يترتب عنه تعس
وبالتالي مبدأ . يخالف نص المادة التاسعةالمختصة، وذلك بفرض عقوبات أشد، مما 

فقط، ولكن يجب أن يكون ذلك النص   جريمةىالشرعية ال يعني أن ينص القانون عل
    .)2(واضحا لتفادى كل تأويل في غير صالح الشخص

  

  :علنية الجلسات-5
  

.  مصالح العدالةىالمحاكمة الجنائية علنية إال إذا دعت ضرورة الحماية علتكون 
أو ، )3( المحاكم العسكريةعلى مستوى  انتهاك هذا المبدأى عل األمريكيةلمحكمةأكدت ا
 .(4) ليس هناك ما يبرر تقييد العلنيةالمحكمةفي نظر و،  العاديةالمحاكم

  

 الفرع الثالث
  الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة

 

 يجب ،تضمنت االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان مجموعة من الضمانات 
 لم ، التي الضمانات من أساس الحد األدنىىة، وهذا علـأثناء المحاكمو قبل ترامهااح

في إحاطته علما بالتهمة ومن هذه الضمانات نذكر حق المتهم . سبيل الحصر ىتذكر عل
الموجهة إليه، وبالتالي حقه في الدفاع عن براءته، واستفادة من الوقت والتسهيالت لذلك، 

 حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام من إختياره، ومن بين هذه التسهيالت
ومنح له مساعدة قضائية إن كانت إمكانياته المادية ال تكفي لدفع أتعاب المحامى، ومن ثم 
السماح له باالتصال بكل حرية وسرية مع مدافعه، وتزويده بخدمات مترجم دون مقابل، 

عدم إرغام ة، كما يدخل ضمن الضمانات الدنيا إن كان ال يفهم اللغة المستخدمة في المحكم
أعلى درجة،  وكذلك الحق في استئناف الحكم أمام محكمة االعتراف بذنبه، ىالمتهم عل

   .(5)سبق أن حكم من أجلها  عدم جواز محاكمة الشخص مرتين ألفعالوكذلك
 ـــــــــــــــــــــــــ
-1  Voir, Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Cantoral Benavides c/Pérou, du 18/08/2000, série C 

n° 69, pp 48 et 49 , par 150-156, sur le site  intenet de la CIADH: www.corteidh.or.cr. 
      Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits.., op.cit, pp 278-279. 
-2  CIADH, arrêt Castillo Petruzzi c/Pérou, du 30/05/1999, série C n° 52, p 40, par 121, le site internet précité. 

  - Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit,  pp 278-279. 
3- CIADH, arrêt Castillo Petruzzi c/ Pérou, op. cit, p 53, par 172-173. 
4- CIADH, arrêt Cantoral Benavides c/Pérou, op. cit, p 47, par 147-149. 
    Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit,  p 268. 

  : أنظر في شأن ذلك-5
  .مريكية لحقوق االنسان من االتفاقية األ8/2 المادة - 

-  Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 261. 
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  :حق في االتصال بالعالم الخارجيال-1
  

رأت اللجنة األمريكية رغم عدم النص صراحة عليه في االتفاقية األمريكية، 
توقف ت كما أنه أن عدم مراعاة هذا الحق ال يتفق مع احترام حقوق االنسان، الدولية،

 وفي شأن ذلك رأت اللجنة المذكورة أن حبس .الممارسة الفعلية للضمانات األخرى عليه
 يوما دون أن يكون بإمكانه االتصال بالعالم الخارجي يشكل انتهاكا لنص 36شخص لمدة 

  . )1(من االتفاقية المشار إليها أعاله) 8/2(المادة 
  

 أن حبس شخص لمدة افتضألجنة، ووقد أكدت المحكمة األمريكية الدولية موقف ال
 يوما دون أن تكون لديه إمكانية االتصال بمحام من إختياره، وأن تكون له إمكانية 36

  . )2(من طرف دولة اإلكوادور) 8/2(مناسبة لتحضير دفاعه يعد إنتهاكا للمادة 
  

  :جهة إليهو الحق في إحاطة المتهم علما بالتهمة الم-2
 وكذلك، )3(لمتهم في إحاطته علما بالتهمة الموجهة إليهومن الضمانات الدنيا حق ا

 وفي إطار ذلك وجدت المحكمة ،)4( بالتفصيلحق المتهم في العلم بالتهمة الموجهة إليه
األمريكية أن عدم تبليغ المتهم في الوقت الالزم، وبالدقة بالتهمة الموجهة إليه، قد يؤثر 

لم يلق النظر على ملف الدعوى الدفاع سلبا على تحضير دفاعه، ذلك خاصة أن محامى 
نتهت إلى أن دولة البيرو انتهكت ا، وعلى أساس ذلك  قبل الشروع في اإلجراءاتاإال يوم
المتهم إذا كان االستعانة بمترجم دون مقابل  يستلزم هذا الحق كما. )5(ب و ج-8/2المادة 

ألمريكية الدولية أن الحق في ا ، وفي هذا الشأن رأت الجنة)6(ال يفهم أو يتكلم لغة المحكمة
  .)7(ترجمة الوثائق أساسي لصحة اإلجراءات

  

  :   الحق في  مساحة زمنية وتسهيالت كافية العداد الدفاع-3

قضت المحكمة  ،عداد دفاع الشخصوعن الوقت والتسهيالت الضرورية إل
 يعد ،ره دون أن تكون له إمكانية االتصال بغيا، يوم36أن حبس الشخص لمدة األمريكية 

يكن  نه لمأل. خرقا للحق في االستفادة من الوقت والتسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه
 ، ولم بما أنه كان معزوال عن العالم الخارجي،بإمكانه تحضير دفاعه في ذلك الوقت

وحتى وإن  تمكن من اختيار محام فال تكون . يستطع بالتالي االستفادة من مساعدة محام
 وهذا يعتبر انتهاكا للضمانات المنصوص عليها في ،ار معه بكل حريةله إمكانية الحو
   .)8(من المادة الثامنة الفقرة الثانية من االتفاقية"ج ،د وذ  "الفقرات الفرعية

  ــــــــــــــــــــــــ  
  :راجع في هذا الشأن  -1

- Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt  Suarez Rosero  c/Equateur, du 12/11/1997, série C n° 35,  
pp 22, par 79  à  81, sur le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr. 

  .org.arabic.amnesty.www : دليل المحاكمة العادلة، موقع األنترنتمنظمة العفو الدولية،  -
 

-2 Voir, arrêt  Suarez Rosero  c/Equateur, op. cit, p 23, par 83. 
 يجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف ويجب ..."يكية على أنه ر من االتفاقية األم7/4 تنص المادة -3

  ".إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه
  ".إخطار المتهم وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليه"... من االتفاقية األمريكية علىب-8/2 المادة تنص -4

-5 Voir, arrêt Castillo Petruzzi c/ Pérou, du 30/05/1999, série C n° 52, p 47, par 141-142, sur le site net  précité. 
  . تفاقية األمريكية من اال8/2من المادة " أ"الفقرة الفرعية   راجع-6
 .منظمة العفو الدولية، المرجع السابق  راجع-7

-8  Voir, arrêt Suarez Rosero c/Equateur, op. cit, p 23, par 83. 
-  Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de ..,op. cit, p 261. 
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ظروف على ضوء  ورأت، للمرة الثانية لتلك الضمانات وقد تعرضت المحكمة
ل دور لّ أنه في غياب الوقت والتسهيالت الضرورية إلعداد الدفاع من شأنه أن يق،القضية

، )2(بالمبادئ المعلن عنها في إطار األمم المتحدةنت المحكمة اوقد إستع. )1(المحامين
  .)3(اد المجتمع الدوليأغلبية أفر  بها فيالمعترف وأعتبرتها  من المبادئ

 

  : حق المتهم في الدفاع-4
  

، وفي شأن )4(للمتهم الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره
بيرو قد انتهكت الحق في اختيار ال أن  دولة هذه الضمانة رأت اللجنة األمريكية الدولية

 أكثر من متهم واحد من عن يمنع هذا األخير من الدفاع محام، ذلك بإصدارها لمرسوم
 غير أن المحكمة لم  .المتهمين بممارسة اإلرهاب، في وقت واحد وفي أي مكان في البالد

 أكثر من متهم واحد ال ىقررت أن عدم تمكين محامي الدفاع علتساند موقف اللجة، و
 .)5(تحديدا من حق اختيار الشخص ذلك يعتبر ولو كان) د-8/2(للمادة  خرقا  يشكل

 

اعتبرت اللجنة المذكورة أن الحق في االستعانة بمحام ينتهك لما يتقاعس كما 
أقرت اللجنة األمريكية أن الحق وقد .  الوفاء بالتزاماته في الدفاع عن موكليهعنالمحامي 

باالستعانة بمحام، أثناء احتجازه واستجوابه  في المحاكمة العادلة يقتضي السماح للشخص
  .)6(يةوخالل التحقيقات االبتدائ

  

  : الحق في المساعدة القضائية-5
  

 من خدمات يا حق المتهم في االستفادة مجان،كما يدخل ضمن الضمانات الدنيا   
محام توفره له الدولة، إذا لم يكن المتهم قد عين مدافعا عنه، وأن تضمن الدولة للمحام 

ه على خير وجه، المختار أو المعين الظروف المالئمة ليؤدي مهمته في الدفاع عن موكيل
الحفاظ على بمنها أساسا حق اإلتصال بهذا المدافع في الوقت المناسب وفي ظروف تسمح 

   .)7(وكذلك حق المتهم في استجواب شهود اإلثبات والنفي، والخبراء. األسرار
  :استجواب الشهود الحق في -6

للحكم  ،)8( االجتهاد القضائي للمحكمة األوربيةىعل المحكمة األمريكية استندت
  االتفاقيـة  من )و-8/2( المادة في عليه المنصوص الشهود سماع في المتهم حق بانتهاك

 ــــــــــــــــــــــــ
-1  Voir, la cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Castillo Petruzzi  et autres  c/ Pérou, du 

30/05/1999, série C n° 52, p 47, par 141 et 142, sur le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr. 
 األمر يتعلق هنا بالمبادئ األساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة -2

 -                              :راجع، 1990 سبتمبر 7 أوت إلى 27من ) كوبا(ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا
CIADH, arrêt Castillo Petruzzi et autres c/ Pérou, du 30/05/1999, op. cit, p 47, par 139 . 

-3  Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op.cit, p 262.  
حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام "على التفاقية األمريكية  اد من-8/2 المادة  حيث تنص-4

 ".يختاره  بنفسه، وحقه في االتصال بمحاميه بحرية وسرا
5- Voir, CIADH, arrêt Castilo Petruzzi et autres c/ Pérou, op. cit, p 48, par 144 et 147. 

 تجدر المالحظة أن الكاتب أشار إلى  قرار،   2Hèlène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 62 :اجع أيضار
  .Castillo Petruzzi كاستيلو  بتروزي غير أن األمر يتعلق بقرار ،Suarez Rosero سواريز روزيرو

  .org.arabic.amnesty.www : دليل المحاكمة العادلة، موقع األنترنتمنظمة العفو الدولية،  راجع-6
  .org.arabic.amnesty.www  : موقع األنترنتدفيد فيسبورت، المحتويات،  - 7 

 ,Barbera  فـي قـضية  06/12/1985 األمر يتعلق هنا بقراري المحكمة األوربية الصادرين على التوالي بتـاريخ   8-
messegue et Jabardo   في قضية06/05/1998وبتاريخ   bönisch راجع ،: 

 - CIADH, arret Castillo Petruzzi et autres c/ Pérou, op. cit, p 49, par 154.  
 - Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 262. 
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 من جهة كليستفيد أقرت أنه يجب أن ولتحديد محتوى ذلك النص، وذلك  ،األمريكية
 .الوسائلفي  مساواة هناك تليس  وإال،الشهود مسألة في هانفس التسهيالت والدفاع من االتهام
 في قضية نتهكأ قد الشرط هذا المحكمة نظر في .نفيال وشهود اإلثبات صالح لشهود وهذا

  .(1) الشرطةأمام بالتصريح إدالء بعد إال التدخل للمحامين يحق مل أنه بما بيتروزي كاستيلو
 

  :استئنافتقديم  الحق في -7
 طعن أمام جهة  تقديمفي يمنح كفاءةإذا كان هذا الحق  في رأي المحكمة األمريكية،

 باستقاللها وحيادها  تتعلق ضمانات  فيجب أن تتوفر في هذه األخيرة،لىقضائية أع
وفي . أعالهة المذكور منةاث في الفقرة األولى من المادة الاواالختصاص المنصوص عليه

تربط بين   ال يمكن أن تتوفر هذه الشروط في جهة قضائية عسكرية، ألن المحكمةنظر
وعليه لتكون هناك محاكمة عادلة، ، هنفس لسلكلوكلهم يتبعون  القضاة عالقة تبعية تدرجية،

 مع الضمانات بالتوافق دائما التقاضي، درجة بازدواجية المتعلقة الضمانة هذه أن تكون يجب

  .(2)االتفاقية األمريكية من الثامنة المادة من األولى الفقرة في عليها المنصوص ألخرىا
  

  : اإلقرار علىعدم إرغام المتهم  -8
 إال إذا تم ذلك بدون أي  سليماال يمكن أن يكون اإلقرار الذي يدلي به المتهم

 المحاكمة، وال يمكن فاألدلة المتحصل عليها باستعمال اإلكراه ال يعتد بها أثناء. (3)إكراه
وفي نظراللجنة األمريكية الدولية، لحماية حق المتهم في عدم . أن يؤسس الحكم عليها

 إليه وعدم التعرض للتعذيب، يجب عدم  المنسوب إرغامه على االعتراف بالذنب
     .)4(شخص إال بحضور محام وقاض استجواب أي

 

 دون أن ،به المتهم دلير الذي ياإلقرا ف،)5( األمريكية الدولية المحكمةوفي نظر
 في غياب محاميه، أما إذا أقر ت لهذا النص ولو تماكشكل انتهاي ال اتمارس عليه ضغوط

الممارس عليه من طرف سلطات الدولة، فال يمكن أن يأخذ  ببعض األفعال إثر التعذيب
أن هذه األخيرة  وفي قضية لوايزا تامايو، وجدت اللجنة األمريكية الدولية .)6(بذلك اإلقرار

قد تعرضت لظغوط، قصد إرغامها على االعتراف بالتهمة الموجهة إليها، غير أنه لعدم 
    .)7(كفاية األدلة رفضت المحكمة ادعاء اللجنة هذا

  

  :مبدأ عدم جواز محاكمة شخص مرتين-9
وهذا . فيها محاكمة شخص للمرة الثانية بسبب أفعال سبق أن حكم بالبراءة جوزت ال

  .هانفس األفعال بسبب مرتين محاكمة شخص عدم جواز ألمريكيياالتنظيم  في إطار يعنى
 التي والسياسيـة، المدنية بالحقوق ةالخاص تفاقية الدوليةاال من 14 المادة ىإل المحكمة أشارت

   the  هنفس السبب" لعبارة  الواسع الطابع حظتوال "the same crime نفسها الجريمة " لفظ أستعملت

  ــــــــــــــــــــــــ
1-Voir, cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Castillo Petruzzi et autres c/ Pérou, du 30/05/1999, 

série C n° 52, p 49, par 153-156, sur le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr. 
 

2- Ibid, p 51, par 160-161. 
-  Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l'homme, op.cit, p 263. 

  .cr.or.corteidh.www :من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على موقع األنترنت) 8/2( راجع المادة -3

  .org.arabic.amnesty.www :المحتويات، موقع األنترنتدفيد فيسبورت،  -4
–5 Voir, CIADH, arrêt Castillo Petruzzi et autres c/ Pérou, op. cit, p 52, par 167-168.    
-6 Voir, CIADH, arrêt Cantoral Benavides c/Pérou, du 18/08/2000, série C n° 69, p 45, par 132-133, le site net  précité. 
–7 Voir, CIADH, Loayza Tamayo c/ Pérou, du 17/09/1997, série C n° 33, p 28, par 64, sur le site internet précité. 
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same cause " 1(لمتهمليشكل أكثر ضمانة ريكية، والذي جاء في االتفاقية األمالذي(.  
 

ويرجع أساسا إلى عدم تحديد . لقد أثيرت هذه القضية مرتين من طرف المحكمة
جرائم الخيانة واإلرهاب في تشريع البيرو، الذي يعطى االختصاص لمحاكم مختلفة، إال 

 :)2(أن المحكمة استعملت أسلوبين مختلفين في القضيتين
 

، رأت المحكمة أنه تم انتهاك هذا المبدأ بسبب محاكمة هذه تامايو في قضية لوايزاو
ن ين قضائيتي، كيفتا أنهما جريمتان من طرف جهتهانفس السيدة مرتين على أساس األفعال

 في ،سبب هذا االنتهاك ويرجع .  أدانتها الثانية ن، قضت األولى ببراءتها، بينمايمختلفت
الجريمتين، وكان بإمكان تفادى ذلك لو تنازلت الجهة  تقارب بين هاتين إلى ،نظر المحكمة

فكونها قضت فيها هو الذي أدى إلى انتهاك . األولى عن اختصاصها لصالح الجهة الثانية
 بينما رأت في قضية كونتورال بينافيد أن النظر في مدى انتهاك مبدأ عدم .)3(ذلك المبدأ

ختصاص واستقاللية المحاكم العسكرية نفسها، يدخل في مدى ا المحاكمة مرتين في األفعال
  .)4(الذي سبق  للمحكمة أن فصلت فيه

 الصادر عن المحكمة بتاريخ ،16 الرأي االستشاري رقم ىوتجدر اإلشارة أخيرا إل
  من اتفاقية فينا36 إذا ما كانت المادة ،طلب المكسيك من المحكمةو، 1999أكتوبر  01

تدخل ضمن الحد األدنى من الضمانات ، )5(ةالمتعلقة بالعالقات القنصلي 1963لعام 
 بسبب ارتكاب جرائم قد ، التي يجب أن تحترمها الدول عند سجن شخص أجنبي،القضائية
   .)6( الحكم عليه باإلعدامىتؤدي إل

    

 معاهدة فينا ال تدخل ضمن تلك الصكوك :قد وجدت المحكمة نفسها أمام مشكلينل
 من االتفاقية األمريكية، 64صوص عليها في المادة  الخاصة بحقوق اإلنسان المنالدولية

من جهة ثانية فالدولة وهذا من جهة، الخاصة باختصاصها االستشاري للمحكمة، 
، يضاف إلى  االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانىدق علصالم ت) الواليات المتحدة(المعنية

  . )7(ذلك أن قضية مماثلة قد طرحت أمام محكمة العدل الدولية
  

 أن ال يمنع  أن عدم تعلق اتفاقية معينة بحقوق اإلنسان،وجدتأن المحكمة  غير
 وأنه رغم عدم المصادقة على االتفاقية  األمريكية، في شأن ذلك، يكون ألحد بنودها تأثير

  يـاألمريك اإلعالن على وقعت ة،ـاألمريكي دولـال منظمة في عضو المتحدة فالواليات
ــــــــــــــــــــــــ   

-1   CIADH, arrêt  Loayza Tamayo c/ Pérou, du 17/09/1997, série C  n° 33, p 28, par  66, le site net: www.corteidh.or.cr. 
-2   Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p 266.   
-3  CIADH, Loayza Tamayo c/ Pérou,  op. cit, p 30, par 76-77, le site internet précité. 
-4  CIADH, arrêt Cantoral Benavides c/Pérou, du 18/08/2000, série C n° 69, p 46, par 139, le site net  précité.  

 

 انضمت الجزائر إليها ،24/04/1963أبرمت بتاريخ عالقات القنصلية، التي  من اتفاقية فينا لل36تنص المادة  – 5
 المؤرخة في 34ونشرت في الجريدة الرسمية العدد ، 04/03/1964 المؤرخ في 64/85بموجب المرسوم رقم 

إذا ألقي القبض على شخص ما من رعايا الدولة المرسلة أو وضع في السجن أو حبس :" على أنه ،24/04/1964
 ذمة قضية أو أحتجز بأي شكل أخر، يتعين على السلطات المختصة في الدولة المستلمة، بناء على رغبة على

الشخص المذكور، أن يخطر بذلك المركز القنصلي للدولة المرسلة، إذا كان هذا الشخص يوجد في دائرة هذا 
يبعث بها الشخص المقبوض عليه أو كذلك، يتعين على السلطات المذكورة أن تنقل دون إبطاء أية رسالة . المركز

ويتعين على السلطات المذكورة أن تبلغه دون إبطاء . المسجون أو المحبوس أو المحتجز إلى المركز القنصلي
  ".بحقوقه المكفولة له بموجب هذا البند الفرعي

–6  Voir, CIADH, avis consultatif  n°16/99, du 01/10/1999, sérié A n° 16,  p 2, par 4, sur le site net précité.   
-   Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l'homme, op.cit, p 263.  

7- Voir, avis consultatif de la cour interaméricaine, n° 16/99, op. cit, pp 36, 37 et 42, par 33, 38 et 55.  
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وكذلك   بالحقوق المدنية والسياسيةة الخاصة الدوليتفاقيةلحقوق اإلنسان وصادقت على اال
كما أن وجود قضية مماثلة، معلقة على مستوى جهة قضائية . اتفاقية فينا المشار إليها

  .)1(ا النعقاد اإلختصاص االستشاري للمحكمةعدولية، ال يشكل مان
 

 ه، المنصوص عليالقنصليين والمساعدةالم وعليه رأت المحكمة أن الحق في اإلع 
 ضمن الضمانات الدنيا المنصوص عليها في ل المشار إليها أعاله، يدخ36في المادة 

  .)2( بالحقوق المدنية والسياسيةة الخاصة الدوليتفاقية من اال14المادة 
 
  

  الثانيالمطلب 
  ضمانات توفيق المحكمة بين أحكام مختلفة

  

 من مواثيق لتستمدمريكية ببنود االتفاقية األمريكية، بل تعدتها لم تتقيد المحكمة األ 
أقرت  وبفضل التوفيق بين أحكام االتفاقية وهذه النصوص. دولية مختلفة، عالمية وإقليمية

 وإعالن 8 نستهل بالتوفيق بين المادة . أخرى نخص بالذكر الحق في معرفة الحقيقةقحقو
الفرع (والحق في معرفة الحقيقة ) الفرع األول (األمم المتحدة حول االختفاء القسري

  ). الفرع الثالث(25وأخيرا الضمانات المنصوص عليها في المادة ) الثاني
  

  لفرع األولا
  )3(ي القسراالختفاء وإعالن األمم المتحدة حول 8التوفيق بين المادة 

  

 خرأ حق إقرار ىإل القضائي اجتهادها األمريكية، بفضل المحكمة توصلت لقد
 في ةمستند، )8/1(ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة باالضافة إلى 

 وضمانات أخرى احقوق التي تمنح استثناء )4(األمريكيةمن االتفاقية ج /29المادة  ىعل ذلك
يجد هذا  .ن الطابع الديمقراطي لنظام الحكم القائمم التي تنحدرتتعلق بشخصية اإلنسان أو 

 من  األشخاصةـحماي أنـبش دةـالمتح  من إعالن األمم1/2دره في المادة الحق مص
إجراء   في وعائلتهلضحية اإلختفاءالحق باعترفت المحكمة  وبالتالي ،)5(القسرى االختفاء

  .)6(طلب تعويض في الحق وكذلك ،االختفاء في المتسببين ولينؤالمس محاكمةو تحقيق فعلي
  

 ــــــــــــــــــــــــ
-1  Voir, avis consultatif de la cour interaméricaine, n°16/99, du 01/10/1999, sérié A n° 16, p 31 par 28, p 47 par 
76, p 37 par 38, p 38 par 42, p 64 par 141 et p 43 par 61, sur le site internet de la CIADH:  www.corteidh.or.cr.     

 

 2 –Idem, p 60, par124, et p 64, par 141. Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 264-265. 
 

 يتعلق األمر هنا بإعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة -3
  .)A/Res/47/133 (:، ويثقة األمم المتحدة رقم18/12/1992، المؤرخ في 47/133لألمم المتحدة 

  

-4  Voir, arrêt Blake c/ Guatemala, du 24/01/1998, série C n° 36, pp 30-31, par 96-97, sur le site net précité. 
  -  Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 269-270.  

 

اليجوز تفسير أي نص من نصوص هذه "نه أج من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على /29 تنص المادة -5
وق أوالضمانات األخرى تتعلق بلشخصية اإلنسان أو تلك التي تنحدر من يستبعد الحق... االتفاقية على أساس أنه

  ". الطابع الديمقراطي لنظام الحكم القائم
    

إن عمل االختفاء   على  من إعالن األمم المتحدة بشأن حماية األشخاص من االختفاء القسرى21/2تنص المادة -6
وهو ينتهك قواعد .  وينزل به وبأسرته عذابا شديداالقسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون،

القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في االعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في 
الحرية واألمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

  .ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا لهكما . المهينة
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  ني الثارعالف
    الحق في معرفة الحقيقة

  

المادة األولى من االتفاقية األمريكية و 25 و8 ادتين المبينن التوفيق عقد نتج ل
وقد عرفته  ".le droit à la vérité" الحقيقة معرفةلحقوق اإلنسان، حق جديد سمي بالحق في 

 في الحصول من أجهزة الدولة المختصة هأقارب حق الضحية أو:"بأنهريكية المحكمة األم
  األمريكية،من االتفاقية 25 و8بإجراء تحقيق والمتابعات المنصوص عليها في المواد 

   .)1("حول الوقائع المتعلقة باالنتهاكات والمسؤوليات المتعلقة بها  توضيحاتى عل

  

دولية بالحق في الحصول على المعلومات ألول مرة في التاريخ، اعترفت محكمة 
لقد أكدت من جديد على هذا الحق المحكمة . الحكومية كحق من حقوق اإلنسان األساسية

لحصول ل في قضية بين  الحكومة الشيلية وثالثة نشطاء بيئيين سعوا يةاألمريكية الدول
 .)2(على معلومات عن مشروع لقطع األشجار مثير للجدل

   
 المحكمة رئيسفي نظر القاضي كونصادو ترينداد،  ،عرفة الحقيقة الحق في مديع

 كالشرط األساسي للمحاكمة العادلة وممارسة الطعن الفعلي، ولهذا الحق ،سابقااألمريكية 
ي هو حق كل شخص معنى بالقضية، بل حق ـفالبعد الجماع .3)( شخصي وجماعيانبعد

 ى في استعمال السلطة أدى إلتعسفالالمجتمع في أكمله في معرفة ما إذا  كان هناك 
 ا وذلكـولكن من الصعب جعل منه حق. ةـ االتفاقيبموجبانتهاك حق الشخص مضمون 

) الفردي(الشخصي عكس ذلك، فالبعدو .منه وكذلك محتواه الحقيقي نالمستفيدي تحديد لعدم
  .)4(يعني أنه حق جديد من حقوق اإلنسان يستفيد منه ضحية انتهاك أو عائلته

 

 8 و1تم ضمانه بموجب المواد قد  قكن السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا ينشأ حول
 هذا السؤال بالقول أنه عبارة عن تأكيد وتحديد لحق ن من االتفاقية؟ يمكن اإلجابة ع25و

 ألن الحماية الواردة في تلك المواد غير مباشرة، أي أن ،مضمون من الناحية اإلجرائية
. ماية الحق في معرفة الحقيقة، لكن إقامة محاكمة عادلة وفعلية حت ليسئهاالغاية من ورا

قبل كل شيء إقامة الحقيقة حول مسألة معينة، وغير أنه إلقامة محاكمة عادلة يجب أوال 
  . )5( االجتهاد القضائي هذاهنا يكمن مغزىو ، موضوع المتابعةأي

  

 ،اضي الوطنيمحاكمة عادلة أمام القضمان فالحق في معرفة الحقيقة ضروري ل
   وقـحق خالل إال من ممارستها انعكاسات إجرائية ال يمكن هذا الحق كغيره من الحقوقلو

  ــــــــــــــــــــــــ
-1 CIADH, arrêt Bámaca-Velásquez c/Guatemala, du 25/11/2000, série C n° 70, p 78, par 201, le site net   précité. 

     Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit,  p 275. 
   : راجع في شأن ذلك-2

- CIADH, Arrêt Claude-Reyes et autres c/ Chilie  du 19/09/2006, série C n° 151, pp 58 et  60, par 163 et 174, 
le site net précité. 

  .com.maktoobblog.wwwالحصول على المعلومات،  عبد اهللا العقال، محكمة الدول األمريكية تعترف بالحق في -
-  Bibliothèque Jeanne Hersch,  Chili,  la Cour interaméricaine des droits de l'homme reconnaît le droit  à 

 l'information , site internet: www.Ifex.org. 
  3–Voir, CIADH, opinion séparée du juge Antonio A. CANÇADO TRINDADE, joint à l'arrêt Bámaca-Velásquez 

c/Guatemala, du 25/12/2000, série C n° 70, point 30, sur le site internet de la CIADH,: www.corteidh.or.cr. 
4 –Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op.cit,  p 276. 
    –Voir aussi, CIADH, arrêt Bámaca-Velásquez c/Guatemala, du 25/11/2000, op. cit, p 78, par 201. 
5 –Voir, CIADH, opinion séparée du juge Antonio A. CANÇADO TRINDADE, op. cit, point 32. 

–   Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 276-277. 
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عود   لحق معرفة الحقيقة أهمية في مكافحة الالمحاكمة والوقاية منو ،أخرى خاصة
  وأن إنشاء هذا الحق الجديد يتوافق مع مبادئ تفسير، في بعض األحيانالدولةأعوان 

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، ومن  من 33 إلى 31االتفاقات المنصوص عليها في المواد 
 .)1(على ضوء األوضاع الراهنةذلك التفسير يتم   هذه المبادئ أن

  

لي قد خرقت الحق في الحصول على المعلومات يشالتوصلت المحكمة إلى أن و
 بشأن السجل البيئي لتريليوم 1998عندما لم تقدم المعلومات التي طلبت منها في 

ن الواليات المتحدة كانت تدعم مشروع قطع األشجار، وأمرت المحدودة، وهي شركة م
المحكمة الشيلي باإلفصاح عن المعلومات المطلوبة، ومنها تدريب المسؤولين الحكوميين، 

     .)2(لضمان فعالية عملية االستجابة لطلبات الحصول على المعلومات
لبيرو مة التشريع المتخذ من طرف دولة اء مدى مالفي المحكمة كما نظرت

 ولم تكتف بمالحظة انتهاك الحقوق الواردة في المواد ، هذا الحق الجديدمعالمتضمن العفو 
 بالحق في الضمان القضائي، بل تينالمتعلق من االتفاقية 2 و1تين  بتوفيقها مع الماد25 و8

  .)3(انتهاك الحق في معرفة الحقيقة وذلك كحق مستقل
  لثالفرع الثا

   )4( من االتفاقية25صوص عليها في المادة الضمانات القضائية المن
    

 لهذا النص مكانة معتبرة في ظل التنظيم األمريكي، وأشارت المحكمة األمريكية
 ةـأنه من الركائز األساسية، ليس بالنسبة لالتفاقية األمريكية فقط بل لدولإلى عدة مرات 

 من االتفاقية األوربية 13 ابل هذا النص المادةيقو .(5) أيضا القانون في مجتمع ديمقراطي
 أن هذه األخيرة تربط ممارسة هذا الحق بالحقوق في الواحد مع الفرق ،لحقوق اإلنسان

 لم تنص  بينما  دون غيرها من الحقوق،   في االتفاقية الواردة الطعن عن انتهاك الحقوق
 ىوق اإلنسان علللحقوق المدنية والسياسية وكذلك الميثاق اإلفريقي لحق  الدولية االتفاقية

 تسمح، 25وإذا كانت المادة . الحق في الطعن إال في إطار الضمانات القضائية األخرى
تقديم طعن دون إثبات وجود انتهـاك حق من الحقوق المضمونة في بمن الناحية المبدئية 

من الناحية و من االتفاقية األوربية، 13 المادة نصت عليهاالتفاقيـة، وهذا عكس ما 
  .)6(قية غالبا ما تربط المحكمة محتوى هذه المادة بالمواد األخرىالتطبي

 ــــــــــــــــــــــــ
1 –  Voir, CIADH, opinion séparée du juge Antonio A. CANÇADO TRINDADE, op. cit, points 32-33. 
    –Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit,  pp 276-277.   

    : أنظر في شأن ذلك-2
– CIADH, Arrêt  Claude-Reyes et al  c/ Chilie du 19/09/2006, série C n° 151, pp 53 et 58, par 139 et 163, le 

site internet  de la cour interaméricaine: www.corteidh.or.cr.précité.   
  . com.maktoobblog.www الحق في الحصول على المعلومات، عبد اهللا العقال، محكمة الدول األمريكية تعترف ب-  

-3  Voir, CIADH, arrêt  Barrios Altos c/ Pérou, du 14/03/2001, Série C n°  75, p 14, par 42-43, sur le site net  précité. 
لكل إنسان "على أنه " حق الحماية القضائية" ية التي جاءت تحت عنوان  من االتفاقية األمريك25/1 تنص المادة -4

 إلى محكمة مختصة لحماية نفسه من األعمال التي تنتهك حقوقه - أو لجوء فعال أخر-الحق في لجوء بسيط وسريع
 أشخاص األساسية المعترف بها في دستور دولته أو قوانينها أوفي هذه االتفاقية، حتى لو أرتكب ذلك االنتهاك

". يحملون أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية  
 

5–Voir notamment, les arrêts : Suarez Rosero  c/Equateur, du 12/11/1997, série C n° 35, p 20, par 65, Castillo 
Petruzzi c/ Pérou, du 30/05/1999, série C n° 52, p 55, par 184, Cantoral Benavides c/Pérou, du 18/08/2000, 
série C n° 69, p 51, par 163, sur le site internet  de la cour interaméricaine:  

  . من االتفاقية األمريكية8، 27، 7/6 ، 1دوامحتوى هذه المادة بنص الم المحكمة غالبا ما تربط   - 6
– Voir à titre d’exemple, l'arrêt Castillo Petruzzi c/ Pérou, du 30/05/1999, op. cit,  pp 53 à 56, par 174 à 188. 

     Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 270-274. 
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   الثالثمطلبال
  ضمانات أحكام المحكمة

 

مسطرة في االتفاقية األمريكية، ضمان فعالية القرارات  األهداف األساسية المن
ها لم تكتف بإرغام الدول المخاصمة باالمتثال لهذه ألن. لمحكمةا التي تصدر عن

 صالحيـة اتخـاذ  للمحكمة األمريكية، على غرار المحكمة األوربية، أنبل   )1(القرارات
كما يمكن لها أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ بعض ) الفرع األول(إجراءات مؤقتة

والحكم لصالح ضحية ) ع الثانيالفر(اإلجراءات الرامية إلى وقف االنتهاك الملحوظ 
 .)2()الفرع الثالث( بها ة بتعويض عن األضرار الالحق االنتهاك

          

    ألولالفرع ا  
  المؤقتة ضمانات اإلجراءات 

  

األمريكية بالسهر على تنفيذ أحكامها، وفي شأن ذلك تتخذ إجراءات المحكمة تقوم 
وقد تتخذ المحكمة هذه . )3(عجالية للحاالت اإلستيمؤقتة ذات طابع وقائي وذلك للتصد

 ، أو بناء)4(اإلجراءات عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في االتفاقية األمريكية
    .)5(، إن كانت القضية لم تعرض عليها بعداألمريكية الدولية للجنةا على طلب

 قيمة  األمريكية لحقوق اإلنسان علىتعاقبوا على رأس المحكمةأكد الرؤساء الذين 
 الدولية الحفاظ على المنزاعاتوأهمية هذه اإلجراءات المؤقتة، والتي تستهدف في إطار 

حقوق األطراف وكذا ضمان سالمة وفعالية القرارات الصادر بشأن موضوع النزاع ومنع 
، قاض سابق لدى هذه AsdrÙbal Aguiar كما ذكر ذلك السيد هذا األخير معناهأن يفقد 

 في هذه اإلجراءات أنها تدابير وقائية استعجالية )7(ولذلك هناك من رأى. )6(الجهة القضائية
 .  تتخذها المحكمة بكونها الحارسة على تنفيذ قراراتها

   

 بفضل هذه اإلجراءات المؤقتة من تجنب أضرار ألشخاص ، تمكنت المحكمةلقد
  ،)8(سابـقا دوليةال المحكمة األمريكية رئيس به صرح  فيما بعد، وهذا ما تداركهايستحيل 

  ــــــــــــــــــــــــ
  في هذه االتفاقية أن تمتثل األطراف تتعهد الدول -"  من االتفاقية األمريكية على أنه68/1وفي شأن ذلك تنص المادة -1

  .طرفا فيهالحكم المحكمة في أية قضية تكون فيها تلك الدول 
-2  Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 75. 
-3  Voir,  AMAYA Ùbeda De Torres, , Jurisprudence de la cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit. 

 

 وحين يكون الشديدين، الحاالت ذات الخطورة واإللحاح  في" من االتفاقية األمريكية على أنه 63/2 تنص المادة -4
التي تراها مالئمة في القضايا  المؤقتة التدابيراألشخاص بضرر ال يمكن إصالحه، تتخذ المحكمة  ضروريا تجنب إصابة

 التي لم ترفع إلى المحكمة بعد، فيمكن للمحكمة أن تعمل بناء على طلب القضاياأما فيما يخص . التي هي قيد النظر
  ."اللجنة

نظام األساسي للجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان، المعتمد من طرف الجمعية العامة ج من ال/19 راجع المادة -5
، على موقع األنترنت 1979لمنظمة الدول األمريكية، خالل دورتها العادية التاسعة، المنعقدة في بولفيا، في أكتوبر 

  .org.dhci.www :للجنة األمريكية الدولية
     

- Voir aussi, Commission intenationale des juristes, Le système interaméricain de protection des droits de 
l'homme، sur le site internet :www.icj.org. 

 

 -6 Voir, commission intenationale des juristes, op. cit. 
 

7- Voir, AMAYA Ùbeda De Torres, Cour américaine des droits de l’homme, op. cit. 
8  - Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, La cour interaméricaine des droits de l’homme au seuil du XXI 

siècle, traduit de l’espagnol par  Sonia Parayre, doctorante à l’Université de paris II, site internet, 
www.ridi.org.  



 95 

 8 فيفري و 17 المنعقدة ما بين 57 سبيل االستدالل، اتخذت المحكمة خالل دورتها ىعلو
دولة  سبعة قرارات بشأن اإلجراءات المؤقتة، من بينها ثالثة في حق 2003مارس 

 اـبم 52  خالل دورتها بهاإجراءات الحماية التي أوصتمن مدى اتخاذ لتأكد ل  ،الفينزويال
 أن ى دليل عل ، وهذا)1( مصير هذه اإلجراءات  تقرير للمحكمة حول تقديم في ذلك 

 . باتخاذ هذا النوع من اإلجراءات ولكن تتابع مدى الوفاء بهايالمحكمة ال تكتف
      

  ني الثاعالفر
  الملحوظ  االنتهاك وقف

  

(2)األمريكية االتفاقية نصت
 أو حرية لحق اأن ثمة انتهاك المحكمة وجدت إذا" أنه على 

 أو  بحقهالتمتع المتضرر للفريق تضمن أن يجب أنه المحكمة هذه االتفاقية، تحكم تصونهما

 بأنه يستجي إال ،بالتعويض الخاص الفصل في النص هذا إدراج رغم ."كةالمنته حريته
 الواردة بضمان الحقوق االلتزام الدول عاتق ىعل تضع التي االتفاقية من األولى المادة لمحتوى

  .)3(المادة األولى في جاء بما جديد من االلتزام لدولا من تطلب 63/1 فالمادة .هافي
  

 على صالحية المحكمة األمريكية )4(كما نصت االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
ة المنتهكة باتخاذ إجراءات معينة، بغية إصالح الضرر الذي تسببت فيه،  أمر الدولفي

   .)5(قانوني معين أو إجراء محاكمة جديدة كمثل تعديل نص
  

بوضع  بين االلتزام بوقف االنتهاك وااللتزام األساسي صراحةفالمحكمة تربط 
أن  إلى أشارتو. ن مع االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنساقنظامها القانوني الداخلي يتواف

 وفي رأيها القانون لفة التفاقية سان جوزيا،اعدم اتخاذ قوانين مخبهذا النص يلزم الدول 
الدولي يلزم الدول بتنفيذ التزاماتها بحسن النية، وبالتالي ال يحق لها إثارة قوانينها الداخلية 

ندما فع .)6(ا دوليا بهفاتخاذ قوانين لضمان فعالية الحقوق المعترلتبرير عدم التنفيذ، و
 ىأسس علت فهي ت،نتهاك ومراقبة مدى وفاء الدولة بالتزاماتهاالقضية وقف ا تنظر في

   .)7(المادة الثانية من االتفاقية
  

، ألنه يضع على عاتق  فوقف االنتهاك يساهم في الضمان الفعلي للحقوق،وبالتالي
 النص المتعلق ىريكية تتأسس علفالمحكمة األم .الدولة الوفاء من جديد بأحكام االتفاقية

عندما تتذرع دولة بقانونها الداخلي لتبرر استحالتها وضع حد  بااللتزامات األساسية
يستدعى اتخاذ إجراءات فردية   االنتهاكفإذا كان وقو .لالنتهاكات أو اآلثار المترتبة عنها

 ،ي منصب عملهف راح شخص تم اعتقاله، أو إعادة إدماج الضحيةس، كمثل إلقاء ةإيجابي
 ا حولـفين ةـاتفاقي  من27المادة  أنب ةـتلك الدولتخبر  فهيسجنه،  بسبب تسريحه بعد

  ــــــــــــــــــــــــ
  -1 Voir, AMAYA Ùbeda De Torres, Cour américaine des droits de l’homme, op. cit. 

 . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان63/1 راجع المادة -2
 -3 Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op.cit, p 298.  

 . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان86/1 راجع المادة -4
–5 Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 75. 

حينما تكون أي من الحقوق أو الحريات المشار إليها في المادة "األمريكية على أنه  من االتفاقية تنص المادة الثانية -6
األولى غير مكفولة بنصوص تشريعية أو غير تشريعية، تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ، وفقا ألحكامها الدستورية 

 ". راءات التشريعية أو غير التشريعية التي قد تكون ضرورية إلنقاذ تلك الحقوق والحرياتوأحكام هذه االتفاقية، كل اإلج
 

7-  CIADH, avis consultatif du  09/12/1994, série A n° 14, p 10, par 35-36, le site net: www.corteidh.or.cr. 
       Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op.cit, pp 299-300. 
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 وراء نقائص قانونها الداخلي لالمتناع عن تنفيذ االختفاء تمنعها من )1(قانون المعاهدات
  .)2( بوقف االنتهاكاالتزاماته

 

هم لمحاكمة جديدة  عند مطالبة المحكمة األمريكية بإفراج عن المسجونين وضمان
لدولي غير قبل للتنفيذ اة، أعلنت المحكمة العليا للبيرو أن ذلك القرار قد تكون عادل

"unenforciable ."من معاهدة فينا27المادة أن  ىغير أن المحكمة األمريكية أشارت إل  
 بما في ذلك المحاكم ،أجهزة الدولةعلى تفرض أعاله،  إليها المشار قانون المعاهدات، حول

 تضيف المحكمة أنها تربط وقف االنتهاك بمحتوىو . الدوليةااللتزامات حتراما الوطنية

عنه  اآلثار المترتبة أو االنتهاك  سبب استحالة وقفيرجعالمادة الثانية من االتفاقية، وبذلك 
 وليةؤإلقامة المس ذاته حد في امصدر يشكل الذي الوطني، القانوني النظام  قصورىإل

 الرأي االستشاري ىعل تعتمد ما غالبا األمريكية المحكمة نجد السبب، ولذلك .)3(الدولية

 دوليا وبطريقة تلتزم التي الدولة ىعل" أنه فيه جاءت الذي ،الدائمة الدولية العدل لمحكمة

  .)4("ألتزمت به بما الوفاء لضمان تشريعاتها ىعل الضرورية التعديالت تدخل أن صحيحة
  

دولة   قانوني أتخذتهنصلريكية توافق مع أحكام االتفاقية األمالعدم  حضتولما ال
 واستخلصت أنه ال يمكن ، أن ذلك النص باطل المحكمةيتضمن العفو، أعلنتالبيرو، 

 لرفض إجراء تحقيق في شأن ،الوطني  القانونى االعتماد عل)الداخلية(للسلطات الوطنية
   .)5(الوقائع المنسوبة إليها

  

قانون ربط شرعية  تتردد في لم وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المحكمة األمريكية
كما للمحكمة سلطة  .)6(عكس المحكمة األوربية أحكام االتفاقية، وذلكو هفقاتو مدىبداخلي 

 المنظمة في لدولة عضوإصدار أراء استشارية حول مدى موافقة أي من القوانين الداخلية 
   .)7(لنصوص االتفاقية

  

 نظيرتهاانونية الداخلية أكثر من للمحكمة األمريكية نزعة تداخلية في األنظمة الق
     وذلك مع نصوص االتفاقية،مة النص المتعلق بالنزاعءاألوربية، فهي تبحث عن مدى مال

  ـــــــــــــــــــــ
 من قبل مؤتمر األمم 1969 ماي 22اعتمدت بتاريخ التي  ،معاهدة فينا لقانون المعاهدات  من 27 تنص المادة -1

 5 في ة المؤرخ2166 الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم الئحتيمعاهدات الذي عقد بموجب المتحدة بشأن قانون ال
 87/222، انضمت الجزائر إليها بموجب المرسوم رقم 1967 ديسمبر 6 في ة المؤرخ2287، ورقم 1966ديسمبر 

 يجوز لطرف في  ال:"،على أنه14/10/1987ي ل 42الجريدة الرسمية العدد في ونشر ، 13/10/1987المؤرخ في 
 ...."معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة

2 - Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p 300. 
3- Voir, cour interaméricaine des droits de l'homme, ordonnance du 17/11/1999, Castillo Petruzzi et autres c/ 

Pérou, série C n° 59, pp 1-2, par 1 et 2, p 6, par 1 à 6, sur le site internet de la CIADH: www.corteidh.or.cr. 
 في قضية تبادل سـكان  21/02/1925 المؤرخ في  وهو ما جاء في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الدائمة       -4

 ، عـن 1969 من اتفاقية  فينا  حول  قانون  المعاهـدات  لعـام   26اليونان والترك  والذي تم  ترجمته في المادة         
Hèlène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS , op. cit ,  pp 300-301  . 

5- Voir, arrêt Barrios Altos c/Pérou, du 14/03/2001, série C n° 75, pp 14-15, par 42-44, sur le site internet précité. 
    Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit,  p 301.  

حيث أن المحكمة األوربية ال تحكم مبدئيا ببطالن قاعدة قانونية داخلية، أو أي إجراء أخر، بل تكتفي، وفقا للمادة -6
ن االتفاقية األوربية، بالحكم بمدى موافقة هذا اإلجراء أو القانون مع أحكام االتفاقية، وتترك سلطة سحب  م50

 :التصرف المعيب للسلطات الوطنية، راجع
-CEDH, Arrêt Marckx c/Belgique, du 13/06/1979, série A n° 31, p 20, par 58, sur le site net: www.echr.coe.int.    
-  Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p  301  
-   Frédéric sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, op cit, pp 339-340. 

  .653، ص المرجع السابقعزت سعد السيد البرعي،  من االتفاقية األمريكية و64/2مادة راجع في شأن ذلك ال -7
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في قرارها الصادر و. ي يحتلها في النظام القانوني الداخليت ال السلميةمهما تكن المرتبـة
ذكرت المحكمة أنه " The last temptation of the christ"في قضية  2001 فيفري 5بتاريخ 

  .)1( تعدل األحكام الدستورية التي تقيد حرية التعبيرعلى الدولة أن
 

 لم   احترام الدول اللتزاماتها الدولية،ىكونها الجهاز المكلف بالرقابة عللفالمحكمة 
وقف  يفتها القضائية عندما تأمر الدول باتخاذ إجراءات من أجلظ عن ولم تخرج
وفي هذا  .وني األوربي االعتناء بها النظام القانى يستلزم علأساسيةهذه النقطة و. االنتهاك

خل دت سلطة األمر  أن، Cohen Jonathanنتانوكوهن جالشأن يرى بعض الكتاب، أمثال 
باتخاذ  هنا يتعلقاألمر  غير أن.  الوظيفة القضائيةتضمن الوظيفة التنفيذية وليس

اك من أما إذا اعتبرنا وقف االنته. إجراءات لرفع االنتهاك في إطار تنفيذ القرار
طريق ال عن ،تقديم توضيحات للدولمن االلتزامات األساسية للدولة فهذا ال يمنع القاضي 

  .)2( لضمان احترام ذلك االلتزام كغيره من االلتزامات األساسيةهاجانتهالذي يجب 
  

  ثالثالفرع ال
  التعويض عن الضرر 

 

الحقوق إن كان من أولويات المحكمة األمريكية عند مالحظة إنتهاك حق من 
 في المواثيق األمريكية هو البحث عن إرضاء ضحية اإلنتهاك، ذلك للحكم المضمونة

 ما كانت عليها قبل حدوث اإلنتهاك، إلىبالتعويض العيني، أي األمر بإرجاع األوضاع 
 الدولي التنظيمكما أن . )3(فإن ذلك ال يمنعها من الحكم بالتعويض المالي إن إستحل ذلك

، لم يعتن بإصالح الضرر الناتج عن إنتهاك حق رارغيره من التنظيماتغاألمريكي، على 
   .)5(أيضا  فحسب، بل إهتم  بالضرر الناتج عن سوء تطبيق العدالة)4(من الحقوق

  

 األمريكي لحقوق لتنظيماة في ريعد الحق في التعويض من أهم الحقوق المقر
 .)6( قراراتها بشأن الموضوعييثر  له المحكمة أهمية معتبرة، الشيء الذييتولواإلنسان، 

فإذا الحظت المحكمة أنتهاك حق من الحقوق المصونة في االتفاقية فيمكن لها أن تقضي  
ومرضيا، ا ـال مكافئـا كامـة تعويضـ المحكمقررولت. )7(بتعويض لصالح المضرور

ما ـك ، هـاك أو ذوى حقوقـة االنتهـح ضحيـفقد أقامت الحق في التعويض لصال
 الـألطف ةـورثـال ةـبصف تـإعترفو وق،ـالحق ذوي ومـفهـتحديد م يـعت فتوس

  ــــــــــــــــــــــــ
-1  Voir, arrêt Olmedo-Bustos et autres " The last temptation of the christ" c/ Chili, du 05/02/2001, série C n° 

73, p 33, par 87-88, sur le site internet de la cour interaméricaine des droits de l'homme: 
www.corteidh.or.cr.   

  . 302Hèlène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS , op.cit, p عن -2
  Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit,  pp 290-294 . : لمزيد من التوضيحات عن الموضوع، راجع-3

 

 أو لحق إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكا -  :" من االتفاقية األمريكية على أنه63/1نصت المادة  وفي شأن ذلك – 4
.  بحقه أو حريته المنتهكةالتمتعحرية تصونهما هذه االتفاقية، تحكم المحكمة أنه يجب أن تضمن للفريق المتضرر 

 أو الوضع الذي شكل انتهاكا لذلك الحق أو تلك الحرية اإلجراءالح وتحكم أيضا إذا كان ذلك مناسبا، أنه يجب إص
  . يدفع للفريق المتضررأنوأن تعويضا عادال يجب 

لكل من حكم عليه بحكم نهائي مشوب بإساءة تطبيق أحكام العدالة، الحق : "  من اإلتفاقية األمريكية10تنص المادة  -5
 ".في التعويض طبقا للقانون

6  -  Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, p 280.  
  : راجع في شأن ذلك-7

  .668المرجع السابق، ص  ،عزت سعد السيد البرعي -
– Human Rights Education  Association, le système inteaméricain des droits de l’homme, www.hrea.org/fr. 
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بل أكثر من ذلك ألقت على عاتق الدولة التزاما بالبحث، ،  (1) خارج الرابطة الزوجيةاولدو
  .)2(ة االنتهاكضحيواستخدام وسائل اإلعالم، عن كل  من تتوفر فيه صفة 

 

 عليها لتعويضه بطريقة ى الشخص المتضرر االتفاق مع الدولة المدعأرادإذا و
في نظر و، )3(دقيقة محتوى هذا االتفاقودية، ففي هذه الحالة تدرس المحكمة بصفة 

المطالبة قضائيا  في ذلك االتفاق الودى، أن فيه تنازل الشخص عن ضالمحكمة، يفتر
 كما أن عكس االلتزام .)4(ماناتضمراقبة محتاوه وإحاطته بجب ت، وبالتالي هحقب

بل دخول قتجدر اإلشارة إلى أنه . )5( يحق للفرد التنازل عن حقه في التعويض،بالحماية
 كانت الدعاوى الرامية إلى ،2001 الداخلي الجديد للمحكمة في شهر ماي من عام نظامال

   .)6(أمام المحكمةادعاءاته  دفاع بصفة مباشرة عنالللفرد ب تسمح التي الوحيدة هي التعويض
  

إجراء يتخذ خرقا للضمانات كل كما تنطلق المحكمة األمريكية من منطق أن 
. )7( الحكم الناتج عنهشوب ي،ءات المنصوص عليها في معاهدة سان جوزياالمتعلقة باإلجرا

 مرتبطة عن الحبس والعقوبة الالناجموبالتالي فهي تقبل التعويض عن الضرر االقتصادي 
 كمثل عدم تقاضي أجر بسبب ، العالقة السببيةىبالنظر إل، بها ولو كان ذلك الضرر بعيدا

   .)8( تنفقها الزوجة لزيارة زوجها المعتقلالحبس أو المصاريف المختلفة التي
  

حق قضائي واآلثار إنتهاك  بين المحكمة األمريكية تربط عكس المحكمة األوربية، 
 Lien de causalité pur ou( المالية المترتبة عنه، كانت تلك العالقة مباشرة أو غير مباشرة

transitif(التعويض عن . ير شرعية كمثل عدم دفع رتبة عامل بسبب توقيفه بطريقة غ
 التي تترتبانتهاك حقوق اإلنسان يجب أن يشمل كافة األضرار المالية الناتج عن الضرر 

 بالمقارنة الالحقفالمحكمة األمريكية تأخذ بمفهوم أوسع لفكرة الضرر . عن ذلك االنتهاك
 ريف التيفاألعباء المالية الناتجة عن االنتهاك تشمل كافة المصا. مع المحكمة األوربية

مصاريف التي تنفقها العائلة لزيارة ال بسبب االنتهاك، كمثل االضحية أو عائلته نفقهات
   .)9(الضحية وكذلك مصاريف حراسة األطفال خالل تلك الزيارات

  

 فقد سبق ،وفي حالة ما إذا لحق بضحية االنتهاك ضرر جسدي نتج عنه شلل
 متفي " Godinez Gruz قودينيز جروز"ة ـاب وذلك في قضيـقواعد الحس متاللمحكمة أن أق

  االعتبار بعيـن آخـذا ،عامال كان لو يكتسبها التي األرباح أساس ىعل الخسائر حساب
ــــــــــــــــــــــــ  

-1  Voir, cour interaméricaine des droits de l'homme, arrêt Garrido Baigorria c/Argentine, du 27/08/1998,  série 
C n° 39, p 14, par 56, sur le site internet de la CIADH:  www.corteidh.or.cr.   

2- Voir, CIADH, arrêt Barrios Altos c/ Pérou, du 30/11/2001, série C n° 87, p 9, par 31, sur le site net précité. 
  : من نظامها الداخلي المعدلة، راجع56/2 المادة ذلك على حيث تستند المحكمة في -3

    -  Arrêt Durand et Ugarte c/ Pérou, du 03/12/2001, série C n° 89, p 5, par 21, sur le site net précité. 
فيذ ، والتي دخلت حيز التن2003 تجدر المالحظة أن مع التعديالت التي أدخلت على النظام الداخلي للمحكمة في سنة -

  .  هي التي تنص على هذا االختصاص57/2، أصبحت المادة 01/01/2004في 
4- Voir, CIADH, arrêt Durand et Ugarte c/ Pérou, du 03/12/2001, op. cit, p 7, par 28.  
5- CIADH, arrêt Garrido Baigorria c/Argentine, précité, p 17, par 72. 
6- Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit, p 283.  
7-CIADH, arrêt Castillo Petruzzi c/ Pérou, du 30/05/1999, série C n° 52, p 64, par 221, le site internet précité. 
8-Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 284 et 285. 
-  Voir aussi, arrêt Suarez Rosero c/ Equateur, du 20/01/1999, série C n° 44, p 16, par  60, sur le site net précité. 

9-Voir, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 284 et 285. 
-  Voir aussi, arrêt  Suarez Rosero c/ Equateur, du 20/01/1999, op. cit, pp 16-17, par 60, sur le site net précité. 
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 الشخص لعائلة كما يحق .معدل العمر المحتمل للمدعى ضوء  الزيادات الالئقة على
 هذا عاتق ىة بالتعويض، إذا ثبتوا أنهم كانوا يعيشون علـ المطالبالمتوفي أو المفقود

 أساس الغاية من تلك ى علتعويض عن المصاريف والنفقات، فيتمالأما  .1)(راألخي
 االنتهاك وتدخل ضمن اإلجراءات معرفةالمصاريف، أي يجب أن تكون من أجل 

 األمريكية تأخذ في الحسبان الخسائر في غير أن المحكمةالقضائية الداخلية والدولية، 
 .)2(تفية واإلجراءات األخرىالمات الهاالمداخل كمثل مصاريف الخبرة والمك

  

الضرر المعنوي الناتج عن القلق الذي تحس به عائلة المفقود أو أما التعويض عن 
 فالمحكمة األمريكية تربط ذلك الضرر بضرر أخر، ال نجده في القانون ،المحبوس
 فالقاضي األمريكي.  مبدأ االستقالل الشخصي للضحيةى وهو أثر االنتهاك عل،األوربي

 القانوني ها ليس في مفهوم،الشخصية الحرية ىأصبح يأخذ بعين االعتبار أثر االنتهاك عل
أن الضحية قد إلى  أشارت المحكمة ،ففي قضية الحال .أيضا فقط بل في مفهومها الفلسفي

 من المواصلة في اتخلت عن الدراسات التي استأنف فيها قبل سجنها، الشيء الذي منعه
   .)3(فكري الشخصي والاانفتاحهتحقيق ، وبالتالي دت تحقيقهامسارها المهني الذي أر

  

 2004 نوفمبر 19لقد قضت المحكمة األمريكية في قرارها الذي أصدرته بتاريخ 
 دوالر أمريكي لكل ضحية، على أساس التعويض عن األضرار 5000بتعويض قدره 
 ر التعويض عن األضرا  أساس  لكل واحد، على   دوالر أمريكي20000المادية و مبلغ 

   . )4(لخاصة للقضية لتحديد مقدار التعويضالطبيعة ا على واعتمدت .المعنوية
  

وجعلت . وبالتالي أصبحت المحكمة األمريكية تبحث عن أحسن تعويض ممكن 
ل ذلك كحالة موت أو فقدان الضحية، فال االتعويض العيني في أول مرتبة، وإذا أستح

 يمكن للمحكمة إال أن تقضي بالتعويض بالمقابل لصالح ذوى حقوق الضحية، الذي يجب
  .)5("بالتعويض الكامل"أن يغطى كافة األضرار المادية والمعنوية، أي ما يسمى 

  

ه، كما أنه يمنع وضع غنا الشخص المتضرر أو فقر وسيلة لمنع يعدفالتعويض 
  طلب العفوى علا، كمثل إرغامهوإتخاذ إجراءات عقابية ضدها   الدولةىالتزامات ثقيلة عل

 هذا النوع منفالقاضي األمريكي رفض ، الرسميةأو نشر قرار المحكمة في الجريدة 
   .)6 (حقوقال يوأعتبر معاينة االنتهاك أفضل تعويض معنوي للضحية وذوالطلب، 

  ـــــــــــــــــــــــــ
1- Voir, arrêt Godinez Cruz c/ Honduras, du 21/07/1989, série C n° 8, p 10, par 45-47, sur le site internet de la    

cour interaméricaine des droits de l'homme:  www.corteidh.or.cr. 
    Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, La cour interaméricaine des droits de ..,op. cit, p 287.     * 

2 – Voir, arrêt Caballero Delgado et Santana c/ Colombie, du 29/01/1997, série C n° 31, p 11, par 47, sur  le site 
internet précité, Voir aussi  Hèlène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 288-289. 

- 3  CIADH, arrêt Loayza Tamayo c/ Pérou, du  27/11/1998, série C n° 42, p 39, par 152, le site internet précité. 
       Voir aussi, Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp  289 - 290 .  

 

4 – Voir, arrêt Massacre plan de Sanchez c/Guatemala, du 19/11/2004, série C, n°116, pp 71 et  83, par 74 et 88, 
sur le  site internet précité. 

    Voir aussi, AMAYA Ubeda  De Torres, Cour américaine des droits de l’homme, op. cit. 
5– CIADH, arrêt El Amparo c/ Venezuela, du 14/09/1996, série C, n° 28, p 5, par 16, le site internet précité. 
  – Voir aussi:  – Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit , p 291. 

 –                CIADH, arrêt Castillo Paez c/ Pérou, du 27/11/1998, série C, n° 43, p 23, par 69, le site net précité. 
 6 – voir à cet effet : 
  – CIADH, arrêt Suarez Rosero c/Equateur, du 20/01/1999, série C n° 44, pp 18-19, par 68 et 72, sur le site     

internet  précité. 
– Hélène TIGROUDJA. Loannis K.PANOUSSIS, op. cit, pp 292-293.   
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  المبحث الثالث
 الضمانات القضائية في ظل التنظيم الدولي اإلفريقي

      

 ،)2(اإلفريقي حاليا واإلتحاد سابقا )1(اإلفريقية الوحدة منظمة إنشاء مع المتوقع من كان
 كان ما أنه عكس غير الدولي، النطاق إلى الداخلي الدستوري النطاق من اإلنسان حقوق انتقال

  .)3(حقوق اإلنسان إلى السطحية باإلشارة اإلفريقية الوحدة مةمنظ ميثاق اكتفى اعمتوق
    

 يمكن تقييم ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية بعزله عن المحيط الذي جاء غير أنه ال
الميثاق ترجمة النشغاالت الدول اإلفريقية المتمثلة في الحفاظ هذا  محتوى ويعتبرفيه، 

 ا من االستعمار، وتحقيق تنميتهلتحررلى اع، ومساعدة الدول األخرى ا استقاللهىعل
ول قضية حقوق اإلنسان إال عبر حق الشعوب في تقرير نا ولم يت،االقتصادية واالجتماعية

فإن اعتنى الميثاق بحقوق الشعوب فقد جعل مسألة . ر التمييز العنصريظمصيرها، وح
دة الثانية من الميثاق المافمن أهداف منظمة الوحدة اإلفريقية نصت . حقوق اإلنسان داخلية

ن االستعمار مضاد لحقوق اإلنسان وتقرير أل االستعمار في إفريقيا، أشكال إزالة كل ىعل
 نظام إقامة التفكير في تحقيق هذا الهدف يستلزم وعند ، الشرط األساسي لها هو المصير

  .)4(إقليمي لحماية حقوق اإلنسان
  

اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في  تم وضع الميثاق )5(وبعد العديد من الجهود
   إلى توصـل ، كما)6(ة اإلفريقيةـالمنظم دول طرف من للتوقيع عليه وعرض 1981عام 

  ــــــــــــــــــــــــ
، والجزائر طرفا في هذا الميثاق 1963 ماي 25اإلفريقية بموجب ميثاق أديس أبابا المبرم في  منظمة الوحدة أنشئت-1

 30، الجريدة الرسمية رقم 1963 جوان 28 المؤرخ في 63/221 بموجب المرسوم رقم وعضو في المنظمة
، 1963 جوان 12 المؤرخ في 63/122، وهناك من أشار إلى المرسوم رقم 1963 جويلية 02الصادرة في 

   .3 شيتر عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ، أنظر1963 جوان 13 الصادرة في 30الجريدة الرسمية رقم 
 أصبحت منظمة الوحدة اإلفريقية تسمى اإلتحاد اإلفريقي وذلك بموجب الميثاق التأسيسي لها، الذي 2001نذ عام م -2

، ودخل حيز 2000 جويلية 11بتاريخ ) عاصمة الطوغو( وفق عليه  رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية في لومي
، من بينها الجزائر التي صادقت عليه  ) دولة53(، حيث صادقت عليه كل دول إفريقيا26/05/2001التنفيذ بتاريخ 

، 2001 ماي 16 لي 28، الجريدة الرسمية رقم 2001 ماي 12 المؤرخ في 01/129بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ولقد أدخلت تعديالت جزئية على هذا الميثاق التأسيسي بموجب البروتوكول المعتمد خالل الدورة غير العادية األولى 

، وكذلك الدورة العادية الثانية للمؤتمر ذاته المنعقد 03/02/2003، في )إتيوبيا(اد، المنعقد في أديس أبيبالمؤتمر اإلتح
 دولة، وإن أمضت 21، 03/09/2008، وقد صادقت عليه إلى غاية 11/07/2003، في )موزامبيق(في مابوتو 

           .www.africa-union.org : اإلفريقي فلم تصادق عليه بعد، راجع موقع االتحاد29/12/2003عليه الجزائر في 
 .690ص  ، عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، المرجع السابق،أنظر -3

-4  Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p 101. ِِِِِ 
  .699-469 ص  عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، للمزيد من المعلومات حول هذه الجهود أنظر  -5
حيث تمت إجازة الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  -6

 الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر 115 وذلك وفقا لما جاء في القرار 1981في جوان ) كينيا( في نيروبي18
 في 1979 جويلية 30 إلى 17لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية المنعقدة في الفترة من 

 منظمة الوحدة ، وصادقت عليه كل الدول األعضاء  في1986 أكتوبر 21، وقد دخل حيز التنفيذ في )ليبريا(منروفيا 
وتبنته الجزائر ، www.africa-union.org: نترنتراجع موقع األ ،) دولة53(اإلفريقية أنذاك، االتحاد اإلفريقي حاليا

 04 المؤرخة في 06، الجريدة الرسمية العدد 1987 فيفري 03 المؤرخ في 87/37بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الفار،  عبد الواحد محمد، رغم أن هناك من يرى أن الجزائر لم تصادق عليه، راجع في شأن ذلك 1987يفري ف

، عبد 65 العربي كسال، المرجع السابق، ص للمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع. 82المرجع السابق، ص 
 رغم أن هناك اختالف حول .Frédéric SUDRE, op. cit, p 102، 82الفار، المرجع السابق، ص  الواحد محمد

 Henri OBERDORFF, op. cit, p :، راجع 1981 جوان27تاريخ اعتماد هذا الميثاق، حيث هناك من أشار إلى تاريخ 
 هناك اختالف كما ،4 ص السابق، المرجع شيترعبد الوهاب،راجع  ،1981 جويلية 28وهناك من أشار إلى تاريخ  ،57

   .Frédéric SUDRE, op. cit, p 102 و4 المرجع السابق، ص ،الوهاب عبد شيتر راجع يه،عل ةالمصادق الدول عدد حول
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، وأخيرا البروتوكول الخاص )1(1990وضع الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 
 .)2(بالميثاق اإلفريقي بشأن حقوق المرأة

  

الميثاق  يكتف لمعلى غرار غيره من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
بل تضمن أجهزة  ،حقوقالنص على مجموعة بال  لحقوق اإلنسان والشعوباإلفريقي
 ،)4( والمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان)3(تمثل في اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسانتللرقابة 
 مؤخرا ضم هاتين المحكمتين في قرر، وت)5( محكمة العدل لالتحاد اإلفريقيشئتكما أن

  .)6(احدة أخذت اسم المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسانمحكمة و
  

 لهذا الموضوع بتحديد مختلف ناستهل دراستناعتمادا على ما سبق ذكره، 
نستعرض مختلف الضمانات  ثم) المطلب األول(الضمانات الواردة في المواثيق اإلفريقية 
 وأخيرا نتناول الضمانات في )المطلب الثاني(المتعلقة باللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

 ).المطلب الثالث(إطار المحكمة اإلفريقية
    

  المطلب األول
  الضمانات في إطار المواثيق اإلفريقية

قائما أساسا على الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  إن كان التنظيم اإلفريقي   
 اإلفريقي والشعوب إال أنه أستكمل بمجموعة من النصوص األخرى، نذكر منها الميثاق

  .لحقوق ورفاهية الطفل، وبروتوكول اإلتحاد اإلفريقي بشأن حقوق المرأة
    

 دراسة ضمانات حقوق اإلنسان في إطار الميثاق اإلفريقي لحقـوق           اولنسنتولذلك  
الفـرع  (، ثم الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهيـة الطفـل        )الفرع األول (اإلنسان والشعوب   

ت في إطار بورتوكول اإلتحاد اإلفريقـي بـشأن حقـوق           ، وأخيرا نتناول الضمانا   )الثاني
  ).الفرع الثالث(المرأة 

  ــــــــــــــــــــــــ
، ودخل حيز التنفيذ في 11/07/1990بتاريخ ) إتيوبيا(أعتمد الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل بأديس أبيبا –1

 :جع موقع األنترنت لإلتحاد اإلفريقي دولة، را43، 23/07/2008، وصادقت عليه إلى غاية 29/11/1999
 org.union-africa.www،  المؤرخ 242/2003من بينها الجزائر التي صادقت عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

        .09/07/2003 المؤرخة في 41، الجريدة الرسمية رقم 08/07/2003في 
بتاريخ ) الموزمبيق (لميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة بمابوتوأعتمد بروتوكول ا–2

 دولة، وإن 25، 10/09/2008، وصادقت عليه إلى غاية 25/11/2005، ودخل حيز التنفيذ في 11/07/2003
  .  يقي، المرجع السابقفلم تصادق عليه بعد، راجع موقع األنترنت لإلتحاد اإلفر 29/12/2003 في الجزائر عليه أمضت

  . من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب30ت اللجنة اإلفريقية بموجب المادة ئش أن-3
 أنشئت المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بموجب المادة األولى من البروتوكول الخاص بالميثاق اإلفريقي -4

، 09/06/1998بتاريخ ) بوركينا فاسو( اإلفريقية بواداقودوالمعتمد من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
 دولة، من بينها الجزائر 24، 15/04/2007، وصادقت عليه إلى غاية 25/01/2004ودخل حيز التنفيذ في 

، 05/03/2003 لي 15الجريدة الرسمية عدد ، 2003-03-03 المؤرخ في 90-03المرسوم الرئاسي رقم  بموجب
المعتمد خالل الدورة الحادية  ب البروتوكول الخاص بالمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسانولقد تم إلغاءه بموج

  .01/07/2008، بتاريخ )مصر(عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في شارم الشيخ
المعدل، وتم تكريسها  من الميثاق التأسيسي لإلتحاد اإلفريقي 5 أنشئت محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي بموجب المادة -5

، )موزمبيق(البروتوكول المعتمد من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلتحاد اإلفريقي، بمابوتوبموجب 
 دولة من بينها الجزائر، التي صادقت 15، 24/06/2008، وصادقت عليه، إلى غاية 2003 جويلية 11بتاريخ 

  .  13/06/2007 لي 39، جـ ر عدد 2007 جوان 6 في  المؤرخ180-07عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 أنشئت هذه المحكمة بعد ضم المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد اإلفريقي في -6

محكمة واحدة، وكان هذا  بموجب البروتوكول الخاص بالنظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان، 
  . 01/07/2008، بتاريخ )مصر(من طرف مؤتمر االتحاد اإلفريقي الحادي عشر، بشارم الشيخالمعتمد 
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  األولالفرع 
   لحقوق اإلنسان والشعوبالضمانات في الميثاق اإلفريقي

  

 المنعقدة في نيروبي، عاصمة كينيا، قامت منظمة ةخالل دورتها الثامنة عشر
اد الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  باعتم1981 جوان 28الوحدة اإلفريقية  بتاريخ 

  . )1(1986وبر ت أك21والشعوب، الذي دخل حيز التنفيذ في 
  

 إال أنها لم تأت من داخل القارة ، لجهود معتبرةكتتويجولقد جاء الميثاق اإلفريقي   
إن كان ذلك يفهم من . )2(اإلفريقية ذاتها، وإنما من اللجنة الدولية للحقوقيين واألمم المتحدة

ناحية التأدية، نظرا لنقص تجربة الدول اإلفريقية التي كانت في حداثة استقالليتها، فإنه 
تتعلق بحق الشعوب في  كون معظم الحقوق التي جاء بها الميثاقل يةيأسف من ناحية الن

 وقت ه فينأل ،خالي المعني تقرير المصير، أي الشعوب الخاضعة لالستعمار، وهذا يعتبر
 ي، ولم تكن نية واضع)3(زت إستقاللهاااق كانت معظم الدول اإلفريقية قد حإعداد هذا الميث

الميثاق قد انصرفت إلى إقرار هذه الحقوق لشعوب دول األطراف في مواجهة 
  . )4(حكوماتها

  

أعد الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان و
  في ه أن الدول األعضاء في المنظمة، األطرافجاء في ديباجت و.والشعوب في إفريقيا

 تعهدها الرسمي الوارد في المادة الثانية من ميثاق المنظمة، بإزالة اتؤكد مجدد" الميثاق
 إفريقيا، وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة منجميع أشكال االستعمار 

ميثاق منظمة األمم لحسبان  اأفضل لشعوب إفريقيا وتنمية التعاون الدولي، أخذة في
   ".المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  

ما  من جملة الحقوق التي جاء بها الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعـوبو
أشارت إليه ديباجة الميثاق، في كون إعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق اإلنسان 

  .هوض بحقوق اإلنسان والشعوب وحمايتهاوالشعوب يعد تمهيدا إلنشاء أجهزة الن
  

على غرار غيره من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، نص الميثاق 
اإلفريقي على مجموعة من حقوق اإلنسان من بينها تلك الحقوق اإلجرائية المتعلقة بالحق 

  . في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإلنصاف من حقوق قد تم االعتداء عليها
  

، وعدم جواز انتهاك )5(ونص الميثاق على حق الناس في المساواة أمام القانون
حرمة اإلنسان، وحقه في احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية، وعدم جواز 

، كما نص على حق كل فرد في احترام كرامته واالعتراف )6(افحرمانه من هذا الحق تعس
خاصة االسترقاق  هكال استغالله وامتهاله واستعبادبشخصيته القانونية، وحظر كافة أش

  .)7(والتعذيب بكافة أنواعه، والعقوبات والمعاملة الوحشية أو االإنسانية أو المذلة
  ــــــــــــــــــــــــ

  . من بحثنا هذا100 راجع هامش الصفحة -1
  .700-699 ص ص السابق، المرجع ،قليمياإل الدولي التنظيم ظل عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في -2

-3 Voir, Frédéric SUDRE,  Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p         .102  
  .86ص  عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، المرجع السابق، -4
  .لحقوق اإلنسان والشعوب   من الميثاق اإلفريقي3/1 و 2ين  راجع المادت-5
  . من الميثاق نفسه4 راجع المادة -6
  . من الميثاق ذاته5 راجع المادة -7
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 فنصت على حق كل فرد في الحرية واألمن الشخصي، وال ،أما المادة السادسة
ن، وعدم يجوز حرمان أي شخص من حريته إال في الحاالت المحددة مسبقا في القانو

  .جواز القبض وحجز أي شخص بطريقة تعسفية
  

ونصت المادة السابعة على الحق في التقاضي، وأضافت المادة نفسها أن هذا الحق 
يشمل حق الشخص في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل 

وانين واللوائح ، والتي تتضمنها االتفاقات والقله بهاخرقا للحقوق األساسية المعترف 
ا إلى أن تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، مع ئيعتبر اإلنسان بري. والعرف السائد
 في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه، كما يجب أن تكون حق في الدفاع بمااالعتراف له بال

المحاكمة في فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة، وكذلك عدم جواز إدانة شخص بسبب 
تناع عن عمل، ال يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، وال عقوبة إال عمل أو ام

  .بنص، وتكون هذه العقوبة شخصية
    

  ثانيالفرع ال
  )1( لحقوق ورفاهية الطفلميثاق اإلفريقي الفيالضمانات 

  

 الحظت الدول اإلفريقية، أعضاء منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا، االتحاد لقد
 بقلق أن وضع معظم األطفال األفارقة خطير، ذلك بسبب العوامل الفريدة اإلفريقي حاليا،

لظروفهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والتقليدية واالنمائية، والكوارث الطبيعية 
والنزاعات المسلحة، واالستغالل، والجوع وعدم النضج البدني والعقلي، فالطفل اإلفريقي 

  .)2(خاصةفي حاجة إلى ضمانات ورعاية 
  

يحتّل الطفل مكانة متميزة وفريدة في المجتمع اإلفريقي، ومن أجل التنمية الكاملة 
والمتناسقة لشخصيته، يجب أن ينمو في بيئة أسرية وجو من السعادة والحب والتفاهم، كما 
أنه يحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية واألخالقية 

  .)3(عية، والحماية القانونية في جو من الحرية والكرامة واآلمانواالجتما
  

ويجب أن . )4(" عاما18أي إنسان يقّل عمره عن "وعرف الميثاق الطفل بأنه 
يعترف له بالحق في إبداء أرائه الخاصة، وتوفير له الفرصة لسماع أرائه في كل إجراء 

ر أو من خالل ممثل نزيه، كطرف قضائي أو إداري قد يؤثر عليه، وذلك إما بشكل مباش
    .)5(في اإلجراءات، وتأخذ تلك األراء في االعتبار من طرف الجهة المعنية

 
  

طفل الحق في الحياة، وعلى الدولة بذل العناية الالزمة والعمل بكل ما في إمكانها لل
ند من أجل بقاء وحماية وتنمية الطفل، وعلى أساس ذلك ال يجوز الحكم باالعدام عليه ع

  .)6(ارتكابه لجريمة
  ــــــــــــــــــــــــ

  . من بحثنا هذا101 عن الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل راجع هامش الصفحة -1
  .www.africa-union.org:  أنظر ديباجة الميثاق اإلفريفي لحقوق ورفاهية الطفل، على موقع األنتيرنيت-2
  .  المرجع نفسه-3
  . من الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، المرجع السابقنيةالثا أنظرالمادة -4
  . ضمن الميثاق ذاته4 أنظر المادة -5
  . من الميثاق ذاته5 أنظر المادة -6
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للطفل الحق في أن يكون له إسم منذ والدته، ويتم تسجيله فور والدته، وأن يكتسب 
حق الطفل في اكتساب جنسيتها جنسية، ومن أجل ذلك على الدولة أن تعترف في قوانينها ب

  .)1(فور والدته على إقليمها ما لم يمنح جنسية أية دولة أخرى وفقا لقوانين هذه األخيرة
    

يجب أن يعترف بحرية التعبير عن أرائه بحرية في كافة المسائل لكل طفل قادر 
سلمي بما على إبداء أرائه الخاصة، كما له الحق في االرتباط بغيره، وله حرية التجمع ال

  .)2(يتفق مع القانون
  

للطفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، وعلى األباء واألوصياء القانونيين 
التزام بتوفير التوجيه واإلشراف عند ممارسة هذه الحقوق، أخذين في عين االعتبار 

لتزام قدرات النمو وأفضل مصالح الطفل، وعلى الدولة احترام ممارسة األولياء لهذا اال
   .)3(طبقا للقوانين والسياسات المحلية

    

والعائلية، وعليه يمنع التدخل التعسفي أو غير للطفل الحق في الحياة الخاصة 
المشروع في خصوصية الطفل أوبيت أسرته أو مراسالته، كما يمنع اإلعتداء على شرفه 

ن ـسفي ويضمل التعـوع من التدخـذا النـون أن يحميه ضد هـأو سمعته، وعلى القان
  .)4(له الحماية ضدها

  

من حقوق الطفل أيضا الحق في التعليم الذي يستهدف تشجيع وتنمية شخصيته 
م التقليدية القي األخالقيات والمحافظة على تقويةومواهبه وقدراته البدنية والعقلية، وكذلك 

ر تسوده روح والثقافية اإلفريقية االيجابية، واعداد الطفل لحياة المسؤولية في مجتمع ح
التفاهم والتسامح والحوار واالحترام المتبادل والصداقة بين كافة الشعوب والجماعات 

كما يجب توفير للطفل التعليم االلزامي األساسي وتشجيع تطوير . العرقية والقبلية والدينية
حة التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة، وجعله مجانيا بشكل تدريجي ومتاحا للجميع، واتا

  .)5(التعليم الجامعي للجميع على أساس الكفاءات
  

طفل متهم أو مذنب بسبب مخالفة القانون الجنائي الحق في معاملة خاصة تتفق لكل 
مع إحساس الطفل بكرامته وقيمته، والتي تقوي احترام الطفل لحقوق اإلنسان والحريات 

ل محتجز أو محبوس أو وعلى الدولة أن تضمن أال يخضع أي طف. )6(األساسية لألخرين
محروم من حريته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية أوالمهينة، وعليها أن 

    .)7(تضمن فصل األطفال عن البالغين في مكان اعتقالهم أو سجنهم
  

 مخالفة للقانون الجنائي تفترض براءته إلى غاية أن تثبت إدانته، فيطفل متهم كل 
ه بسرعة وبلغة يفهمها وبالتفصيل بالتهمة الموجهة إليه، وله الحق في وعليه أن يتم إبالغ

 المساعدة هـل حـوتمن )8(أن يساعده في ذلك مترجم، إذا كان ال يفهم اللغـة المستخدمـة
  تـأسـرع  وق في قضيته في يفصل ويجب أن القانونيـة المناسبة العداد وتقديم دفاعه،

  ــــــــــــــــــــــــ
  .www.africa-union.org:  من الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، على موقع األنترنت6 المادة  أنظر-1
    . من الميثاق ذاته8 و7 أنظر المادتين -2
  . من الميثاق ذاته9 أنظر المادة -3
  . من الميثاق نفسه10 أنظر المادة -4
  . من الميثاق نفسه11 أنظرالمادة -5
  .ن الميثاق ذاته م17/1 أنظر المادة -6
  . من الميثاق ذاتهأ و ب-17/2 أنظر المادة -7
  . من الميثاق ذاتهج-17/2 أنظر المادة -8
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ممكن، وأن تضمن له محاكمة عادلة، وأن يكون له الحق في استئناف الحكم الصادر 
 الجلسات في محاكمة األشخاص البالغين، يمنع حضور الجمهور عكس .)1(ضده

  .)2(طفالوالصحافة محاكمة األ
   

  

إن الهدف األساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة هو اصالحه وإعادة إندماجه 
، ويجب أن يكون هناك حد أدنى للسن الذي يفترض )3(في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيا

  .)4(أي تحديد أهليته الجزائيةفيه عدم قدرة األطفال دونه على مخالفة القانون الجنائ، 
    

  ثالث الالفرع
   لحقوق اإلنسان والشعوباإلفريقيالميثاق          ضمانات بروتوكول

 )5(                     بشأن حقوق المرأة في إفريقيا
  

 مصادقة أغلبية الدول على الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وكافة رغم
ة أشكال التمييز ضد الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتعهداتهم بإزالة كاف
  .)6(المرأة، فالمرأة اإلفريقية ال تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة

  

عرف البروتوكول المذكور المرأة بأنها كل شخص من الجنس األنثوي بما في لقد 
ف عر ،)8(وعلى غرار االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة ،)7(ذلك الفتيات

مرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من ضد الالتمييز 
أغراضه أو أثاره منع أو عرقلة تمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، في شتى 

  .)9(الميادين
  

البروتوكول على عاتق الدول األطراف بغية تحقيق ها امن بين االلتزامات التي ألق
ة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خالل التدابير التشريعية وغير حقوق المرأة، مكافح

التشريعية، ذلك بإدراج في دساتيرها وتشريعاتها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وضمان 
  .)10(التطبيق الفعال له

من بين الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول المشار إليه، نذكر حق المرأة في 
لة في الكائن البشري، ويتعين في شأن ذلك اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة، الكرامة المتأص

لحظر أي استغالل أو تدهور للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، السيما العنف 
  .)11(الجنسي واللفظي

  

من بين الحقوق المنصوص عليـها في البروتوكـول  المذكـور، حـق المرأة  
  والمعاملة القاسية االستغالل أشكال جميع وحظر ،حياتها واحترام اشخصه وسالمة اآلمن في

  ــــــــــــــــــــــــ
  .www.africa-union.org:  من الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، على موقع4 و3-ج-17/2أنظر المادة  -1
  .   من الميثاق ذاتهد-17/2أنظر المادة  -2
  . من الميثاق ذاته17/3أنظر المادة  -3
  . من الميثاق ذاته17/4  أنظر المادة -4
  . من بحثنا هذا101 عن هذا البروتوكول راجع هامش الصفحة -5
  .الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، المرجع السابق  راجع ديباجة بروتوكول-6
    .ك من البروتوكول ذاته/1 راجع المادة -7
  . من بحثنا هذا158معلومات عن هذه االتفاقية راجع هامش الصفحة  للمزيد من ال-8
  .و من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا/1 راجع المادة -9

 . من البروتوكول ذاته2 أنظر المادة -10
  . من البروتوكول ذاته3 أنظر المادة -11
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ولتحقيق ذلك يستلزم تحديد أسباب وعواقب العنف ضد المرأة، . )1(هينةأو الالإنسانية أو الم
واتخاذ التدابير المناسبة لمنع هذا العنف والقضاء عليه، ومعاقبة مرتكبي هذا النوع من 

  . )2(العنف والقضاء عليه، وتنفيذ برامج إلعادة تأهيل الضحايا
  

اواة بين الرجال والنساء من الضمانات التي نص عليها البروتوكول، الحق في المس
أمام القانون، والمساواة في االستفادة من الحماية القانونية، وعلى الدولة اتخاذ جميع 
التدابير الضرورية لضمان المساواة بين الرجال والنساء في االستفادة من الخدمات 

نتخابية  وفي جميع العمليات اال)3(القضائية والقانونية، بما في ذلك المساعدة القضائية
وعلى جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنمية، وعلى جميع مستويات 

  .)4(صنع القرار
  

على الدول األطراف في البروتوكول المشار إليه أن تتخذ جميع التدابير لضمان 
 كأساس ذل القانون، وعلى تنفيذ وأجهزة القضائية السلطة المساواة في على قدم المرأة تمثيل

 . )5(حقوق المرأة وحماية تعزيز أجل من والممارسات القائمة التمييزية القوانين إصالح يتم
  

نص الذي  )6( لإلتحاد اإلفريقيي تعديالت الميثاق التأسيسإلىأخيرا تجدر المالحظة 
 السياسية واالقتصادية المجاالت القرار، السيما في ضمان مشاركة النساء في صنععلى 

 .الثقافيةواالجتماعية و
  المطلب الثاني

 ضمانات شبه القضائية في إطار اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
تختص اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بتلقي ونظر الشكاوى الواردة من   

 وراء  منيقصد .)8( غير األطرافمن الدول  تلك الواردةى، إضافة إل)7(الدول األطراف
من الميثاق  55المادة التي جاءت في "  غير الدول األطرافالواردة من"... عبارة

   .)9(تلك الشكاوى المقدمة من األفراد أو الجماعات أو المنظمات غير الحكوميةاإلفريقي، 
  

بصفتهم كضحايا  أفراد من طرف المقدمة تلك: الفردية الشكاوى هناك نوعان من
المنظمـات  الواردة من األفراد أوانتاك حق من الحقوق المضمونة بموجب الميثاق، وتلك 

  .)10(والشعوب اإلنسان لحقوق جماعية أو خطيـرة انتهاكات  تكشف أنها يبدو حاالت تتناول
  ــــــــــــــــــــــــ

 وفي إطار ذلك نص البروتوكول على حضر تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل أو المرضعة، في البلدان التي -1
  .   من هذا البروتوكول4بة اإلعدام ال تزال قائمة، راجع المادة تكون فيها عقو

  . من البروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا4 أنظر المادة -2
 . من البروتوكول ذاته8 أنظر المادة -3
  . من البروتوكول نفسه9 أنظر المادة -4
  .بروتوكول ذاته من ال8 أنظر المادة -5
  . من بحثنا هذا100 من هذه التعديالت، مرجع سابق، راجع هامش الصفحة 3/1 انظر المادة -6
 من قواعد إجراءات 93 من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، أنظر كذلك القاعدة 49- 47 أنظر المواد -7

  . اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
  . لحقوق اإلنسان والشعوب من الميثاق اإلفريقي55 أنظر المادة -8
 : راجع في شأن ذلك-9
 .703 المرجع السابق، ص ،عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي -   
  .453 ص  لسابق،عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، المرجع ا -  

 -     Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p104.  
 -     Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  p 79.  

-10  Voir, Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p    .104  
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وحماية حقوق   أساسية في تعزيزاخولت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان مهام
لذا  .ةاألساسي اإلفريقي والنصوص الدولية في الميثاق المتضمنة والشعوب اإلنسان

رض إلى مآل الشكوى ونتع) الفرع األول(سنتناول الضمانات المتعلقة باختصاص اللجنة
  ).الفرع الثالث(اللجنة اإلفريقية" قضاء"وأخيرا ندرس ) الفرع الثاني(المنظورة أمام اللجنة

  

  ألولع االفــر
  ضمانات اختصاصات اللجنة

 

تتشكل من أحد ، و)1( اإلفريق من الميثاق30أنشئت اللجنة اإلفريقية بموجب المادة  
خصيات اإلفريقية، التي تتحلى بأعلى قدر من ا يتم اختيارهم من بين الشعضو) 11(عشر

ة في مجال حقوق اء وتتمتع بالكف،هة والحيدةوالنزااالحترام ومشهود لها بسمو األخالق 
   .)2(اإلنسان والشعوب

  

عزيز لت انها تعتبر جهازألع والتنوع والغموض، استتتسم اختصاصات اللجنة باال
بتفسير نصوص الميثاق، زيادة  از المكلف الجهتعدوكما . تهااإلنسان وضمان حماي حقوق

وهي مختصة في . )3(رؤساء الدول والحكومات بها مؤتمر يكلفها  الوظائف األخرىىعل
  : الشكاوى الدولية والفرديةتلقى ونظر

 

  :الشكاوى الدولية -1
  

حل ودي   البحث عنضرورة  هوالميثاق اإلفريقياألساس المنصوص عليه في 
 ) أشهرثالثة(  في إطار المدة المحدودةحل ودي ىالتوصل إلوفي حالة عدم  .بين الدول

 بإبالغ رئيسها وإخطار الدولة  اللجنةعلىألحد أطراف النزاع عرض القضية سمح ي
في نظر لتسوية الودية للنزاع االميثاق لمحاولة  حددة فيمالالمدة  هذه تعدو )4(األخرى
االنتهاك يصعب في بعض   عنالتي يمكن أن تنجم ألضرارل بالنظرطويلة ، )5(البعض

  .ااألحيان تداركه
  

فالمسألة تنتهي عند أي توصلت اللجنة إلى حل ودي أم ال،  كن الحال، يومهما 
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذي هو الجهاز السياسي األعلى للمنظمة، الذي يملك 

  .)6(وحده سلطة نشر تقرير اللجنة
  ــــــــــــــــــــــــ

  : ي شأن ذلك راجع ف-1
  .817 مرجع سابق، ص ،عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي -

-  Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  p 79.  
- Frédéric SUDRE, op. cit, p     .104  

         

 من قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية  لحقوق اإلنسان والشعوب 12 و 11  عدتيناقال من الميثاق اإلفريقي، راجع أيضا 31/1ادة  راجع الم-2
  .1995 أكتوبر 6المؤرخة في 

 من الميثاق اإلفريقي وكذلك عزت سعد السيد البرعي، المرجع 45 عن اختصاصات اللجنة اإلفريقية راجع المادة -3
  .841-826ص ص  السابق،

  
، يجوز ألي دولة طرف في هذا الميثاق إذا 47مع مراعاة أحكام المادة : "  من الميثاق على أنه49 تنص المادة -4

رأت أن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلى رئيسها واألمين العام 
  . "لمنظمة الوحدة األفريقية والدولة المعنية

، وتجدر المالحظة أن الكاتب أشر إلى مدة ستة أشهر 834 راجع عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص –5
  .  من الميثاق نصت على مدة ثالثة أشهر48غير أن المادة 

  .835 من الميثاق اإلفريقي، راجع أيضا عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص 59 راجع المادة -6
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  :ى الفرديةالشكاو -2
الشكاوى المقدمة من " الشكاوى الواردة من غير الدول األطراف"قصد من عبارة ي

  .الحكومية وغير ذلك من الكيانات الخاصة المنظمات غير األفراد أو الجماعات أو
 

 قبول الدولة الختصاص ىنظر الشكاوى الفردية علفي ال يتوقف اختصاص اللجنة 
 ى شرطا ضروريا للجوء إللم تعدأن صفة الضحية  كما ،هذه األخيرة في شأن ذلك

 من شأنها أن تكشف عن مواقف أو ، وذلك باعتبار هذه األخيرة مصدر للمعلومات،اللجنة
ووضع حاالت انتهاك خطيرة لحقوق اإلنسان والشعوب، تمكن اللجنة من دراستها 

  .)1(اتقريره

الحقوق  لقة بأي حق منوتختص اللجنة بالنظر في الشكاوى الدولية والفردية المتع
   ىغير أنه من الصعب أن تمارس ذلك االختصاص الموضوعي عل. الواردة في الميثاق

الكيفية التي يمكن حول  التساءل ويقع .حقوق الشعوب والحقوق االقتصادية واالجتماعية
غير المتصور أن تنظر اللجنة في شكوى  بها مراقبة حقوق الشعوب أمام اللجنة، ألنه من

  .)2(حقوق المتعلقة بتقرير مصيرهالنتهاك حق من امة من شعب معين حول مقد
  

 كافة الوقائع أو المواقف التي تشكل انتهاكا في وتمارس اختصاصها المكاني 
لحقوق اإلنسان الواقعة في إقليم أية دولة من الدول األطراف في الميثاق، فال يمكن لها أن 

م دولة ليست طرفا في الميثاق، وذلك حتى ولو كانت  إقليىتنظر في االنتهاكات الواقعة عل
  .)3(دولة عضوا في منظمة الوحدة اإلفريقية

  

ختصاص الزمني للجنة بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الدولة الينعقد ا
يبدأ سريان الميثاق في مواجهة ولوثيقة التصديق أو االنضمام لدى األمين العام للمنظمة، 

تتعلق   عـر وقائـنظ ة فيـومع ذلك تختص اللجن .)4( أثاره  ثم ينتجتلك الدولة، ومن
دخول الميثاق  ما بعد ىذلك إذا امتدت إلو الميثاق ى قبل انضمام الدولة إلواقعة بانتهاكات

   .)5( في مواجهتهاحيز التنفيذ
  

 طرق الطعن الداخلية دإن اختصاص اللجنة بنظر الشكاوى الدولية مشروط باستنفا
  .)6(معقولةالت، إال إذا تبين لها أن إجراءات النظر فيها قد تجاوزت حدود المهلة إن وجد
  

 المقدمة  أية سلطة القرار، فدورها محدود بدراسة الشكاوىت للجنة اإلفريقيةليس
 مؤتمر ىلخالف وتوجيه تقارير إللوإجراء تحقيق فيها، والبحث عن الحل الودي  ،إليها

 اللجنة أية شكوى تتلق ومنذ نشأتها لم ،اذ قرار بشأنها التخترؤساء الدول والحكوما
 شكوى المقدمة من األفراد لم يصدر أي قرار في شأنها من 212ومن بين ، دولية

  .)7(هو جهاز سياسي ومعوق بنظام اإلجماع  الذي،المؤتمر
  ــــــــــــــــــــــــ 

  : راجع في شأن ذلك-1
  .836السابق، ص   المرجع،ق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي عزت سعد السيد البرعي، حماية حقو-  

-  Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit, p    .104  
  

  .983السابق، ص   عزت سعد السيد البرعي، المرجعأنظر - 2 
  . من قواعد إجراءات اللجنة األفريقية102وكذلك القاعدة  من الميثاق اإلفريقي، 55 و49-47 أنظر المواد -3
  . من الميثاق اإلفريقي65 راجع المادة -4
  .841ص   عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق،أنظر -5
  .  من الميثاق اإلفريقي50 أنظر المادة -6

    

7-Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  pp  79-80. 
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، كمثل في حالة )1( صالحية اللجنة في اتخاذ تدابير مؤقتةىكما لم ينص الميثاق عل
 الداخلية للجنة حقوق اإلنسان، التي ة من الالئح86 المادة غرار ىتنفيذ عقوبة اإلعدام عل

 لكن .)2( استدراكهوقوع ضرر يتعذرلمنع أقرت بإمكانية طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وذلك 
. )3(بالرجوع إلى قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية نجدها نصت على هذه التدابير المؤقتة

  . )4( جملة من الشروطىعل اإلفريقي  فنص الميثاق ،أما قبول الشكوى
  

 أن صالحيات اللجنة اإلفريقية لحقوق )5( ذكره هناك من رأىما سبقعلى أساس و
جراءات إل بمقتضى ا،حيات لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ال تتجاوز صال،اإلنسان

 نظر الشكاوى الفردية ىواآلثار المترتبة عل  ،)6(1503المنصوص عليها في القرار رقم 
يمكن للجنة أن تدرج ما اتخذته من إجراءات و نظر الشكاوى الدولية، ىالمترتبة علي ه

ء الدول والحكومات مقدمة لمؤتمر رؤساشطتها الن في تقريرها الخاص بأ،في هذا الشأن
    .في  كل دورة عادية

  

   الثانيعالفر
   مآل الشكوى المنظورة أمام اللجنة

  

  :التاليينحد الحلين أ ىالفردية، تنتهي اللجنة إل عند النظر في الشكوى الدولية أو
سان  احترام حقوق اإلنى تسوية ودية للخالف قائمة علىأن تصل اللجنة إل: الحل األول
 وبالتالي تعد اللجنة تقريرها تثبت فيه الوقائع والنتائج التي توصلت إليها ويحال ،والشعوب

، ا الدول المعنية ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ويكون محتوى هذا التقرير سريىإل
  .)7(إال بناء على قرار من المؤتمر المذكوروال تملك اللجنة سلطة نشره 

  

 حل ودي، تضع تقريرها يتضمن التوصيات ى عدم توصل اللجنة إلفي حالة :الحل الثاني
 االستنتاج عندغير أنه  .)8(التي تراها مناسبة، ترفعه لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات

 عبر الشكوى أو الشكاوى مواقف تشكل انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق اإلنسان
 طلب مؤتمر ى المواقف، بناء عل عن هذهستفيضة تقوم اللجنة بإعداد دراسة م،والشعوب

 وال تملك اللجنة سلطة القيام بذلك من تلقاء نفسها، وما يمكن ،رؤساء الدول والحكومات
  .)9(أن تقوم به هو إخطار رئيس المؤتمر

  

 يتضمن النتائج والتوصيات  مفصالا اللجنة تقريرحرروعند إجراء هذه الدراسة، ت  
كما تقدم اللجنة، وفقا  . رؤساء الدول والحكومات مؤتمرى وترفعه إل،التي انتهت إليها

ى ـويكون أقص.  حول أنشطتهاا كل دورة عادية للمؤتمر تقريرفي من الميثاق، 54للمادة 
  رـنش هو الميثاق في عليها المنصوص للحقوق المنتهكة الدولة ىعل جزاء يمكن أن يوقع

  ــــــــــــــــــــــــ
لرئيس مبارك تأجيل تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة عـن  رات في شأن ذلك كمثل مطالبة ا رغم ذلك اتخذت اللجنة مباد     -1

 .net.hrinfo.www :راجع موقع األنترنت محكمة طوارئ ضد ثالثة مواطنين في قضية تفجيرات طابا،
  .853 المرجع السابق، ص ،ظيم الدولي اإلقليمي عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنأنظر -2
 .1995 أكتوبر6 من قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المؤخة في 111 راجع المادة -3
  .  من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب56 نص المادة أنظر -4
  .983-837  عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص صأنظر -5
  . Rusen ERGEC, op. cit, pp 62-61 :للمزيد من المعلومات حول هذا اإلجراء راجع  -6
  . من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب59/1 راجع المادة -7
  .864، ص  من الميثاق، راجع عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق52  وهذا ما يستخلص من نص المادة -8
  .  لحقوق اإلنسان والشعوب من الميثاق اإلفريقي58المادة  راجع -9
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ويمكن لرئيس اللجنة نشر ، )1(التقرير، وللمؤتمر سلطة البت في قضية نشر تقرير اللجنة
وهذا ، )2(والحكومات  شريطة أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول،التقرير الخاص بأنشطتها

  .تقارير محتويات الىلمؤتمر سلطة الرقابة علليعني أن 
 

  الفرع الثالث
  .ة اإلفرقيةن اللج"قضاء"

  

نسان ضئيلة ولم تسجل أية شكوى دولية، إل لحقوق اةإن حصيلة اللجنة اإلفريقي  
 شكوى واردة من األفراد لم تنته أية منها إلى قرار مؤتمر رؤساء الدول 212ومن بين 

لك يعد االجتهاد شبه رغم ذ. )3(والحكومات، الذي هو جهاز سياسي معرقل بنظام اإلجماع
  .)4(اثريالقضائي للجنة م

  

وتعرضت اللجنة اإلفريقية لجوانب عديدة تتعلق بالضمانات القضائية وبالخصوص 
وبشأن الحق في الحرية، رأت أن القبض الجماعي على . )5(فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة

 معدات المكتب، مواخدموظفي أحد المكاتب في مالوي واحتجازهم لالشتباه في أنهم قد است
تعسفيا وانتهاكا ألحكام كأجهزة الفاكس وناسخات المستندات لغايات تخريبية، يعد إجراء 

 بعد تنفيذ مدة جينسالالمادة السادسة من الميثاق اإلفريقي، وأن االستمرار في احتجاز 
كما . عقوبته إنما يشكل انتهاكا لما جاء في المادة السادسة هذه ويعتبر حجزا تعسفيا

، دون تهمة أو محاكمة "وفقا لهوى رئيس الدولة"اعتبرت القبض على شخصية سياسية، 
 عاما، بمثابة انتهاك للحق في الحرية المحمى بموجب المادة المشار إليها 12لمدة 
  .  )6(أعاله

  

، )7(رأت اللجنة األفريقية ضرورة إبالغ الشخص أثناء القبض بأسباب قبضه هذاو
   .)8(خرآالمثول على وجه السرعة أمام قاض أو مسؤول قضائي وكذلك الحق في 

  

 بدون تهمة أو محاكمة ا عام12 اللجنة األفريقية إحتجاز شخصية لمدة عتبرتكما ا
ودون السماح لها بالطعن في انتهاك حقها في الحرية أمام محكمة، يعد انتهاكا للمادة 

  . )9(من الميثاق األفريقي) أ-7/1(
   

أي شخص يقبض عليه أو يحتجز، على وجه السرعة، إلى قاض أو يجب أن يقدم 
القضائية، ويحق للشخص المذكور أن يقدم  خر يخوله القانون مباشرة السلطةآموظف 

  .)10(للمحكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو يطلق سراحه
  ــــــــــــــــــــــــ

   .سان والشعوب من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلن59/2 راجع المادة -1
  .  من الميثاق نفسه59/3راجع المادة  -2

 -3 Voir, Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit,  p 80.  
-4  Voir, Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op cit,  p 57. 

خالل دورتها  المتخذة [Res 4 (XI)92 ] الميثال الئحة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب رقم راجع على سبيل-5
 في الطعن بالحق المتعلقة اإلجراءات بشأن ،1992 مارس 09 و02العادية الحادية عشر المنعقدة في تونس ما بين 

  .arabic/or;frontlinedefenders.www :االنترنت موقع على اإلفريقية، اللجنة بقرار والمعروفة العادلة، والمحاكمة

  .org.arabic.amnesty.www :دليل المحاكمة العادلة، موقع األنترنتمنظمة العفو الدولية،  راجع -6
  . من قرار اللجنة اإلفريقية، المرجع السابق)ب(2الفقرة  أنظر-7
  .، المرجع نفسهة من قرار اللجنة اإلفريقي)ج(2 أنظرالفقرة -8
  .المرجع السابق منظمة العفو الدولية،  راجع -9

  .، المرجع نفسهة من قرار اللجنة األفريقي)ج(2 الفقرة أنظر -10
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ين دون نظر الدعوى، أو تحديد كما انتهت اللجنة األفريقية إلى أن التأخير لمدة سنت
من الميثاق ) د-7/1( للشروط المحددة في المادةاموعد لبدأ المحاكمة، يمثل انتهاك

كما رأت . ، التي تشترط ضرورة بدء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة)1(األفريقي
أخرى، أن احتجاز شخص لمدة سبع سنوات دون تقديمه إلى المحاكمة، يعد  في حالة

   .   ثابة انتهاك لمعيار المدة الزمنية المعقولة التي جاء بها الميثاق األفريقيبم
  

اللجنة األفريقية إلى أن الالجئين، من النساء واألطفال والشيوخ وقد انتهت 
 في أوضاع مؤسفة في رواندا، يمثل انتهاكا للمادة الخامسة من الميثاق زونمحتج

ـا للمـادة كم النيجيريـة بأثـر رجعـي انتهاتطبيـق المراسيـرت ـواعتب .األفريقي
    .)2( من الميثاق األفريقي7/2

  

من الميثاق األفريقي قد انتهكت، في ) ج-7/1(واعتبرت اللجنة األفريقية المادة
حالة فيرا وأورتون تشيروا في مالوي، ذلك بسبب حرمانهما من محام يدافع عنهما، في 

  . )3(اإلعداممحاكمتهما التي انتهت بمعاقبتهما ب
  

 قد انتهكت، األفريقي من الميثاق )4()ج-7/1(وانتهت اللجنة األفريقية إلى أن المادة
 حالة تعرض فيها محامي الدفاع لضروب بالغة من المضايقة والترهيب، حتى اضطر في

إلى االنسحاب من القضية، ولكن المحاكمة استمرت وأدانت المحكمة المتهمين، وصدرت 
    .)5(إلعدامبا ضدهم حكما 

 

   .)6( مناقشة شهود اإلثبات واستدعاء شهود النفي ومناقشتهمفيتهم الحق لمكما أن ل

  
  

   الثالثالمطلب
  الضمانات القضائية في إطار المحكمة اإلفريقية     

  

نة األخيرة، ففكرة و اآلى اإلفريقية لحقوق اإلنسان يرجع إلإن كان إنشاء المحكمة
جب و تجسيدها بمىإل )7("وسجال" من مؤتمراتطور  عرفتبلس، إنشائها ليست وليدة األم

  .)8( والشعوبالبروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
  ــــــــــــــــــــــــ

أن حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا   من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب علىد-7/1 تنص المادة -1
 ". محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدةحق "...:الحق

  .org.arabic.amnesty.www :موقع األنترنت راجع منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة، -2
   . المرجع نفسه-3
حق ...  في التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحقالحق"على أن من الميثاق اإلفريقي  ج-7/1 تنص المادة -4

  ".الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه
  .منظمة العفو الدولية، المرجع السابق -5
أن يكون من حق المتهمين، عند الفصل في :" ... من القرار اإلفريقي، المرجع السابق، على3 -هـ/2الفقرة  تنص -6

 مناقشة شهود اإلثبات بأنفسهم أو من قبل غيرهم، وأن يحصلوا على الموافقة على استدعاء ...التهم المنسوبة إليهم
  ".  الشروط المطبقة في حالة شهود اإلثباتسشهود النفي وأن يناقشوهم بموجب نف

عزت سعد السيد البرعي، المرجع : ، راجع في شأن ذلك1961 جانفي 07، في )نيجريا( تم انعقاد مؤتمر الجوس-7
 ، أحمد بطاطاش، الرقابة على حقوق اإلنسان في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية، مذكرة لنيل شهادة694ابق، ص الس

   .102، ص 2002الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
وق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي األقليمي، مرجع تر عبد الوهاب، الرقابة على حقي ش-: أنظر في شأن هذا التطور-8

  .79-78سابق، ص ص  
 .105- 102أحمد بطاطاش، المرجع السابق، ص ص   -                                       
  .875عزت  سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص   -                                 
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نشاء محكمة لحقوق اإلنسان والشعوب، بل استحدث لم يكتف التنظيم اإلفريقي بإ
بموجب الميثاق التأسيسي محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي، كما تم مؤخرا ضم المحكمتين 

  .في محكمة واحدة، أخذت تسمية المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان
  

ق اإلنسان ولذلك نتولى دراسة الضمانات القضائية في إطار المحكمة اإلفريقية لحقو
، وندرس الضمانات في إطار محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي )الفرع األول(والشعوب

ونستعرض أخيرا هذه الضمانات في إطار المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق ) الفرع الثاني(
  ). الفرع الثالث(اإلنسان

   األولىعالفر
  باإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعو المحكمةفي إطار ضمانات ال

   

 بموجب اتفاقية هو دخوله حيز ئإن الضمانة األساسية في كل جهاز دولي أنش
 لم .هابالتنفيذ، األمر الذي يتطلب التصديق على هذه االتفاقية من طرف الدول المخاطبة 

 البروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان اعتماد بين ما طويل زمنيمر 
 . ودخوله حيز التنفيذ،حكمة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بإنشاء م،والشعوب

، وصل إلى )1( تصديقات)04( أربع 2001 سبتمبر 01 ىفبينما بلغ عدد التصديقات إل
و دخل البروتوكول حيز  حقق النصاب القانونيو ،)2(2002 ماي 16دول في ) 05(خمس
 ، بالتالي منفذةصبحت المحكمةوأ ،)3( دولة15 وذلك بعد المصادقة عليه من طرف ،التنفيذ

 ىهذا اإلقبال السريع والمتزايد للدول اإلفريقية عل .)4(2004 جانفي 25منذ تاريخ 
رقابة   في جعل المحكمة جهازهاته اآلخريات نية ىيدل عل، )5(االعتراف بوالية المحكمة

  .توسع في االختصاص المكاني للمحكمةال ى ضمانا عليشجع ويعتبر وهذا ،فعال
  

 من طرف الدول األعضاء بامنتخ  أحد عشر قاضيا منتشكل المحكمة اإلفريقيةت
 والذين تتوفر ،تحاد اإلفريقي حاليا، من بين المرشحين الذين تتقدم بهم تلك الدولاإلفي 

 المعترف به ،فيهم شروط التخصص والخبرة في المجال القانوني والقضائي أو األكاديمي
ويتمتعون بأعلى قدر من االعتبار األدبي، وينتخبون  ب، والشعونحقوق اإلنسا في مجال
  .)6( مرة واحدة  للتجديد  قابلة سنوات لعهدة ست

    

) 06(يتم إنتخاب قضاة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لمدة ست
سنوات، من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية، ويؤخذ بعين اإلعتبار عند 

  . )7(إلفريقية وتقاليدها القانونية الرئيسيةا القضاة، تمثيل المناطق الرئيسية إنتخاب هؤالء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .105 أحمد بطاطاش، الرقابة على حقوق اإلنسان في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية، المرجع السابق، ص -1

 -2 Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 58.  
  

 من البروتوكول الخاص بالميثاق األفريقي إلنشاء المحمكة األفريقية لحقوق اإلنسان 34/3 إشترطت المادة -3
  .والشعوب  إيداع خمس عشرة وثيقة تصديق أو انضمام، لدخول البروتوكول حيز التنفيذ

  

  :  راجع في شأن ذلك-4
  .www.africa-union.org :ت لالتحاد اإلفريقي موقع االنترني-   

– Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 80. 
  . من بحثنا هذا101 دولة، راجع هامش الصفحة 24، 15/04/2007 حيث بلغ عدد التصديقات إلى غاية -5
، أنظر كذلك أحمد بطاطاش، المرجع السابق، 1997ل الخاص بالميثاق اإلفريقي لعام  من البروتوكو11 أنظر المادة -6

 .81- 80 ص ص السابق، ،المرجع..الدولي  التنظيم ظل في اإلنسان حقوق ر عبد الوهاب، الرقابة علىيتشو ،106 ص
     .شعوب، المرجع السابق من البروتوكول الخاص بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وال15و 14/2 راجع المادتين -7
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 من وراء نص البروتوكول على إعطاء االعتبار ا قانونياغير أننا ال نجد منطق
ما مع  تناسب، ذلك رغم أنه ي)1( الجنس أثناء عملية اإلنتخابفيالكافي للتمثيل المالئم 

  .)2(هومعمول به في التنظيم األوربي
  

ضايا يستحيل علينا تقييم ونظرا لحداثة المحكمة اإلفريقية وعدم تعرضها لق
 جتهاد القضائيواال هات ضوء قراراىالضمانات التي تمنحها من الناحية القضائية، أي عل

ونظام المحكمة ثم  ضوء أحكام البروتوكول ى فنكتفي هنا بتقييم تلك الضمانات عللها،
في ، وذلك في طريقة تعيين القضاة والضمانات الممنوحة لهم، والئحتها الداخلية

  .حاد اإلفريقيلالتالختصاصات واستقاللها الهيكلي والوظيفي في اتجاه األجهزة األخرى ا
  

إن كانت معظم الشروط التي يجب أن  تتوفر في العضو، من شروط التخصص 
والخبرة في المجال القانوني أو القضائي أو األكاديمي المعترف به في مجال حقوق 

ن االعتبار األدبي والخبرة القانونية العالية اإلنسان والشعوب، والتمتع بأعلى قدر م
هي الشروط نفسها التي يجب أن تتوفر في قضاة المحكمة ، )3(واألخالقيات المتميزة

، وكذلك الشرط الجديد )5(أو محكمة العدل الدولية في الهاي، )4(لحقوق اإلنسان األوربية
م الجمع بين منصب القاضي المتعلق بعدو ،الذي جاء به البروتوكول ولم يرد في الميثاق

عيب ن نانإال أخر من شأنه أن يمس باستقالله ونزاهته، آ وأي نشاط ،في المحكمة اإلفريقية
،  إعطاء االعتبار الكافي للتمثيل المالئم في الجنس أثناء عملية اإلنتخاباشتراطيها عل

  عكس،وانتخاب القضاة من طرف جهاز سياسي الذي هو مؤتمر الدول والحكومات
   .)6( البرلمان األوربيوهو ، هيئة منتخبة تشريعية طرفالتنظيم األوربي الذي ينتخب من

 

 جانب ذلك هناك جملة من الضمانات تتعلق بمزاولة الوظيفة، فيمارس القضاة ىإل
 لدولتهم، كما يعترف بالضمانات المتعلقة ناختصاصهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلي

 ويمنع،  في القانون الدولي للموظفين الدبلوماسيين  بها عترفبالحصانات واالمتيازات الم
 بصفتهم كموظفين أو ، القضاة في المحكمة النظر في قضية سبق لهم أن ساهموا فيهاىعل

 عليها تض في محكمة محلية أو دولية عرة أو قضا،طرافاأل ألحد ينمحامرين أو امستش
 القاضي أن ى فيجب عل. الخالف في لجنة بحثت سابقا في موضوعءضاأعالقضية، أو 

. رارات ونزاهتها، ولدعم استقالليتهايتخلى أو ينسحب من تلقاء نفسه لضمان استقاللية الق
، فيمنع كل متابعة ء منهااالنتهامنحت الضمانات للقضاة عند مباشرة مهامهم وحتى بعد و

  . )7(ضائيةضدهم أو محاكمتهم من أجل أرائهم المصرحة بمناسبة ممارسة وظائفهم الق
  

  ان ـاإلنس وقـلحق ةـاإلفريقي ةـفللمحكم اص،ـباالختص ةـالمتعلق الضمانات أما
  ــــــــــــــــــــــــ

اإلنسان  لحقوق اإلفريقية المحكمة إلنشاء اإلفريقي بالميثاق الخاص البروتوكول من 14/3و 12/2 المادتين أنظر -1
  .والشعوب

  .www.coe.int: األنترنت موقع على 2007 اإلنسان لسنة لحقوق األوربية خلى للمحكمة من النظام الدا14 راجع المادة -2

  . من البروتوكول ذاته11/1 أنظر المادة -3
الملحـق بهـا، علـى    ) 11( من البروتكول رقم21 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان  والمادة 39/3 أنظر المادة   -4

  .www.coe.int: موقع األنترنت

  .org.cij-icj.www :من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، على موقع األنتيرنتالثانية ع المادة راج -5
  

  .www.coe.int:، على موقع األنترنت)11( من البروتوكول رقم22 من االتفاقية األوربية والمادة 39/1 راجع المادة -6

 من البروتوكول الخاص بالميثاق اإلفريقي إلنشاء المحكمة اإلفريقية لحقوق 22 و17/4، 17/3، 17/2 راجع المواد -7
    .www.africa-union.org :اإلنسان والشعوب، على موقع االنترنيت لالتحاد اإلفريقي
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يا استشاريا أيمكن لكل دولة أن تطلب روواستشاري،  )1( اختصاص قضائيوالشعوب
 بمبادئ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، أو أية آلية حول مسألة قانونية تتعلق

وى، موضوع النظر أمام اللجنة ـة بدعـمتعلقة بحقوق اإلنسان بشرط أال تتعلق المسأل
  . )2(اإلفريقية
  

 ى فقائمة عل،الفرديةالشكاوى  أما ،فالمحكمة مختصة في نظر الشكاوى الدولية
 االختصاص في أي وقت ابتدء قبول  ويمكن إعالنقبول الدولة صراحة لهذا االختصاص،

 للمحكمة أن تسمح  غير أنه يجوز إستثناء. البروتوكولىمن تاريخ مصادقة الدولة عل
. )3(الحكومية ومجموعة من األفراد، برفع دعوى مباشرة  أمامها لألفراد أو المنظمات غير

اإلنسان   المتعلقة بحقوقمتاحةلوتطبق المحكمة أحكام الميثاق اإلفريقي وكافة اآلليات ا
  .)4(والتي صادقت عليها الدولة المعنية

 

أما الضمانات المتعلقة بالقرارات واألحكام التي تصدرها المحكمة، فتأمر باتخاذ 
 إلصالح الضرر، اإلجراءات المالئمة لتدارك الوضع، بما في ذلك دفع تعويض عادل

  .)5(ةن تأمر باتخاذ إجراءات وتدابير مؤقتفي الحاالت الخطيرة أو العاجلة يمكن لها أو
  

 وغير قابل اييصدر في جلسة علنية ويكون نهائوحكم المحكمة باألغلبية يتخذ 
 ربما يفسر ذلك بالعمل الموازي مع اللجنة .)7(، وهذا عكس المحكمة األوربية)6(الستئنافل

نات جديدة لم تكن ا بيغير أنه يمكن للمحكمة مراجعة حكمها إذا تبين لها وجود. اإلفريقية
 ى األطراف المعنية، وترسل نسخة منه إلىويبلغ الحكم إل. )8(تعلم بها وقت إصدار الحكم

مجلس الوزراء، الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الدول األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي و
  .)9(الجمعية العامة

  

تنفيذ واالمتثال الوهناك ضمانات تتعلق بالتزام الدول األطراف في البروتوكول ب
، )10(لمحكمةاللقرارات التي تصدرها المحكمة، وتكون في اآلجال المحددة من طرف 

. )11(المخالفة لمنطوق الحكم أرائهم أو للقضاة شخصيةال اآلراء ىتشير إل ويمكن لألحكام أن
   . التفاؤلىغير أن التنفيذ أسند لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات وهو أمر ال يبعث عل

  ــــــــــــــــــــــــ
علـى   الخاص بالميثاق اإلفريقي إلنشاء المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب          من البروتوكول  3 تنص المادة    -1

يشمل اختصاص المحكمة كّل الدعاوى والنزاعات التي تعرض عليها بشأن تفسير وتطبيـق الميثـاق وهـذا                 :" أنه
 كما تخـتص المحكمـة      –إلنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية         البروتوكول وأيا من وثائق حقوق ا     

  ".بالفصل في أي خالف يثور حول اختصاصها
  . من البروتوكول نفسه4 راجع المادة -2
  . من البروتوكول ذاته34/6 و5 راجع  المادة -3
  . من البروتوكول نفسه7 أنظر المادة -4
  :كذلكراجع ول ذاته،  من البروتوك27 راجع المادة -5
  

Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit, p 81. - 
 

   . الخاص بالميثاق اإلفريقي إلنشاء المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من البروتوكول28/1 أنظر المادة -6
  .لالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان) 11(قم  من البروتوكول ر44 أنظر المادة -7
  . من البروتوكول نفسه28/3 أنظر المادة -8
  .  من البروتوكول ذاته29/1 راجع المادة -9
 . من البروتوكول نفسه30 أنظر المادة -10
 . من البروتوكول نفسه28/7 أنظر المادة -11
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  نيالفرع الثا
  فريقيالعدل لالتحاد اإلفي إطار محكمة ضمانات ال

  

 تجسيدها وتم ،)1( محكمة العدل بموجب الميثاق التأسيسي  لإلتحاد اإلفريقيأنشئت 
وتعتبر الجهاز القضائي األساسي  ،)2(بموجب بروتوكول لمحكمة عدل اإلتحاد اإلفريقي

، غير أنه )4(من أحد عشر قاضيا، يتبعون الدول األطراف  وتتشكل، )3(لإلتحاد اإلفريقي
أن  يمكن وال .)5(حاد تعديل عدد القضاة إن دعت الضرورة إلى ذلكيجوز لمؤتمر االت

اس ـ على أساةـع القضـتوزيون ـويك ،)6(دةـيكون أكثر من قاض ينتمي إلى دولة واح
  . )7(اطق الجغرافيةـالمن

  

تتشكل محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي من قضاة مستقلين، منتخبين من بين 
ق الرفيعة والمتوفرين على المؤهالت الضرورية، التي األشخاص الذين يتمتعون باألخال

مجال القانون  في بها المعترف الكفاءة ذوي هم تتطلبها ممارسة المهام القضائية العليا، ممن
   .)9(العادل للجنسين التمثيل واجب بالتعيينات، القيام عند ،مراعاة ويجب ،)8(بلدانهم في الدولي

        
  

سنوات قابلة ) 06( لمدة ستلالتحاد اإلفريقي  العدليتم انتخاب قضاة محكمة
قضاة ممن انتخبوا في ) 05(للتجديد مرة واحدة، غير أنه تنتهي مدة والية خمسة

، بينما يمارس القضاة اآلخرون مدة )10(سنوات) 04(االنتخابات األولى عند انقضاء أربع 
قاض آخر لم تنته مدة واليته، ما ، ويتولى القاضي الذي تم انتخابه لخالفة )11(والية كاملة

  . )12(تبقى من مدة والية سلفه
 

يؤدي القاضي المنتخب قبل تولي مهامه، اليمين في جلسة علنية، على ممارسة 
 من 9/1 تامة، وذلك وفق نص المادة وحيادةوظيفته كقاض في االتحاد اإلفريقي بأمانة 

  . بروتوكول محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي
  

، وال يجوز القانون الدوليستقاللية قضاة المحكمة، فمضمونة طبقا ألحكام أما ا
لهؤالء اآلخرين المشاركة في المحاكمة بشأن أية دعوى كانوا قد شاركوا فيها كوكالء أو 

 لجنة مستشارين أو محامين ألحد األطراف، أو أعضاء في محكمة وطنية أو دولية، أو

  .  )13(في المسألة المحكمة حول ذلك تفصل الشك ةوعند إقام صفة أخرى، أية أو تحقيق
  ــــــــــــــــــــــــ

موجب  المعدلة ب)2001 ماي 16 لي 28 جـ ر رقم ( من الميثاق التأسيسي لإلتحاد اإلفريقي5 أنظر المادة -1
 . من هذا البحث100راجع هامش الصفحة ، 03/02/2003، لي )إتيوبيا(بروتوكول أديس أبيبا

 هذا البروتوكول خالل الدورة العادية الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلتحاد اإلفريقي  اعتمد-2
  .   من هذا البحث101، راجع هامش الصفحة 2003 جويلية 11، بتاريخ )موزمبيق(بمابوتو

    ).13/06/2007 لي 39 جـ ر عدد ( من بروتوكول محكمة العدل لإلتحاد اإلفريقي2/1 أنظر المادة -3
  . من البروتوكول ذاته3/1 أنظر المادة -4
  .  من البروتوكول ذاته3/2 أنظر المادة -5
  . من البروتوكول ذاته5/2و   3/4 أنظر المادتين -6
  . من البروتوكول ذاته3/6 أنظر المادة -7
  . من البروتوكول المذكور4 أنظر المادة -8
  . من البروتوكول ذاته5/3 أنظر المادة -9
    . من البروتوكول نفسه8/2اختيار هؤالء القضاة عن طريق السحب بالقرعة، أنظر المادة  يتم -10
  . من البروتوكول نفسه8/1  أنظر المادة-11
  . من البروتوكول ذاته8/3 أنظر المادة -12
  . من البروتوكول ذاته13 و 9 راجع المادتين -13
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تحاد اإلفريقي، جاء  أجل الحفاظ على استقالل وحياد قاضي محكمة العدل لالمن
أي نشاط آخر قد يؤدي إلى   معيتنافى منصب القاضيالنص في البروتوكول على أنه 

  .)1(د حول هذه المسألةيرالمساس باستقالله وحياده، وتفصل المحكمة في كل شك 
  

أيضا تمتع قاضي المحكمة طوال مدة واليته باالمتيازات ومن الضمانات 
    .)2(تع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدوليوالحصانات الكاملة التي يتم

  

أما االختصاص الشخصي للمحكمة، فيحق لكل دولة طرف في بروتوكول محكمة 
، كما يحق ذلك للمؤتمر والبرلمان وأجهزة االعدل لالتحاد اإلفريقي تقديم دعوى أمامه

 يكون أحد ،نظر في نزاعليس للمحكمة والية ال. اإلتحاد األخرى التي يخولها المؤتمر
أطرافه دولة عضو في االتحاد لم تصادق على بروتوكول المحكمة، كما ال تقبل هذه 

  .  )3(األخيرة، شكال، أية دعوى تتقدم بها أمامها دولة غير عضو في االتحاد
  

، واستشارياالختصاص الموضوعي للمحكمة، فلهذه األخيرة اختصاص قضائي  أما
ليها طبقا ألحكام القانون التأسيسي أو البروتوكول، عات التي تحال تنظر في جميع الخالفو

سير وتطبيق   أو صالحية فوالتي  يتعلق موضوعها بتفسير القانون التأسيسي وتطبيقه، ت
 مسألة ة المعتمدة في إطار االتحاد أو أيالوثائق القانونية اإلضافيةمعاهدات االتحاد أو كافة 
  .)4(ليتتعلق بأحكام القانون الدو

  

مرحلة كتابية وأخرى : أما إجراءات المتابعة أمام المحكمة، فتتم على مرحلتين
اإلجراءات المتعلقة بإبالغ المحكمة واألطراف  كل في الكتابية المرحلة تتمثل .شفهية

  . )5(وأجهزة االتحاد، وكذلك تقديم الطلبات والدفوع، إضافة إلى المستندات المدعمة لها
  

 سواء من تلقاء نفسها أو بناء ،حكمة علنية، ما لم تقض عكس ذلكتكون جلسات الم
يجوز تمثيل األطراف أمامها بوكالء، كما يجوز ، و)6(على طلب أحد أطراف الدعوى

ألطراف االستعانة، عند االقتضاء بمستشارين أو محامين أمامها، كما الهؤالء اآلخرين أو 
ولضمان .  أو من ينوب عنهالمفوضيةس يجوز تمثيل أجهزة االتحاد عند االقتضاء، رئي

 األطراف االمتيازات و يم ومحاير وكالء ومستشالأحسن تمثيل أمام المحكمة خو
   .)7(الحصانات الضرورية لممارسة مهامهم باستقاللية

  

جح يراألصوات  تساوي حالة وفي الحاضرين، القضاة بأغلبية قراراتها  المحكمةتتخذ
ويحق لكل قاض إرفاق رأيه الشخصي في حالة ما . )8(اسةصوت القاضي الذي يتولى الرئ
 تصدر قرارات المحكمة في جلسة علنية وتكون مسببة، .)9(إذا كان الحكم ال يعكس موقفه

  طرف هؤالء من عليـها التوقيع ويتم المداوالت، في وتتضمن أسماء القضاة الذين شاركوا
  ــــــــــــــــــــــــ 

  .)13/06/2007 لي 39 جـ ر عدد (بروتوكول محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي من 15 أنظر المادة -1
  .  من البروتوكول ذاته14 أنظر المادة -2
  .  من البروتوكول ذاته18 أنظر المادة -3
  . من البروتوكول ذاته19 راجع المادة -4
  . من البروتوكول ذاته24 أنظر المادة -5
  .ه من البروتوكول ذات26 أنظر المادة -6
  . من البروتوكول ذاته23 أنظر المادة -7
  . من البروتوكول ذاته34 راجع المادة -8
  . من البروتوكول ذاته36 أنظر المادة -9
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  .)1(ن ويصادق عليه الرئيس وكاتب الضبطياآلخر
  

، غير )3(، وهي ملزمة بالنسبة لألطراف المتنازعة)2(المحكمة أحكاما نهائية صدرت
 يوما، انطالقا من 90ابيا بالنسبة ألحد األطراف، تكون له مهلة حكم غيالأنه إذا صدر 

ويالحظ هنا أن هذه المعارضة ال توقف األحكام الصادرة، . تاريخ التبليغ لتقديم معارضة
     .)4(ما لم تقض المحكمة خالف ذلك

     

 إلى أنه يمكن للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب راتجدر المالحظة أخي
ف الدعوى، اتخاذ إجراءات تحفظية للحفاظ على حقوق األطراف، وذلك إلى أن يتم أطرا

  .)5(الفصل نهائيا في الدعوى
  

  لثالفرع الثا
  .)6(اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسانفي إطار المحكمة ضمانات ال

  

 أن ،)8(قد قرر خالل دورته العادية الثانية )7(رغم أن مؤتمر االتحاد اإلفريقي
إلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تظل منفصلة ومتميزة عن محكمة العدل المحكمة ا

ن يهاتالقرار، وقرر إدماج  عن هذا) 9( تراجع في دورته الثالثةهلالتحاد األفريقي، إال أن
   .)10( في محكمة واحدةنيالمحكمت

    

 ضم محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي والمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان جاء قرار
ن على التوالي خالل ي، المتخذ83 و45والشعوب إثر قراري مؤتمر االتحاد اإلفريقي رقم 

  .)12(والخامسة )11(دورتيه الثالثة
  

 اعتمد مؤتمر االتحاد اإلفريقي، خالل دورته الحادية 2008وفي الفاتح من جويلية 
ة للعدل ، البروتوكول الخاص بالمحكمة اإلفريقي)مصر(عشرة المنعقدة في شرم الشيخ

  . وحقوق اإلنسان، ونظامها األساسي في وثيقة واحدة
  

 بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان ألغيإذ بموجب البروتوكول المشار إليه 
 والشعوب الخاص بإنشاء المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وبروتوكـول

  مـاس  أخذت واحدة، محكمة في متينالمحك هاتين دمج وتم ،لالتحاد اإلفريقي محكمة العدل
  ـــــــــــــــــــــــ 

  .)13/06/2007 لي 39 جـ ر عدد (من برتوكول محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي 3 و2، 35/1 أنظر المادة -1
  . من البروتوكول ذاته35/4 أنظر المادة -2
  . من البروتوكول ذاته37 أنظر المادة -3
  . روتوكول ذاته من الب32/3 أنظر المادة -4
  . من البروتوكول ذاته22 أنظر المادة -5
  . من بحثنا هذا101 راجع هامش الصفحة -6
أ من الميثاق التأسيسي لإلتحاد    -5/1   مؤتمر االتحاد اإلفريقي هو جهاز من أجهزة اإلتحاد اإلفريقي، راجع المادة-7

  . هذا من بحثنا100اإلفريقي، المرجع السابق، أنظر هامش الصفحة 
  . 2003في شهر جويلية ) موزمبيق(عقدت هذه الدورة في مابوتو -8
  .2004 جويلية 8 و6ما بين ) إثيوبيا( عقدت هذه الدورة في أديس أبيبا -9
  .org.arabic.nestyam.www :، على موقع األنترنت... راجع منظمة العفو الدولية، المحكمة اإلفريقية-10
  . 2004 جويلية 8 و6ما بين ) إثيوبيا( عقدت هذه الدورة في أديس أبيبا-11
  . 2005 جويلية 5 و4ما بين ) ليبيا( عقدت هذه الدورة في سيرت -12
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  ، )1(الوحيدة، أو المحكمة المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان
  

  

األهداف المسطرة من اإلنسان لتحقيق جاء إنشاء المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق 
، ودعم ومساندة طرف االتحاد اإلفريقي، من بينها االلتزام بحل النزاعات بطريقة سلمية

مهمة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واللجنة اإلفريقية للخبراء في ميدان حقوق 
  .)2(الطفل ورفاهيته

  

وتتشكل  ،)3( األساسي لالتحاد اإلفريقيتعتبر محكمة العدل وحقوق اإلنسان الجهاز
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك من ستلمدة  )5(ينتخبون، )4(من ستة عشر قاضيا

بين المرشحين المقدمين من طرف الدول األطراف في البروتوكول المنشئ للمحكمة 
ستقالل والنزاهة، ، والذين يجب أن يتوفر فيهم اال)6(الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي

القانون والشروط الضرورية لممارسة الوظائف السامية في دولتهم، أو من بين رجال 
  .)7(ن، ويتمتعون بأعلى قدر من االعتبار األدبيالمتخصصين في القانون وحقوق اإلنسا

  

إن استقالل قضاة المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان مضمونة وفقا لما ينص 
المحكمة في تصرفاتها بمبادئ العدل وفي إطار االستقالل  ن الدولي، كما تتقيدعليه القانو

والحيدة، وال تخضع كما ال يخضع القضاة التابعين لها، خالل مزاولتهم لوظائفهم القضائية 
  .  )8(ألي شكل من أشكال الرقابة

  

يمنع استقالل ونزاهة قضاة المحكمة هؤالء اآلخرين مزاولة وظائف وكيل أو 
كما تتعـارض ممارسـة بعض . ستشار أو محام في قضية عرضت أمامهـمم

األنشطـة ال تتالءم مع متطلبات استقالل ونزاهة الوظيفة القضائية، وفي حالة الشك 
كما يقع التزام على عاتق القاضي بعدم المشاركة في . )9(تفصل المحكمة في تلك المسألة

  .)10( وعليه أن يعلن ذلككل قضية سبق له أن نظر فيها بأية صفة كان
  

عكس المحكمتين األوربية واألمريكية اللتين يعين فيهما القاضي تلقائيا في القضايا 
، فالنظام األساسي للمحكمة )11(التي تكون فيها الدولة التي يتبـع لـها طرفـا النزاع

  لدولة التي ا تكون أين القضايا النظر في القاضي على يمنع للعدل وحقوق اإلنسان اإلفريقية
  ــــــــــــــــــــــــ  

من البروتوكول الخاص بالمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان، غير أنه وفقا  المادتين األولى والثانية أنظر -1
 من البروتوكول ذاته، يبقى الميثاق اإلفريقي الخاص بإنشاء المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 7للمادة 

مفعول لمدة سنة، أو لكل مدة يحددها مؤتمر االتحاد اإلفريقي، بعد دخول حيز التنفيذ البروتوكول المنشئ ساري ال
  . للمحكمة الجديدة، وذلك للسماح للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان بتحويل صالحياتها إلى المحكمة الجديدة

  .org.union-africa.www :، على موقع األنترنتنراجع ديباجة بروتوكول المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسا-2

  . من النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان الملحق بالبروتوكول المنشئ لها2/1 أنظر المادة -3
  . من النظام األساسي نفسه3ضاة، أنظر المادة عدد الق مراجعة المحكمة، طلب على بناء االتحاد، لمؤتمر يمكن أنه  غير-4
 من النظام 7/1 ينتخبون من طرف المجلس التنفيذي لالتحاد، ويتم تنصيبهم من طرف مؤتمر االتحاد، أنظر المادة -5

  .األساسي للمحكمة
قة الغربية  قضاة ماعدا المنط3 حيث تمثل كل منطقة جغرافية إلفريقيا، المحددة بقرار مؤتمر االتحاد، بموجب -6

  .  من النظام األساسي للمحكمة3/3 قضاة، أنظر المادة 4الممثلة بموجب 
  .  من النظام األساسي للمحكمة4 أنظر المادة -7
  . من النظام األساسي للمحكمة12 أنظر المادة -8
  .من النظام األساسي للمحكمة 13/1 أنظر المادة -9
  .حكمةمن النظام األساسي للم 14/1 أنظر المادة -10
  . من االتفاقية األمريكية55من النظام األساسي للمحكمة األوربية والمادة  26/1  أنظر المادة-11
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  .)1(يتبع لها طرف فيها
  

المحكمة الجديدة، فلها اختصاصات قضائية واستشارية، ولها والية على جميع أما 
ميثاق التأسيسي لالتحاد القضايا والمنازعات المقدمة أمامها، والتي تتعلق بتفسير وتطبيق ال

اإلفريقي، وكذلك تفسير وتطبيق والنظر في مدى صالحية االتفاقات المبرمة في إطار 
االتحاد اإلفريقي، وكذلك في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية سابقـا ومن بينها الميثـاق 

  . )2(اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
   

 وحقوق اإلنسان لألفراد والمنظمات واعترف بروتوكول المحكمة اإلفريقي للعدل
غير الحكومية، بالحق في اللجوء مباشرة إلى هذه األخيرة، بالشرط أن تصرح الدولة 

  .)3(المعنية بانعقاد اختصاص المحكمة للنظر في هذا النوع من الشكاوي
  

: أما التنظيم الهيكلي للمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان، فتتكون من قسمين
 قضاة، يختص بالنظر في القضايا المعروضة أمامه 8لشؤون العامة، يتشكل من قسم ا

 تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان ء من النظام األساسي ذاته، باستثنا28طبقا ألحكام المادة 
 8والشعوب، التي تدخل ضمن اختصاص قسم حقوق اإلنسان الذي يتشكل أيضا من 

   .)4(فة أو عدة غرفكما يمكن لكال القسمين إنشاء غر.  قضاة
   

تكون جلسات المحكمة علنية، ما لم تقض من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب 
 يوما بعد نهاية المداوالت، 90، وتفصل في القضايا في ميعاد )5(الخصوم، خالف ذلك

بموجب قرارات تتخذ بأغلبية القضاة الحاضرين، وتكون مسببة، ويشير فيها إلى أسماء 
ن في المداوالت، ويتم اإلمضاء عليها من طرفهم ويبلغ إلى أطراف القضاة الحاضري

  .)6(الدعوى والمجلس التنفيذي، الذي يسهر على تنفيذها
  

 غير أنه يمكن للمحكمة مراجعة حكمها إذا تبين ،)7(تصدر المحكمة قرارات نهائية
م معارضة ، كما يمكن تقدي)8(لها وجود دالئل جديدة لم تكن تعلم بها وقت إصدار الحكم

غير أن .  يوما من تاريخ تبليغ القرار90ضد القرارات الصادرة بصفة غيابية، في ميعاد 
  . )9(المعارضة ال توقف تنفيذ القرار المعارض، ما لم تقض المحكمة عكس ذلك

   
 يعاب على البروتوكول المتضمن إدماج المحكمتين على أنه لم يوضح ما إذا كانت 

إنصاف  ق اإلنسان والشعوب ستتمتع بكامل واليتها لتوفير سبلالمحكمة اإلفريقية لحقو
فعالة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان المصونة بموجب الميثاق اإلفريقي لحقوق 

  .  )10(اإلنسان والشعوب، وإن لم يتم هذا اإلدماج لتأخير إنشاء محكمة إفريقية فعالة
     ــــــــــــــــــــــــ

  . org.union-africa.www :على موقع األنترنت من النظام األساسي للمحكمة، 14/3  أنظر المادة-1

  . من النظام األساسي للمحكمة28 أنظر المادة -2
  . من النظام األساسي لهاو/30 من بروتوكول المحكمة، والمادة 8/3 أنظر المادة -3
  .  من النظام األساسي للمحكمة19 و17 و16 أنظر المواد  -4
  . من النظام األساسي ذاته39 أنظر المادة -5
  . من النظام األساسي ذاته43 و42 أنظر المادتين -6
  .من النظام األساسي ذاته 46/2 أنظر المادة -7
  . من النظام األساسي ذاته48/1 أنظر المادة -8
  . من النظام األساسي ذاته41/3 أنظر المادة -9
  .www.amnesty.org : راجع منظمة العفو الدولية، االتحاد اإلفريقي، على موقع األنترنت-10
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  الفصل الثالث
   الضمانات القضائية في التنظيم الوطني 

  

 في مقدمة بحثنا هذا، أن الغاية األساسية من وراء دراستنا لهذا أشرنا أنلقد سبق 
ضائي الجزائري في مجمله مع الطابع الموضوع، هو التوصل إلى مدى مالءمة النظام الق

الذي رسمه التنظيم الدولي، ذلك خاصة إذا علمنا أن الجزائر من الدول التي صادقت على 
  .  )1(األساسية بشأن حقوق اإلنسان االتفاقات الدولية

  

نستهل دراستنا هذه بالبحث في المبادئ الدستورية، باعتبار الدستور القانون 
ذلك للتوصل إلى تحديد المبادئ العامة التي تحكم النظام القضائي األساسي في الدولة، و

 تحديد تلك المبادئ العامة عند نتوقف أن الغير أنه لتقييم نظام معين يجب . الجزائري
الدستور، إذ إن كانت تلك القواعد تمتاز بالسمو إال أنها تتسم بالعمومية  المحددة في

لتالي يستلزم علينا البحث أوال إن لم يكن هناك ، وباضةيالعروعبارة عن إعالن الخطوط 
تحديد لتلك المبادئ في أحكام الدستور في حد ذاتها، وثانيا عن مدى ترجمتها في 

  . عنصر الشرعية في النصوص القانونية النصوص القانونية، أي البحث في مدى توفر
  

ئي األنجع وكما سبق أن قلنا فميثاق حقوق اإلنسان، إن رسم طابع النظام القضا
لضمان حقوق اإلنسان كحد أدنى من الضمانات القضائية، فإنه ال يفرض نظاما معينا على 

  .الحرية في اختيار نظامها القضائي الدول، فترك لها
  

إن كان التنظيم الدولي ال يفرض على الدول أن يكون نظامها القضائي مؤسسا على 
 القضاء العادي، أو أن تضمن ازدواجية القضاء، أي وجود قضاء إداري إلى جانب

 الحق في الطعن الدستوري، بإقامة قضاء متخصص في هذا الشأن، إال أنه نص المواطينه
على ضرورة ضمان لكل فرد الحق في الطعن الجدي في حالة انتهاك الحقوق والحريات 

ممارسته لوظائفه ، حتى ولو كان المتسبب في الخرق هو شخص أثناء لهاألساسية 
  . وكما نص على مبدأ الشرعية واحترام القانون،الرسمية
  

إن كان إقرار هذه المبادئ األساسية للقضاء أمرا مهما والبد منه، إال أنه غير كاف 
إلقامة أجهزة قضائية فعالة، بل البد من ضمان الظروف األساسية لتأدية مهامها، وأن 

 بقرار ملزم التنفيذ حتى تكون تلك األجهزة مؤهلة للفصل في النزاعات المعروضة عليها
وإن صدر ضد أجهزة الدولة، وأن يتوصل إلى ذلك القرار بعد مراعاة مجموعة 

  .الضمانات التي تطلبها فاعلية العدالة
  

 التي تسبقها المراحل تعني بل فقط، بالمحاكمة تتعلق ال القضائية وأخيرا، فالضمانات
 وقد هذه الضمانات، تطبيق كيفية على رقابة بإجراء وذلك ،الحكم صدور بعد ما إلى وتمتد
  . أو دولية وطنية أجهزة تمارسها قد كما سياسية، أو قضائية، الرقابة هذه تكون

  

ثم على ) بحث األولالم( ذلك نتناول الضمانات القضائية في المبادئ الدستوريةلو   
مانات وأخير نتطرق إلى الرقابة على ممارسـة هذه الض) بحث الثانيالم( ضوء القضايا

 ).بحث الثالثالم(القضائية 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . من بحثنا هذا5 راجع هامش الصفحة -1
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   األولبحثالم
   ضوء المبادئ الدستورية والقانونيةىالضمانات القضائية عل

  

ا على الدولة، لكنه نا معييا قضائم أن التنظيم الدولي ال يفرض نظاسبق أن قلنا لقد
ظام القضائي الذي يعد الحد األدنى من الضمانات، وترك تفاصيل ا من النعرسم طاب

ويدخل في . السلطة القضائية إحدى رموز سيادة الدولة الدولة باعتبار الختصاص تنظيمه
ذلك الحد األدنى شروط حسن إدارة مرفق العدالة، من المساواة أمام القضاء واستقالله 

األساسية، ثم  الة إنتهاك حقوقه وحرياتهح في  الطعن للشخصسبيلوكذلك ضمان  وحياده،
 .أجهزة الدولة صالح غير في صدر التنفيذ ولو حكم ملزم صدوربعادلة تنتهي  محاكمة ضمان

  

ل إلى مدى توافق النظام القضائي الوطني مع ذلك الطابع توصومن أجل ال
ضروري  جاءت بها المواثيق الدولية بشأن حقوق اإلنسان، رأينا من الالتيوالمعايير 

البحث عن المبادئ األساسية التي رسمها المؤسس في الدستور الجزائري، وذلك لتفحصها 
وإجراء مقارنة مع ما على ضوء المبادئ األخرى المنصوص عليها في الدستور ذاته، 

إن كانت و األخرى، خاصة التي اعتبرت من الدول الديمقراطية دساتير الدول جاءت بها
  . (1)انتقاداتص وهي  بدورها تعاني نقائ

  

ثم إن قضية حماية حقوق اإلنسان ليست مسألة إعالن عن مبادئ عامة، بل للقيام    
بالدور المنوط به المتعلق بحماية حقوق اإلنسان وحرياته، ال يكتفي القاضي بهذه المبادئ 

ومن أجل ذلك عليه تفسير القانون .  إلى نصوص دقيقة وواضحةجاحتالعامة، بل ي
  . ية ومقصود المشرع وذلك  للتوصل إلى التطبيق السليم للقانونالستنتاج ن

  

غير أن التطبيق السليم ال يكفي وحده لضمان الحقوق والحريات، كما لو كان هذا    
، أو ال يتوافق مع المبادئ الدستورية، ولذلك يجب أن يكون للقاضي الالقانون ليس عاد

  .اختصاص النظر في مدى دستورية القوانين
  

 المبادئ العامة للقضاء، ىعل  الخاص بالسلطة القضائيةلقد نص الدستور في الفصل      
 المساواة ىنص علكما أن السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون، على  وأكّد

  .)2(أمام القضاء
    

إن كان الدستور الجزائري قد أكّد الطابع السلطوي للقضاء إال أنه حدد في أحكام 
ا الطابع، لذلك قبل البحث في مدى توفر متطلبات الضمانات القضائية في النظام أخرى هذ

 في الجزائر، ومن أجل وصف السلطة القضائيةالقضائي الجزائر، علينا التأكد من صحة 
في المطلب األول، ونتناول  ذلك  نتولى دراسة السلطة القضائية ما بين التأكيد والتحديد

ت القضائية على ضوء مبادئ النظام القضائي الجزائري، في المطلب الثاني الضمانا
  .   ضمانات القضاة في المطلب الثالثىونتطرق إل

  ــــــــــــــــــــــــ
 :  ومن أمثلة ذلك، المثال الفرنسي الذي أنتقد عدة مرات من طرف المحكمة األوربية، راجع-1
  .               من بحثنا هذا76 و 75 الصفحتين  - 

- Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op cit, pp 207-208. 
- Henri OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op cit,  pp 146-147. 

  :، راجع05/03/2009والمرة األخيرة ترجع إلى تاريخ .
- CEDH, arrêt Barraco c/France, du 05/03/2009, requête n° 31684/05, le site internet: www.echr.coe.int. 

، 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 من الدستور الجزائري لسنة 140 و138المادتين  راجع -2
  .08/12/1996، الصادر في 76لرسمية، العدد ، المنشور في الجريدة ا07/12/1996المؤرخ في 



 122 

   األولمطلبال
  بين التأكيد والتحديد  ما القضاء سلطة

  

 أدرج السلطة القضائية في الفصل المؤسسنستهل هذا الموضوع باإلشارة إلى أن  
 ةالثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات، وبعد أن خصص الفصل األول للسلط

ربما يعكس هذا الترتيب األهمية التي يوليها . ل الثاني للسلطة التشريعيةالتنفيذية والفص
   . لهذه السلطاتالمؤسس

  

ا ـة، يستلزم علينـقبل البحث عما إذا كانت السلطة القضائية في الجزائر مستقل
ة ـروط التي يجب توفرها لنكون أمام سلطـنحدد الش و،البحث عما إذا هي سلطة

 وفي .ريـاء الجزائـر تلك الشروط في القضـتوف دىـفي مة، وبعد ذلك نبحث ـعام
 1989 أنه رغم وصف القضـاء الجزائري في دستوري )1(هذا الصـدد يـري البعض

وجـود مانعين ل السلطـة، وذلك مركـز بسلطـة مستقلـة إال أنه ال يرقى إلى 1996و
  :أساسين، لتحقيق ذلك وهما

  

التنفيذية على العمل القضائي، ويتمثل المانع  األول في هيمنة السلطة المانعيتمثل 
الجهات القضائية على نفسها، بتحديد صالحياتها في  الثاني في الرقابة الذاتية التي تمارسها

، ويضاف إلى هذا عدم تخويل القضاء صالحية الرقابة )2(غياب نصوص يلزمها بذلك
ليا للدولة المؤسسة بموجب على أعمال السلطة التشريعية، وكذلك عدم تنصيب المحكمة الع

  .)3( لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة1996 من دستور 158المادة 
  

إن البحث عن مدى توافر الضمانات القضائية في التنظيم القضائي الوطني يؤدى 
بنا إلى البحث عن الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية، ذلك في حالة اعتبارها سلطة، 

 فالضمان )4(السلطتين التشريعية والتنفيذية، ألن كما سبق أن أشرنا إليه من على كّل
  .يفترض حماية الحقوق والحريات ضد كل اإلنتهاكات حيثما تصدر

  

في الجزائر، " السلطة القضائية"غير أنه عند البحث في مدى توفر هذه الشروط في 
) الفرع األول(شريعيةنالحظ عدم تخويل القضاء سلطة الرقابة على أعمال السلطة الت

وأخير نالحظ ) الفرع الثاني(وكذلك محدودية الرقابة القضائية على تصرفات اإلدارة 
  ).لفرع الثالث(هيمنة السلطة التنفيذية على العمل القضائي 

    

  الفرع األول
  عدم تخويل القضاء سلطة الرقابة

   أعمال السلطة التشريعيةى عل
  

 تمارسها السلطة القضائية على السلطة التشريعية التي يجب أن إن الرقابة األولى
  السلطة  أعضاء باعتبار ذلك ويقاس التشريعي، بالعمل المكلفة الهيئة مشروعية مدى هي

 ــــــــــــــــــــــــ
 راجع في هذا الشأن، بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، دار األمل للطباعة - 1 

 . 89، ص2002لنشر والتوزيع، وا
من بين تلك الحدود، يرى الكاتب استثناء بغير وجه قانون من رقابة القضاء و .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -2

أعمال السيادة، وكذلك عدم جواز توجيه أوامر لإلدارة أو تطبيق وصف اإلداري بعض تصرفات اإلدارة، تأخذ 
  . الى تنفيذ القرارات الصادرة ضدهعليها الغرامة التهديدية  لحملها ع

  .84-83بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
   . من هذا البحث10  راجع الصفحة-4
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، )1(التشريعية فيما عدا ثلث أعضاء مجلس األمة الذي يعينه رئيس الجمهورية،  ينتخبون
 إال أن ،تي هي  مصيرية بالنسبة للحقوقغير أنه رغم أهمية أعمال هذه السلطة  ال

أو  )2(ل يومين للطعن في قرار متضمن رفض الترشحآجالمشرع لم يخصص إال 
التي  تالقرارا كما أن ،)3(مشروعية عملية التصويت، أمام الجهات القضائية المختصة

ها ال يمكن الطعن فيو تكون نهائية ، المختصة في هذا المجالتصدر عن الجهات القضائية
    .)4(إال عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

   
 ثم إن المؤسس الجزائري لم يخول الجهات القضائية مهمة الرقابة على دستورية

 من 163القوانين، بل أولى هذه المهمة للمجلس الدستوري الذي تم تأسيسه بموجب المادة 
عتبارات، نذكر منها النص ، والذي ال يعتبر جهة قضائية لمجموعة من اال1996دستور 

على هذا المجلس في الباب الثالث، تحت عنوان الرقابة والمؤسسات االستشارية وليس 
، )5( تشكيلته األعضاء غير القضائيين على، كما يغلبالقضائيةتحت عنوان السلطة 

  .)6(ال تدخل ضمن العمل القضائيالتي  جملة من المهام  إليه ذلك إسنادىيضاف إل
  

ترف المؤسس لمجلس الدولة بدور استشاري، يتمثل في عرض عليه لقد اع
، إلبداء رأيه ويقترح التعديالت التي )7(مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء

 01-98 من القانون العضوي 4أن المادة وهنا تجدر اإلشارة إلى . )8(يراها ضرورية
اغتها األولية نصت على األوامر المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه، في صي

التي بموجبها يشرع رئيس الجمهورية، قبل أن يلغيها المجلس الدستوري لمخالفتها ألحكام 
   . )9( من الدستور المشار إليه أعاله119المادة 

  

 المنوط بمجلس الدولة بموجب هذه المادة، والذي  االستشاريرغم أهمية هذا الدور
ليا، إال أنه بالمقارنة مع مجلس الدولة الفرنسي والمصري، تبقى ينفرد به دون المحكمة الع

ساس هناك من رأى في مجلس األعلى هذا  و.)10(المهمة مبتورة على عدة أصعدة هذه
  .)11(غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مجال التشريع الدولة أنه يشكل

 

  ــــــــــــــــــــــــ 
  .1996 من دستور 101 راجع نص المادة -1
، المعدل والمتمم، المتضمن القانون 1997 مارس 6 المؤرخ في 07- 97 األمر رقم   من86/3 راجع المادة -2

  ). 1997 مارس 6 المؤرخة في 12جـ ر عدد (العضوي المتعلّق بنظام اإلنتخابات
  . من األمر نفسه92/1 راجع المادة -3
  . من األمر ذاته92/4 راجع المادة -4
  .1996 من دستور 164لمادة  راجع نص ا-5
  .74-73  راجع في هذا الشأن، بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص-6
  .  1996 من دستور 119/3 راجع نص المادة -7
، المتعلق باختصاصات 1998 ماي 30 المؤرخ في 01- 98 من القانون العضوي رقم 12 و4 راجع المادتين -8

  ).1998 لسنة 37جـ ر عدد ( الدولة وتنظيمه وعملهمجلس
  : راجع في شأن ذلك-9
- 1عبد الرزاق زوينة، الرأي االستشاري لمجلس الدولة، والدة كاملة ومهمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد  -   

 .26 و25، ص 2002
  .304-300 ص النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، عمار بوضياف، -   
 .31 راجع عبد الرزاق زوينة، الرأي االستشاري لمجلس الدولة، والدة كاملة ومهمة مبتورة، المرجع السابق، ص -10
  .  300 المرجع السابق، ص  النظام القضائي الجزائري، عمار بوضياف،-11
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إلى جانب هذا الدور االستشاري، يقدم مجلس الدولة آراء تفسيرية بشأن النصوص 
ية المفعول، وفي شأن ذلك سبق له أن قدم رأيا تفسيريا بخصوص المادة القانونية سار

، المتعلق بإجراءات تنفيذ 08/01/1991، المؤرخ في 91/02الثامنة من القانون رقم 
بعض األحكام القضائية، وأنهى بالقول أن القرارات القضائية الصادرة في المواد 

 قابلة للتنفيذ رغم المعارضة واالستئناف، اإلدارية، والممهورة بالصيغة التنفيذية، تكون
ولهذا الرأي أهمية بالغة، . )1( من قانون اإلجراءات المدنية171وذلك تطبيقا لنص المادة 

بما أنه سمح بتنفيذ العديد من القرارات الصادرة لصالح األفراد، ذلك خاصة تلك 
  .منفعة العامةالمتضمنة الحكم بمبلغ التعويض لصالح منزوعي الملكية من أجل ال

  

يستنتج مما سبق ذكره أن القضاء الجزائري ال يوفر ضمانة فيما يخص الشرعية 
الدستورية، ألن المؤسس لم يخول الجهات القضائية الرقابة على دستورية القوانين، وهذا 

فإسناد هذه المهمة في الجزائر لمجلس .   الفرنسي والمصرينيالقضائيعكس النظامين 
م تقليد تسميته دون التقليد في الصالحيات المخولة له، اليشكل ضمانة دستوري، الذي ت

، وال يحق إخطاره )2(ألن هذا المجلس ال يعتبر هيئة قضائية، كما سبق أن ذكرناه أعاله
 الشك حول استقاللية فيراود، كما أنه بالنظر إلى تشكيلته )3(إال من طرف ثالثة أشخاص

  ".  قضائه"أعضائه ومصداقية 
    

در اإلشارة إلى مزايا استحداث فكرة القانون العضوي في النظام التشريعي تج
الجزائري وذلك ألنه يضع التزاما على المجلس الدستوري بأن يبدي رأيه وجوبا في مدى 

  .)4(، وقبل صدورها القوانين بعد أن يصادق عليها البرلمانهذهدستورية  
  

  الفرع الثاني
  تصرفات اإلدارة ىمحدودية الرقابة القضائية عل

 

ليست كل أعمال اإلدارة تخضع لسلطان القاضي، وعكس ما هو معني ذلك أنه 
معمول به في فرنسا أين تخضع أغلبية أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القاضي، بما في 
ذلك التصرفات الصادرة عن رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة، وخاصة لما تدخل 

عادية، وعكس ما أستثني بنص صريح في القانون المصري، ضمن األعمال اإلدارية ال
ففي الجزائر يخضع تقييم أعمال اإلدارة العادية وأعمال السيـادة لسلطان القاضي، 
ويالحظ انه رغم غياب نص بشأن أعمال السيـادة فقرارات المحكمـة العليـا أقرت 

  :وجـوده على النحـو التالي
  .بالبرلماناألعمال المنظمة لعالقة الحكومة  - أ

   .األعمال التي تقوم بها الدولة قصد تنظيم عالقاتها بدولة أخرى، كعقد معاهدة - ب
   .)5(من  التداول عملة كسحب وماليتها، ائتمانها عن للدفاع الدولة تتخذها التي اإلجراءات-ج

 ــــــــــــــــــــــــ 
  .391 ع السابق، ص راجع بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرج-1
:  الذي قدمه رئيس مجلس الدولة، على موقـع األنترنـت لمجلـس الدولـة           001 راجع أيضا الرأي التفسيري رقم       - 

www.conseil-etat-dz.org/Arabic.   
  . من بحثنا هذا123 راجع الصفحة -2
   .1996 من دستور 166 راجع المادة -3
  .1996 من دستور 123 راجع المادة -4
  .78- 76في شأن ذلك، بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص  راجع -5
  ).  214- 211 ص ،1989 ،4 العدد ق، م(07/01/1984 في ، المؤرخ36473أيضا قرار المجلس األعلى رقم  راجع - 
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 الدولة، سواء تضمنت في حق صعوبة في تنفيذ قرارات قضائية صادرة وهناك
، ولوحظ عدم تنفيذ قرارات تضمنت الحكم بمبلغ مالي )1(تعويض مالي أو عينيالحكم ب

لتعويض أصحاب األمالك الذين تم نزع ملكية أراضيهم من أجل المنفعة العامة، ذلك 
برفض أمين الخزينة تنفيذها ودفع المبلغ المحكوم به بذريعة أن القرار موضوع المطالبة 

ض فيه وليس نهائيا، ذلك لتقديم طعن من طرف اإلدارة، بالتنفيذ، لم يحز قوة الشيء المق
، وذلك رغم أن النصوص القانونية واضحة في هذا الشأن، يعاديا كان أو غير عاد

. )2(ليست نهائية وتقضي بأن القرارات الصادرة في المواد اإلدارية تكون منفذة رغم أنها
 بح الوقت والتهرب من تنفيذ القرار،واإلدارة كثيرا ما تلجأ إلى هذه اإلجراءات احتياليا لر

  .)3(كان ذلك قبل التعديالت الناتجة عن رأي مجلس الدولة المشار إليهو
 

  

  الفرع الثالث
  العمل القضائيىهيمنة السلطة التنفيذية عل

  

وفقا للمبدأ الحادي عشر من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية 
، وظائفهم، استقاللهم بشكل مناسب خالل مدة توليهم يجب أن يضمن القانون للقضاة

. وأمنهم، وحصولهم على أجر مالئم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن التقاعد
انوا معينين أو منتخبين، كوتضيف الفقرة الثانية من المبدأ نفسه، على تمتع القضاة، سواء 

 أو انتهاء الفترة المقررة يةإللزامبضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد ا
  .لتوليهم المنصب، حيثما يكون معموال بذلك

  

) 147م (إن كان الدستور الجزائري ينص على أن القاضي ال يخضع إال للقانون
وأنه محمى من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو 

،  )149م ( مسؤوال أمام جهاز ذي تشكيلة مختلطةإال أنه جعله) 148م (تمس نزاهة حكمه
يتبعون إليها ومن أعضاء خارج  يتكون من أعضاء يعينون من طرف السلطة التنفيذية

، وهو جهاز يأخذ اسم المجلس األعلى للقضاء أنشئ أساسا إلدارة المسار )4(القضاء سلك
 أن أعضاء كما  )5(أن في هذا الشبارزايبقى المهني للقضاة، إال أن دور وزارة العدل 

 .)6(النيابة العامة يتبعون لوزارة العدل كما سنتطرق إليه فيما بعد
  

      

 السلطة التنفيذية على العمل القضائي على عدة أصعدة، لها عالقة تتجلى هيمنة
 ص، نذكر بالخصو"بمصيره ومصير القضاء"مباشرة بالمسار المهني للقاضي وبالتالي 

وزارة  في لـتتمث التنفيذي، للجهاز مباشرة هني للقضاة لهيئة تتبعالم إسناد إدارة المسار
  والعمل  القضاة على التأثير بواسطتها يمكـن عـدة جوانـب في تتدخـل الـتي  العدل

  ــــــــــــــــــــــــ
 . 88- 83  راجع أيضا  بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
، المتضمن  قانون اإلجراءات المدنية، 1966 جوان 18 المؤرخ في 154-66 من األمر 171/3نظر المادة  أ-2

، المؤرخ 09-08 من القانون 1064، الملغى بموجب المادة )1966 جوان 09 لي 47جـ ر عدد (المعدل والمتمم
 أفريل 23 دخل حيز التنفيذ في ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، والذي2008 فبرير سنة 25في 

  ).2008 أبريل 23 لي 21جـ ر عدد (  من هذا القانون1062،  راجع المادة 2009
  . من بحثنا هذا124 راجع الصفحة -3
، المتعلق بتشكيل المجلس األعلى 06/09/2004 المؤرخ في 12- 04 من القانون العضوي رقم 3 راجع المادة -4

 ).08/09/2004 المؤرخة في 57 عدد جـ ر(للقضاء وعمله وصالحياته
  .53  راجع بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص -5
  . من بحثنا هذا129 و 812 راجع الصفحتين -6
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القضـائي، لكونـها تشارك  في أغلـب القرارات المتعلقـة بهذا المسـار المهـني، 
، )4( المجلس التأديبيىوكذلك إحالة ملف المتابعة إل )3(حاقاإللو) 2(الترقياتو )1(كالتعيـن
اختصاص مانع في  لوزارة العدل سلطة االقتراح فلها ت ذلك أنه إذا كانىيضاف إل

 وما يترتب عنها من )5(إصدار قرارات تتعلق بالمسار المهني للقضاة، كاإللحاق والندب
   .ىمة أغراض أخردإمكانية استخدامها لخ

  

  انيالمطلب الث
  عدم إحترام ضمانات القضاة

بين الظروف األساسية ليؤدي القاضي وظيفته بكل إخالص ونزاهة، ضمان من   
قدر من الحماية بشكل تبعث في نفسه روح االطمئنان تزيل عليه الخوف لما تكون 

من أجل ذلك . ، وإبعاده عن التأثيرات والمصالح الماديةالحاكم موضوع النظرمصلحة 
وتضمن له  على مسيرته المهنية، يخافم أساسي للقاضي يجعله ال يجب وضع نظا

  .مستوى معيشي لكي ال يصير موضوع رشوة
  

رغم أهمية هذه الضمانات إال أنه لم ينص عليها الدستور الجزائري، كما أن 
المشرع تناولها بطريقة غير كافية، ويالحظ، بالمقارنة مع ما جاء به التنظيم الدولي أو ما 

كما ) الفرع األول(ل به في الدول األخرى، نقص في ضمانات ضد العزل والنقلهو معمو
أما قضاة النيابة العامة فيتبعون ) الفرع الثاني( للقاضي ضمانات التأديبرفتوأنه لم 

  ).الفرع الثالث(مباشرة لوزارة العدل
  الفرع األول

  نقص الضمانات ضد العزل والنقل
  

أن استقالل السلطة القضائية أن القضاة، سواء في المبادئ األساسية بشلقد جاء 
أكانوا معينين أو منتخبين، يضمن بقاؤهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد 

  .)6(اإللزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معموال بذلك
  

قاعد من أهم تعد ضمانات عدم القابلية للعزل والنقل أو إحالة القضاة على الت
الضمانات التي من شأنها أن تجعل القاضي مطمئنا على مركزه والتصدي للتأثيرات 

  . )7(المحتملة التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية
  

رغم أهمية هذه الضمانات إال أنه لم ينص القانون الجزائري عليها، وال نجد أية 
ضاء وذلك خالفا لما هو معمول به في إشارة إليها في الدستور وال في القانون األساسي للق

نص  في الدستور على عدم   ، ونخص بالذكر التنظيم الفرنسي الذي )8(العديد من الدول
  حتى نقلهـم قابلية  قضاة  الحكم للعزل  والنقل، وبالتالي عدم  جواز إرغامهم على  قبول

  ــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن القانون األساسي 2004 سبتمبر 6 المؤرخ في 11-04عضوي رقم من القانون ال 41 و3 راجع المادتين -1

  ).08/09/2004 المؤرخة في 57جـ ر عدد ( للقضاء
  .ق.أ.ق.ع.ق  55/2 راجع المادة -2
  .ق.أ.ق. ع.ق  78/2  أنظر  المادتين-3
  .ق.أ.ق. ع.ق  65/3  أنظر م-4
ى إمكانية وزير العدل منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة ق، التي تنص عل.أ.ق.ع.  ق45 كمثل ما جاء في المادة  -5

  .53األجر لمدة سنة، راجع أيضا بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص 
  . من بحثنا هذا23 من هذه المبادئ، راجع أيضا هامش الصفحة 12 راجع المبدأ -6
  .46، المرجع السابق، ص ...لقضائية راجع بوبشير محند أمقران، السلطة ا-7
  .47 و45 المرجع نفسه، ص -8
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م (، والدستور التونسي )167م(ولو كان ذلك في إطار ترقيتهم، وخالفا للدستور المصري 
  .  )1( )83م (1992والدستور المغربي لسنة ) 64/3

  

انها إن أغفل المشرع النص على ضمانة عدم القابلية للعزل والنقل، فقد قرر في مك 
ضمانة استقرار القضاة، غير أنه أورد عليها استثناءات عدة، وجعلها تكاد أن تكون فارغة 

، )2(المضمون، وحدد االستفادة منها على بعض قضاة الحكم الذين لهم عشر سنوات أقدمية
، )3(بل حتى هؤالء ألزمهم بقبول الوظيفة في المنصب المقترح حين استفادتهم من الترقية

ر الحركة السنوية للقضاة، مع االعتراف لهم بحق تقديم تظلم أمام المجلس أو في إطا
  . )4(األعلى للقضاء، بعد االلتحاق بمنصب عملهم الجديد

  

  الفرع الثاني
   ضمانات التأديبعدم كفاية

  تأديبي،خطأقاضي الحق في محاكمة عادلة في حالة متابعته بسبب ارتكابه لل
هة إليه أو الشكوى المرفوعة ضده بصفته القضائية ويجب أن ينظر في التهمة الموج

ويكون فحص . والمهنية، وذلك على نحو مستعجل وعادل، بموجب إجراءات مالئمة
  . )5(الموضوع في مرحلته األولى سريا، مالم يطلب القاضي خالف ذلك

  

في القانون الجزائري، يكمن المشكل في عدالة هذه المحاكمة، إذ باإلضافة إلى 
فقد نص  ،)6(ة وزير العدل أن يوجه إنذارا للقاضي دون ممارسة دعوى تأديبية ضدهإمكاني

 اطمئنان يزعزعالمشرع في القانون األساسي للقضاء على إجراء خطير من شأنه أن 
القاضي على مساره المهني، كما قد يمس استقالل القاضي، ويمكن أن يستعمل لخدمة 

  . مصالح السلطة التنفيذية
  

"  من القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء على أنه65دة ونصت الما
 جسيما، سواء تعلق األمر بإخالله أإذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا أرتكب خط

بواجب مهني أو اقترافه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة وال تسمح 
  ... ".فورا افه عن العملبإبقائه في منصبه، يتولى إصدار قرار بإق

  

والمالحظة التي نبديها هنا، هي عدم تحديد المشرع لكيفية وصول إلى علم الوزير 
وطريقة إبالغه، والخطورة هنا تكمن في إمكانية إستغالل ذلك النقص في الدقة لتصفية 

  .  ، ولتهمة غير ثابتةمجهولة الهويةغيور، برسالة حسابات، كأن يقوم بذلك زميل 
  ــــــــــــــــــــــــ

 قضاة الحكم غير قابلين للنقل" على أن 1958 أكتوبر 4 من الدستور الفرنسي لي 64/3 وفي شأن ذلك تنص المادة -1
« Les magistrats du siège sont inamovibles »  األمر الذي تم التأكيد عليه في المادة الرابعة من األمر ،

 المؤرخ في 189-92لمعدل والمتمم بموجب القانون العضوى رقم ، ا22/12/1958 المؤرخ في 58/1270
، المتضمن القانون العضوى المتعلق بالقانون األساسي للقضاء الفرنسي، والتي تضيف في الفقرة 25/02/1992

 Enوبالتالي عدم  جواز إرغامهم على  قبول نقلهم حتى ولو كان ذلك في  إطار ترقيتهم " ... الثانية منها على أنه 
conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle,، 

même en avancement   48 و47بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص  راجع.   

  .ق.أ. ق.ع.ق 26 راجع المادة -2
  .ق.أ. ق.ع.ق 59راجع المادة  -3

  .48-47    راجع أيضا بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص
  .ق.أ.ق. ع.ق 3 و26/2 راجع المادة -4
  .من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، المرجع السابق 17 راجع المبدأ -5
  .ق.أ.ق. ع. ق71/1 راجع نص المادة -6
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هذا اإلجراء أحيط بضمانات، ال تعدو أن تكون واجهة شكلية الستقالل فإن كان 
ألن عدم إمكان  نشر قرار اإليقاف، كالسالح  ذو حدين،  ،)1(القضاء، في رأي البعض

وبالتالي  ،فـالتوقيوإن كان قد يخدم مصالح القاضي الموقف بما يحفظ سرية عملية 
القضية إن أستعمل ألسباب غير المحددة في سمعة هذا األخير، إال أنه قد يستعمل إلخماد 

 على غيور، كاستبعاد قاض طائفيةالقانون، أو لخدمة مصالح غير معلنة، سياسية أو 
يضاف إلى ذلك  استقالله ونزاهته يرفض المثول لتعليمات خافية ال تخدم مصالح العدالة،
، ألن التوقفعملية أن المشرع لم يحدد الجزاء في حالة إفشاء األسرار وتسرب الخبر عن 

  .عدم نشر قرار ال يكفي للحفاظ على سرية العملية
  

أما استمرار القاضي الموقف في تقاضي مرتبه خالل مدة ستة أشهر، انطالقا من 
 ظرفي من الناحية الزمنية، فإنه يقترح حال اجتماعيا تدبير، فباإلضافة إلى كونه توقفهيوم 

اسة تعد من الركائز األساسية للدولة كالوظيفة لمشكل أساسي يتعلق باستقرار وظيفة حس
التي يؤديها القاضي، كأن مسألة الوظيفة القضائية قضية مصدر معيشة القاضي وعائلته 

  . فحسب
  

أما وجوب الفصل في المسألة التأديبية في مهلة ستة أشهر، فهذا ال يعنى احترام   
للمواعيد القانونية في بالدنا، هذه اآلجال في الميدان، ذلك إذا علمنا المصير المخصص 

كما ال يعني أنه سيفصل بطريقة عادلة، وإن يحق للقاضي االستعانة بمدافع من بين 
زمالئه أو بمحام، فالشك يبقى قائما حول نزاهة المجلس األعلى للقضاء الذي ينعقد 

.  ومصالح غير معلنةأغراضكمجلس تأديبي، لما يتعلق األمر بتهمة تختفي وراءها 
 الضمانة المتعلقة بإعادة القاضي إلى وظيفته بقوة القانون إذا لم يبت في الدعوى ىبقوت

ا في بعض األحيان، وكذلك وجوب تعليل هالتأديبية خالل المدة المحددة، رغم عدم احترام
، وكذلك إمكانية مخاصمتها بالبطالن ةمقررات المجلس األعلى للقضاء في تشكيلته التأديبي

  .ذات أهمية معتبرة ،)2(المركزية السلطة عن صادرة لة، باعتبارها قراراتأمام مجلس الدو
 

  الفرع الثالث
  عدم فعالية المجلس األعلى للقضاء

  تبعية النيابة العامة لوزارة العدلو
    

كانت الغاية من إنشاء معظم الدول لجهاز خاص يتولى إدارة المسار المهني إن   
دي لهيمنة وتحكم السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل للقضاة هو دعم استقالل هؤالء والتص

، إال أنه 1946على العمل القضائي، كمثل إنشاء المجلس األعلى للقضاء في فرنسا سنة 
يبدو من خالل تشكيلته، أن المجلس األعلى للقضاء في الجزائر لم يحقق هذه الغاية، بل 

يل القضاة من طرف زمالئهم تمث: يعد وجيهة الستقالل القضاء، يوفق بين متناقضين
  .)3(وهيمنة السلطة التنفيذية

  ــــــــــــــــــــــــ

 .51  راجع بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص-1
    

 المؤرخ فـي  182491، ورقم 27/07/1998، المؤرخ في   172994 راجع في شأن ذلك قراري مجلس الدولة رقم          -2
  . 110-109 و84-83، ص 2002-1 ، مجلة مجلس الدولة العدد17/01/2000

  

  .57-52 راجع بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص -3
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لقد جاء في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، التي أعتمدها 
ة المجرمين، أن أعضاء النيابة العامة مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعامل

يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤوليتهم المهمة 
ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة، بصفة تسمح إقامة عدالة 

  .)1(جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة
  

إن كان يفهم تبعية أعضاء النيابة العامة إلى وزارة العدل من الناحية العضوية   
وفيما يخص العمل اإلداري الذي يقومون به، فإن هذا ال يقبل لما يتعلق األمر بالعمل 

إذ أوجب المشرع على ممثلي النيابة العامة تقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات . القضائي
  .)2(ن الطريق التدرجيالتي ترد إليهم ع

 

وتكمن خطورة هذه التبعية في امكانية استعمالها من طرف السلطة التنفيذية لتوجيه  
تعليمات لخدمة مصالح معينة، ذلك خاصة إذا علمنا الدور الذي تؤديه هذه الجهة في 
تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، كمثل تقديم استئناف تعسفي لمنع اإلفراج مؤقتا عن 

 التي  Mains propresاأليدي النظيفة"  ونخص بالذكر هنا، على سبيل الميثال عملية)3(ممته
ذهب ضحيتها العديد من إطارات المؤسسات االقتصادية العمومية، أبرياء في غلبيتهم، أو 

  الصحفيةقضية الجامعي علي بن سعاد وكذلك العديد من المتابعات في إطار الجرائم 
  .  "Le Matinات لوم"كمثل مدير جريدة 

  لث الثامطلبال
 نسبية الضمانات المتعلقة بحسن إدارة مرفق العدالة

  

ن كان الدستور الجزائري ينص صراحة على الضمانات المتعلقة بحسن إدارة إ  
مرفق العدالة، إال أن عند البحث في الشروط التي يجب توفرها من أجل ذلك، نجد التأكيد 

كما أن حياد القاضي يتوقف على ) الفرع األول(م تحديدهعلى استقالل القضاء إال أنه ت
 عن مدى احترام جوانب مختلفة، البحثكما سنحاول من ) الفرع الثاني(اعتبارات مختلفة

مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي والضمانات األخرى المتعلقة بحسن إدارة 
  ). رع الثالثالف(مرفق العدالة كعلنية الجلسات وتسبيب األحكام

  

   األولعالفر
  استقالل القضاء ما بين التأكيد والتحديد

  

رغم عدم صحة وصف القضاء الجزائري بالسلطة إال أن هذا ال يمنعنا من البحث 
عن مدى استقالله، ذلك لعدم وجود ضرورة الربط بين استقالل القضاء ووصفه بالسلطة، 

دعي استقالله، ألن ما هو ضروري ليس إذ هناك أنظمة وصفت القضاء بهيئة إال أنه يست
  .)4(وجود سلطة قضائية إنما أن يكون القضاء مستقال

  

  ـــــــــــــــــــــــ 
 راجع  ديباجة المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، التي أعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع -1

راجع أيضا هامش ، 1990 سبتمبر 7 أوت و27ما بين ) كوبا(ي هافاناالجريمة ومعاملة المجرمين، الذي أنعقد ف
    . من هذا البحث26الصفحة 

  . من قانون اإلجراءات الجزائية31/1  و30/2 أنظر المادتين -2
  . من القانون نفسه128/3 أنظر المادة -3
  .85و 84 عن بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -4
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إن كان استقالل القضاء هدف تسعى األنظمة إلى تحقيقه، إال أنه بدون دعمه 
تفرض بها  بضمانات من شأنها أن تترجمه في الميدان، وتخويل السلطة القضائية الهيبة

 )1(االستقالل عبارة عن شعار خالي المعني سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، يبقى هذا
  .يالستقاللين العضوي والوظيفوتتمثل هذه الضمانات في ا

  

ونعني باالستقالل العضوي عدم تدخل سلطة أخرى غير قضائية في إدارة المسار 
 المهني للقضاة، ويشمل المسار المهني التعيين، النقل، اإلحالة على التقاعد، اإلحالة على

  .  )2(االستيداع، الندب، الترقية، الوقف، العزل، التأديب
  

 ين، فيما عدا اشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية األصلية، فإنأما ضمانات التعي
  .)3(تحديد الشروط األخرى من صالحية السلطة التنفيذية التي تحددها عن طريق التنظيم

  

، )5(، في حدود معينة)4(أما ضمانات استقرار القضاة، فيما عدا بعض قضاة الحكم
ي فهذا يعد نقصا في ضمانات القضاة، فإن القانون ال يحمى القضاة من النقل، وبالتال

  . وتحديدا من استقاللهم، إذ يمكن أن تستعمل كوسيلة لتخوفيهم على مسارهم
    

  من65/1 لخطورة اإلجراء المنصوص عليه في المادة ، فنظراأما تأديب القضاة
طه المشرع بمجموعة من ا، فأحالقانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء

  .)6(الضمانات
  

أما الضمانات المتعلقة باالستقالل الوظيفي، فهي تأدية القاضي لوظيفته المتمثلة  
في تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليه، دون أية قيود أو ضغوط أو تهديدات، 

 من الدستور 147، وفي هذا الصدد نصت المادة )7(كانت مباشرة أو غير مباشرة
 منه 148م خضوع القاضي إال للقانون، وأضافت المادة  على عد1996الجزائري لسنة 

الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد تضر بأداء  أن القاضي محمي من كل أشكال
مهمته، أو تمس نزاهة حكمه، غير أنه في غياب الضمانات المتعلقة باالستقالل العضوي 

  .للقاضي يصعب تجسيد االستقالل الوظيفي له
  

   الثانيعالفر

  يتوقف على اعتبارات عدةاء ــاد القضـــحي

 فإن كان . حساب الخصم األخرىعدم تحيز القاضي لصالح الخصم عليجب 
زه االجتماعي ـ يتعلق بالتأثيرات والضغوط الخارجية، فحياده يتعلق بمركهاستقالل
  .اته الفكريةقدومعت

  

زاع ـ ليفصل في الن،ةـ عواطفه الشخصيىويفرض حياد القاضي أن يهيمن عل
  يصعب  ادـالحي هذا أن رـغي .اـغيره دون ةـالموضوعي اراتـاالعتب وءـضى عل

  ــــــــــــــــــــــــ
  .10المرجع السابق، ص  النظام القضائي الجزائري،  عمار بوضياف،-1
  .86 راجع أيضا بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -2
  .رجع السابق، الم6/09/2004 المؤرخ في 04/11 من القانون العضوي رقم 37 راجع المادة -3
  .ق.أ.ق.ع. ق26/1دمة فعلية، راجع المادة خ سنوات 10 حيث ال يستفيد منها إال قضاة الحكم الذين مارسوا -4
  .نا هذا من بحث127 حيث حتى هؤالء يمكن نقلهم في إطار الترقية والحركة السنوية للقضاة، راجع الصفحة –5
 04/12 من القانون العضوي رقم 32 و29ق والمادتين .أ.ق.ع . ق67و 66 ،3و 65/2  راجع في هذا الشأن المواد-6

   ).2004لسنة  57 جـ رعدد( المتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته06/09/2004 المؤرخ في
  .94زائري، المرجع السابق، ص  راجع أيضا بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الج-7



 131 

  .لذي يجهله في بعض األحيان هو نفسه ا)1(هتحقيقه لصعوبة إثبات تحيز
 

بمظهر حياد  لم يمنع المشرع من وضع مجموعة الضمانات تتعلق غير أن ذلك
أقر ضمانات تتعلق بعضها بإبعاد القاضي من و بمظهر الحياد همن أجل ظهور ،القاضي

تولد  تثر في عمله أوؤ من إقامة عالقة يمكن أن تهي، لمنعمزاولة أي عمل غير قضائ
 ا الفصل في بعض القضايعن هالبعض األخر بإبعاديتعلق عنها مصالح مادية أو أدبية، و

 .)2(المعين للنظر فيها الشك في نزاهة ذلك القاضي ى ظروف قد تبعث علهاعندما تحيط ب
 

  .ائيةمنع القاضي من ممارسة األعمال غير القض: أوال 
 القاضي مزاولة وظائف أخرى ال تتالءم مع ىر المشرع الجزائري علظلقد ح

 القاضي، كمثل ممارسة النشاطات السياسية والتجارية، وذلك من أجل توليه لمنصب
تولى ، أو )3( حزب سياسيىاالنتماء إلومنع عليه  ،رات السياسية والماديةالمؤث حمايته من

، وإبعاده من بعض  المستوى الوطني أو المحليىن ذلك علكاسواء  )4(أية عهدة انتخابية
والروابط المصلحية الناتجة عن العالقات   يكون رهينة التأثيرات الشخصيةالمواقع أين قد

  .)5(ممارسة لمهنة غير قضائية التي أقامها مع اآلخرين أثناء
  

أثر ص المشرع على عدم تحر  هنا هي أنه رغمهانبديوالمالحظة التي يمكن أن 
 أجرا مالئما، ى لم يكن القاضي يتلق)6(ونة األخيرةالقاضي بالمصالح المادية، إال أنه إلى اآل

  .  )7(كما نصت على ذلك المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية
  

   :عن نظر الدعوىرد القاضي وتنحيه : ثانيا 
  

ك في إمكانية ميله أو يقصد برد القاضي، منعه من النظر في الدعوى عند قيام الش
وإذا كان الغرض من رد القضاة هو لضمان مصالح المتقاضين،   .تحيزه العتبارات معينة

 حساب الطرف األخر، فهذا اإلجراء يحمى ىومنع انحياز القاضي لفائدة طرف النزاع عل
 ثقة المتقاضين في عدالة القضاء ى الحفاظ علىالقاضي من الشبهات، وبالتالي يساعد عل

 سبيل الحصر الحاالت ىحياد القاضي، وفي شأن ذلك ذكر المشرع عل حماية مظاهرو
  .)8(القضاةالتي يجوز فيها رد 

  

 الذي تفصل فيه غرفة المشورة لدى ، برد القاضية جانب الضمانة المتعلقىإل
  هناك ضمانة عنه، إلجابةل هالمطلوب رد  القاضيىبعد عرضه عل وذلك المجلس القضائي

    ـــــــــــــــــــــــ.
  .105-104 راجع  بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -1
  .105المرجع نفسه، ص  -2
 .  المرجع السابق، المتضمن القانون األساسي للقضاء، 6/9/2004المؤرخ في ، 04/11 من القانون 14راجع المادة  -3
    .سه من القانون نف15 راجع المادة –4
المؤرخ   91/04 من القانون 8/2 راجع أيضا المــادة. ق.أ.ق. ع.ق 22، 19، 17:  راجع في شأن ذلك المـواد–5

 من األمر رقم 402 وكذلك المادة )1991 لسنة 2جـ ر عدد ( المتضمن تنظيم مهنة المحاماة1991 جانفي 8في 
ة في خالمؤر 78 جـ ر عدد(متمم، يتضمن القانون المدني، معدل و26/09/1975 المؤرخ في 75-58
30/09/1975.(  

  .107-106راجع أيضا بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -  
  .ق.أ.ق. ع.  ق27/2 راجع المادة -6
  .بحث من هذا ال23 من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، راجع هامش الصفحة 11 راجع المبدأ -7
  . ج.إ. ق554إ، والمادة .م.إ. ق241، والمادة م.إ. من ق201 راجع المادة -8
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 أن ،بتوفر سبب رده هـ هذا األخير، عند علمى تتمثل في االلتزام الذي يقع علىأخر
 ىيعرض أمر تنحيته عل يتنحى من تلقاء نفسه عن النظر في القضية المطروحة أمامه، أو

 له السماح ضوئه تنحية ذلك القاضي أو ىره، يمكن علالمجلس القضائي للنظر في قرا
  ضمانة أخرى تتمثل في وهناك .)1(حد أسباب الردإبالنظر في تلك الدعوى رغم ثبوت 

   .)2(دعوىالنظر في الالشبهات المشروعة وهي رد جهة قضائية كاملة عن 
 

  : عالنية الجلسات:ثالثا
    

الرقابة الفاعلة للعدالة ومن رغم أهمية علنية الجلسات، باعتبارها وسائل 
الضمانات األساسية للمحاكمة العادلة، لم ينص عليها الدستور، واكتفى بالنص على النطق 

لقد نص المشرع على أن الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية . )3(باألحكام في جلسات علنية
  .)4(بالنظام العام أو اآلداب العامة أو حرمة األسرة

  

 أمام ته متابع،لضمانات التي وضعها المشرع لضمان حياد القاضي مجموعة اومن   
 هإخالال بواجبات كل تقصير يرتكبه القاضي جسيما،  خطأ تأديبيايعدو ،المجلس التأديبي

  الدولة، اإلخالل حافظيمو النيابة العامة قضاة ىتأديبيا بالنسبة إل خطأ  ويعتبر،)5(المهنية
  . )6(التدرجيةالناتجة عن التبعية  جبات ابالو

  

 من القانون المدني، 124أساس المادة ى وهناك مسؤولية مدنية تقصيرية قائمة عل
أي العمل الضار الناتج عن تصرف القاضي كفرد عادي دون أن تكون له عالقة 

ها أثناء مزاولته  ي أساس التصرفات التي يؤدىبوظيفته، ومسؤولية أخرى قائمة عل
توفيق بين مصالح القاضي والمتقاضي، ودعوى لمشرع دعوى ل  وإثر ذلك أقام ال،لوظيفته

   .)7(لة القاضي عن أفعاله، أخذت اسم دعوى المخاصمةاءمس
  

العقوبـات   علـى    )8(قانونالنص  و : القاضي ىعل كما يمكن أن تقع مسؤولية جزائية     
ت  لفائدة أحد أطراف الخصومة أو ضده، وتشدد تلك العقوبا  هحيازانفي حالة   يه  المطبقة عل 

 فـي   ته معاقب ىكما نص عل  . )9(في حالة ما إذا كان االنحياز جاء إثر تلقى القاضي لرشوة          
 وثائق أو مـستندات أو      ،بطريقة الغش أو بنية اإلضرار    ،  حالة تسبيبه في إتالف أو إزالة     

  .)10(له بسبب وظيفتهعقود، كانت في عهدته بهذه الصفة وسلمت 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 118- 117ير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  راجع بوبش-1
  .ج.إ. من ق566-556إ، وتقابلها المادة .م.إ. ق247-242م، و.إ. ق301 و204-202 راجع أيضا المواد -  
  .إ.م.إ. ق249م، و المادة .إ. ق302 راجع المادة م -2
  .290-287، ص9591- 1ق، العدد.م ،30/11/1993 ؤرخ فيالم 124900قرار المجلس األعلى رقم راجع أيضا - 
  .1996 من دستور 144 راجع المادة -3
 .ج.إ. ق285إ، والمادة .م.إ. ق7م، والمادة .إ. من  ق137  راجع المادة -4
  .ق.أ.ق.ع. ق62 و 61 راجع المادتين -5
  .ق.أ.ق.ع. ق60/2 راجع المادة -6
 بوبشير محند أمقران، النظام القضائي أيضا، راجع إ.م.إ. ق44لمادة ، وام.إ. ق219 إلى 214 راجع المواد من -7

  . 141-128الجزائري، المرجع السابق، ص 
، يتضمن قانون العقوبات، المعدل 08/06/1966 المؤرخ في 156-66األمر رقم   من132 راجع المادة -8

        ).11/06/1966  المؤرخة في 49جـ ر عدد (والمتمم
  .ع. ق131 و مكرر126ن  راجع المادتي-9
  ع. ق120راجع المادة  -10
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  الفرع الثالث
  بين النيابة العامة واألطراف األخرى في الدعوى العموميةالمساواة عدم 

من  140إن كان أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، حسب ما جاء في المادة 
ة أمام القضاء، وهو في ،  التي تضيف في الفقرة الثانية منها أن الكل سواسي1996دستور 

متناول الجميع ويجسده احترام القانون، إال أن األمر ليس كذلك، والعتبارات قانونية، 
  .سياسية، مادية، اقتصادية، اجتماعية وخاصة ثقافية

وإن كان يفهم تخصيص محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ون هذه المهمة، وإن كان المشرع قد نص اعتبارا للوظيفة وليس لألشخاص الذين يتول

على إجراءات خاصة عند متابعة النواب والموظفين السامين  كالوزراء والقضاة،  بالنظر 
 بهم، وهي ضرورية لممارسة الوظائف المكلفين بها، والنص على ةطيحالحصانة المإلى 

، وكذلك )1(لبلديةاختصاص المحاكم اإلقليمية لمحاكمة الوالة ورؤساء المجالس الشعبية ا
 فاألمر ال يفهم وليس من المعقول أن يكون )2(إعطاء أفضلية لألفراد في المسائل اإلدارية

للنيابة مركز أحسن من مركز المتهم والطرف المدني في المسائل الجزائية، خاصة ما 
  .  )3(يترتب عنها من انتهاك للحقوق

  

ولعدم انون اإلجراءات الجزائية، يستنتج عدم المساواة هذا عبر أحكام مختلفة من ق
إن أجاز المشرع لوكيل الجمهورية أن :  بحثنا هذا، نكتفي بذكر البعض منهاإتساع مجال

استجواب المتهمين وسماع أقوال المدعى يوجه مباشرة ما يراه الزما من األسئلة عند 
 إال بعد أن جوز لمحامي المتهم وال لمحامي المدعي المدني توجيه األسئلة، فال يالمدني

جميع ستئناف اال حق أعترف لوكيل الجمهوريةوإن ، )4(يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك
، فال يحيق للمتهم أو لوكيله االستئناف إال في األوامر ذكرها المشرع أوامر قاضي التحقيق
 األحكام في مواد الجنح والمخالفات هو ميعاد استئنافإن كان ، و)5(على سبيل الحصر

إن كان على ، و)6( العامئبام بالنسبة للمحكوم عليه فهي بشهرين بالنسبة للناعشرة أي
 المقدم من طرف وكيل الجمهورية في مهلة  طلب اإلفراج المؤقتقاضي التحقيق البت في

 أيام بالنسبة لطلبات 8 ساعة وإال يفرج على المتهم في الحين، فإن هذا الميعاد هو 48
هم أو محاميهم، وإن لم يبت في هذه المهلة فما على المتهم اإلفراج المقدمة من طرف المت

      .)7(تهامإال رفع طلبه إلى غرفة اال

   الثانيبحثالم
   ضوء القضاياىالضمانات عل
، مع )المطلب الثاني(واإلدارية) المطلب األول(وندرسها على ضوء القضايا المدنية
ثار مباشرة آ، وذلك بما لها من )لثالمطلب الثا(بيان أهمية الضمانات في المواد الجزائية

  . نركز عليهاعلى الحرية الشخصية وسوف 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .ج.إ. ق581 إلى 573 راجع المواد -1
  .17، ص 2002- 1 راجع كلمة فريدة أبركان، رئيسة مجلس الدولة سابقا، مجلة مجلس الدولة، عدد -2
  .57السابق، ص  المرجع الجزائري، الجنائي التشريع في اإلنسان لحقوق القضائية تالضمانا نصيرة، لوني ذلك شأن في راجع -3
  . من القانون نفسه288ج أنظر أيضا المادة .إ. ق107 و106 أنظر المادتين  -4
  .ج.إ. ق172 و 170 راجع المادتين -5
  .ج.إ.  ق419و 418 أنظر المواد  -6
  .ج.إ. ق127 و126/2 راجع المادتين -7
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  ألول امطلبال
  ةـايا المدنيـالضمانات القض

) الفرع الثاني(وقانون اإلجراءات المدنية ) الفرع األول(ونتناولها في القانون المدني
  ).الفرع الثالث(وأخيرا في القضايا اإلستعجالية

  رع األولــالف          
    في القانون المدنيالضمانات

  

ر الناتج عن الفعل الضار، من أهم الضمانات، تلك المتعلقة بالتعويض عن الضر
 وكذلك الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزام ،يريةص أساس المسئولية التقىأي القائمة عل

 وعلى ذلك نتولى .ر السكن، والمسائل العقاريةاولية التعاقدية، في إيجؤتعاقدي أي المس
  .ليادراسة الضمان القضائي لبعض الحقوق وندعمها باالجتهاد القضائي للمحكمة الع

    

  : االعتراف بالحق في الشخصية-1
 قامت و،)1(بية الوجولاالعتراف للمولود بأه على ضرورة المحكمة العليات أكد

 ىبنقض القرار الصادر عن جهة االستئناف المتضمن إبطال عملية تبادل مسكنين عل
   .)2( شهادة طبيةى عليه غير آهل إلبرام عقد باالعتماد علىأساس أن المدع

  :ق في الجنسية الح-2
وذلك  الجزائرية الجنسية حول المنازعات في بالفصل وحدها المدنية المحاكم تختص  

 من القانون نفسه تكون 30وفقا للمادة وجنسية، لا من قانون 37المادة  من األولى للفقرة وفقا
اإلدارية المتعلقة   إلغاء القراراتىمن اختصاص القضاء اإلداري الدعاوى الرامية إل

 أو رئاسية المتضمنة منح الجنسية أو سحبها أو استردادهاالمراسيم اللجنسية، وتوجه ضد با

 يخص  فيما،العدل وزير عن الصادرة القرارات ضد أو منها، الشخص تجريد أو فقدانها

  .)3(ارفضها أو استرداده أو عنها التنازل أو ،الجنسية الكتساب المقدمة التصريحاتو الطلبات
   

  :وق وااللتزامات التعاقديةضمان الحق-3
  يحمى القاضي الشخص المتضرر من التزامات تعاقدية وذلك بسبب تخلف 

  .)4(ادةرأو عيوب اإل ا أو الظروف المحيطة بالتصريح عنه، أو عيوب الرضاـالرض
    

  :ولية عن األعمال الشخصيةؤالمس-4
 صالح كل شخص يطلبهل األضرار  عنتعويض بالحق في اليعترف أن يجب 

ولقاضي . السببية تتوفر أركان المسئولية، وهي الخطأ، الضرر والعالقة بشرط أن
 هذا ىالموضوع الفصل في ذلك الطلب بالقبول أو الرفض، وبتسبيب قضائه عل

تعويض ذوي الحقوق ال يعتبر إرثا، ألن ف  أنه في نظر المحكمة العليا، كما.)5(األساس
ا التعويض عن األضرار فيعطى لكل من اإلرث هو ما تركه المورث من أموال، أم

  .)6( من الورثةلم يكنتضرر من الحادث ولو 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .53، ص 1، عدد 1989ق .، م10/10/1984 المؤرخ في 35511 راجع قرار المحكمة العليا رقم -1
  ).116، ص 01، عدد 1993ق .م(، 21/05/1990 المؤرخ في 59327 راجع قرارالمحكمة العليا رقم -2
  . 24- 23 ، ص2004 راجع أيضا، حمدى باشا عمر، القضاء المدني، دار هومة، الجزائر - 
 .30- 29ص ،2004 الجزائر هومة، دار المدنية، اإلجراءات مادة راجع حمدى باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي في-3
  .52-31سابق، ص   راجع في شأن ذلك ، حمدى باشا عمر، القضاء المدني،  المرجع ال-4
   ).87، ص 1980ن ق ( 1980/ 13/07 المؤرخ في 21160 راجع قرار المحكمة العليا رقم -5
  ). 153، عدد خاص، ص 1982ق .ن(14/04/1982 المؤرخ في 24770 راجع قرار المحكمة العليا رقم -6
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 أساس ىالربط بين الحق في التعويض علعدم  يجب وفي نظر المحكمة العليا
 تمثلت في إتالف المحصوالت الزراعية والدفع الذي الحق أضرارأقصيري الذي العمل الت

 ىتقدم به المدعي عليه المتمثل في عدم توفر لدى المدعى سند الملكية، وانتهت المحكمة إل
 من القانون المدني، 124أن موضوع النزاع يتعلق بالتعويض المنصوص عليه في المادة 

  .)1(وليس بإثبات الملكية
  

 متى كانت مسؤولية حارس الشيئ مفترضة قانونا،  المحكمة العليا أنهتررقو
وسمح له التخلص منها باثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة 
 القاهرة، كان يجب على القضاة أال يكلفوا الضحية أو ذوى حقوقها بجلب محضر التحقيق

  .)2(عاتق حارس الشيئ هذه الحالة يقع علىبالحادث، ألن عبء اإلثبات في  الخاص
  

متى كانت مسؤولية حارس الشيئ مفترضة قانونا، المحكمة العليا أنه قررت كما 
 نتيجة لحاجة  حاصل  الضحية أو الغير أوالضرر كان بسببوال يعفى منها إال إذا أثبت أن

   .)3(القانون المدني من 138طارئة أو قوة قاهرة حتى ولو حكم ببرائته جزائيا عمال بالمادة 
  

 من قانون العقوبات تعاقب كل من 268وقضت المحكمة العليا أنه إذا كانت المادة 
 ىيستلزم الحكم عل ، في القضيةالمدعيرة، فإن قبول تأسيس الطرف شاجالماشترك في 

تعويض المستحق لهذا األخير، وبالتالي فتحميل مسؤولية بجميع المتهمين بالتضامن 
  .)4( في تطبيق القانونألمتهم واحد دون غيره يعد خطالتعويض 

  

 الكاذبة ةوشايلا قضاء قضاة المجلس بالتعويض عن المحكمة العليا أنقررت و 
 إثر صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالحها لعدم كفاية األدلة بشأن ،الطاعنة لصالح

  . )5( رفض الطعنيحكمهم مما يقتض  قد برروا،متابعتها بالزنا
  

أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكال من قبل محكمة الجنايات وقضت المحكمة العليا 
م في عدم ذكر .إ. من ق12حال نظرها في الدعوى المدنية لمخالفة طلب التعويض للمادة 

 12أسماء األطراف المدنية، هو قضاء غير سليم ألن البيانات المشترطة في المادة 
    .)6( الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنيةالمذكورة تنطبق في حالة مباشرة

  

 ،وا في تطبيق القانون لما رفضواأالموضوع قد أخط قضاةف العليا، المحكمة وفي نظر
 وعند اقتراحها ،في الدرجة األولى  الذي قدمه المدعي،بدون سبب شرعي محضر المعاينة

مسئول عن النظافة أو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكونه ال رـاألخي هذا   ىعل
 وىـه الضار، وأن الدعـه عن فعلـعليى  كمتابعة المدع،النيابة تقديم شكوى أمام

 ذكرها من عدم رغم وذلك المدني، القانون من 691-124 المادتين أحكام أساس ىعل ةـمبني

  تكييف في  المختص القاضي باعتبار وذلك للدعوى، االفتتاحية عريضته في المدعي طرف

  ــــــــــــــــــــ ــــ
  ).38-36، ص 04، عدد 1989ق .م(06/03/1985 المؤرخ في 34034قرار المحكمة العليا رقم  راجع -1
  ).  70-68، ص 01، عدد 1989ق .م(14/05/1986 الصادر بتاريخ 43237 راجع قرار المحكمة العليا رقم -2
  ).  142-140، عدد خاص، ص 1982ق .ن(17/03/1982 المؤرخ في 24192 راجع قرار المحكمة العليا رقم -3
  ).226-223، ص 03 عدد 1992ق .م( 20/06/1989 المؤرخ في 56861 راجع قرارالمحكمة العليا رقم -4
  ). 78-69، ص 3، عدد 1994ق .م ( 23/11/1993 المؤرخ في 96004 راجع قرار المحكمة العليا رقم -5 

  ).    192-190، ص 1، عدد 2000ق .م( 23/12/1997مؤرخ في  ال164846 راجع قرار المحكمة العليا رقم -6
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 يعد ، القذرة أو وضع النفايات قرب الجارصرف المياهأن  و،القانونالوقائع وتطبيق 
 ضرر للغير، وفقا استعماال تعسفيا لحق الملكية يجب النهي عنه وتعويضه في حالة تسبيب

  . من القانون المدني الجزائري124للمادة 
  لثانياع الفر

    في قانون اإلجراءات المدنيةالضمانات
سنتاول دراسة هذه الضمانات في إطار قانون اإلجراءات المدنية السابق وكذلك 

  .)1( لهيالملغو قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ساري المفعول
  

 يجوز لكل شخص يدعي أنه صاحب حق أن يلجأ إلـى    :الحق في اللجوء إلى القضاء    -1
يـستفيد  . برفع دعوى أمام الجهات القضائية للحصول على ذلك الحق أو حمايته          القضاء،  

وعلى . الخصوم خالل سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم          
 .  )2(الجهات القضائية أن تفصل في الدعاوى المعروضة أمامها في آجل معقول

  

 .قتضى القانون في خصومة معينة والية النظر بم،ويقصد باالختصاص:  االختصاص-2
  فيفي النظر  معرفة الجهة القضائية المختصةى عليتحديد االختصاص يساعد المتقاضف

وتعدد . رفض دعواه بسبب عدم االختصاص النوعي أو المحلي قضيته، وبهذا يتفادى
وبذلك   تقريب القضاء من المتقاضي،ىالجهات القضائية يشكل ضمانا ألنه يساعد عل

 من مصاريف وإمكانية العدول عن المطالبة اى مشاكل المسافة وما يترتب عنهتفادي
  .حقوقه بقضائيا

  

 كمثل ،تحديد االختصاصوصعوبة أنه لتنوع مصادر قواعد االختصاص غير   
حاكم المنعقدة في متنظر فيها دون سواها الل ، من المحكمةاتاستثناء بعض االختصاص

واختصاص ، )4(ب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكمأو األقطا ،)3(المجالس القضائية
 ى أن يعرقل الحق في اللجوء إلمن شأنه، )5(المحاكم ابتدائيا ونهائيا في بعض القضايا

     .هنترتب عالذي ي وذلك بتنازع االختصاص ،القضاء
    

.  حاالت التنازع اإليجابي والسلبيىنص علو لذلك االحتمال، أتنبغير أن المشرع 
 نكون ،الختصاص، وعكس ذلكاتقضى ب أحكام عدة  في حالة صدوراإيجابيعا  تنازويكون

  الحالتين، وفي كلتا بعدم االختصاصيعدة أحكام تقضفي حالة صدور أمام تنازع سلبي 
 جواز مخالفة قواعد ىإلباإلضافة  ذلك ،)6(تفصل فيهما الجهة القضائية المختصة

  .)7( العام من النظامت ليسااالختصاص المحلي ألنه
  

وتقضي به النظام العام، بسبب نوع الدعوى من  الدفع بعدم اختصاص المحاكم يعتبر
 قانون الحاالت ال حدد لقد .)8(الدعوى عليها كانت المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي اية حالة

   ــــــــــــــــــــــــ
  . من بحثنا هذا125 راجع هامش الصفحة -1
  . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابقلثةالثا أنظر المادة -2
  .  من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري1/2أنظر المادة   -3
  . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية32/7 أنظر المادة -4
  .إ.م.إ، من ق33م، أنظر أيضا المادة .إ. من قالثانية راجع المادة -5
  . إ.م.إ. ق403 إلى 398م، راجع أيضا المواد من .إ. ق213إلى  205 راجع المواد من -6
  .255 أنظر عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -7
 ).184-182، ص 01، عدد 1989ق .م(30/05/1983 المؤرخ في 31432 راجع قرار المحكمة العليا رقم -8
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 ، وهذا)2(والتي يمكن الطعن فيها بالنقض )1(ةبصفة نهائي  المحكمة االبتدائية ا فيهتّ تب التي
التحديد يقيد صالحية القاضي في القضاء نهائيا في قضايا باستعمال سـلطته التقديريـة،              

 كما أنه   .يسمح للمتقاضي عدم ضياع درجة من درجات التقاضي        بما   ةضمان يعدوبالتالي  
 هنا في المرونـة     ةمانالض كمنوت ، مخالفة قواعد االختصاص المحلي    ىجوز االتفاق عل  ي
   .)3( المحكمة من اختيارهمىطرح النزاع علبللمتقاضين  سماحالو

  

  :التبليغ-3
  

،  في قانون اإلجراءات المدنيةأهمية معتبرة  لهذا اإلجراءتجدر المالحظة أن 
حقوق المتقاضين اعتمد المشرع معيار التبليغ، أي العلم المسبق باإلجراء ى لعحفاظا و

 االطمئنان في نفوس من صدر الحكم كونه يبعث ضمانةشكل ي كما ،يدلسريان المواع
 للتنفيذ، وفي اصبح صالحيي فيه وض قوة الشيء المقىعلا صبح بالتالي حائزي وم،لصالحه

   .)4( بمثابة تبليغيعدرفض التوقيع  ، كما أن حالة عدم التبليغ تبقى اآلجال مفتوحة
  

  تمديد اآلجال بالنسبة ت أيضا نذكر كما تجدر المالحظة أن من جملة الضمانا 
لألشخاص المبلغ لهم بالحضور والذين ليس لهم موطن أو محل إقامة في الجزائر وذلك 

 وبشهرين للمقيمين في بالد آخرى، ومع للمقيمين في تونس والمغرببشهر واحد 
  .)5(أشهر للمقيمين في الخارج) 3(التعديالت الجديدة تم تمديد هذه المدة إلى ثالثة

  

ط المشرع إجراءات ا الحياة الخاصة والعائلية وحرمة المسكن، أحىحفاظا عل
في أوقات  عدم جواز القيام بالتبليغ ىنص علونات، امضبمجموعة من الأو التنفيذ التبليغ 

 أو وجود ،إال بإذن من القاضي في حاالت االستعجالمعينة، وال في أيام العطلة الرسمية، 
   .)6(خطر في حالة التأخير

  :  الخصومة-4
  

: ، وهي ال تنعقد إال بوسيلتين)المدعي عليه(ال خصومة دون معرفة المعني باألمر
هو ما جاء في  و عن طريق التكليف بالحضور أو انتقال المدعى عليه إلى الجهة القضائية،

يضمن الشخص وهذا  )7(12/03/1997 المؤرخ في 145507قرار المحكمة العليا رقم 
  . تضد المفاجآ

  

لمنع إهدار حقوق مع ظروف طارئة أثناء سير الخصومة، أقر المشرع ضمانات 
 لذوى المصلحة، تتمثل في تكليفهم من طرف القاضي شفويا أو بالتبليغ، إثر وصول علم

أما إذا  .)8(عادة السير في الدعوىإل ذلكبوفاة أحد الخصوم أو تغيير أهليته، هذا األخير 
  .)9(فيها فإن الوفاة أو تغيير في األهلية ال يمنع الفصل فيهاكانت القضية مهيأة للفصل 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .إ.م.إ. ق33م، راجع أيضا المادة .إ. قالثانية راجع المادة -1
  .إ.م.إ. ق349م، راجع أيضا المادة .إ. ق231/1 أنظر المادة -2
  .14-13اءات المدنية، المرجع السابق، ص  حمدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجر-3
  .102المرجع نفسه، ص  –4
  . إ.م.إ.  ق16/4م، راجع أيضا المادة .إ. ق26/2 راجع المادة -5
  .إ.م.إ. ق416م، راجع أيضا المادة .إ. ق463/2 راجع نص المادة -6
  .53 السابق، ص  حمدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية، المرجع-7
 .إ.م.إ. ق211م، راجع أيضا المادة .إ. ق85 أنظر المادة -8
  .  إ .م.إ. ق210م، راجع أيضا المادة .إ. ق84 أنظر المادة -9
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  :الجلسات-5
 قانون  في نص المشرع و ، علنية الجلسات من الضمانات القضائية األساسيةعدت

 يختلف   عليه   نص  النحو الذيأن الجلسات علنية، إال أنعلى اإلجراءات المدنية 
  أمام المحاكم،أن اإلجراءات علنيةبالنص على فإن اكتفى .  التقاضيجهات باختالف

العلنية أن  سمح للمجلس القضائي أن يقرر جعلها سرية في حالة ما إذا رأت أنه من شأنو
كر  منحت للمحكمة العليا صالحية جعل الجلسات سرية دون ذكما ،تمس النظام العام

   .)1(، بينما اكتفت التعديالت األخيرة بالنص على علنية الجلساتالحالة التي يمكن لها ذلك
    

 فيما يخص إدارة الجلسات ونظامها تعتبر ،31 جانب ذلك فما جاءت بها المادة ىإل
 اء للقضة االحترام الواجب للعدالة والقاضي، وبالتالي ضمانبشأن خاصة ة،ضمان
ويل القاضي المدني النطق بعقوبة الحبس خل عن مدى سالمة تاءتسنغير أننا قيته، اومصد

أنه في حالة ف المادة نفسها على يكما تض ؟التي هي من صالحيات القاضي الجزائي
، وفي غياب  وزارة العدلىيحرر تقرير بذلك فورا إل القاضي من قبل المحامي إهانة

  . حية ألغراض اخرىتحديد مفهوم اإلهانة يمكن للقضاة استعمال هذه الصال
  

  النصيحتوي ال إذ م،.إ.ق 135 سوء ترجمة المادة ىتجدر المالحظة هنا إل
   .)2("لإلطالع عليه" وال عبارة "العلنية" كلمة ىالفرنسي منها عل

  

ـ     أو الوثائق التي يقدمها     تبليغ األوراق أو السندات   ومن الضمانات     ىكل طرف إل
  .)4(حضوريا  أو وكالئهم أو محاميهمالخصوم ويكون سماع أقوال ، )3(الخصم

  

 ىم تأجيل الجلسات إن تعذر عل.إ. من ق37 و36 تينيمكن للقاضي بموجب الماد
 بما يسمح الدفاع عن ه لحقوقة ضمان  فهو يشكل  عليه حضور الجلسة المقررة،ىالمدع
ي التاإلنسان   أنه يشكل خرقا للمبادئ المقررة في النصوص الدولية لحقوقغير ،موقفه

عليه دون ى المدع المساواة بين المتقاضين، بما أن المشرع أخص بالذكر تنص على
ور المدعي ض في حالة عدم حه أن علىيتفق مع المبدأ الذي ينصكان  وإن، عيالمد

، وإن كان العذر مقبوال لمدعيا االعتراف بهذا الحق لصالحبإمكان ، ف)5(تشطب الدعوى
 تن التأجيالكو جانب ى هذا إل، للمدعيكذلكيكون   أن يفترضبالنسبة للمدعى عليه، فإنه

 غير أن المشرع .ل اإلجراءات مما يخالف مبدأ سرعة الفصل في القضايايلية قد تطواالمتت
  .  )6( التعديالت األخيرةثرأستدرك هذا  الخلل إ

  

 )8(، وكذلك إجراء التحقيق)7(نتقال القاضي للمعاينةكما يدخل ضمن الضمانات، ا

  ، )9( إليه  المنسوب أو التوقيع ، في حالة ما إذا أنكر أحد الخصوم الخط ة الخطوطومضاها
  ــــــــــــــــــــــــ

 .إ.م.إ.  ق7م، راجع أيضا المادة  .إ.  ق258 و 137 و 31 راجع المواد -1
  . م، النص العربي والنص الفرنسي.إ. ق135 راجع المادة -2
  .إ.م.إ. ق70يضا المادة م، راجع أ.إ.ق 32 راجع المادة -3
  .إ.م.إ. ق107 إلى 98راجع أيضا المواد  م،.إ.ق 33  أنظر المادة-4
 .م.إ. من ق35 راجع المادة -5
 .إ.م.إ.  ق289 و264راجع المادتين   -6
  .إ.م.إ. ق149 إلى 146م، راجع أيضا المواد من .إ. ق60 إلى 56 راجع المواد من -7
  .إ.م.إ. ق97 إلى 75م، راجع أيضا المواد .إ. ق وما يليها من61 راجع المادة -8
  .إ.م.إ. ق174 إلى 164م، راجع أيضا المواد .إ. وما يليها من ق76 راجع المادة -9
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ويتحقق القاضي من خالل هذه اإلجراءات من وقائع ويتوصل بالتالي إلى الحقيقة قبل 
  .الفصل في موضوع النزاع

  

  :تعدد طرق اإلثبات-6
 وهذه القاعدة،  من ادعى أن يثبت صحة إدعائهىعل: المدعي ىيقع اإلثبات عل

 الدائن إثبات ىومفاد هذا المبدأ أنه عل. تقابل مبدأ افتراض البراءة في المواد الجزائية
  .)1( المدين إثبات الوفاء به أو التخلص منهىإقامة االلتزام وعل

  

 لما وقلحق ألصحاب اة ضمانتعداختالف وتنوع طرق اإلثبات ف جانب ذلك ىإل
 تشترط الكتابة إذا زادي )2(فإن كان القانون المدني.  إثباته بطريقة رسميةعليهميتعذر 

 يجوز ألطرافف فإن هذه القاعدة ليست من النظام العام،  دج، 100.000 الدين عن قيمة
وهذا حسب  ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم ا، نااللتزام التنازل عنها صراحة أو ضم

  .)3(11/05/1983 المؤرخ في 28537

 لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار كما تعتبر ضمانة ضرورة شهر الدعوى
  .)4( مشهر طبقا للقانونعقاريأو حق عيني /و

  

  :الخبرة-7
  

على الخبير أن يخطر الخصوم باأليام والساعات التي يقوم فيها بإجراء أعمال 
 في منع األطراف من تقديم مالحظاتهم وطلباتهم، الخبرة، وعليه إذا تسبب عدم اإلخطار

  .)5(فإن ذلك يؤدي حتما إلى بطالن إجراءات الخبرة
  

   :التزويربالطعن -8
  

.  احتيالية وضع المشرع ضمانات لتفادى ذلكطرقحقوق باستعمال اللمنع اكتساب 
ب للخصم تقديم طل قية وثيقة قدمت في ملف القضية، يمكنافي حالة التشكيك في مصد

 لمن أبرز الوثيقة التزوير، يفصل فيه رئيس الجهة القضائية، ويحدد أجالببالطعن 
 غاية الفصل ى يجوز للمجلس وقف الخصومة إل.للتصريح عما إذا كان يتمسك باستعمالها

  .في ذلك اإلدعاء بالتزوير
  

ومن أجل التأكد من صحة اإلدعاء، يأمر الرئيس مصالح المحفوظات العمومية أن 
ولعدم التعسف في استعمال . جدة عندهمار النسخة األصلية للوثيقة، إن كانت متويستحض

هذه الصالحية أحاطها المشرع بضمان يتمثل في إلزام خاسر دعوى التزوير بدفع غرامة 
 .)6(اإلجراءات الجزائية أو بالتعويض المطالبة إمكانية مع دج 500 ىإل 50 مدنية مقدارها من

وفي  القضاء الجزائي، أمام وأصلية مستقلة بصورة بالتزوير طعنال يحق ذلك جانب ىوإل
  .)7(غاية الفصل في دعوى التزوير ىهذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إل

  ــــــــــــــــــــــــ
  .ج.م. ق323 أنظر المادة -1
   .ج.م. ق333  راجع المادة  -2
  . 97ع السابق، ص  راجع حمدي باشا عمر، القضاء المدني، المرج-3
 .إ.م.إ. ق17/3 راجع المادة -4
 .190-184، ص 30، عدد 4919ق. م،03/01/1993 المؤرخ في 92010راجع قرار المحكمة العليا رقم  -5
  .إ.م.إ. ق185 إلى 180 راجع أيضا المواد ،م.إ. ق164 إلى 155 راجع المواد من -6
  .  إ.م.إ. ق188إلى  186 راجع أيضا المواد ،م.إ. ق165 راجع المادة -7
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   : األحكام-9
  

ومن الضمانات  .)1(يقصد باألحكام القضائية، األوامر واألحكام والقرارات القضائية
 وجوب الفصل في قضية ترفع لدى جهة قضائية بحكم ولو انتهت الدعوى ،في هذا الشأن

. )3(تالالضبط المداو عدم حضور النائب العام وكاتبكما يعد من الضمانات . )2(بالشطب
 ثالثة منصدور أحكام المجلس القضائي  و)4(صدور األحكام في جلسة علنية وكذا

باألطراف والجهة القضائية، وأوراق  ويجب أن تتضمن جميع البيانات المتعلقة .أعضاء
تتضمن  الدفوع المقدمة، وىمعللة وتحتوى عل ملف الدعوى، كما يجب أن تكون األحكام

  .)5( صدرت في جلسة علنيةبأنها
  

بالحكم إال بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم في الوقائع والقانون، النطق  يجوز ال
، كما ال يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه )6(كما يجب أن يشار فيه إلى النصوص المطبقة
  . )7(على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات

  

 النص الكامل ىتحتوى عل نسخة من الحكم، ىومن الضمانات حق الحصول عل
 أصل الحكم في كل قضية لدى كتابة الضبط مع ىالحفاظ علو ،)8( يطلبهاخصمللحكم لكل 

   .)م.إ. ق146م (أوراق الملف 
  

وهناك جملة من الضمانات تتعلق بالحق في تقديم طعن ضد األحكام سواء بطرق 
 .ولىالطعن العادية أو غير العادية، وهذا لتصحيح أخطاء ارتكبت في الدرجة األ

 

يجب استحضار . )9(تنفيذ في ساعات وأيام معينةالعدم جواز كما يعد من الضمانة 
 لتنفيذ الحكم، أي تقديم الدليل أن الحكم نهائي، وال يجوز التنفيذ الجبري إال النسخة التنفيذية

  . )10 (آجال المعارضة واالستئناف وبعد انقضاء بسند تنفيذي،
 

 نظرا لخصوصية األمالك  في :)11(قد رسمي للملكيةاشتراط إثبات الصفة بتقديم ع
يملكون األراضي واألمالك العقارية  بصفة  األشخاصف ،وفقا للعادات والتقاليدوالجزائر، 
 رفض الدعوى ىنه يحمل القاضي علألكثيرا ما تهدر الحقوق بسبب هذا الشرط، فعرفية، 

  .يثيقالمواد بسبب عدم تقديم ذلك السند التوهذه المقدمة في 
  

 ذلك من طاشتراط التمثيل من طرف محام مقبول أمام المحكمة العليا، وما يشتر
، ومع  المحكمة هذه العدول عن تقديم طعن أمامى علمتقاضينمصاريف قد يحمل 

  .  )12(التعديالت األخيرة أصبح هذا التمثيل ضروريا حتى على مستوى المجلس القضائي
  ــــــــــــــــــــــــ

  . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية8/5ر المادة  أنظ-1
  .م.إ. ق469  راجع نص المادة -2
  .إ.م.إ. ق269 راجع أيضا المادة ،م.إ. ق142/3 أنظر المادة -3
  .إ.م.إ. ق550 و 272/1 راجع أيضا المادتين ،م.إ. ق38/1 راجع المادة -4
  .إ.م.إ. ق276 راجع أيضا المادة ،م.إ. ق144 راجع المادة -5
  .إ.م.إ. ق277 راجع المادة -6
  .إ.م.إ. ق26 راجع المادة -7
    .إ.م.إ. ق280 راجع أيضا المادة ،م.إ. ق147 راجع المادة -8
  . من هذا البحث137راجع أيضا الصفحة . إ.م.إ. ق612م، راجع أيضا المادة .إ. ق463/2  راجع المادة -9
 .إ.م.إ. ق609 و600ن  راجع أيضا المادتي،م.إ. ق320 راجع المادة -10
   .ج.م.  ق1 مكرر324 راجع المادة -11
  .إ.م.إ. ق558 و 538  و 10 راجع أيضا المواد ،م.إ.  ق240 و239راجع المادتين   -12
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   الثالثعالفر
  لاستعجقضاء اال الضمانات  

  

تحقق مع إتباع تدعى الحماية القانونية التي ال تست بعض الحاالت لكوننظرا 
 حقوق الخصوم أو احتمال ىادية للتقاضي، وذلك لظروف تمثل خطرا علاإلجراءات الع

 حقوق ىأقر المشرع ضمانات للمحافظة عل ،)1(وقوع ضرر قد يتعذر تداركه وإصالحه
تتلخص في وتتمثل في القضاء اإلستعجالي، ، )2(األطراف دون المساس بموضوع الحق

   .تنفيذاتخاذ تدابير تحفظية تكون معجلة ال
  

 دين دون إتباع القواعد العامة في رفع ىتسهيل إجراءات الحصول علمن أجل 
وإن كان المشرع قد أقر هذا اإلجراء . جوز مطالبة استصدار أمر باألداءتالدعاوى، 

 أحاطه بضمانات لمنع التعسف في استعماله، وتتمثل في التأكد أن قدلضمان حق الدائن، ف
ولتأكد القاضي من توفر هذه . لمقدار وحال األداءالدين من النقود، وثابت بالكتابة، معين ا

   .)3(الشروط يستلزم إرفاق الملف بوثائق تثبت ذلك
  

لم يحدد المشرع على سبيل الحصر الحاالت االستعجالية، بل إكتفى باشتراط توفر 
توقف تكييف مدى توفر يوفي نظر المحكمة العليا ال . عنصر اإلستعجال لتدخل القاضي

ل على تقييم المدعي أو محاميه، ألن هذا التقييم يدخل ضمن صالحيات عنصر االستعجا
  .  )4(رئيس المحكمة

  

ومن مميزات القضاء االستعجالي أنه ال يمكن اللجوء إليه إال عند توفر عنصر 
االستعجال، وذلك للحصول على حماية مؤقتة في مسائل ال تقبل االنتظار، وذلك دون 

   .)5(الفصل في موضوع أو أصل الحق
  

القضاء االستعجالي الدعاوى الخاصة بالحراسة القضائية، ودعـاوى        دخل ضمن   تو
. إثبات الحالة، والدعاوى المتعلقة باشكاالت التنفيذ، والدعاوى الخاصة بالتدابير التحفظيـة    

كما يتعلق موضوع االستعجال بالجانب المدني او العقاري أو التجاري أو االجتمـاعي أو              
  .)6(ذي يتطلب اختصاص القاضي االستعجالي في كل هذه الموادالشخصي، األمر ال

  

يعتبر القضاء االستعجالي ضمانة في حد ذاته بما يحقق حماية قضائية سريعة يتعذر      
تحقيقها باتباع إجراءات عادية للتقاضي، التي تتسم بالطول، السيما في منازعات تتطلـب             

  .  تعذر اصالحه أو تداركه قد يترتب عن التأخير ضرر يةاتخاذ تدابير معجل
  

ومن أجل فعالية القضاء اإلستعجالي نص المشرع على بعض اإلجراءات الخاصة، 
  في. ساعة) 24(نذكر من بينها جواز تخفيض آجال التكليف بالحضور إلى أربع وعشرين 

  بشرط ساعة،  إلى  ساعة  من بالحضور التكليف يكون أن يجوز  القصوى، االستعجال حالة
  ــــــــــــــــــــــــ

 .7، ص 2005 راجع األستاذ طاهري حسين، قضاء اإلستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية، الجزائر -1
  .71 راجع حمدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية، المرجع السابق، ص -2
  .إ.م.إ. ق309 إلى 306 من  راجع أيضا المواد،م.إ. ق182 إلى 174 راجع المواد من -3
 .244 راجع عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -4
  .8 القضاء اإلستعجال فقها وقضاء، مرجع السابق، ص راجع األستاذ طاهري حسين، -5
 . 244راجع عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -6
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  .  )1(مي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو االتفاقيأن يتم التبليغ الرس
  

 يجوز في حالة االستعجال القصوى تقديم الطلب إلى قاضي االستعجال خـارج         كما
. ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط             

   .)2(حتى خالل أيام العطلةكما يمكن للقاضي الفصل في القضية خارج ساعات العمل و
  

من الضمانات في األمور المستعجلة، عدم مساس األمر الصادر في القضية بأصل            
الحق، الذي يكون معجل التنفيذ بكفالة أو بغير كفالة رغم طرق الطعن، كما أنه غير قابل                

وفي .  وال لالعتراض على التنفيذ المعجل     -ما لم يصدر غيابيا في أخر درجة      -للمعارضة
حالة االستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة األصـلية لألمـر قبـل              

  .)3(تسجيله
  

   الثانيمطلبال
  الضمانات القضائية في المواد اإلدارية

  

للضمانات القضائية في المواد اإلدارية أهمية معتبرة  لكونها الوسيلة للتوفيق بين 
انات في الرقابة التي يمارسها القاضي على الحرية والنظام، كما تكمن أهمية هذه الضم

األعمال واإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة، وتعد وسيلة لتجسيد خضوع اإلدارة لسيادة 
  . )4(القانون

   
لقد وضع المشرع مجموعة النصوص القانونية التي تلتزم بها اإلدارة عند القيام 

 من سلطة اإلدارة ويمنعها من لهذه النصوص أهمية معتبرة، بما تحدده. بتصرف معين
كما أنه بالنظر . التعسف في إستعمال هذه السلطة، ويقاس بها خضوع اإلدارة للمشروعية
ولكل ما سبق   .إلى طبيعة المنازعة وأطرفها، أقر المشرع مجموعة اإلجراءات تنفرد بها

، )ولالفرع األ( نحدد هذه الضمانات على ضوء ما نص عليه القانون الموضوعيذكره 
  ).الفرع الثاني(وفي اإلجراءات

  

   األولرعالف
  ضمانات القانون الموضوعي

  

 أنه يساعد ،فمن الضمانات المتعلقة بذلك النص. هي نصوص متفرعة ومتنوعةو    
تكون .  معرفة مجموعة المعطيات المتعلقة بمسألة موضوع االنتهاكىضي علاالمتق

ذلك   ىإل بالرجوع  معينة وكذلك القاضي  توشكليا إجراءات   فيه ملزمة بإتباع  اإلدارة
 هؤي إلغاـإلدارة، وبالتال لبموجبه إن كان هناك عيب في التصرف القانوني  يحكم،القانون

 صـبالشخ ق ـرر لحـألحد العيوب أو الحكم بالتعويض إن ترتب عن عمل مادي ض
  ،ـون للقان رةاإلدا خضوع سيادة القانون أي مبدأ تدخل ضمن الضمانات فهذه. المتقاضي

  ــــــــــــــــــــــــ
  .إ.م.إ. ق301 أنظر المادة -1
  .إ.م.إ. ق302م، أنظر أيضا المادة .إ. ق184 أنظر المادة -2
  .إ.م.إ.  ق304/2 و303م، أنظر أيضا المادتين .إ. ق188 أنظر المادة -3
 العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في        راجع سليماني السعيد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات          -4

  . 162، ص 2003/2004القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة  تيزي وزو، 
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فبالنص القانوني يحدد المشرع السلطة التقديرية لإلدارة . قاس به شرعية العمل اإلداريتو
 :لي فيما يالضمانة تكمنوأهمية هذه  .)1( العمل في إطار الشرعيةىويرغمها عل

 

 بوجود قانون يحدد السلطة التقديرية إذ:  إلغاء القرار غير المشروع والمجحف-1
قرار، وفي حالة اتخاذه من الوذلك بتحديد الجهة المخولة قانونا التخاذ ذلك  لإلدارة، 

ويكون تحديد . طرف جهة غير مختصة يعرض القرار المشوب بعيب االختصاص لإللغاء
االختصاص من  يعد بل فيما ،)2(فقط  اإلدارية فيما بينهااالختصاص ليس بين الهيئات

سنة  محل بيع المشروبات لمدة تزيد عن ل  إداري عدم جواز غلقلاإلداري، كمث
 تحديد عيب في االختصاص ى، فبتحديد الجهة المختصة يساعد القاضي عل)3(واحدة

   .وبالتالي إلغاء القرار غير المشروع
  

اإلجراءات اتباع ت من طرف اإلدارة دون االة اتخاذ قرار ففي ح: تحديد اإلجراءات-2
 وفي هذا المجال يمكن . يعرض ذلك القرار لإللغاء القضائي،المنصوص عليها في القانون

 ى علةحللقاضي معرفة ما هي اإلجراءات الجوهرية وذلك بنص من طرف القانون صر
نزع ب  المتعلق11-91 ونقانال، كمثل ما جاء في اإبطال اإلجراءات في حالة مخالفته

 وتسريح أو )4(راضي في االحتياطات العقارية للبلدياتاألذلك قانون إدماج كالملكية و
الدفاع في عتراف له بحق في العدم ا عة اإلجراءات التأديبية، أوبامعاقبة موظف دون مت

جراءات عند عة اإلدارة لتلك اإلب تلك القرارات لعدم متاتفكثيرا ما ألغي. المسائل التأديبية
  .)5(تااتخاذها لهذا النوع من القرار

  

 التنازل قابل كمثل ذلك رفض التنازل عن ملك للدولة :عدم احترام بعض الحقوق-3
 تلك النصوص معرفة ما إذا كان الملك ىالرجوع إلبوبالتالي يمكن للقاضي ، )6(عنه

 جانب ذلك يمكن إلغاء ىإل.  أم ال عنه للتنازلموضوع النزاع والمطالبة بالتنازل، قابال
، في حالة عدم احترام قرار يتضمن إدماج أراض في االحتياطات العقارية للبلديات

  أو إدماج أراض،26-74من األمر  6  المنصوص عليها في المادة،العائلية اتطالحتياا
 أراض  استرجاع  رفض  خارجة عن إطار المحيط العمراني، في التراث البلدي، أو

  .)7(الدولة  حماية  ضعت تحتو أو  مؤممة
  ــــــــــــــــــــــــ

 راجع في هذا الشأن، خلوفي رشيد، القضاء اإلداري، تنظيم واختصاص، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،                 -1
  . وما يليها84، و سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 1، ص 2001-2002

 من 80الشعبي البلدي، فيكون إلغائها بقرار من الوالي، رجع المادة ر صادر عن رئيس المجلس ا كمثل إلغاء قر-2
). 11/04/1990، المؤرخة في15جـ ر عدد ( المتعلق بالبلدية1990-04-07 المؤرخ في 09-90القانون 

، المتعلق بنزع الملكية من أجل 27/04/1991 المؤرخ في11-91وكذلك في مواد نزع الملكية، فيحدد القانون 
وكذلك النصوص التطبيقية له، ال سيما ) 1991 مايو سنة 08 المؤرخة في 21جـ ر عدد (لعموميةالمنفعة ا

 لي 51جـ ر عدد (، ماهي الجهات المختصة في اتخاذ القرار23/07/1993 المؤرخ في 186-93المرسوم رقم 
01/08/1993  .(  

علق باستغالل محالت بيع المشروبات      ، المت1975 جوان 17 المؤرخ في 41-75 من األمر رقم 12 راجع المادة -3
  ).  1975 لسنة 55جـ ر عدد (

  .  )1974 لسنة 19جـ رعدد (تكوين االحتياطات العقارية المتضمن ،20/02/1974 المؤرخ في 26-74 األمر  راجع-4
رار    ق( ق ضد والية تيزي وزو.ع.، قضية ص20/07/2004 الصادر في 008842 أنظر قرار مجلس الدولة رقم -5

                                                                     .)غير منشور
 ). 1981 لسنة 6جـ ر (، المتعلق بالتنازل عن أمالك الدولة1981/ 07/02 المؤرخ في01-81اجع القانون ر -6
 المؤرخ في 25-90قانون ، المعدل والمتمم لل25/09/1995 المؤرخ في 95/26 من األمر 15 راجع المادة -7

 ).1995 سبتمبر 27 الصادرة بتاريخ 55جـ ر عدد ( ، المتضمن التوجيه العقاري1990/ 18/11
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دعاوى التعويض أو المسؤولية، ودعاوى العقود وتشمل  :قضاء الكامل دعاوى ال-4
مقدار المستحق عن الضرر الناتج عن تصرف التمثل أساسا في تحديد وت. اإلدارية
األعمال الناتجة عن مسؤولية الدولة إثر أحداث، كمثل تلك  ملكية أو النزع  كمثل، قانوني

للمطالبة  قانوني وجود نص ومن أجل إبراز أهمية. التي عرفتها مؤخرا منطقة القبائل
 بالتعويض في الدعاوى حكمولية الدولة، الؤتعويض المترتب عن مسال ىوالحصول عل

، بينما لغياب نص عن المسكن العائلي أو ذويهم  تعويض ضحايا اإلرهابىالرامية إل
 الدعاوى من النوع هذا القاضي يرفض ما االبفغ التجارية بالمحاالت الالحقةاألضرار بشأن 

   .)1(لعدم التأسيس
  

كما يدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل، التي يلتمس بموجبها المتقاضي، أن يأمر 
 ض منه بموجب قرار أو برفض استصدارالقاضي اإلدارة بمنح لصالحه الحق الذي رف

أمر  مبلغ  بشأن ذلك، أو الناتج عن صفقة عمومية، كرفض تسديد مبلغ فاتورة، أوقرار
وهي في غالب األحيان ناتجة عن إلغاء قرار إداري كمثل في مواد التنازل عن ، بالطلب

زع  أو استرجاع أراض في حالة مرور أربع سنوات بعد عملية ن،)2(أمالك الدولة
    .)5( أو وضعت تحت حماية الدولة)4(أو استرجاع أراض تم تأميمها، )3(الملكية

  

   الثانيعالفر
  ضمانات القانون اإلجرائي

  

، ذلك )6(مواد اإلداريةال تعدد الجهات المختصة في ىلإتجدر اإلشارة هنا :  االختصاص-1
 الجهات القضائية هذهالتقاضي أمام كما أن . )7(في إنتظار تنصيب المحاكم اإلدارية

ومؤخرا األشخاص  ، بينما تعفى الدولة)8( يستلزم التمثيل من طرف محاماإلدارية
 جانب ى إل.)9(من هذا التمثيلم .إ. ق7اإلعتبارية األخرى المنصوص عليها في المادة 

ذلك، فالطعن في قرارات السلطة المركزية ابتدائيا ونهائيا من شأنه أن يمس التقاضي 
 مكرر 169كما أن غموض بعض النصوص، كمثل ما جاء في المادة .  درجتينىعل
  .  حق اللجوء إلى القضاءيعرقل من شأنه أنم، .إ.ق

 

 اإلداري لم يعد التظلمأن رغم  أنه نذكركمثل على ذلك و: عدم توحيد اإلجراءات-2
أن  إالشرطا لرفع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المحلية، 

 ضمنيا من نصوص متفرعة وتستمدهناك مجموعة من اإلستثناءات، نص عليها المشرع 
م طعن أمام اللجنة الوالئية ـلعدم تقديدعاوى   رفضأين يشترط التظلم، وغالبا ما ت

  العمومي االيجاري، وكذلك السكن )10(أمالك الدولة عن التنازل مواد بالطعون فيالخاصة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  )غير منشور(ضد والية تيزي وزو ) أ. ع(، قضية10/01/2007 المؤرخ في 28474رقم  الدولة  أنظر قرار مجلس-1
 .، المتعلق بالتنازل عن أمالك الدولة، مرجع سابق1981/ 07/02 المؤرخ في01-81 من القانون 36  راجع المادة-2
 .،  المرجع السابق27/04/1991في، المؤرخ 11- 91 القانون  من 10/2 راجع المادة -3
 .، المرجع السابق25/09/1995، المؤرخ في 95/26 من األمر 15 راجع المادة -4
 .)1963 لعام 34جـ رعدد (أراضي تحت حماية الدولة ، المتعلق بوضع09/05/1963 لي168-63 المرسوم  راجع-5
  . ، مرجع سابق01-98من القانون  9المادة  ظر أيضاإ، أن.م.إ. ق901-801م، والمادتين.إ. ق274و 7 المادتين  أنظر-6
 37جـ ر عـدد     (، المتعلق بالمحاكم اإلدارية     1998 مايو   30 المؤرخ في    02-98 من القانون رقم     9 راجع المادة    -7

  .إ.م.إ. ق801، راجع أيضا المادة )1998لسنة 
  .إ.م.إ.  ق905 و  815 راجع المادتين -8
  . إ.م.إ. ق905  و827أنظر أيضا المادتين م، .إ. ق239/3 أنظر المادة -9
  .، المرجع السابق01-81 من القانون 35المادة    رجع على سبيل الميثال-10
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 القانوني للطعون ميعادوإن كان ال. بيةيالمنازاعات الضروكذا   )1(ذات الطابع االجتماعي
ي مواد نزع هو شهر فقط ف ف،)2( القرار المطعون فيهتاريخ تبليغ هو أربعة أشهر من

 كثيرا ما ترفض دعاوى ترمى إلى إلغاء من قاعدة الخاص يقيد العام، انطالقا و )3(الملكية
 على يعاقبقد . وبالتالي إهدار حقوق بسبب جهل هذه القواعد الخاصة قرارات  مجحفة،

ذلك أن المواطن غير معفي بجهل هذه القواعد الخاصة انطالقا من قاعدة ال عذر بجهل 
   . إال أن هذه القاعدة تستلزم عمل توعية ونشر هذه النصوص على مجال واسعالقانون،

  

 في مدة أقصاها ثالثة أشهر المنصوص عليها في صلحمحاولة إجراء ضرورة إن 
، وبالتالي فهي تعرقل سرعة الفصل في ة قليال ما تنتهي إلى نتائج إيجابي)3-169(المادة

   . القضايا

 بصفة استثنائية خالف إال إذا تم إقرار موقف أثرائي لطعن أمام المجلس القضلليس 
حتى في حالة أمر بوقف  أنهويالحظ هنا .  طلب صريح من المدعيىذلك، بناء عل

التنفيذ، يمكن االستئناف فيه أمام المحكمة العليا في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ 
  .)م.إ. ق170م (فيذالتن لوقف حد بوضع يأمر أن مجلس الدولة لرئيس ويمكن تبليغه،

  

   الثالثمطلبال
  الضمانات في القضايا الجزائية

  

ونتناول هذه الضمانات بإتباع المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية وباختالف 
إلى ضمانات ) الفرع األول(تكييف الشخص من مشتبه فيه وبالتالي موقوف مؤقتا

  ).الفرع الثالث(عليهوأخيرا ضمانات الشخص المحكوم ) الفرع الثاني(المتهم

  

   األولـــرعالف
  ضمانات الشخص الموقوف

  

 من قانون اإلجراءات الجزائية، 51 تلك الضمانات نذكر ما جاء في المادة من
 في ضرورة إطالع فورا وكيل الجمهورية بإجراء التوقيف للنظر، وأن يقدم له تتمثل

وقيف األشخاص الذين ال تقرير عن دواعي التوقيف للنظر، وتضيف المادة عدم جواز ت
، سوى للمدة الالزمة مرجحاتوجد أية دالئل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة 

وفي حالة إقامة دالئل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهام الشخص، . ألخذ أقوالهم
  .فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يقتاد ذلك الشخص إلى وكيل الجمهورية

  

 ساعة إال في 48جانب ذلك ال يجوز تمديد مدة التوقيف للنظر لمدة تزيد عن إلى 
الجرائم التي تشكل اعتداء على أمن الدولة أو موصوفة بأفعال إرهابية، ولقد أجاز المشرع 

ومن الضمانات   يوما، 12تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية لكن دون أن تتجاوز 
  التي يتعرض  لها الشرطة القضائية بعقوبة معاقبة ضابط في شأن ذلك، نص المشرع على

  ــــــــــــــــــــــــ
، يحدد شروط الحصول على 01/02/1998 المؤرخ في 42- 98من المرسوم التنفيذي رقم 14  راجع المادة -1

  ).04/02/1998 المؤرخة في 05جـ ر العدد ( المساكن العمومية االيجارية ذات الطابع االجتماعي وكيفيات ذلك
 .م.إ. مكرر من ق169 راجع المادة -2
  .، المرجع السابق27/04/1991، المؤرخ في11- 91 من القانون 13/2 راجع المادة -3
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  .(1)فيامن حبس شخص تعس
      

 فالشخص الموقو تحت تصرف أن يضع القضائية الشرطة المشرع ضابط ألزم كما
 يحيط أن الضابط على هذا بل ،)2(ارتها لهللنظر كل وسيلة تمكنه االتصال فورا بعائلته وزي

  .)3(محضر االستجواب في ذلك إلى يشير وأن ،بحقوقه للنظر الموقوف علما
  

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص 
الموقوف، إذا طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، وأن يجرى الفحص الطبي 

يب يختاره الشخص الموقوف، من األطباء الممارسين في دائرة اختصاص من طرف طب
 تعيين الشرطة القضائية ضابط يتولى بذلك، للقيام عذر وجود حالة وفي المحكمة،

  .)4(له تلقائيا وتضم شهادة الفحص الطبي لملف اإلجراءات طبيب
  

كما يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقيد في محضر سماع كل شخص 
وقوف للنظر، مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة الذين م

أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص، وأن يوقع المحضر من صاحب الشأن 
سباب التي دعت التوقيف األأو يشير فيه إلى امتناعه، ويجب أن يذكر في المحضر 

 خاص، ترقم وتختم صفحاته، ويوقع عليه من للنظر، وأن يذكر هذا البيان في سجل
  .)5(طرف وكيل الجمهورية ويوضع لدى مركز االعتقال

  

يتم التوقيف في أماكن الئقة بكرامة اإلنسان ومخصصة لهذا الغرض، ويمكن 
لوكيل  الجمهورية أن يزور هذه األماكن في أي وقت، وذلك من تلقاء نفسه أو بطلب أحد 

  .)6(ظر أو محاميه، ويمكن أن يندب في أية لحظة طبيبا لفحصهعائلة الموقوف للن أفراد
  

 59 من قانون اإلجراءات الجزائية، التي تحيل بدورها إلى المادة 338نصت المادة 
 بها، والذي متلبس جنحة في من القانون نفسه، على ضرورة تقديم الشخص المقبوض عليه

 أمام المحكمة فورا إحالته عليه الذي ةالجمهوري وكيل أمام لمثوله، كافية ضمانات يقدم لم
لم تكن  وإذا ،)7(األقل على أيام 8 أقصاه ميعاد في قضيته في للنظر جلسة تحدد التي

  .)8(أو بغيرها الدعوى مهيأة للفصل فيها، أمرت المحكمة بتأجيلها ويفرج عن المتهم بكفالة
  

   الثانيعالفر
  مــات المتهـــضمان

  

 كل  على أن يعتبر1996 من الدستور الجزائري لسنة 45مادة نصت ال :قرينة البراءة-1
  ذاته الدستور  من47 المادة كما تنص. نظامية إدانته جهة قضائية بريئا حتى تثبت شخص

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .         من قانون اإلجراءات الجزائية51/5 راجع المادة -1
  . ج.إ. ق1/ مكرر51 راجع المادة -2
 26 المؤرخ فـي     08-01 من قانون اإلجراءات الجزائية، ولقد جاء بهذه الضمانات القانون            مكرر 51اجع المادة    ر -3

  ).2001 يونيو 27 المؤرخة في34جـ ر عدد (، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 2001يونيو 
   .من قانون اإلجراءات الجزائية 1/2 مكرر51 أنظر نص المادة -4
   . من القانون نفسه3 و2، 52/1دة   راجع الما-5
 .ج.إ. ق5 و52/4راجع المادة   -6
 .34المرجع السابق، ص  الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة،،  راجع  يوسف دالندة-7
 .ج.إ. ق339 راجع المادة -8
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ال يتابع أحد وال يوقف أو يحجز إال في الحاالت المحددة في القانون، وطبقـا "على أنه 
وفي شأن ذلك نص  قانون اإلجراءات الجزائية على أنه ال ".  التي ينص عليهالألشكال

يسوغ للقاضي أن يبني قراره إال على األدلة المقدمة أثناء المرافعات، والتي حصلت 
كان المبدأ األساسي، المستمد من مبدأ البراءة األصلية إن . )1(المناقشة فيها حضوريا أمامه
 التي نصت على )2(2001 توقيفه، إال أنه إلى غاية تعديالت هو عدم متابعة الشخص وال

عدم توقيف األشخاص، الذين ال توجد دالئل مرجحة ضدهم، سوى للمدة الالزمة ألخذ 
  .  ، لم يكن القانون يتضمن ضمانات في شأن ذلك)3(أقوالهم

  

 حين ج على أن يتحقق قاضي التحقيق.إ. ق100تنص المادة  :حق في العلم بالتهمةال -2
مثول المتهم لديه ألول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع 

ويبلغ حكم اإلحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجون . المنسوبة إليه
وإن لم يكن محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها . )4(ويترك منه نسخة

  . ج.إ. ق441 إلى 439في المواد 
  

 من القانون ذاته على أن يستجوب الرئيس المتهم عن هويته 271كما تنص المادة 
ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار اإلحالة، فإن لم يكن قد بلغه، سلمت إليه نسخة 

 أنه يسلم التكليف 440وتضيف المادة . منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ
وقد اشترط المشرع إخطار المتهم بالتهمة . لى طلب النيابة العامةبالحضور بناء ع

. )5(الموجهة إليه، والوقائع التي على أساسها يحاكم وكل إخالل بذلك يترتب عنه البطالن
  .التكييف للجريمة إعادة حالة في المتهم إعالم في تتمثل أخرى ضمانة الحق هذا عن فرعتوت

    

 ولى في هذا الشأن هي اعتبار الحبس المؤقت إجراء الضمانة األ: الحبس المؤقت-3
، )6(استثنائيا، ال يمكن اللجوء إليه إال إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غيـر كافية

، )8( اسم الحبس المؤقت،)7(2001وبعدما كان يسمى بالحبس االحتياطي أخذ مع تعديالت 
، ويحق للمتهم )9(حبس المؤقتوحدد المشرع أربع حاالت يجوز فيها اللجوء إلى ال
، كما حدد المشرع مجموعة )10(االستئناف في أمر قاضي التحقيق في أجل ثالثة أيام

 .)11(الضمانات تعلق بهذا اإلجراء
 

 ال ألنه محلها، في ليست 109 المادة في السجن لكلمة المشرع استعمال أن هنا ونالحظ
  ما جاء حسب وهذا بجناية، تتعلق بها الناطقة العقوبة كانت إذا إال السجن عن الكالم يمكن

  ــــــــــــــــــــــــ
  .32ص  سابق، مرجع ،العادلة المحاكمة ضمانات في الوجيز ج راجعا أيضا يوسف دالندة،.إ. ق212/2 راجع المادة -1
  . ، مرجع سابق2001 جوان 26 المؤرخ في 08-01 وهي تعديالت جاء بها قانون -2
  .ج.إ. ق51/3 راجع المادة -3
  .ج.إ. ق268 راجع المادة -4
  .ج.إ. ق198 راجع المادة -5
  ).  243-241، ص1989 سنة 2-عدد.ق.م( ،04/12/1984 بتاريخ الصادر 35802 راجع أيضا قرار المحكمة العليا-  
  .ج.إ. ق123 راجع المادة -6
 . ، مرجع سابق26/06/2001المؤرخ في ، 08-01 أدخلت هذه التعديالت بموجب القانون رقم -7
 .105السابق، ص  المرجعالضمانات القضائية لحقوق اإلنسان في التشريع الجنائي الجزائري،  راجع لوني نصيرة، -8
 . من قانون اإلجراءات الجزائية123/2 راجع المادة -9

 .ج.إ. مكرر ق123 راجع المادة -10
  .ج.إ. ق137 إلى 123 راجع المواد من -11
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)1(العليا المحكمة وقرار العقوبات نونقا من 5 المادة في
األمر  يتعلق لما كذلك ليس واألمر 

قاضي  إال بها يقضي أن يمكن ال التي اإلدانة، تتضمن ال ألنها التحقيق قاضي بأوامر
  .  الموضوع

   
ومن الضمانات المنصوص عليها في هذا اإلطار نذكر عدم إمكانية تجاوز مدة     

بل ثالث  )2(غم إمكانية تجديدها مرتين في بعض الحاالتالمؤقت أربعة أشهر، ر الحبس
  .)3(لمدة أربعة أشهر في كل مرة مرات

 

، ا شهر20طول مدته تالحظ هنا أنه رغم خطورة الحبس المؤقت الذي يمكن أن ن
بالمقارنة مع التوقيف للنظر إال أنه لم يدرجه المؤسس في الدستور، وهذه المالحظة 

كما يالحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة . الجزائر  عرفتهاصالحة لكل الدساتير التي
 بالنسبة إجراء مصيريمعينة لقاضي التحقيق التخاذ أمر التصرف بعد التحقيق الذي هو 

 وبالتالي )4(استئناف المدة خاصة في حالة تقديم هذه إلى تأكيد التهمة أو نفيها، وقد تطول

  .لطول اإلجراءات تفاديا استئناف ديمتق في حقه عن المتهم يتنازل ما كثيرا
  

ومهما يكن قرار غرفة االتهام فالشخص يستفيد من الضمانات، فإن كان ذلك القرار 
تضمن بأال وجه للمتابعة، فمن حق الشخص الذي صدر في صالحه هذا القرارالمطالبة 

ويكون  بالتعويض عن الضرر الذي  لحق به، بشرط أن يكون الضرر ناتجا عن الحبس
، أما إذا )5(ثابتا ومتميزا تفصل فيه لجنة التعويض المنعقدة على مستوى المحكمة العليا

صدر القرار بتأكيد التهمة وبالتالي إحالة القضية أمام الجهة القضائية المختصة، ومن ثم 
  .تبدأ ضمانات أخرى

 

 ،1996 من دستور 151 ولقد نصت على الحق في الدفاع المادة : الحق في الدفاع-4
وألن حق الدفاع ضروري في كل مراحل وإجراءات الدعوى فلقد نص عليه المشرع 

 مكرر من قانون 68الجزائري في مواد مختلفة باختالف أدوار الدفاع، وجاء في المادة 
اإلجراءات الجزائية وجوب وضع تحت تصرف محامي األطراف نسخة محررة من 

  .  استخراج صورة عنهاهماإلجراءات، كما يجوز ل
 

كنتيجة للمبدأ المتمثل في إلزامية تمثيل المتهم من طرف محام في المسائل 
، فإن لم يقم بذلك عين االجنائية، على القاضي أن يطلب من المتهم إن كان قد اختار محامي

  .)6(له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا
 

 وجوب وضع ملف اإلجراءات تحت طلب محامي ىعلج .إ.ق 105وتنص المادة  
 من 182/3كما نصت المادة .  قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على األقلمتهمال

 الدعوى مشتمال على طلبات النائب العام، لدى قلم كتاب فالقانون ذاته على أن يودع مل
 .غرفة االتهام ويكون تحت تصرف المتهمين

  ــــــــــــــــــــــــ
 .183-191، ص 02، عدد 9719ق . م،27/05/1997لمؤرخ في  ا171048 راجع قرار المحكمة العليا رقم -1
  . من قانون اإلجراءات الجزائية1/1- 125 راجع المادة -2
  .من قانون اإلجراءات الجزائية 1/2- 125 راجع المادة -3
  .106المرجع السابق، ص الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان في التشريع الجنائي الجزائري،  راجع لوني نصيرة، -4
  .       ج.إ. ق1/ مكرر137 راجع المادة -5
  .ج .إ. ق271 راجع المادة -6
  ).    247، ص 03، عدد 1994ق .م(22/03/1994، المؤرخ في 119932راجع كذلك قرار المحكمة العليـا رقم -  
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 ملف التحقيق لدى قلم الكتاب، ويخطر النائب ع على إيدا193كما تنص المادة   
طراف الدعوى ومحاميهم بهذا اإليداع بكتاب موصى عليه، ويبقى هذا العام في الحال كل أ

  .الملف مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام
  

، الذي يجوز هج على حق المتهم في اتصال بحرية بمحامي.إ. ق272وتنص المادة   
له أن يطالع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك 

بخمسة   في سير اإلجراءات، ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسةتأخير
بالجنحة، إن  كما تم النص على هذا الحق في اإلجراءات المتعلقة بالتلبس. أيام على األقل

  .)1(أراد المتهم استعمال حقه في الدفاع ومنحت له ثالثة أيام على األقل
  

ات الجزائية على حق المحبوس في  من قانون اإلجراء102كما نصت المادة 
االتصال بمحاميه، ورغم أن المشرع منح قاضي التحقيق سلطة منع المتهم من االتصال 

ويمكن لمتهم االتصال .  أيام إال أن هذا المنع ال يسري على محامي هذا األخير10لمدة 
هو خلق والمغزى من اتصال المتهم بمحاميه . بمدافعه عن طريق الزيارة أو المراسالت

في نفسه، والوقوف إلى جانبه والحرص على سالمة تطبيق القانون، وسماع  نوع من الثقة
أقوال المتهم بشأن وقائع القضية وتقديم له نصائح على ضوء ما يقتضيه القانون، 
وحضور معه في كافة إجراءات الدعوى، من التحقيق ومباشرة كافة اإلجراءات الرامية 

  .)2(هإلى استرجاع حرية موكل
  

 على 105كما له أن يحضر إجراءات التحقيق، وفي هذا الشأن نصت المادة 
ومع  .)3(ريح قاضي التحقيقصاستدعاء المحامي لحضور استجواب المتهم، إال أنه قيده بت

ذلك يالحظ أن لوكيل الجمهورية أن يطرح ما يراه ضروريا من األسئلة، وهذا يدل على 
 .)4(بة والدفاععدم المساواة في معاملة النيا

  

ومن حقوق الدفاع الحق في المرافعة، إذ يجوز لمحامي الدفاع توجيه أسئلة سواء 
للمتهم للتوضيح، أو للضحية واألطراف المدنية والشهود، وحق الدفاع أثناء المحاكمة 
مكفول ويحق للمتهم أن يطلب أجال إلحضار دفاعه، ألن حق الدفاع عن المتهم مضمون 

كما أنه من . )5(ائل الجنائية وقضايا األحداث وبدونه ال تصح المرافعةووجوبي في المس
  .)6(ضمانات المتهم في هذه المرحلة تخصيص الكلمة األخيرة دائما له ومحاميه

 يقوم الرئيس بتنبيه أنعلى ج .إ. ق338/2 نصت المادة الدفاعوعن تحضير 
ن له الحق في طلب مهلة الشخص المحال، طبقا للفقرة األولى من المادة هذه، إلى أ

  .)7(لتحضير دفاعه، ويجب أن يحضر المتهم الجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بالحارس
  

 حـر في أنه المتهم تنبيه التحقيق قاضي على :حرية دالء بأقواله بكلاإلحق المتهم في -5
 بأقواله يدلي أن المتهم أراد فإذا .المحضر في التنبيه ذلك عن وينوه إقرار بأي اإلدالء عدم

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  19، مرجع سابق، ص  الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة راجع  يوسف دالندة،-1
 .22  و21 المرجع نفسه، ص -2
  .   من قانون اإلجراءات الجزائية107 راجع المادة -3
 .26ندة، المرجع السابق، ص ج،  أنظر أيضا  يوسف دال.إ. ق288 وكذلك المادة 106/2 أنظر المادة -4
 . ج.إ.ق 454/2 و292 من الدستور والمادتين  151 راجع المادة -5
  .ج.إ.  ق304/2 أنظر المادة -6
  . ج.إ.  ق293 أنظر المادة -7
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  .)1(تلقاها منه على الفور
  

 من الدستور، ووفقا لقانون 144 ولقد نصت على هذه الضمانة المادة :تسبيب األحكام-6
األطراف وحضورهم أو غيابهم في   الجزائية، يجب أن يتضمن كل حكم هويةاإلجراءات

، وأن تكون األسباب أساس أسباب ومنطوقيوم النطق بالحكم، كما يجب أن يشتمل على 
الحكم، ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة األشخاص المذكورين أو مسؤوليتهم أو 

نصوص القانون المطبقة ويقوم الرئيس بتالوة مساءلتهم عنها، كما تذكر فيه العقوبة و
  .)3(ويشكل انعدام أو القصور في التسبيب سببا من أسباب الطعن بالنقض. )2(الحكم

  
 

  ثـالـرع الثـالف
  ضمانـات المحكوم عليــه

  

 يمكن أن يصدر الحكم الجزائي لصالح المتهم أو ،)4(ى ضوء ما أشرنا إليه سابقاعل
تهم من التهم الموجهة إليه، أو على العكس إقامتها وبالتالي ضده، أي يقضي ببراءة الم

  .  الحالتين من ضماناتلتامهما يكن منطوق الحكم الصادر يستفيد المتهم في ك. إدانته
  

 المترتبة عن النطق بالبراءة، من استرجاع المتهم لحريته ةباإلضافة لآلثار اإليجابي
  . )5( بهةالبة بالتعويض عن األضرار الالحقوسمعته وكرامته، لهذا األخير الحق في المط

  

أما في حالة الحكم باإلدانة فهذا ال يضع حدا للضمانات التي يستفيد منها المتهم، 
فيحق له مخاصمة ذلك الحكم عن طريق تقديم معارضة في حالة صدور الحكم غيابيا 

، أو )7(المخالفات، أو استئناف إذا كان الحكم صادرا في مواد الجنح و)6(بالنسبة للمتهم
 أيام من يوم النطق أو من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار 8بتقديم طعن بالنقض في غضون 

المتضمن اإلدانة أو من يوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة بالنسبة لألحكام الغيابية  
وم عليه من  يستفيد المحكوقد. )9(أو طلب إعادة النظر ،)8(يكون ذلك أمام المحكمة العلياو

الحكم بالبطالن الناتج عن الطعن لصالح القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة 
، ويمكن 433ومن الضمانات في االستئناف أيضا ما جاء به المشرع في المادة . )10(العليا

 للمتهم أن يستفيد من االستئناف الذي تقدمه النيابة العامة، ولكن ال يسىء حالة المستأنف
 . إذا كان االستئناف مرفوعا من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية

  

إلى جانب ذلك يمكن للمحكوم عليه ان يستفيد من العفو الرئاسي، وتخفيض العقوبة 
  .)11(أو استبدالها

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  من قانون اإلجراءات الجزائية100 أنظر المادة -1
  . ج.إ.ق 379 أنظر المادة -2
 .ج.إ. ق500 أنظر المادة -3
  . من هذا البحث39 راجع الصفحة -4
 .ج.إ. ق1 مكرر531 مكرر و531 وكذلك المادتين 1996 من دستور 49 أنظر المادة -5
  .ج.إ. ق415 إلى 409 راجع المواد من -6
 .ج.إ.وما يليها ق  416 راجع المواد من -7
 .ج.إ.وما يليها ق 495 راجع المواد من -8
 .ج.إ. ق531 راجع المادة -9
 .ج.إ. ق530 راجع المادة -10
  .1996 من دستور 77/7 راجع المادة -11



 151 

كما نص المشرع على مجموعة الضمانات تتعلق بمعاملة المحبوسين، منها   
، وترتيب وتوزيع المحبوسين، )1(ضرورة معاملتهم بطريقة تصون كرامتهم اإلنسانية

ين من أجلها، وجنسهم وسنهم  الجريمة المحبوسوخطورةحسب وضعيتهم الجزائية، 
  .)2(وشخصيتهم ودرجة استعدادهم لإلصالح

  

تخضع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة 
، ويفصل المحبوس )3( مجال اختصاصهكل فيلألحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة، 

كن وضعه في نظام االحتباس االنفرادي، بناء على مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين، ويم
، كما يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، )4(طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق

  .  )5(ويتم إيواؤه وفق شروط مالئمة
  

تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس مالئمة، وذلك بتوفير لها تغذية متوازنة 
 ونص .)6(في الزيارة  والمحادثة مع زائريها من دون فاصلورعاية طبية مستمرة والحق 

القانون على مراكز متخصصة للنساء وكذلك مراكز متخصصة األحداث الذين تقل 
سنة، وهذه الضمانة صالحة لألشخاص المحبوسين مؤقتا ) 18(أعمارهم عن ثماني عشرة

  . )7(أو المحكوم عليهم نهائيا
  

 مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية يسهر طبيب المؤسسة العقابية على
  .)8(والجماعية داخل أماكن االحتباس

  

، )10(، والزيارات والمحادثة)9( ومن حقوق المحبوس الحق في الرعاية الصحية
 ، واحتفاظ المحبوس بحقه في التصرف في أمواله في حدود)11(والحق في المراسالت

، )12( في حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابيةأهليته القانونية، وتلقي الحواالت البريدية
كما تخصم مدة الحبس المؤقت . )13وله الحق في أن يقدم شكاوى وتظلمات إلى مديرها

  . )14(بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها
  ــــــــــــــــــــــــ

لمتضمن قانون تنظيم الـسجون وإعـادة       ا 2005 فبراير   6 المؤرخ في    04-05 من القانون رقم     الثانية راجع المادة    -1
  ).2005 سنة 12جـ ر رقم ( اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

  . من القانون ذاته24/1 راجع المادة -2
  . من القانون نفسه33 راجع المادة -3
  . من القانون نفسه47 أنظر المادة -4
  . من القانون نفسه49 أنظر المادة -5
  .نفسه من القانون 50 أنظر المادة -6
   من القانون نفسه 28 راجع المادة -7
  . من القانون نفسه60 راجع المادة -8
  . من القانون نفسه65 -57 راجع المواد -9

  . من القانون نفسه72-66 راجع  المواد -10
  . من القانون نفسه75-73 راجع المواد -11
  . من القانون نفسه78-76 راجع  المواد -12
  . القانون نفسه من79 راجع  المادة -13
  . من القانون نفسه13/3  راجع المادة-14
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  ثـ الثالبحـثالم
   تنفيذ الضمانات القضائيةىالرقابة عل

  

إن كان إقرار الضمانات القضائية من اختصاص القانون وتنفيذها من اختصاص       
دارية، إوالقضاء، فالرقابة على تنفيذها تختص بها أجهزة عدة منها قضائية، ومنها سياسية 

  .ومنها حكومية وغير حكومية، وطنية ودولية
  

وإن كان القاضي هو العنصر األساسي في تنفيذ هذه الضمانات فإنه ليس هو       
العنصر الوحيد، ألن دور القاضي يتحدد في تطبيق القانون، وبالتالي فالرقابة على تنفيذ 

قانون من طرف إلى البحث عن مدى صحة تطبيق ال بنا الضمانات القضائية يؤدي
القاضي، ألن كون هذا األخير بشر فهو غير معصوم وبالتالي معرض للخطأ، مما 

نحن . ا منهخصائييستوجب الرقابة على عمله من طرف قاضي أخر مثله ويكون أكثر أ
  .أمام الرقابة القضائية لتنفيذ الضمانات القضائية

  

ق اإلنسان من انتهاكات غير أنه إن كان لتلك الرقابة دور مهم في حماية حقو      
القاضي ذاته، وذلك بحسن أو سوء نيته، فإن هذا ال يكفي وحده، ألن قضية حماية الحقوق 
قضائيا ليست مسألة قاض فقط، بل يجب االهتمام بالجو الذي يعمل فيه هذا األخير، من 
 الظروف السياسية، كمدى استقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية، وتوفر قانون عادل

في شأن ذلك تتم الرقابة من و. ويحوز على شرعية دستورية، واالعتراف بسيادة القانون
طرف أجهزة سياسية، كمثل االعتراف دستوريا للسلطة التشريعية في إنشاء لجنة تحقيق 

)Outreau)1في كل مسألة منها فضيحة قضائية، على غرار ما حدث في فرنسا مع قضية 
، 

رف المجلس الشعبي الوطني في الحوادث التي عرفتها منطقة أو إنشاء لجنة تحقيق من ط
، كما تمارس رقابة من طرف أجهزة إدارية مثل المجلس األعلى 2001القبائل في سنة 

للقضاء ووزارة العدل، وكذلك األحزاب السياسية، ووسائل اإلعالم منها خاصة الصحف 
 أنه غير .عمل القضائي بصفة عامةاليومية، التي تقوم بترويج ونقد كيفية سير العدالة وال

   ).المطلب األول(ألهميتها القضائية بالرقابة نكتفي هذه دراستنا مجال اتساع لعدم
  

كما أن باعتبارها من الدول التي صادقت على أهم االتفاقات الدولية بشأن حقوق       
ارسة رقابة عن اإلنسان، سمحت الجزائر ألجهزة األمم المتحدة االتفاقية وغير االتفاقية بمم

ات الختامية ـم بالمالحظـر، ونهتـها الجزائـة التي تقدمـر الدوريـق التقاريـطري
  ).المطلب الثاني(للجان المتخصصة في دراسة تلك التقارير

  

إلي جانب ذلك هناك رقابة ال تقل أهمية للدور الذي تقوم به في الرقابة على      
كز االعتقال، واألمر يتعلق هنا بالرقابة المحاكمة العادلة ووضعية السجناء في مرا

  ).المطلب الثالث(والدولية منها الممارسة من طرف األجهزة غير الحكومية، الوطنية
   

  األولمطلـب ال
   تنفيذ الضمانات القضائيةىلرقابة القضائية علا

هناك  حيث القضائيـة، الضمانات تنفيـذ عـلى الرقابـة تنـوع رغـم 
  أهميتها فإنها ورغم ة،ـإداري زةـأجه من وأخرى ةـالسياسي زةـألجها من تمارس رقابـة

  ــــــــــــــــــــــــ
  .www.assemblee-nationale.fr:عن االستنتاجات التي توصلت إليها هذه اللجنة راجع-1
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، وهذا عكس الرقابة القضائية التي لها اثر مباشر المدى البعيدال تنتج آثارها إال على 
  . وبالتالي نركز دراستنا عليها وذلك ألهميتها.  حقوق اإلنسان وحريتهعلى ضمان

  

كد من مدى صحة اإلجراءات، أي مدى شرعيتها أتكمن أهمية هذه الرقابة في الت  
: هصورومالئمتها مع النصوص القانونية، وكذلك الرقابة عن طريق الطعن في جميع 

س على جميع مراحل اإلجراءات، وتمارس كما أن هذه الرقابة تمار. العادية وغير العادية
وتتولى غرفة االتهام الرقابة على أعمال الضبطية القضائية . من طرف أجهزة مختلفة

وتتولى المحكمة العليا الرقابة على مدى صحة ) الفرع األول(وكذلك أوامر قاضي التحقيق
كما ) الفرع الثاني(ةتطبيق القانون وتوحيد االجتهاد القضائي في المسائل المدنية والجزائي

يسهر مجلس الدولة على الرقابة على القرارات الصادرة عن المجالس القضائية في المواد 
  ).الفقرة الثالث(اإلدارية

   األولعرــالف
  رقابة غرفة االتهام

  

تهام أهمية بكونها الجهة التي تتمتع بسلطة توجيه االتهام النهائي إلى لغرفة اال   
، وفي إطار الرقابة على أعمال الضبطية القضائية نصت )1(تمواد الجناياشخص في 

 فج، أن يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي، تحت إشرا.إ. من ق12المادة 
  .  النائب العام، وذلك تحت رقابة غرفة االتهام

  

من   بطلب ، وذلك إما)2(تمارس غرفة االتهام رقابة على أعمال الضبطية القضائية    
 عن اإلخالالت المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة هاب العام أو رئيسالنائ

، )3(عليهاوظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة 
 على ذلك، يعد من الحبس التعسفي كل متهم ضبط بمقتض أمر إحضار وبقي في وكمثال

  .)4(وأربعين ساعة دون أن يستجوبمؤسسة إعادة التربية أكثر من ثمان 
  

ج على بطالن اإلجراءات .إ. ق157وفي شأن بطالن اإلجراءات نصت المادة   
، المتعلقة بسماع 105، المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 100المخالفة لنص المادة 

وإذا رأى قاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب . المدعي المدني
، وإذا تبين لوكيل )5( فعليه أن يرفع األمر لغرفة االتهام بالمجلس القضائيبالبطالن

الجمهورية أن بطالنا قد وقع فإنه يطلب لقاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله 
وفقا  اءها الحالتين تتخذ غرفة االتهام إجرلتاوفي ك. إلى غرفة االتهام ليطلب منها البطالن

، كما يترتب البطالن أيضا في حالة مخالفة أحكام جوهرية ينتج )6(191 ورد في المادة لما
  . )7(عنها إخالل بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

  ـــــــــــــــــــــــــــ
- 1991 محمد محده، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر -1

  . 286، ص 1992
  .ج.إ. ق206 راجع المادة -2
  . من قانون اإلجراءات الجزائية207/1 راجع المادة -3
 .ج.إ. ق113/1 راجع المادة  -4
 .  من قانون اإلجراءات الجزائية158/1 راجع المادة -5
 .ج.إ.ق 3و 2 /158 راجع المادة -6
  .ج.إ. ق159/1 راجع المادة -7
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 إليها وإذا تكشف لها سبب من المرفوعةاءات تنظر غرفة االتهام في صحة اإلجر
أسباب البطالن قضت ببطالن اإلجراءات التالية له كلها أو بعضها، ولها بعد اإلبطال أن 
تتصدى لموضوع اإلجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي غيره 

  .)1(لمواصلة إجراءات التحقيق
      

 طريق الطعن، ونذكر بالخصوص ما جاء في كما تمارس غرفة االتهام رقابة عن
ج، التي تخول وكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة االتهام .إ. ق170المادة 

جميع أوامر قاضي التحقيق، بينما ال يحق للمتهم ولوكيله االستئناف أمام هذه الغرفة إال 
  .)2(في حاالت حددها المشرع في قانون اإلجراءات الجزائية

      

بل فقط،  ويالحظ هنا أن المشرع لم يعترف لوكيل الجمهورية بهذه الصالحية
 ،الجمهورية وكيل استئناف حالة في هكما يالحظ أن. )3(أيضا لنائب العامالصالح  اأعترف به

   .في االستئناف الفصل غاية ىإل الحبس في يبقى المتهمف
  

  انيــ الثعرــالف
  رقابة المحكمة العليا

    

 تسهر على وهي هرم النظام القضائي العادي في الجزائر،ة العليا قمة تمثل المحكم
بطلب من  وتتولي. )4(لى المحاكم والمجالس القضائيةعوفرض تطبيقه  احترام القانون

الجهات  الخصوم أو النيابة العامة، الرقابة الالحقة على األحكام القضائية الصادرة من
قضاة للقانون تطبيقا سليما في شأن القضية القضائية الدنيا، وتبين مدى تطبيق ال

أمامها، وذلك بغية توحيد االجتهاد القضائي، ورغم ذلك ال يمكن اعتبارها  المعروضة
  .)5(دراجات التقاضي، ذلك الكتفائها بالرقابة من ناحية القانون دون الوقائع درجة ثالثة من
    

، وهي تتمتع )7(ف غر8 وتتكون من )6(1963أنشئت المحكمة العليا في سنة  
باستقالل مالي واستقاللية التسيير، ويتولى تسيير المصالح اإلدارية أمينها العام، بمساعدة 

بالنظر في الطعن بالنقض في  قسم إداري ورئيس قسم الوثائق، وهي تختصرئيس 
األحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية عن المجالس القضائية والمحاكم وفي جميع 

 .)8(دا القضايا اإلداريةالمسائل ع
      

ال نرمي من وراء دراستنا هذه حصر شتى المجاالت التي تتعرض إليها المحكمة   
 في   القضائيـة الجتهـاداتا بعض االستدالل، سبيل باستعراض، على العليا، لكن نكتفي

    ـــــــــــــــــــــــــ
 .ج.إ. ق191 أنظر المادة -1
 .ج.إ. ق172/1 راجع المادة  -2
  .ج.إ. ق171 راجع المادة  -3
 .261المرجع السابق، ص النظام القضائي الجزائري،  عمار بوضياف، -4
 .309 بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -5
عليا القانون ، وحليا ينظم المحكمة ال1963 جوان 18 المؤرخ في 218-63 أنشئت المحكمة العليا بموجب القانون -6

 .12/08/1996 المؤرخ في 96/25 المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 12/08/1989 المؤرخ في 89/22رقم 
 هي الغرفة المدنية، العقارية، اإلجتماعية، الجنائية، الجنح والمخالفات، األحوال الشخصية، التجارية والبحرية، -7

 ).العرائض(وغرفة الشكاوى
  .dz.mjutice.www :ت راجع موقع األنتيرنيت لوزارة العدل الجزائري للمزيد من التوضيحا-8



 155 

  .المسائل المدنية والجزائية كدليل على رقابتها على احترام المحاكمة العادلة
  

  :  المسائل المدنية-1
لعليا نقضت المحكمة ا) ب.ورثة ب(ضد) ع.ع.ب(في قرارها بتاريخ في قضية 

القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة وذلك لخرق األشكال الجوهرية لإلجراءات 
م، ذلك لكون جهة االستئناف أعتبرت محضر اإلنذار .إ. من ق42وخاصة أحكام المادة 

  . )1(الموجه إلى الطاعن كسند تبليغ، وحسبت على ضوئه مهلة الطعن باإلستئناف
  

أن قضاة  ) ب ق(ضد ) س ر( الصادر في قضية كما جاء في قرار المحكمة العليا
االستئناف قد أحسنوا تطبيق القانون، لما حصروا النزاع في تحديد الضرر ومصدره، 
المتمثل في تعسف المالك في استعمال حقه في الملكية إلى حد لحق ضرر بملك الجار، 

  .)2(مطعون ضدهوقضوا بالتالي، بالزام الطاعن بتحويل مدخل البناية بعيدا عن مسكن ال
  

مؤسسة النقل (و) ا س ع(كما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر في قضية بين  
، أنه يتعين على جهة االستئناف عند حكمها باإللغاء، التصدي للدعوى متى )لبلدية المدية

م، ألن االكتفاء بإبطال القرار .إ. ق109كانت مهيأة للفصل فيها حسب ما تقتضيه المادة 
صديه، يعلق النزاع ويتركه دون فصل، وقرار المجلس الذي قضى بذلك، يشوبه دون ت

 .)3(البطالن ويستوجب النقض
 

 : المسائل الجزائية-2
في إطار الرقابة على مدى تطبيق شرعية الجرائم والعقوبات، جاء في قرار 

لقانونية  أنه يجب أن تتضمن األحكام والقرارات عند اإلدانة النصوص ا)4(المحكمة العليا
المطبقة وإال وقعت تحت طائلة البطالن، إذ بدون ذلك ال يتسنى للممحكمة العليا ممارسة 

كما جاء . رقابته على هذه األحكام، ومن ثم القضاء بما يخالف المبدأ هذا يعد خرقا للقانون
أنه إذا رأت غرفة ) ج.إ. ق195م (متى كان من المقرر قانونا  أنه)5(في قرارها أيضا

هام أن الوقائع ال تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو ال تتوفر دالئل كافية الدانة المتهم االت
أو كان المتهم أو مرتكب الجريمة ال يزال مجهوال، أصدرت حكمها بأال وجه للمتابعة، 

  .ومن ثم النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس
  

 نقض الحكم )6(ات، جاء في قرار المحكمة العلياوفي شأن عدم رجعية قانون العقوب     
الصادر عن محكمة الجنايات التي طبقت القانون بأثر رجعي عندما طبقت المرسوم 

 المتعلق بمكافحة اإلرهاب والتخريب، 30/09/1992 المؤرخ في 03-92التشريعي رقم 
  .على المتهم من أجل وقائع سابقة لصدور هذا النص

  

  يحق للمجلس  ال أنه مفادها والتي )ج.إ.ق 433/2م(في عليها صوصالمن الضمانة وعن      
  ــــــــــــــــــــــــ

 :، على موقع األنترنت للمحكمة العليا18/10/2000 المؤرخ في 254572 راجع قرار المحكمة العليا رقم -1
www.coursupreme.dz. 

  .106 إلى 101، ص 1، عدد 1995ق سنة .، م16/06/1992 المؤرخ في 90943 رقم  المحكمة العليا راجع قرار-2
  .50 إلى 48، ص 1، عدد 1989ق سنة .، م04/01/1984 المؤرخ في 31416  رقم  المحكمة العليا راجع قرار-3
  .306 إلى 303، ص 4، عدد 1989ق سنة . م، 31/12/1984 الصادر بتاريخ 36867المجلس األعلى رقم   قرار-4
  .255 إلى 253، ص 4، عدد 1991ق سنة .م، 14/02/1989 الصادر بتاريخ 53150 قرار المجلس األعلى رقم -5
  .250 إلى 247، ص 3، عدد 1994ق سنة . م،22/03/1994 الصادر بتاريخ 119932 قرار المحكمة العليا رقم -6
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إذا كان االستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسىء 
 أنه يستوجب نقض وإبطال القرار )1(المجلس األعلى د جاء في قرارحالة المستأنف لق

الذي أصدره المجلس القضائي الذي صرح بعدم اختصاصه تلقائيا للنظر في االستئناف 
المقدم من طرف المتهم وحده ودون أن تستأنف النيابة، وذلك على اساس أن األفعال 

ءة بمركز المتهمين المستأنفين تكون جنائية ومن ثم فإنه ذهب في قضائه إلى االسا
  .واالخالل بحقوق الدفاع التي يضمنها القانون

  

وعن تخصيص الكلمة األخيرة للمتهم ودفاعه وذلك على ضوء ما جاء في المادة  
 أن القضاء بعدم احترام هذا الترتيب، )2(ج، جاء في قرار المحكمة العليا.إ. من ق431

بحق الدفاع الذي ل يرة، يعد إهماال مؤديا إلى اإلخالوذلك بعدم تمكين المتهم الكلمة األخ
ى هو من النظام العام، مما يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا عل

  .مخالفة أحكام هذا المبدأ
    

كما سبق للمحكمة العليا أن نقضت أحكام وقرارات ألسباب تتعلق بضمانات مختلفة      
 )4(تمكين األطراف إبداء رأيهموعدم  )3(قصور في التسبيبكانعدام األساس القانوني وال

   .)5(وكذلك خلو قرار غرفة االتهام من بيانات جوهرية
  

  الفرع الثالث
  .رقابة مجلس الدولة

  

 كانت الغرفة اإلدارية على مستوى )6(اإلشارة إلى أنه قبل إنشاء مجلس الدولةتجدر 
يعتبر . رارات الجهات القضائية اإلداريةالمحكمة العليا هي التي تمارس الرقابة على ق

مجلس الدولة جهازا تابعا للسلطة القضائية وهيئة تقويم أعمال الجهات القضائية اإلدارية 
  .)7(اإلداري في البالد ويسهر على إحترام القانون ويضمن توحيد اإلجتهاد القضائي

  

 الرامية إلى لدعاوىا في ونهائيا ابتدائيا ويفصل قضائية، اختصاصات ولمجلس الدولة

 الهيئات العمومية أو المركزية السلطات عن الصادرة الفردية أو التنظيمية القرارات إلغاء

   .)8(هذه القرارات مشروعية مدى في ينظر كما الوطنية، المهنية والمنظمات الوطنية
  

  مشاريـع  رأيـه في ويبـدي إستشـاري، طابـع ذات باختصاصات يتمتع كما
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 249-247، ص 1989 سنة 2ق عدد .، م02/01/1985 الصادر بتاريخ 39130 راجع قرار المحكمة العليا رقم -1
    .294، ص 1989 سنة 2ق عدد .، م03/04/1984، الصادر بتاريخ 27580 راجع قرار المحكمة العليا رقم -2
  . المرجع نفسه-3
  .202-200، ص 1992 سنة 4ق عدد .، م17/04/1990 الصادر بتاريخ 60949 راجع قرار المحكمة العليا رقم -4
  .243-241، ص 1989 سنة 2ق عدد .، م04/12/1984 الصادر بتاريخ 35802 راجع قرار المحكمة العليا رقم -5
يؤسس مجلس دولة كهيئة "  على أنه152/2 الذي جاء في مادته    1996 حيث أستحدث مجلس الدول بموجب دستور        -6

، 98/01وقد حدد صالحياته وتنظيمه وعمله القـانون العـضوي رقـم            "  ألعمال الجهات القضائية اإلدارية    مقومة
  :  وللمزيد من التفاصل حول مجلس الدولة راجع، ، مرجع سابق30/05/1998المؤرخ في 

-134 ، ص ص2002 خلوفي راشيد، القضاء اإلداري، تنظيم واختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -
158.  

  .320-292 عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص ص -
، المرجع السابق، وكذلك بوبشير محند 30/05/1998، المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي الثانية راجع المادة -7

  .387أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .، المرجع السابق98/01من القانون العضوي عة لتاس راجع المادة ا-8
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 المصري  مجلس الدولة وإن كانت هذه المهمة بالمقارنة مع )1(القوانين التي يتم إخطاره بها
  . )2(مبتورة على عدة أصعدة

  

 اقل أهمية بالمقارنة تأما الرقابة التي يمارسها عن الضمانات القضائية، فإن كان
 مسائل عديدة تتعلق مباشرة بممارسة ىذي تعرض إل ال،مع مجلس الدولة المصري

 ،)3(سه األستاذ عبد الرزاق السنهوريأالحريات العامة، السيما خالل الفترة التي كان ير
حداثة  ىيفهم بالنظر إل، )4( محاولة اغتيالهى درجة قد وصل إلى إل،الذي قام بدور جبار

كثيرا ما تكون القرارات يالحظ إال أنه التجربة، في نقص ال ومجلس الدولة الجزائري
 وقليلة التسبيب، كمثل ما جاء في قرارها بشأن ةمنحاز السياسية الصادرة في القضايا

 المتضمن إقصاء مترشح 11/03/1991الطعن في قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 
  .)5(1999 أفريل 15لالنتخابات الرئاسية لي 

  

ض الحقوق السيما بموجب رأيه رقم  فمجلس الدولة أسهم في ضمان بعرغم ذلك
 المؤرخ 91/02 الذي قدمه رئيسه، بخصوص أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 001
، وسمح لعديد من المتقاضين من )6(المتعلق بتنفيذ بعض أحكام القضاء 08/01/1991في 

ها، كما الحصول على حقوقهم، وذلك رغم صدور تلك األحكام إبتدائيا وقابليتها للطعن في
  .  من قانون اإلجراءات المدنية171تنص على ذلك المادة 

  

   الثانيمطلـبال
  الرقابة في إطار أجهزة األمم المتحدة

  

كما سبق أن تعرضنا إليه في الفصل األول، فاألمم المتحدة تمارس رقابة سواء في   
لى الرقابة إطار أجهزتها االتفاقية أو غير االتفاقية، غير أننا نركز دراستنا هذه ع

باستعراض هذه  )7(إذ اكتفينا في الفصل األول. الممارسة من طرف اللجان االتفاقية
في  تناولها في هذا المطلب من جانبها التطبيقي،نالرقابة من الناحية النظرية والمبدئية، ف

صدد الرقابة على تنفيذ الضمانات القضائية في اإلطار الوطني، ويكون ذلك بتناول 
لمتعلقة بهذه الضمانات التي جاءت في التقارير الدورية المقدمة من طرف الجوانب ا

  .ت األخريالهاتهالجزائر أمام هذه اللجان، وخاصة التعليقات الختامية 
  

 الختامية للجنة القضاء على التميز العنصري مالحظاتولذلك نستهل دراستنا بال      
ية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ثم المالحظات الختامية للجنة المعن) الفرع األول(
 في اللجنتين المنشأتينلننتهي إلى التقرير المقدم من طرف الجزائر أمام ) الفرع الثاني(

  ).الفرع الثالث(1966إطار العهدين الدوليين لسنة 
  ــــــــــــــــــــــــ 

 .، مرجع سابق30/05/1998المؤرخ في ، 98/01 من القانون العضوي رقم 12  و 4 راجع المادتين -1
 ، أنظر31السابق، ص  المرجع مبتورة، ومهمة كاملة والدة الدولة، لمجلس االستشاري الرأي زوينة، الرزاق عبد  راجع-2

 .من بحثنا هذا 117 والصفحة ،294- 293ص ص السابق، المرجع الجزائري، القضائي النظام بوضياف، عمار أيضا
 .132، الجزء األول، المرجع السابق، ص ..س الدولة المصري  أنظر فاروق عبد البر، دور مجل-3
 راجع في شأن ذلك، فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريـات العامـة، الجـزء       -4

 . وما يليها24، ص 1991الثاني، 
 ،        2001- 1لة، عدد ، مجلة مجلس الدو12/11/2001 المؤرخ في 002871 راجع قرار مجلس الدولة رقم -5

  .142-141ص ص 
  .391 عن بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -6
  . من بحثنا هذا51 و50 راجع الصفحتينة -7
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   األولعرــالف
  

  .)1( التميز العنصريىالمالحظات الختامية للجنة القضاء عل
  

نصري في تقريري الجزائر الثالث عشر لقد نظرت لجنة القضاء على التمييز الع
. 2001 مارس9 المعقودة في )3(1445 خالل جلستها )2(والرابع عشر في وثيقة واحدة
، وأبدت المالحظات 2001 مارس 20المعقودة في )4(1459واعتمدت اللجنة في جلستها 

  :  التالية
المعلومات  الدوريين الثالث عشر والرابع عشر ونبعد أن رحبت اللجنة بالتقريري

التي قدمها الوفد الجزائري في عرضه الشفوي، أعربت عن تقديرها للفرصة المتاحة 
، الحظت اللجنة شمولية التقرير محل البحث، )الجزائر(لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف

  .بالمقارنة مع التقرير الدوري السابق، السيما فيما يتعلق باألحكام الدستورية والقانونية
  

 أعربت اللجنة عن تقديرها بإصدار الجزائر لإلعالن المنصوص :انب اإليجابيةالجو-1
، معترفة بأن للجنة صالحية استالم ودراسة الرسائل )5(ة من االتفاقي14عليه في المادة 

 من 132 المادة ت عليهكما رحبت بما نص. ترد من أفراد أو مجموعة األفراد التي
ة التي صدقت عليها الجزائر، من قواعد القانون الدستور، التي جعلت الصكوك الدولي

  .الوطني وتسمو على القانون الداخلي
  

كما رحبت اللجنة باإلصالحات الجارية بشأن قطاع العدالة وإقامة العدل وإنشاء 
  .)6(اللجنة الوطنية إلصالح الجهاز القضائي

  

سان، بما في ورحبت اللجنة بمبادرة الحكومة الجزائرية في مجال تعليم حقوق اإلن
إنشاء كرسي اليونسكو الجامعي لتدريس حقوق اإلنسان في جامعة وهران، وسيكون  ذلك

 اإلنسان حقوق صاحب المنصب مسؤوال عن تنظيم وتعزيز نظام متكامل للبحث في مجال
وكذلك التدريب في ميدان حقوق اإلنسان في . وتدريسها والمعلومات والوثائق المتعلقة بها

 للتدريب القضائي ومدرسة تدريب الشرطة والمدرسة الوطنيـة للتدريب المعهد الوطني
  .على إدارة السجون

  

  الهويـة بمقومـات الجزائـري الدستور العتراف عن تقديرها اللجنـة وأعربت

  ــــــــــــــــــــــ 
كال التمييز العنصري، المعتمدة  أنشئت هذه اللجنة بموجب المادة الثامنة من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش-1

 21المؤرخ في ) 20-د( ألف2106من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 
بموجب األمر ، وإنضمت إليها الجزائر 19 طبقا للمادة 1969 جانفي 4 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1965ديسمبر 

 156 وبلغ عدد الدول األعضاء فيها ،)30/12/1966 لي 110جـ ر(15/12/1966 المؤرخ في 348- 66رقم 
  .42-36بشأن تشكيل اللجنة وأسلوب عملها، راجع طبي عناني، المرجع السابق، ص . 2000دولة إلى غاية أوت 

، على موقع )CERD/C362/Add/6 (راجع الوثيقة رقم، 1999 و1997 مارس 15واللذان كان موعد تقديمهما في  -2
   .www.un.org/arabic :رنت لهيئة لألمم المتحدةاألنت

 .، على موقع األنترنت لهيئة األمم المتحدة، المرجع السابق)CERD/C/SR.1445(  راجع وثيقة األمم المتحدة-3
 . ، على موقع األنترنت لهيئة األمم المتحدة، المرجع السابق)CERD/C/SR.1459( راجع وثيقة األمم المتحدة-4
ألية دولة طرف :"  من اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على ما يلي14/1دة  تنص الما-5

تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استالم ودراسة الرسائل المقدمة من األفراد أو من جماعات  أن 
 ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق األفراد الداخلين في والية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم

 .  وال يجوز للجنة قبول استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا اإلعالن. المقررة في هذه االتفاقية
 ).20/10/1999 لي 74جـ ر (19/10/1999 في المؤرخ 99/234 رقم الرئاسي المرسوم بموجب اللجنة هذه  أنشئت-6
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نية التي هي اإلسالم والعروبة واألمازيغية، وكذلك الجهود الرامية إلى تعليم اللغة الوط
  .األمازيغية

  

تجاه القانون المتضمن تعميم عن قلقها  اللجنة عربت أ: والتوصياتقدواعي القل-2
 شتي في العربية اللغة غير أخرى لغات استخدام يحظر والذي )1(العربية اللغة استخدام

  . ميادينال
  

رغم مالحظة اللجنة للجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية إلصالح قانونها 
، وذلك وفقا للتوصيات التي قدمتها إليها )2( منه299 و298، بالخصوص المادتين الجنائي

اللجنة أثناء النظر في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر، إال أن اللجنة تظل 
 من االتفاقية، وفي هذا 4ل الجزائر امتثاال تاما لجميع متطلبات المادة قلقة بسبب عدم امتثا

الشأن توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الجزائرية المزيد من الخطوات للتعجيل في عملية 
  . إعادة النظر في تشريعاتها

 

 أكدت اللجنة من جديد توصيتها السابقة، التي بموجبها دعت الدولة الجزائرية إلى 
 في تقريرها الدوري القادم جميع المعلومات حول الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم إدراج

بشأن التمييز العنصري، وكذلك معلومات عن حق األفراد في التماس تعويض عن 
  . من االتفاقية6الضرر الذي لحق بهم من جراء التمييز، وذلك وفقا للمادة 

  

التي اتخذتها الحكومة الجزائرية   كما الحظت اللجنة أنه رغم الخطوات المهمة   
للمحافظة على الهوية األمازيغية والنهوض بها من خالل إنشاء مفوضية سامية 
لألمازيغية، إال أنها لم تقدم معلومات إضافية عن هذه المجموعة من السكان، أو التدابير 

فوضية المتخذة لحماية ثقافتها ولغتها والنهوض بها، أو األنشطة التي تضطلع بها الم
 إليها من تقارير تفيد بأن هذه المفوضية ال ورد جنة مالالالسامية لألمازيغية، ويثير قلق 

كما . ةعمل هذه المؤسس المعلومات بشأنالمزيد من تعمل على نحو مرض، وطلبت 
طلبت من الدولة الجزائرية أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن دور اللجنة 

  .رية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانالوطنية االستشا
  

  انيــ الثعرـالف
  )3( التمييز ضد المرأةىالمالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء عل

  

 668 و667 في جلستيها )4(رت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجزائرظن
  .)5(2005المعقودتين في جانفي 

 تختلف 2005 الجزائر في عام  الذي جاء فيه أساسا أنوبعد عرض ممثل الجزائر
  المساواة بين المرأة األول، وأن مبـدأ التقرير تقديم ، تاريخ1999عام  في عليه كانت عما

  ــــــــــــــــــــــــ
  )16/01/1991في  المؤرخة 3 عدد ر جـ(16/01/1991 في الصادر في المؤرخ 05- 91رقم بالقانون هنا يتعلق األمر-1
  ).27/06/2001 لي 34جـ ر  (26/06/2001 المؤرخ في 09- 01يالت بموجب القانون رقم  وأدخلت هذه التعد-2
 من االتفاقية التي أعتمدت من طرف 17 أنشئت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة -3

 ديسمبر 17المؤرخ في  34/180الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها 
 منها، وقد صادقت عليها الجزائر بتاريخ 28، طبقا ألحكام المادة 1981 سبتمبر 3 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1979

 ).24/01/1996 لي 6جـ ر رقم  (29/1، 16، 15/4، 9/2، 2 وتحفظت على المواد 22/01/1996
   .www.un.org/arabic: ع األنترنت لهيئة لألمم المتحدة، على موق)CEDAW/C/DZA/2( راجع وثيقة األمم المتحدة -4

    . على موقع األنترنت لهيئة األمم المتحدة، المرجع السابق،)668 وCEDAW/C/SR.667( أنظر الوثيقتين-5
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والرجل مكفول بموجب الدستور ومختلف القوانين، فال يوجد على سبيل المثال، أي حكم  
مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وخلص إلى أن تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد 

كما أشار إلى أن أولويات . الجزائر ملتزمة التزاما راسخا بمواكبة العصر وتحقيق التقدم
   . الجزائر المواءمة التدريجية لتشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية

  

 في مؤسسات التعليم الحظت اللجنة بارتياح زيادة قيد النساء : الجوانب اإلجابية-1
 بالمائة 55،4 إلى ما يقارب 1990 بالمائة في عام 39،5العالي، التي ارتفعت من نسبة 

 بالمائة من 57،53، كما أعربت عن ارتياحها لكون الفتيات أصبحن يشكلن 2003في عام 
  .  تالمذة التعليم الثانوي

  

يشكلن قرابة ثلث القضاة، ورحبت اللجنة بزيادة عدد النساء في سلك القضاء، إذ        
كما الحظت  .وفي المناصب القيادية مثل رئاسة مجلس الدولة والهيئات القضائية والمحاكم

تحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة، وترحب بتعيين أربع وزيرات في الحكومة 
  .)1(الحالية

       

قانون  اللجنة على الجزائر إلدماجها جريمة التحرش الجنسي في يكما تثن 
  . )2(العقوبات

    

اللجنة أن على الجزائر أن تنفذ جميع تالحظ  :دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-2
 بما جاء في النشغالأحكام االتفاقية، وذلك بشكل منتظم ومستمر، وعليها االهتمام وا

 التوصيات المبينة في التعليقات الختامية هذه، وتجعلها من أولوياتها من اآلن إلى غاية
التقرير الدوري المقبل، وتركز نشاطها على هذه المجاالت واإلبالغ باإلجراءات المتخذة 
في هذا الشأن والنتائج المحققة عند تقديم تقريرها المقبل، وتقدم هذه التعليقات الختامية إلى 

  . جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كامال
  

خاذ الجزائر خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض وتأسف اللجنة لعدم ات 
، )3(1999الشواغل التي تمت إثارتها في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام 

ثار آ من تلك التعليقات الختامية بشأن 77وبالخصوص ما جاءت به اللجنة في الفقرة 
 81اعات اإلرهابية، وفي الفقرة العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة على أيدي الجم

بشأن حالة زوجات المفقودين، وفي شأن ذلك تحث اللجنة الدولة الجزائرية على تنفيذ 
  .التوصيات دون تأخير، وإجراء دراسات شاملة بشأن آثار اإلرهاب على النساء والفتيات

  

 31 و29في مادتيه  ،الجزائري كما الحظت اللجنة بأنه رغم النص في الدستور  
 على المساواة أمام القانون بدون تمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، إال أن التشريعات

  ما جـاء  في  المـادة األولى  من الوطنيـة ال تتضمـن تعريفـا للتمييـز على  ضوء 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 2005 أي الحكومة التي كانت قائمة أنداك، أي في سنة -1
 15-04 من القانون رقم 10 مكرر من قانون العقوبات، وقد جاءت  بهذه التعديالت المادة 341 راجع المادة -2

، المتضمن قانون 1966 جوان 8 المؤرخ في 156- 66 المعدل والمتمم لألمر رقم 2004 نوفمبر 10المؤرخ في 
 . )2004 نوفمبر سنة  10الصادرة بتاريخ ،71جـ ر عدد (العقوبات 

  . arabic/org.un.www :، على موقع االنترنيت لألمم المتحدة)A/38/45( أنظر الوثيقة -3
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، وفي إطار ذلك أوصت اللجنة بإدراج في الدستور أو في غيره من التشريعات )1(االتفاقية
 ةق المتساويالمالئمة تعريف للتمييز تماشيا مع المادة األولى هذه، باإلضافة إلى الحقو

  .للمرأة على ضوء المادة الثالثة من االتفاقية ذاتها
  

 15/4 و9/2 و2كما أثارت اللجنة قلقها عن تمسك الجزائر بتحفظاتها على المواد 
 يتعارض مع هدف االتفاقية ومقصدها، 16 و2 المادتين ، وفي نظرها فالتحفظ على16و

حتى  األسرة شريعية، بتعديل قانونولذلك تحث الجزائر على التسرع في اإلصالحات الت
  .)2(غضون مدة زمنية محددة االتفاقية، في على يتسنى الشروع في سحب تحفظاتها

    

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم التقدم في مراجعة التشريعات التميزية، خاصة لعدم 
وق الجزائرية فيما يحرم المرأة من الحقوق المساوية لحق إتمام مراجعة قانون الجنسية

، وقانون األسرة فيما يتعلق بالتمييز في مسائل )3(الرجل في إعطاء الجنسية ألطفالها
متصلة بالزواج والحياة الزوجية، منها الطالق وحضانة األطفال، وتعبر اللجنة عن قلقها 

الزوجات وحق المرأة في الوصاية القانونية، خالل  لعدم إلغاء الحكم المتعلق بتعدد
على قانون  ة، وعلى أساس ذلك أوصت الجزائر أن تعجل إدخال تعديالتاألخير التعديالت

  .للقيام بذلك أجاال وتحدد االتفاقية من 16 و9المادتين  أحكام مع يصبح يتالءم األسرة، بشكل
  

  الثــ الثعرـالف
  .1966اتفاقيتي الرقابة في 

  

 على التقرير والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة تعليق دراسة نقدم

 المتعلقة بالضمانات األساسية الجوانب وكذلك ،)4(الجزائر طرف من المقدم الثاني الدوري

 حقوق لجنة الجزائر أمام طرف من المقدمة ،)5(الثاني الدوري التقرير في جاءت التي القضائية

  .ة والسياسيةالمدني بالحقوق الخاصة الدولية االتفاقية من 40 المادة بموجب اإلنسان
  

  .تعليق اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-1
  

  وانعكاساتـه  1992 منذ عام الجزائر يسود الذي العام العنف اللجنة الحظت أن بعد
  ــــــــــــــــــــــــ

ألغراض هذه االتفاقية :" ما يليتنص المادة األولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على -1
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو " التميز ضد المرأة"يعني مصطلح 

أغراضه، توصيف أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية 
دنية أو في أي ميدان آخر، أو توصيف أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والم

 ". ممارستها لها، بصرف النظر على حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينهما وبين الرجل
لي   24 جـ رعدد( والمتضمن قانون األسرة1984 جوان 9 المؤرخ في 11- 84 وقد تم تعديل القانون رقم -2

  ).  م2005 فبراير 27 لي 15جـ ر (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02- 05 بموجب األمر ،)م 12/06/1984
 لي 105جـ ر (، المتضمن قانون الجنسية15/12/1970 المؤرخ في 86-70  وقد تم تعديل األمر رقم -3

ويمكن ). م2005 فبراير 27 لي 15جـ ر (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05بموجب األمر ) 18/12/1970
 من قانون 7/2م الجزائرية، وفقا لهذه التعديالت، أن تمنح جنسيتها لولدها ولو كان مجهول األب، راجع المادة لأل

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكان ذلك 9/2الجنسية، وسحبت تحفظاتها على المادة 
  ).21/01/2009  لي 05جـ ر عدد (28/12/2008 المؤرخ في 426- 08بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .www.un.org/arabic:  على موقع االنترنت لألمم المتحدة،E/2002/22  راجع الوثيقة  رقم -4
وبشأن نظر اللجنة في هذا التقرير ) CCPR/C/79/Add.1(عن التقرير األول المقدم من طرف الجزائر، راجع الوثيقة -5

عن التقرير الثاني المقدم من طرف الجزائر، ، و)CCPR/C/79/Add.1(و) CCPR/C/SR.1128,1129(أنظر الوثائق
) CCPR/C/SR.1681,1682(، وبشأن نظر اللجنة في هذا التقرير أنظر الوثائق)CCPR/C/110/Add.1(راجع الوثيقة

 .على موقع االنترنت لألمم المتحدة، المرجع السابق)CCPR/C/79/Add.95(و
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 الديـون واالجتماعية والثقافيـة، وعبء تصاديةاالق التمتع بالحقوق على السلبية
ذلك، والحظت اللجنة بقلق عدم وجود أية سابقة قضائية تتعلق بتطبيق  الخارجيـة على

  .يحتج  به أحد أمام المحاكم الوطنية االتفاقية ولم
  

كما أوصت اللجنة باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان توفير األمن الكامل لجميع 
ين لواليتها، واتخاذ التدابير الرامية إلى االعتراف باللغة األمازيغية األشخاص الخاضع

  . كلغة رسمية، وإزالة مختلف العقبات التي تعوق إنشاء نقابات عمالية جديدة ومستقلة
  

وحثت اللجنة على أن تعتمد الدولة الجزائرية إستراتيجية وطنية للقضاء على العنف 
 عامة الجمهور، وجمع البيانات، مالت لزيادة الوعي لدىتنظيم ح ذلك في بما األسرة، داخل

  .والجهاز القضائي الشرطة لقوات تدريبية دورات وتنظيم صلة، ذات تشريعات وسن
  

كما تحث اللجنة الدولة الجزائرية على تخصيص حصة كبيرة من فائض ميزانيتها 
 الدولية، مثل الوطنية لمكافحة الفقر، وتراعي عند مفاوضتها مع المؤسسات المالية

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الحقوق االقتصادية 
  .للمواطنين واالجتماعية والثقافية

  

  .   التقرير المقدم أمام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان-2
ج  أنه لدى تقديم التقرير، عرض الوفد الجزائري برنام)1( جاء في مقدمة التقريرلقد

 بغية إرساء مؤسسات جديدة 1989 فبراير 23اإلصالحات الذي انطلق منذ إعتماد دستور 
قائمة على أساس التعددية السياسية والفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية 

  .وحرية التعبير
  

وبشأن المعلومات العامة جاء في التقرير أنه إذا كانت الجزائر ملزمة باللجوء إلى 
لدستور التي تسمح في حالة المخاطر إلعالن حالة الطوارئ،  فإن هذه الحالةأحكام ا

االستثنائية لم تضع حدا اللتزامات الجزائر في ضمان ممارسة الحريات األساسية 
  .للمواطنين

  

على أن الدولة الجزائرية أنشأت آليات قضائية قصد تأمين   )2(كما نص التقرير
ر بالوضع تحت المراقبة أو االحتجاز التعسفي أو غير حقوق المواطنين لما يتعلق األم

الطوعي، وبادعاءات سوء المعاملة، وحاالت الوفاة المشتبه فيها، أو الضمانات المتعلقة 
  .بنزاهة المحاكمات وحقوق الدفاع

  

وعن اإليضاحات التي طلبتها اللجنة إثر تقديم التقرير الدوري األول في مارس 
 الذي يكرس المجلس الدستوري أعاد تأكيد المبدأ الدستورير أن ، جاء في التقري)3(1992

، وبالتالي يمكن لكل شخص )4(أسبقية المعاهدات المصادق عليها على القانون الوطني
  .   )5(يرغب في ذلك أن يثير هذا المبدأ أمام المحاكم

  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .ير، المرجع السابقراجع الفقرة الرابعة، الصفحة األولى من التقر-1
  . من التقرير نفسه8، صفحة 20راجع الفقرة  -2
، 25/09/1992 رجع المالحظات الختماية للجنة حقوق اإلنسان حول التقرير الدوري األول للجزائر، المؤرخة في -3

: ، على موقع األنترنت لهيئة لألمم المتحدة)CCPR/C/79/Add.1( وثيقة األمم المتحدةوثقة 
www.un.org/arabic.  من بحثنا هذا161راجع أيضا هامش الصفحة .  

  .www.conseil-constitutinnel.dz:األنترنت موقع على 20/08/1989 في المؤرخ 1 رقم الدستوري المجلس قرار راجع-4

 .1996 من دستور 123 من التقرير، والمادة 7، ص16 وكذلك الفقرة 11، ص 29 راجع الفقرة -5
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أنـه  مؤقتة عن أحكام االتفاقية، جاء النص في التقرير علىوعن حاالت الخروج ال
المتعلقة بمراكز األمن التي أنشأتها وزارة الداخلية،  اإلجراءات رفع تم 1993 في سبتمبر

في حالة  واليات، وكذا التفتيش بناء على قرار إداري 10 وتقييد حرية التنقـل في
  في التجمع بشرط الحصول المسبق علىالقيود، وتم تقييد الحق ورفعت هذه استثنائية،
)1(الداخلية وزارة من ترخيص

  . )2(1995نوفمبر  منذ الجزائر في أمن مراكز هناك تعد لم وأنه 
  

أما عقوبة اإلعدام، فجاء في التقرير أن هذه العقوبة ال تطبق إال في الجرائم 
وإذا .  ينص على ذلكالخطيرة وال تطبق إال إذا كان القانون ساري المفعول وقت ارتكابها

وأن هذه العقوبة ال تطبق . كان القانون الجديد ينص على عقوبة أخف، استفاد المتهم منها
 24على القاصر دون الثامنة عشرة وال على المرأة الحامل أو األم التي ترضع طفال دون 
فيذ شهرا وال على الشخص المصاب بمرض خطير أو فاقدا لقواه العقلية، وأنه ال يجوز تن

 وبعد استنفاد سبل فيههذه العقوبة إال بموجب حكم نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي 
  .)3(الطعن وبعد رفض طلب العفو المقدم إلى رئيس الدولة

      
 من حقوق اإلنسان وأنه ال يمكن يأن الحق في الحياة أساسكما جاء في التقرير 

ن محكمة جنائية، وهي قابلة للتخفيض تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بموجب حكم نهائي صادر ع
وتنفيذ ) تخفيض العقوبة، العفو الرئاسي، إرجاء التنفيذ، ووقف التنفيذ (بآليات متعددة

العقوبة في غياب الجمهور ولكن بحضور قضاة وحضور طبيب إذا طلب المحكوم عليه 
  . )4(ن بهيدرجال الدين الذي يذلك، كما يحق لهذا األخير أن يتلقى مساعدة 

  

باإلعدام في الفترة ما بين   حكما 198  إطار مكافحة اإلرهاب، صدر حضوريا وفي
 حكما من بينها، ولم ينفذ في الجزائر أي حكم 22، ونفذ 1993 وأكتوبر 1992 أكتوبر

      .هذه العقوبة تنفيذ تجميد تتضمن رئاسية تعليمة على بناء وذلك ،)5(1993 سبتمبر منذ باإلعدام
 من قانون القضاء العسكري نطاق اختصاصه على أفراد الجيش 25تحصر المادة  

هم جريمة داخل ارتكابوحدهم، غير أنه يمكن أن يخضع المدنيون للمحاكم العسكرية عند 
  .)6(مقر عسكري أو باالشتراك مع أفراد الجيش

  

وعن استقالل المجلس الدستوري، جاء في التقرير أنه كسبيل الضمانة فأعضاؤه 
ويعزى استقاللهم إلى عدم )  من الدستور154م (رة واحدة مدتها ستة أعوام يعينون لفت

  .)7(قابلية مدة واليتهم للتجديد وإلى المسؤوليات المقررة قانونا
  

وعن استفادة القضاة من الحصانة من قابلية العزل إال بعد عشر سنوات من الخدمة 
 منن ينبغي أن يراعى فيه كل الفعلية جاء في التقرير أن التوزيع الجغرافي للمواطني

  .)8( البلد وعدد القضاة المحدودة ومقتضيات الخدمة تستدعي ذلكمساحة
  ــــــــــــــــــــــــ

 . من التقرير12، ص 36 راجع الفقرة -1
    . من التقرير18، ص 62 راجع الفقرة -2
 . من التقرير15، ص 47 راجع الفقرة -3
  .   من التقرير42 و16، 15،  ص 142، و50 إلى 47 أنظر الفقرات من – 4
  . من التقرير42 ص 142، والفقرة، 15، ص 49 أنظر الفقرة -5
  . من التقرير20، ص 69 راجع الفقرة -6
  . من التقرير20، ص 70 راجع الفقرة -7
  . من التقرير21، ص 72 راجع الفقرة -8
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 من 47ادة  شخصه جاء في التقرير أن المعنوعن الحق في الحرية واألمان  
 شخصه، وال يوقف أحد إال في علىالدستور تنص على حق الشخص في الحرية واألمان 

الحاالت المحددة في القانون، ووفقا لألشكال التي ينص عليها، ويخضع المخالفون 
لمالحقات جنائية، بما في ذلك عندما تقترف هذه الجرائم من طرف أشخاص أثناء تأدية 

 291، كما تعاقب المادة )1(نظام التوقيف للنظر للرقابة القضائيةويخضع . مهامهم الرسمية
كما أن السجن بسبب العجز . )2(من قانون العقوبات على االختطاف أو االحتجاز التعسفي

  .)3(عن تسديد دين غير مطبق في العالقات بين األفراد
    

 في  فجاء في التقرير أن هذا الحق معترف به ومضمون،أما الحق في الدفاع 
على هذا األساس يحق لكل القضايا الجنائية، ويسري على جميع مراحل اإلجراءات، وبناء 

غير أن هذا الحق . متهم أن يكون حاضرا في محاكمته ويدافع عن نفسه أو بمساعدة محام
معترف به للمتهم وليس شرطا البد منه لسير المحاكمة، إذ جرت المحاكمة غيابيا في 

منذ ظهور اإلرهاب في بالدنا، وصدر بالتالي عدد معتبر من األحكام العديد من القضايا 
المدان (باإلدانة غيابيا، غير أن هذه األحكام ليست نهائية، ويمكن للشخص المحكوم عليه

 ضد الحكم الصادر ن، عند القبض عليه أو فور تسليم نفسه إلى السلطات، تقديم طع)غيابيا
  .)4 (رى إثر ذلك محاكمة جديدةفي حقه وأن يلغي قرار العدالة وتج

  

   الثالثمطلـبال
   األخرىةالرقابة في إطار األجهز

  

القضاء لمهمته  على كيفية تأدية هناك عدة أجهزة تمارس الرقابة، بطريقة أو بأخرى،  
ومنهـا   العامـة،  أو فيما يتعلق بالحريات    األساسية للمواطن  الحقوق بحماية يتعلق فيما سواء

 الفـرع (الحكوميـة  الدولية غيـر   والمنظمات )الفرع األول (الحكومية رغي الوطنية األجهزة

الفـرع  (الجهوية االقتصادية والتكتالت األجهزة المتخصصة في إطاروأخيرا الرقابة    )الثاني
  ).الثالث

  

   األولعرــالف
   األجهزة الوطنية غير الحكومية في إطار الرقابة

  

والمنظمات غير الحكومية، فإنها  رغم توفر عدد معقول من المؤسسات الوطنية، 
ليست فعالة وناشطة في الميدان، وليست لها إصدارات دورية منتظمة، وخال موقع اللجنة 

)5(االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها، من التقارير
ورغم أن الجزائر خاضت  

، يتمثل في المرصد الوطني لحقوق )1990عام (تجربة تأسيس مؤسسة وطنية مبكرا
اإلنسان، لكن لم يحقق أهدافه، وتم استخالفه بمؤسسة بديلة تتمثل في اللجنة الوطنية 

  .)6(2001االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها، المنشأة عام 
  ــــــــــــــــــــــــ 

  .1996 من دستور 48 أنظر المادة -1
  . من التقرير43، ص 148 و147راجع الفقرتين  -2
  . من التقرير20، ص 68رة  راجع الفق-3
  .ج.إ. ق326/3 من التقرير وكذلك المادة 45، ص 157 راجع الفقرة -4
  ..arabhumanrights.org www :راجع في شأن ذلك، موقع االنترنت- 5

  ).2001 لسنة 18جـ رعدد (25/03/2001 المؤرخ في 71-01 أنشئت هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -6
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قوم الصحف المكتوبة بدور فعال في متابعة يوميا سير وكيفية في خالف ذلك ت
تأدية القضاء الجزائري دوره في حماية حقوق اإلنسان والحريات العامة، وتقوم بذلك 
بتحسيس الرأي العام الوطني والدولي حول كيفية إدارة القضاء، وترويج أية فضيحة 

 في انتقادات رغم اصلتو في جهاز القضاء، خاصة الصحف الحرة، وبخللتتعلق 
  .)1(الظروف التي تعمل فيها

ومن بين الفضائح التي نقلتها الصحف نذكر، استعمال العدالة ألغراض سياسية، 
مثل الحكم غيابيا على األستاذ الجامعي علي بن سعاد من طرف محكمة استثنائية سنة 

ة أنها فضيحة ، التي قال حولها األستاذ محند إسعاد، رئيس لجنة إصالح العدال1998
، وكذلك عدم الموافقة على المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني والمتابعة )2(مثالية

 Le Matinالقضائية لمدير جريدة 
)3( .  

  

 ح وأخيرا عن اإلصالحات القضائية ومدى فعاليتها، وما توصلت إليه لجنة إصال
اكات حقوق الدفاع، والتي تبعث الشك العدالة من اآلثار السلبية للتأجيالت المتكررة، وانته

لدى المتقاضي في مصداقية العدالة، غير أن الكيفية التي تمت بها اإلصالحات تبعث على 
 في نية إجراء تعديالت جوهرية، وهذا ما صرح به رئيس هذه اللجنة، األستاذ التشكيك

 المؤرخة في 1308النعكاسات السلبية للتعليمة رقم ونخص بالذكر هنا ا، )4(محند إسعاد
، الصادرة عن وزير العدل، والمحددة لعدد الجلسات، وهي ثالث جلسات 27/10/2003

، فهذه )5(في المواد الجزائية وخمس في القضايا المدنية، وفي نظر السيد رأس العين
التعليمة تعد تدخال صريحا في صالحيات القاضي، ومن ثقل العدالة أصبحت تقوم بتصفية 

  .  )liquidation des dossiers()6(الملفات
   

إلى جانب الصحافة نذكر الدور الذي تقوم به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
تمت عدة إذ ،  والتقارير الموجزة، خاصة مع الحملة األخيرة)7(اإلصداراتاإلنسان، عبر 

  .   )8(توقيفات في صفوف مناضليها منهم أمين سيدهم وحسيبة بومرداسي
  ــــــــــــــــــــــــ  
  : راجع في شأن ذلك- 1 

- Salah-Eddine Sidhoum, situation des droits de l'homme en Algerie, année 2002, www.algeria-watch.org. 
- NourEddine Benissad, indépendance du pouvoir judiciaire, El watan du 21/03/2006, www.elwatan-.com. 
- Nouri Nesrouche, à quoi sert le conseil d'état? El watan du 25/05/2009, www.elwatan-.com. 
 

2- Mohand Issad, la justice doit être un pouvoir,  Le matin  du 8-9/12/2000, www.lematin-dz.com. 
 - Salah-Eddine Sidhoum, situation des droits de l'homme en Algerie, année 2002, www.algeria-watch.org. 
 

3- Ahmed A, la laddh passe au crible la justice, in El watan du 11/11/2006, www.elwatan-.com. 
4- Salah-Eddine Sidhoum, situation des droits de l'homme en Algerie, année 2002, www.algeria-watch.org. 
-  voir aussi: 

  -  Mohand Issad, président de la CNRJ, entretien réalisé par  Salima Tlemçani,  El watan, lundi 28/03/2005. 
-  Mohand Issad, la justice a enregisté une regression inquiétante, entretien réalisé par  Madjid Makedhi,  El    

watan du 05/01/2009: www.elwatan-.com. 
- Mohamed Ras El Aïn, ancien résponsable du syndicat national des magistrats(SNM),le rapport de la 

commission de réforme de la justice est vidé de son sens, entretien réalisé par Nouri Nesrouche,  El watan du 
17/07/2007, www.elwatan-.com. 

 

  .السيد رأس العين هو رئيس سابق لمجلس قضاء الجزائر وكذلك للنقابة الوطنية للقضاة- 5 
6-Algerie-dz.com, la réforme de la justice en Algerie piétine, algerie-dz.com.org 

 .  1990كمثل المجلة حول المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، الصادرة في عام -7
-8  voir, le site internet: www.hrinfo.net. 
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  انيــ الثعرــالف
   في إطار المنظمات غير الحكوميةالرقابة

  

 ومن أبرزها عدة منظمات دولية غير حكومية تنشط في ميدان حقوق اإلنسانهناك 
 Human Rights(، هيرمون راتس وتش)Amnesty Internationale(نذكر منظمة العفو الدولية

Watch(، االتحادية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان)( FIDH ، المعلقين بال حدود )RSF (
  يوجه  إذ قامت بدور فعال رغم أنه غالبا ما). CICR(األمر للصليب وأخيرا اللجنة الدولية

فهي تقدم تقارير دورية حول وضعية . )1(يها اتهام بعدم استقالليتها، وخدمة مصالح خافيةإل
حقوق اإلنسان في أقاليم متفرعة عبر العالم، وتتخذ موقفا عبر إصدارتها تروجها بوسائل 
اإلعالم المختلفة، وخاصة عبر شبكة االنترنت، منذ أن أصبحت في متناول الجمهور 

  . األلفيةاية التسعينيات، وبداية الجزائري خاصة مع نه
  

 بمبادرة إنسانية قام بها بعض 1961منظمة العفو الدولية، غير حكومية، أنشئت سنة 
، حركتهم قضايا المساجين السياسيين المنسيين في إفريقيا، وكان نالمواطنين البريطانيي

 Peter Benenson ذلك بعد أن نشر أحد المحامين البريطانيين، هو األستاذ بيتر بينينسون
. مقاال صحفيا يطالب فيه الرأي العام بالضغط سلميا من أجل اإلفراج عن سجناء الرأي

وتتكون هذه المنظمة من أجهزة تقوم بإدارتها هو المجلس الدولي واللجنة التنفيذية الدولية 
واألمانة، ومقرها في لندن، وتعمل هذه المنظمة، التي تتشكل من أعضاء متطوعين، من 

  .أجل مراعاة أحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مناطق العالم
  

وكثيرا ما تكتب هذه المنظمات عن أحداث الساعة والمستجدات، وتتخذ مواقف بشأن 
المفقودين والتعذيب  المحاكمات، وبرامج الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية، وكذلك

، وتصدر تقريرا حول الوضعية، ورحبت منظمة ومعاملة السجناء داخل مراكز االعتقال
ببراءة صالح ) HRWهيمون رايتس ووتش (العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان

العفو الدولية أوضاع حقوق  وعلى مدى سنوات طويلة، راقبت منظمة. الدين سيدهم
  .)2(اإلنسان في الجزائر

  

  الثــ الثعرــالف
  خصصة والتكتالت االقتصادية الجهويةالرقابة في إطار األجهزة المت

  

لقد سبق أن قلنا في مقدمة هذا البحث أن الجزائر أبرمت عقد شركة مع اإلتحاد 
األوربي في إطار الشراكة األورو متوسطية، وفي طور االنضمام إلى المنظمة العالمية 

على للتجارة، غير أنه من آثار العولمة على حقوق اإلنسان، أن أصبحت الدول تقاس 
 في العالقات الدولية، وهي من اأساس مدى احترامها لحقوق اإلنسان وبالتالي أصبح معيار

  موضوع يثار في المحافـل إلى بحتة داخلية مسألة نتائج انتقال موضوع حقوق اإلنسان من
  ــــــــــــــــــــــــ   

-1 voir, organisation non gouvernentale, site internet: www.wikipédia.org. 
  :راجع مواقع األنترنيت-2

www.amnesty.org/contact. 
www.hrw.org/arabic. 
www.algeria-watch.org. 
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إلـى اإلتحـاد    احترام حقوق اإلنسان من الشروط األساسية لالنـضمام         وأصبح  . الدولية
  .)1(األوربي

  

  تتضمن  بنـدا خاصـا   )2(االتفاقية المبرمة  بين  الجزائر  واإلتحاد  األوربـي إن

 ويعتبر هذا البند أحد التعهدات الرئيسة في إعالن برشلونة بحقوق اإلنسان ملزما قانونيا، 
، الذي يشكل وثيقة تأسيس الشراكة األورو متوسطية، وهو 1995الصادر في نوفمبر 

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية وضمان الممارسة المشروعة والفعالة تحديد احترام
  .)3(لهذه الحقوق

  

ستدعي تجسيد اإلصالحات القضائية في الجزائر تجنيد إمكانات بشرية ومادية ي
وفي هذا اإلطار شرعت الجزائر في . جال التقنيومالية، إلى جانب التعاون الدولي في الم

  .برامج التعاون في إطار أجهزة األمم المتحدة أو غيره
  

 من أجل PNUD تم عقد اتفاقيتين مع ):PNUD(في إطار برنامج األمم المتحدة للتنمية-1
 دوالر وأخرى تتعلق بإصالح المؤسسات 2.334.500دعم تطوير قطاع العدالة بمبلغ 

  . دوالر1.492.050مبلغ العقابية ب
  ).ODC(وفي إطار وكالة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 

هناك تعاون بين المحكمة العليا، مجلس الدولة، والمعهد الوطني  :يطار الثنائاإلفي -2
وشرعت وزارة العدل مع نظيرتها الفرنسية .  الفرنسيينhomologueللقضاء مع نظيرهم 
  : ويتعلق بالخصوص2005 سنة في مشروع مهم منذ

بفرنسا؛   Bordeaux و تكوين المؤطرين لدى المعهد الوطني للقضاء يتواله معهد بورد-
  . مؤطرا20ويشمل 

 إطارا على مستوى وزارة العدل يتم على مستوى معهد القضاء الفرنسي 17 تكوين -
   الكائن بباريس؛

ؤطرين على مستوى المعهد الوطني  تكوين مديري مؤسسات إعادة التربية، وتكوين الم-
 ؛Agenللمؤسسات العقابية بأجون 

 الوطنية ة تكوين مؤطرين والمحضرين القضائيين سيتم على مستوى المدرس-
 ؛Dijonللمحضرين بديجون 

  .)4( وبلجيكاا التعاون مع اللجنة األوربية، وإيطالي-3
 

  ــــــــــــــــــــــــ 
  .69وق اإلنسان، في القانون الدولي والعالقات الدولية، المرجع السابق، ص  راجع قادري عبد العزيز، حق-1
  . من بحثنا هذا7 أنظر هامش الصفحة -2
  .www.amnesty-arabic.org :راجع موقع االنترنيت -3
  .www.mjustice.dz :راجع في شأن ذلك -4
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  ةــخاتم
  

 فعاليـة الـضمانات     ي البحث عـن مـدى       هإن الغاية األساسية من دراستنا هذه       
 عن مدى قدرة هذه الـضمانات      أيالقضائية في حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،        

من الناحية المبدئية على حماية الحقوق والحريات، ومن ثم البحث عما إذا كـان النظـام                
ي القضائي السائد في بالدنا يستجيب للمعايير والمقاييس التي وضعها التنظيم الدولي العالم           

  .  وكذا مدى نجاح التنظيمات اإلقليمية على إقامة أجهزة فعالة لتنفيذ هذه الضمانات
  

إن الدور األساسي للضمانات القضائية هو التدخل في حالة وجود انتهاك للحقـوق             
ما كانت عليه    ىإلالمضمونة قانونا، ذلك إلصالح األوضاع وإرجاعها والمراكز القانونية         

 إن كان ذلك ممكنا، أو فرض تعويض على المنتهك إن اسـتحال             قبل حدوث هذا االنتهاك   
  .ذلك

  

إن كانت الضمانات القضائية تستهدف حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من           
االنتهاكات حيثما تصدر، إال أن هذا التدخل معلق ومرهون على وجود انتهـاك، ويعتبـر        

مآل، وبالتالي مـأخوذ مـن هـذه        إثبات الضرر شرطا أساسيا ليكون للجوء إلى القضاء         
  .الزاوية تعد الضمانات القضائية نسبية الفعالية بما أنها تقوم بدور عالجي

  

 إن دور الضمانات القضائية هو حماية المشروعية ومن ذلك وقـف االعتـداءات             
الصادرة عن سلطات الدولة، بما فيها تلك التي تصدر عن السلطة القضائية، وذلك قبل أن               

ر، وذلك بإلغاء التصرف غير المشروع، وفي غياب هذا الـدور ال يمكـن              يحدث الضر 
  .للضمانات القضائية أن تكون فعالة

  

إن كانت الحماية األساسية يوفرها القانون، فتطبيق هذا األخير في الحاالت العادية            
هو من اختصاص الجهاز التنفيذي والقاضي ال يتدخل إال فـي حالـة انتهـاك الحقـوق                 

 غالبا ما تنتهك هذه     هو منازعتها، غير أن المشكل يكمن على هذا المستوى ألن         المضمونة أ 
  . بالتطبيقذاته المكلفالحقوق من طرف الجهاز 

  

 التنظـيم  ىسبب انتقال حقوق اإلنسان من مجال االختصاص الخالص للدولة إل  إن  
مة، صار عاجزا   هو حمايتها، إال أن التنظيم الدولي، الختالفات عميقة وتباين األنظ         الدولي  

على إقامة هذا النوع من األجهزة، ولذلك يبقى التنظيم الدولي العالمي بعيدا عـن نظـام                
حماية فعال قائم على محكمة دولية لحقوق اإلنسان، تكون لها والية عالمية تصدر أحكاما              
ملزمة التنفيذ من طرف الدول، رغم أننا ال نستثنى إقامتها على مدى غير محـدد، ذلـك                 

ظر إلى التحوالت التي عرفها المجتمع الدولي من عولمة وتراجع فكرة السيادة لتحـل              بالن
محلها فكرة حقوق اإلنسان باعتبارها غاية كل تنظيم، ويكفي هنا بالتأمل في التطور الذي              

  .عرفه القانون الدولي الجنائي إلى أن  توصل إلى إقامة المحكمة الجنائية الدائمة
  

الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان دوره في تعزيزها         ال ينقص ضعف التنظيم     
 العاملة فـي     المنظمات بفضل الجهود المبذولة في إطار منظمة األمم المتحدة وغيرها من         

ميدان تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وذلك برسم الطابع األنجع للنظام القضائي وجعلـه             
  .ختلفة على حسن تنفيذهاالتزاما على عاتق الدولة مع ممارسة رقابة بأساليب م

  

بفضل هذه الجهود أصبحت الضمانات القضائية ال تتوقف على عـالج الـضرر             
الناتج عن االنتهاك، بل أصبح يؤدي دورا وقائيا يحمى الفرد من التدخالت التعسفية قبـل               
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حدوثها أو على األقل توقيفها في الوقت المناسب، وبالتالي أصبح القضاء يكتسي طبيعـة              
تخول بصالحية إلغاء أو سحب  كل التصرفات غير المشروعة الـصادرة عـن             السلطة،  

  . تعلق األمر بعمل تشريعي أو تنفيذي اذا ماالسلطات األخرى في الدولة،
  

بفضل الجهود التي يقوم بها التنظيم الدولي، أصبح الـضمان القـضائي             ،بالتاليو
 الدولة، والمجتمع الـديمقراطي   شامال ال يمكن عزله عن السياسة العامة للدولة، من سيادة         

ودولة القانون  ودولة المؤسسات، فهو نظام ثقافي عالمي يقبـل بعـض الخـصوصيات               
  .المحلية والوطنية

  

وبفضل جهود األمم المتحدة، خرجت حقوق اإلنسان من الغموض الذي كانت فيه، 
 وأوضاعها إذ كثيرا ما تعتمد األنظمة على خصوصياتها الثقافية الدينية واالجتماعية

وأصبح يقترب شيئا فشيئا إلى  االقتصادية للتذرع بعدم إمكانية حماية حقوق اإلنسان،
 على الطبيعة اإلنسانية وبالتالي تطبق في كل مكان وزمان أعتمد واضعوهاو. اليقين

  .ومهما تكن الظروف المحيطة به
  

ات للدولة  التنظيم الدولي على الحد األدنى من الضمانات وترك الخصوصيإعتمدو
 كما تريد، ولكن عليها أن تضمن استقالل السلطة القضائية، يلتنظيم نظامها القضائ

جوء إلى القضاء، ويكون لهذا اللجوء لوضمان محاكمة عادلة، يعترف للفرد بالحق في ال
  . مآل، وأن يكون هذا المآل عادال

  

 تخص وقت ضمان محاكمة عادلة، فهذه الضمانة الكما يدخل ضمن الحد األدنى 
ولكن تعني أيضا وقت ما قبل المحاكمة، أثناء المحاكمة وبعد هذه المحاكمة، فقط المحاكمة 

ويصير الشخص بريئا إلى أن تثبت إدانته بفضل حكم قضائي صادر عن جهة قضائية 
   . تراعى فيه جميع الضمانات الالئقة بهذه المحاكمة العادلة

  

إلى ترجمة ميدانية لما توصل إليه من ولكن في انتظار توصل التنظيم الدولي 
تصور فيبقى دور التنظيمات اإلقليمية فعاال في مجال تنفيذ الضمان القضائي هذا، ومعاقبة 

  . البسيطةإلخالالتالحكومات عن االنتهاكات المرتكبة ضد حقوق اإلنسان، بما فيها تلك ا
  

 نقائص وعيوب، فما    غير أنه على غرار كل نظام، ال تخلو التنظيمات اإلقليمية من          
 للفرد بسلطة أو كفاءة اللجوء مباشرة إلى مؤخراعدا التنظيم الدولي األوربي الذي اعترف 

 األمريكي بدرجة أقل وكذا التنظيم اإلفريقي يبقى هذا الحـق  مالمحكمة األوربية فإن التنظي 
وكـذلك  في اللجوء إلى القضاء الدولي مرهونا بقبول الدول النعقاد اختصاص المحكمة،            

 من أولوية الحـسابات     نهإرادة أجهزة شبه قضائية، تهمين عليها الحكومات وما يترتب ع         
وبالتالي قليلة هي الحاالت التي استعملت فيها الدول هذه الصالحية  . والمصالح الدبلوماسية 

  .في رفع عريضة ضد دولة أخرى طرف
  

 بفضل االجتهاد ولذلك فإن كان التنظيم األوربي أكثر تقدما في مجال تحديد،
القضائي للمحكمة األوربية، لبعض المفاهيم والحقوق، إال أنه لعدم فرض تنفيذ هذه 

ورغم األهمية التي تولها . القرارات على الدول صارت الحماية التي يوفرها نسبية
المحكمة األمريكية لتنفيذ قرارتها، إال أن التنظيم األمريكي يعاني عدم التزام دول ذات ثقل 

هذه القارة، كالواليات المتحدة وكندا، بالمواثيق األمريكية، كما أن التنظيم اإلفريقي في 
  .  عرف تأخرا في إقامة أجهزة الحماية
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 األوربي واألمريكي تقدما ملحوظا، وأصبحا يصدران       التنظيمان الدوليان لقد عرف   
عقوبة اإلعدام،  خطر بتنفيذ وجودقرارات تتضمن إجراءات مؤقتة وقائية، خاصة في حالة      

 عن عيوب أنظمة كان يعتقـد       الكشفوبفضل هذه األحكام تم     . كما تحكم بتعويضات مادية   
أنها مثالية ومرجعية للحكم بمصداقية القضاء، ونخص بالذكر هنا القرارات الصادرة عن            
المحكمة األوربية أين أدين  النظام القضائي الفرنسي النتهاكه لقواعـد جوهريـة تتعلـق       

  .مة العادلةبالمحاك
  

وقد بين التنظيم الدولي األمريكي ضعف حجية التخلف وعدم االسـتقرار لتبريـر             
انتهاك حقوق اإلنسان، فرغم األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية، فهـي         

  )البيرو وكولوكبيـا  (وعدم االستقرار األمني  ) الشيلي(قارة عرفت أكبر أنظمة ديكتاتورية      
ـ األمريكيتين إلى فـرض قراراته     والمحكمة وصلت اللجنة فرغم ذلك ت   علـى الـدول     ام

  .األعضاء
  

بل وحتي التنظيم األفريقي، رغم األوضاع المؤسفة التي مر بها، وكذلك التخلـف             
 هذه القارة في مجال حقوق اإلنسان، إال أنه توصل إلى إقامة محكمة حقـوق               شهدتهالذي  

المصادقة على البروتوكول المنشئ لها، ودخوله حيز      كما أن اإلقدام السريع على      . اإلنسان
  .التنفيذ في وقت قصير يبشر بخير بشأن مستقبل هذا التنظيم

  

أما التنظيم الوطني، فالعرقلة األساسية هي غياب سلطة قضائية بأتم معنى الكلمة،            
سواء  الحديث عن استقاللها، ويبقى القضاء كجهاز يتبع للسلطة التنفيذية           فيلكي ال نطول    

فوق رأس القضاة سيف الحجاج يهددهم كلما حـاولوا         . العضوية أو الوظيفية  من الناحية   
الخروج عن التعليمات غير الرسمية المتعلقة بالدفاع عن استقرار ومصالح الحكام غيـر             

  .)1(المعلنة
مع ذلك فهذا االستنتاج إذا كان صالحا لما يتعلق األمر بالقضايا التي لهـا أبعـاد                

 سواء كان ذلك في المسائل      األمر بالقضاء العام  فاألمر ليس دائما كذلك لما يتعلق       سياسية،  
فالعيوب التي يعرفها القضاء الجزائري ال يكمن في نقص اسـتقالل           . الجزائية أو المدنية  

  .  بل في جملة من العوامل كضعف تكوين القضاة، ونقص في تخصصهم،القضاة فقط
  

 إصالحات، وكان ذلك بعد األعمال التي قامت        لقد عرف مؤخرا القضاء الجزائري    
 08-01بها لجنة إصالح العدالة المعينة خصيصا لتلك الغاية، وعلى ذلك جـاء القـانون          

  .ت تتعلق بالمحاكمة العادلةنا بمجموعة الضما2001 جوان 26المؤرخ في 
  

كما أدخلت إصالحات أساسية في القضاء المدني ذلك خاصة فيما يتعلق بالتكفل 
لفصل في القضايا، بل في القضايا أين تكون الدولة طرفا فيها، وأتخذت إجراءات با

لضمان تنفيذ القرارات الصادرة ضد الدولة، وأصبح المسؤول ملزما على تنفيذ األحكام، 
وحتى إن كان قابال للطعن فيه، وبالتالي ألقيـت مسؤوليـة جزائيـة على المسـؤول 

  اتخاذه  أو قـرار تعلـق األمـر سحب ، إذا)2(قضـائيالقـرار ال تنفيـذ يعـارض الذي
  ــــــــــــــــــــــــ

1- Voir à cet effet: 
  - entretient avec Mohamed Ras El Ain, réalisé par Nouri Nesrouche, El Watan du 17/07/2007. 
  - entretient avec Mokrane Ait Larbi, réalisé par Amel B, El Watan du 11/05/2008. 

 

 156-66، المعدل والمـتمم لألمـر رقـم         26/06/2001 المؤرخ في    09-01 من القانون رقم     138 راجع المادة    -2
  ).27/06/2001درة بتاريخ  الصا34جـ ر عدد (  المتضمن قانون العقوبات08/06/1966المؤرخ  في 
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 على أمين الخزينة بتنفيذ القرارات الصادرة ضد الدولة، وذلـك           ةكما ألقيت هذه المسؤولي   
ـ  تكما أصبح . بإجراء اقتطاع إجباري من الحساب الجاري المحدد        اإلنتخابيـة   ات العملي

  .)1(تخضع للرقابة القضائية بعدما كانت تراقب عليها لجنة إدارية
  

 ية التي تمت بها اإلصالحات تبعث على التشكيك فـي نيـة إجـراء               الكيف غير أن
، وفي نظر )2 (تعديالت جوهرية، وهذا ما صرح به رئيس هذه اللجنة، األستاذ محند إسعاد         

هذا األخير، فإن القضاء الجزائري لم يسجل تحسنا في مجال إقامة عدالة ذات نوعية بـل         
كدليل عن ذلك عبر عن تـأثره العميـق          في شان ذلك، و    اأكثر من ذلك فقد الحظ تراجع     

 سنوات، ذلك رغم أن مشروع إصالح قطاع العدالة         5بشأن معاقبة طفل ال يتجاوز عمره       
  .)3( لتجسيده، في نظره دائماا معينايتطلب وقت

  

 اسـتعماله وبالتالي يمكن القول أن الضمان القضائي كسالح ذي حدين، فإن أحسن            
الة لحماية حقوق اإلنسان، وإن أسيئ استعماله أنقلـب         وذلك بطريقة مالئمة كان وسيلة فع     

فالـضمان  .  وصارت األجهزة القضائية بدورها منتهكة وتزيد محنة المتـضرر         هإلى ضد 
فقط، وإنما هو قضية نظام ثقافي شامل تتعلق مباشـرة           القضائي ليس قضية إقرار قواعد    

 .بثقافة الدولة
  

 بأتم معنى الكلمة، تتـولى الرقابـة         ففي غياب سلطة قضائية،    ،أما التنظيم الوطني  
على تطبيق المشروعية وسيادة القانون، فيبقى نظاما يعمل في إصالحات شكلية، موجهـة           
إلى الرأي العام العالمي، لشراء مصداقية لدوام نظام ليست له أية مصلحة في إقامة هـذا                

ن له أن يفلت مـن   رغم أنه على غرار غيره من األنظمة، اليمك       . النوع من العدالة الفعالة   
  .ضرورة التأقلم والتالءم مع المعايير الدولية حتمية العولمة وما يترتب عنها من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ــــــــــــــــــــــــ
، المعدل والمتمم، المتضمن القانون 1997 مارس 6 المؤرخ في 07- 97 األمر رقم   من86/3 راجع المادة -1

، وأدخلت هذه التعديالت بموجب )1997 مارس 6 المؤرخة في 12جـ ر عدد (اباتالعضوي المتعلّق بنظام اإلنتخ
  ). 2004 فبراير 11 المؤرخة في 9جـ ر عدد (2004 فبراير سنة 7 المؤرخ في 01- 04القانون 

2- Salah-Eddine Sidhoum, situation des droits de l'homme en Algerie, année 2002, www.algeria-watch.org. 
3- Mohand Issad, la justice a enregisté une regression inquiétante, entretien réalisé par  Madjid Makedhi, El   

watan du 05/01/2009, www.elwatan-.com. 
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 ع ـــــراجــم
  :باللّغة العربية: أوال

 :ب ـالكت-)1
 

النهضة  الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، دار  أحمد فتحي سرور،-1
  .1995العربية، القاهرة، مصر، طبعة معدلة 

 –ملخص دروس في حقوق اإلنسان ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحماة  ، العربي كسال-2
  .)غير منشور(2005-2004 الجامعية السنة-الحقوق كلية-رالجزائ جامعة

  

السلطة القضائية في الجزائر، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع،  بوبشير محند أمقران، -3
2002.  

  

   الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات  النظام القضائي الجزائري،بوبشير محند أمقران،  -4
  .2005- الجزائر-الجامعية، بن عكنون

  

، دار الثقافة للنشر األول  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء حسن بشيت خوين، -5
  .1998والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى 

 دار ،، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء الثاني، الطبعة األولىحسن بشيت خوين -6
  .1998، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 

  .2004القضاء المدني، دار هومة، الجزائر حمدى باشا عمر،  -7
  

  .2004الجزائر  هومة، دار المدنية، اإلجراءات مادة في القضائي االجتهاد مبادئ عمر، باشا حمدى -8
تنظيم واختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  القضاء اإلداري،خلوفي رشيد،  -9

2001-2002.  
الحقوق الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،   رياض عوض،ىمزر -10

  .2003 القاهرة، مصر
  

  .2005قضاء االستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية، الجزائر  طاهري حسين، -11
  
  

للنشر،  دار القصبة ،مدخل إلى اآلليات األممية لترقية حقوق اإلنسانعبد العزيز طبي عناني، -12
  .2003الجزائر 

 

مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة في القانون  عبد العزيز محمد سرحان، -13
  .1988، دون ذكر دار النشر، الدولي والشريعة اإلسالمية

 

مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف   عبد الغني بسيوني عبد اهللا،-14
  .1983ندرية، مصر، باإلسك

      

قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار  عبد الواحد محمد الفار، -15
  .1991النهضة العربية، القاهرة، 

  .1985التنظيم الدولي اإلقليمي، القاهرة  في ظل اإلنسان حقوق حماية البرعي، السيد سعد  عزت-16
 

 حقوق اإلنسان و حرياته دار الثقافة لي عليان محمد أبو زيد،ع  علي محمد صالح الدباس،-17
   .2005 األردن ، عمان،للنشر و التوزيع
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 .2003الجزائر، -دار ريحانة النظام القضائي الجزائري، الطبعة األولى،  عمار بوضياف،-18
 
 

 الجزء دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة،  فاروق عبد البر،-19
  .1988األول،  

      

دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، الجزء فاروق عبد البر،  -20
  .1991الثاني، 

 المحتويات -حقوق اإلنسان، في القانون الدولي والعالقات الدوليةقادري عبد العزيز،  -21
   .2002واآلليات، دار هومه،  الجزائر، 

 

ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة األولى، در الهدى، عين  محمد محده، -22
  .1992-1991مليلة، الجزائر 

 كلية الحقوق السنة – جامعة الجزائر - محاضرات في حقوق اإلنسان محمد محي الدين،-23
  .)غير منشور(2003- 2002الجامعية 

  .1999، بيروت، لبنان، الحريات منشورات الحلبي الحقوقية  موريس نخلة،-24
  .2005الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة، الجزائر،   يوسف دالندة،-25

  

  :الجامعية الرسائل والمذكرات- )2
عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر،  رسالة دكتوراه،  جامعة تيزي  بوبشير محمد أمقران، -1

  .2006- 2005، السنة الجامعية ووز
دراسة في النظرية و ( حقوق اإلنسان ىدور األمم المتحدة في الرقابة عل  علي عاشور الفار، -2

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي العام، ) التطبيق
  .1993-1992جامعة الجزائر ، السنة الجامعية  

  

ة اإلفريقية، مذكرة لنيل ي حقوق اإلنسان في إطار منظمة الوحدل الرقابة عأحمد بطاطاش، - 3
في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة  شهادة ماجستير

  .2002 مولود معمري تيزي وزو،
دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة لنيل شهادة سليماني السعيد،  - 4 

 تيزي وزو، الماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة
2003/2004.  

 الرقابة على حقوق اإلنسان ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، مذكرة لنيل شهادة عبد الوهاب، شيتر - 5
الماجستير في فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة مولود 

   .2003-2002 السنة الجامعية -تيزي وزو-معمري
    

اإلنسان في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل  الضمانات القضائية لحقوق لوني نصيرة، -6
شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة مولود 

  .2006تيزي وزو، -معمري
  المقاالت) 3
   المجالت-أ    
مجلس  الرأي االستشاري لمجلس الدولة، والدة كاملة ومهمة مبتورة، مجلةعبد الرزاق زوينة،  -1

   .31-23، ص 2002-1دد الدولة، الع
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  .17 ، ص2002-1رئيسة مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، عدد السيدة  كلمة فريدة أبركان، -2
 

  : على موقع األنترنت- ب
  

  .www.east law.com، التشريعات النووية وتطبيقاتها العملية، موقع االنترنيتأيمن مرعي -1

 .org.arabic.amnesty.www ، المحتويات،فيد فيسبورت  د-2

  .www.pnic.gov.psL ، نزاهة القاضي ضمانة أساسية الستقالل القضاءزكي حسن الكيالني -3

 ت، المعلوماى، محكمة الدول األمريكية تعترف بالحق في الحصول علعبد اهللا العقال -4
www.maktoobblog.com.  

  

  .com.ladis.www :موقع االنترنيت، القضاء اإلداري في مصر، محمد رفعت  -5
      

  اإلنسان،حقوق رصد على التدريب دليل ،7 رقم المهني التدريس سلسلة ،اإلنسان حقوق مفوضية -6

: األنتيرنت موقع علي ،2001 جنيف نيويورك، المتحدة، األمم
www.umn.edu./humanrts/arab.                         

 

  .org.arabic-amnesty.www: معايير المحاكمة العادلة،، أعرف حقوقكمنظمة العفو الدولية - 7
  

  .org.arabic-amnesty.www :، دليل المحاكمة العادلةمة العفو الدوليةمنظ -8
  

  .com.ladis.www :، القضاء الدستوري في مصر، موقع االنترنيتيحي الجمل -9
  

  : النصوص القانونية والتنظيمية-) 4
  

  الدساتير-أ
، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجزائري لسنة  الدستور - 

، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 07/12/1996
  . 08/12/1996، الصادر في 76

  

  :التنظيميةو النصوص التشريعية-ب
  

، المعدل قانون اإلجراءات المدنية، يتضمن 08/06/1966ي  مؤرخ ف154-66أمر رقم  -1
 فبرير سنة 25، المؤرخ في 09-08 من القانون 1064الملغى بموجب المادة  والمتمم،

  .1966 يونيو سنة 09 المؤرخة في 47، الجريدة الرسمية عدد 2008
المعدل ،  قانون اإلجراءات الجزائية، يتضمن08/06/1966 مؤرخ في 155-66أمر رقم  -2

   .1966 يونيو سنة 10 المؤرخة في 48والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 
، المعدل والمتمم، الجريدة قانون العقوبات، يتضمن 08/06/1966 مؤرخ في 156-66أمر رقم  -3

           .1966 يونيو 11 المؤرخة في 49الرسمية عدد 
 لصالح العقارية اتاالحتياط تكوين تضمني ،20/02/1974  مؤرخ في26-74 أمر -4

  .)1974لسنة  19عدد  الجريدة الرسمية(البلديات
الجريدة (تعلق باستغالل محالت بيع المشروبات ي ،1975 جوان 17 مؤرخ في 41-75أمر رقم  -5

   ).1975 لسنة 55دد ع الرسمية

، الجريدة ، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم26/09/1975 مؤرخ في 58-75 أمر رقم -6
  .1975 سبتمبر سنة 30 المؤرخة في 78مية عدد الرس

  ).1981لسنة  6 ر جـ(الدولة أمالك عن بالتنازل تعلقي ،07/02/1981في مؤرخ 01-81 رقم قانون -7
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  .)11/04/1990 لي، 15 جـ ر(بالبلدية المتعلق 1990-04-07 في مؤرخ 09-90  قانون-8
 .)1991 ،2جـ ر (م مهنة المحاماةتضمن تنظيي 1991 جانفي 8مؤرخ في  91/04رقم ون ن قا-9

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 27/04/1991 مؤرخ في11-91رقم قانون  -10
 ).1991 مايو 08 المؤرخة في 21 جـ ر عدد(المنفعة العمومية 

 المؤرخ في 25-90 رقم لقانون اتمم يعدل و ي25/09/1995  في مؤرخ  95/26 رقم أمر -11
  ).27/09/1995  المؤرخ في 55جـ ر عدد ( المتضمن التوجيه  العقاري، و08/11/1990

تضمن القانون العضوي المتعلّق ي، معدل ومتمم، 1997 مارس 6 المؤرخ في   07-97أمر رقم    -12
 ).1997 لسنة 12جـ ر عدد ( بنظام اإلنتخابات

 مجلس الدولـة    يتعلق باختصاصات ،  1998 مايو   30 مؤرخ في    01-98قانون عضوي رقم     -13
  ).1998 لسنة 37جـ ر(وتنظيمه وعمله

  

  ، يتضمن القانون األساسي للقـضاء     2004 سبتمبر   06 مؤرخ في    11-04 قانون عضوي رقم     -14
 ).08/09/2004 المؤرخة في 57جـ ر عدد (

  

 يتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقـضاء  06/09/2004 مؤرخ  في 04/12قانون عضوي رقم    -15
 ).08/09/2004المؤرخة في  57جـ ر عدد(ياتهوعمله وصالح

  

 المؤرخ 86-70، يعدل ويتمم األمر رقم 2005 فبراير سنة 26 المؤرخ في 01-05 أمر رقم -16
  ). 27/02/2005 لي 15جـ ر عدد ( والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية1970/ 15/12 في

  

 المتضمن قانون 11-84للقانون  المعدل والمتمم 2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أمر  -17
  ).م2005 فبراير سنة 27 الصادرة بتاريخ 15جـ ر  عدد ( األسرة

 

   المتضمن قانون تنظـيم الـسجون وإعـادة         2005 فبراير   6 المؤرخ في    04-05قانون رقم    -18
  ).2005 سنة 12جـ ر رقم ( اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

 يتضمن قـانون اإلجـراءات المدنيـة        2008ر سنة    فبراي 25 مؤرخ في    09-08 قانون رقم    -19
  ).23/04/2008 المؤرخة في 21جـ ر عدد (واإلدارية

  

المتعلق بوضع أراضي تحت حماية الدولة      1963/ 09/05 المؤرخ في    168-63مرسوم رقم    -20
 .)1963 لعام 34جـ رعدد (

  
  

 : النصوص الدولية-ج
  

 : االتفاقات واإلعالنات الدولية-1
 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة 1945 جوان 26وقع في  ،ألمم المتحدةميثاق ا -1

ويعتبر النظام األساسي ، 1945 أكتوبر24الخاص بنظام الهيئة الدولية ودخل حيز التنفيذ في 
 61 و27 و23 المواد ىولقد تم إدخال تعديالت عل. لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق

  .1965 في عام 109 المادة ى، وعل1963لميثاق في سنة من هذا ا
  

 الموافق عليه من طرف الجمعية العامة لألمم  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-2
 89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم وقد صادقت عليه الجزائر ، 16/12/1966المتحدة يوم 
  .1997 لسنة 11رسمية العدد ، ونشر بالجريدة ال16/05/1989المؤرخ في 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الموافق عليه من طرف الجمعية  -3
 بموجب المرسوم الرئاسي، وقد صادقت عليه الجزائر 16/12/1966العامة لألمم المتحدة يوم 

  .1997 لسنة 11 عددال ، ونشر بالجريدة الرسمية16/05/1989المؤرخ في  89/67 رقم
  

 الموافق عليه من طرف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية البروتوكول االختياري الملحق بالعهد -4
بموجب المرسوم ، وقد صادقت عليه الجزائر 16/12/1966الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

  .1997لسنة  11 ددالع الرسمية بالجريدة ونشر ،16/05/1989 في المؤرخ 89/67الرئاسي رقم 
  

 جميع أشكال التمييز العنصري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة ىاالتفاقية الدولية للقضاء عل -5
 ديسمبر 21المؤرخ في ) 20-د(ف أل2106لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 

  إليها الجزائر، وانضمت19 طبقا للمادة 1969 جانفي 4 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1965
 110ونشر بالجريدة الرسمية العدد   ،15/12/1966  المؤرخ في348-66بموجب األمر رقم 

  .30/12/1966المؤرخة في 
 

اعتمدت وعرضت للتوقيع  االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها -6
،  ودخلت حيز 1973فمبر  نو30المؤرخ في ) 68-د(3068والتصديق بقرار الجمعية العامة 

، وانضمت الجزائر إليها بموجب 15 طبقا ألحكام المادة 1976لية ي جو18التنفيذ بتاريخ 
 المؤرخة 01، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 02/01/1982 المؤرخ في 01-82المرسوم رقم 

  .05/01/1982في 
  

انضمت الجزائر إليها بموجب  ،24/04/1963 المبرمة بتاريخ اتفاقية فينا للعالقات القنصلية -7
 المؤرخة 34ونشر بالجريدة الرسمية العدد ، 04/03/1964 المؤرخ في 64/85المرسوم رقم 

  .24/04/1964في 
  

اعتمدت من قبل المؤتمر األمم  ،1969 ماي 22 اعتمدت بتاريخ قانون المعاهداتلمعاهدة فينا  -8
اري الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قر

 انضمت ،1967 ديسمبر 6 المؤرخ في 2287، ورقم 1966 ديسمبر 5 المؤرخ في 2166
ونشر بالجريدة ، 13/10/1987 المؤرخ في 87/222الجزائر إليها بموجب المرسوم رقم 

  .14/10/1987 المؤرخة في 42الرسمية العدد 
  

بموجب ، والتي صادقت عليها الجزائر 20/09/1989تاريخ  اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة ب-9
 المؤرخة في 91جـ ر عدد  (19/12/1992 المؤرخ في 461-92المرسوم الرئاسي رقم 

23/12/1992(.  
  

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم -10
 22/01/1996بتاريخ  صادقت عليها الجزائر ،17/12/1979 في المؤرخ 34/180 بقرارها المتحدة

  .)24/01/1996لي  6 رقم ر جـ( 29/1، 16، 15/4، 9/2، 2 المواد على وتحفظت
  

في روما بتاريخ   لحقوق اإلنسان والحريات األساسية الموقع عليهااالتفاقية األوربية -11
04/11/1950.  

 

 المصادق فاقية األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسيةالملحق باالت) 11(البروتوكول رقم  -12
  .01/11/1998، دخل حيز التنفيذ في 11/05/1994عليه بتاريخ 

  



 177 

بتاريخ ) كوستاريكا( االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الموقع عليها في سان جوزيا-13
22/11/1969.   

نضمت الجزائر بموجب المرسوم رقم ، ا1963 ماي 25 ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية لي -14
  .13/06/1963 لي 30، الجريدة الرسمية رقم 1963 جوان 12 المؤرخ في 63/122

  

 القانون التأسيسي المنشأ لإلتحاد اإلفريقي، المصادق عليه من طرف رؤساء الدول والحكومات -15
الجزائر ، وصادقت عليه 2000 جويلية 11بتاريخ ) عاصمة الطوغو(اإلفريقية في لومي

، صادر في الجريدة 2001 ماي 12 المؤرخ في 01/129بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .2001 ماي 13 بتاريخ 28الرسمية عدد 

  

من قبل مجلس الرؤساء األفارقة ، المصادق عليه الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب -16
تبنته الجزائر بموجب المرسوم و، 1981في جوان ) كينيا( في نيروبي18بدورته العادية رقم 

 المؤرخة في 06، الجريدة الرسمية العدد 1987 فيفري 03 المؤرخ في 87/37الرئاسي رقم 
  .1987 فيفري 04

  

 البروتوكول الخاص بالميثاق اإلفريقي إلنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  -17
   .1997لسنة 

، 11/07/1990بتاريخ ) إتيوبيا( أعتمد بأديس أبيبا، الطفلالميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية –18
بموجب ، وصادقت عليه الجزائر التي صادقت عليه 29/11/1999ودخل حيز التنفيذ في 
 41، الجريدة الرسمية رقم 08/07/2003 المؤرخ في 242/2003المرسوم الرئاسي رقم 

          .09/07/2003المؤرخة في 

فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة أعتمد بروتوكول الميثاق اإل –19
، وصادقت 25/11/2005، ودخل حيز التنفيذ في 11/07/2003بتاريخ ) الموزمبيق (بمابوتو

 فلم 29/12/2003 دولة، وإن أمضت عليه الجزائر في 25، 10/09/2008عليه إلى غاية 
  .   المرجع السابقتصادق عليه بعد، راجع موقع األنترنت لإلتحاد اإلفريقي،

  

عتمد من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أ ، محكمة العدل لالتحاد اإلفريقيبروتوكول –20
، وصادقت عليه، إلى غاية 2003 جويلية 11، بتاريخ )موزمبيق(اإلتحاد اإلفريقي، بمابوتو

اسي رقم  دولة من بينها الجزائر، التي صادقت عليه بموجب المرسوم الرئ15، 24/06/2008
     . 13/06/2007 لي 39، جـ ر عدد 2007 جوان 6 المؤرخ في 07-180

 البروتوكول الخاص بالنظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان، المعتمد من -21
  . 01/07/2008، بتاريخ )مصر(طرف مؤتمر االتحاد اإلفريقي الحادي عشر، بشارم الشيخ

  

 االتفاق األوربي ى، المتضمن الموافقة عل2005 أبريل 26 المؤرخ في 05-05 القانون رقم -22
المتوسط لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة 

، 2002 أبريل سنة 22األوربية والدول األعضاء فيه من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 
   المرفق بهالثنائية والوثيقة 7 إلي رقم 1وكوالت من رقم  والبروت6 إلي 1وكذا مالحقه من 

  .  2005 سبتمبر 1ودخل  هذا العقد حيز التنفيذ في . 2005 أبريل 27  لي 30جـ ر عدد 
  

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -23
  .217 رقم ة، الالئح10/12/1948
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، الصادر بموجب قرار منظمة الدول األمريكية رقم  اإلنسان وواجبات األمريكي لحقوقاإلعالن -24
  .1948 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول األمريكية سنة 30

  

قرار الجمعية العامة ، الشؤون الداخلية وحماية استقاللها التدخل في إعالن حول عدم قابلية -25
  .1965 ديسمبر 21المؤرخ في )  Res 2131 XX(لألمم المتحدة 

  

قرار الجمعية العامة لألمم ، اإلعالن حول المبادئ المسيرة للعالقــات الــودية بين الدول -26
  .24/10/1970المؤرخ في ) Res. 2625XXV(رقمالمتحدة 

  

الجريمة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أعتمدها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع  -27
 والتي أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي 1955ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 

 13المؤرخ في )  62- د (2076 و1957  جويلية31المؤرخ في ) 24-د( جيم663بقراريه 
  .  1977مايو 

  

لـسلطة الـذي     استعمال ا  وإساءةإعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة          -28
 نـوفمبر   29 المـؤرخ فـي      40/34أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة         

  .)A/Res/40/34وثيقة األمم المتحدة رقم (1985
 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو  -29
 1 المؤرخ 43/173جمعية العامة لألمم المتحدة السجن، التي أعتمدت ونشرت بموجب قرار ال

  .)A/Res/43/173 رقم ةوثيقة األمم المتحد(1988ديسمبر 
    

 المبادئ األساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر األمم المتحدة الثـامن لمنـع             - 30
     .1990  سبتمبر7ى أوت إل17من ) كوبا(الجريمة ومعاملة  المجرمين المعقود في هافانا 

المعتمدة بموجب مؤتمر األمم المتحدة الثامن مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة  -31
  . سبتمبر7 ى  أوت إل27ما بين ) كوبا( هافانالمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في

 

امة لألمم المتحدة  قرار الجمعية الع المبادئ األساسية لمعاملة السجناء، أعتمدت ونشرت بموجب-32
  .)A/Res/45/111 رقم ةوثيقة األمم المتحد(14/12/1990 المؤرخ في 45/111رقم 

 

 بشأن الحق فـي     2000 أفريل   20، المعتمد بتاريخ    2000/41قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم       -33
االسترداد والتعويض ورد االعتبار لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنـسان والحريـات            

  .)E/2000/23وثيقة األمم المتحدة رقم (ساسية األ
  

، المعدل بموجب قرار 1959لعام ) ECOSOC 728 F( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي -34
، بشأن اإلجراء 2000   جوان16 المؤرخ في 2000/3المجلس اإلقتصادي واالجتماعي رقم 

1503.  
  

  .1235، بشأن اإلجراء 1967 جوان 6خ في  المؤر1235 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار -35
    

  .1995 أكتوبر 6قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المؤرخة في  -36
  

  . قرار اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن الحق في تلقى محاكمة عادلة-37
  

 

  :اجتهادات قضائية-5
  

  . قرارات المحكمة العليا-أ
 

   ).87، ص 1980ن ق ( 1980/ 13/07 مؤرخ في 21160رار المحكمة العليا رقم  ق-1
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  ).  142-140، عدد خاص، ص 1982ق .ن(17/03/1982  مؤرخ في24192رقم  العليا المحكمة  قرار-2
  ). 153، عدد خاص، ص 1982ق .ن(14/04/1982 مؤرخ في 24770 قرار المحكمة العليا رقم -3
 ).184-182، ص 01، عدد 1989ق .م(30/05/1983 مؤرخ في 31432رقم  قرار المحكمة العليا -4
  .50 إلى 48 ، ص1عدد  ،1989 ق سنة.، م04/01/1984مؤرخ في  31416رقم  العليا المحكمة  قرار-5
  ). 214- 211 ، ص1989 ،4م ق، العدد (07/01/1984  مؤرخ في36473رقم  األعلى المجلس  قرار-6
   .202-200 ، ص1992 سنة 4ق عدد .، م17/04/1990 مؤرخ في 60949 مرق العليا المحكمة  قرار-7
    .294، ص 1989 سنة 2ق عدد .، م03/04/1984  مؤرخ في 27580 قرار المحكمة العليا رقم -8
  .53، ص 1، عدد 1989ق .، م10/10/1984 مؤرخ في 35511 قرار المحكمة العليا رقم -9

  ).  243-241، ص1989 2-عدد.ق.م( ،04/12/1984 ي لمؤرخ ف35802 قرار المحكمة العليا -10
  .306 -303 ص ،4 عدد ،1989 سنة ق.م، 31/12/1984  مؤرخ في36867 رقم األعلى المجلس  قرار-11
  . 249-247، ص 1989 سنة 2ق عدد .، م02/01/1985مؤرخ في  39130 رقم العليا المحكمة  قرار-12
  ).38-36، ص 04، عدد 1989ق .م(06/03/1985ي  مؤرخ ف34034قرار المحكمة العليا رقم  -13
  ).  70-68، ص 01، عدد 1989ق .م(14/05/1986 صادر بتاريخ 43237 قرار المحكمة العليا رقم -14
  .255 -253ص  ،4 عدد ،1991 ق سنة.م ،14/02/1989 في مؤرخ 53150رقم  األعلى المجلس  قرار-15
  ).226-223، ص 03 عدد 1992ق .م( 20/06/1989 مؤرخ في 56861 قرار المحكمة العليا رقم -16
  ).116، ص 01، عدد 1993ق .م(، 21/05/1990 مؤرخ في 59327 قرار المحكمة العليا رقم -17
  .106 -101 ص ،1 عدد ،1995 ق سنة.، م16/06/1992 مؤرخ في 90943رقم  العليا المحكمة  قرار-18
 .190-184، ص 30، عدد 4919ق. م،03/01/1993 مؤرخ في 92010 قرار المحكمة العليا رقم -19
  ). 78-69، ص 3، عدد 1994ق .م ( 23/11/1993 مؤرخ في 96004 قرار المحكمة العليا رقم -20
  .290-287، ص9591-1 ق، عدد.، م30/11/1993 مؤرخ في 124900رقم  األعلى المجلس قرار -21
  ).    250-247 ، ص03 عدد ،1994ق .م(22/03/1994 في مؤرخ ،119932رقم  العليـا المحكمة  قرار-22
 .183-191، ص 02، عدد 9719ق . م،27/05/1997مؤرخ في  171048رقم  العليا المحكمة   قرار-23
  ).    192-190، ص 1، عدد 2000ق .م( 23/12/1997 مؤرخ في 164846رقم  المحكمة العليا  قرار-24

  

   قرارات مجلس الدولة-ب
، مجلة 27/07/1998  المؤرخ في 172994لس الدولة رقم راجع في شأن ذلك قرار مج -  1

 . 84-83،  ص 2002-1مجلس الدولة العدد
  

، 2001-1 عدد الدولة، مجلس مجلة ،12/11/2001 في المؤرخ 002871الدولة رقم  مجلس قرار -2
  .142-141ص 

ي ق ضد والية تيز.ع.، قضية ص20/07/2004 الصادر في 008842 قرار مجلس الدولة رقم -6
                                                                      .)قرار غير منشور( وزو

  

ضد والية تيزي وزو ) أ. ع(، قضية10/01/2007 المؤرخ في 28474 الدولة رقم قرار مجلس -1
  )غير منشور(

  

 :وثائق أخرى-6
 الجزائر الثالث عشر ي تقريرحول  التمييز العنصريىلجنة القضاء علل  الختامية المالحظات -

   .)CERD/C/SR.1459( الوثيقة رقم،والرابع عشر في وثيقة واحدة
التقرير الدوري الثاني بشأن   التمييز ضد المرأةىالمالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء عل -

   .)668 وCEDAW/C/SR.667( رقم الوثيقة، للجزائر 
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، الوثيقة رقم ة من طرف الجزائر أمام لجنة حقوق اإلنسانالتقرير الدوري الثاني المقدم -
)CCPR/C/79/Add.1(.  

، المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، 2التعليق العام رقم  -
  .:HRI/GEN/1/Rev.1األمم المتحدة ، وثيقة)1981(الدورة الثالثة عشرة 

  

 التقرير الدوري الثاني المقدم ى بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علتعليق اللجنة المعنية -
  ).E/2002/22(:األمم المتحدة وثيقة، من طرف الجزائر
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نظمة المشكلة للمجتمع الدولي من العواقب  سيادة الدولة وتباين األا أنعتبارا
حماية حقوق اإلنسان، التي هي من األهداف الرئيسية في إقامة أجهزة تنفيذ فعالة ل

األساسية لمنظمة األمم المتحدة، سعت هذه األخيرة إلى إقرار جملة من المعايير وجعلتها 
بهذه . التزاما على عاتق الدول، التي تعهدت بمحض إرادتها بموجب صكوك دولية ملزمة

رام سيادة الدولة، وذلك المعايير توصلت إلى رسم نظام الحماية النموذجي، يوفق بين احت
بعدم فرض نظام قضائي معين على هذه األخيرة، واشتراط إجراء محاكمة عادلة من 

   .طرف جهة قضائية مستقلة محايدة، مع احترام جميع الضمانات الالئقة بذلك
  

 العراقيل المتعلقة بتباين األنظمة لم يمنع ميثاق األمم المتحدة إقامة أنظمة ىولتفاد
 تقدما في مجال األوربي أكثرنفيذ هذه الحماية، وعلى ذلك فإن كان التنظيم إقليمية لت

تحديد، بفضل االجتهاد القضائي للمحكمة األوربية، لبعض المفاهيم والحقوق، إال أنه لعدم 
ورغم األهمية . فرض تنفيذ هذه القرارات على الدول صارت الحماية التي توفرها نسبية

، إال أن التنظيم األمريكي يعاني عدم التزام اكية لتنفيذ قراراته المحكمة األمريتولهاالتي 
كما . دول ذات ثقل في هذه القارة، مثل الواليات المتحدة األمريكية، بالمواثيق األمريكية

، ذلك رغم توصله مؤخرا إلى إنشاء عرف التنظيم اإلفريقي تأخرا في إقامة أجهزة الحماية
  . محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان

  

 في غياب سلطة قضائية بأتم معنى الكلمة تتولى الرقابة على ،أما التنظيم الوطني
تنطوي على تطبيق المشروعية وسيادة القانون، يبقى نظاما يحمى حقوقا في قضايا ال 

حتوى من مبادئ تتعلق بسيادة القانون يصالح الحكام، رغم أن محرك العولمة وما م
ير الطريقة التي تدار بها المسائل المتعلقة بالقضاء بصفة والحكم الراشد، يدفعه إلى تغي

  .  خاصة، والدولة بصفة عامة
 

Considérant que la notion de souveraineté et la diversité des systèmes, constituant la société 
internationale sont les deux contraintes majeures qui heurtent à la mise en place de mécanismes de protection  
des droits de l’homme sur le plan universel, qui est un des objectifs de l’organisation  des Nations Unies, cette 
dernière a œuvré  à l’établissement de normes, que les Etats doivent réaliser, en s’engageant volontairement en 
vertu d’instruments contraignants, auxquels ils adhérent volontairement. Ces normes  ont concouru à 
l’édification d’un système de protection conciliant deux impératifs contradictoires: Respect de la souveraineté 
des Etats, en ne lui dictant pas un système donné, et le respect des droits de l’homme en exigeant la tenue d’un 
procès équitable par le biais d’un tribunal indépendant, impartial avec toutes les garanties qui s’y rattachent.  

 
Ayant prit conscience de la difficulté liée aux divergences des systèmes, la charte des Nations Unies n’a 

pas jugé utile de prohiber l’instauration de systèmes régionaux de protection, d’où l’émergence de systèmes 
régionaux, qui toutefois restent limités: Si le système européen a enregistré  une avancée considérable, et ce, 
grâce à l’abondance de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, qui a contribué très 
sensiblement à la définition de certains concepts et droits, l’exécution de ses décisions a été confiée à un organe 
qui refuse de donner des injonctions aux Etats. De même, malgré l’importance qu’accorde la cour 
interaméricaine au suivi de l’exécution de ses décisions, le système américain souffre  du refus de certains pays 
importants de la région, à l’instar  des Etats-Unis de ratifier les textes américains des droits de l’homme. Enfin le 
système africain a connu un grand retard  quand bien même il s’est récemment doté d’une cour  des droits de 
l’homme et des peuples.  

 
Quant au système national, en absence d’un pouvoir judiciaire au sens strict du terme, qui aura pour 

mission de veiller à la primauté du droit et à l’application de la loi, il reste un système qui garanti des droits dans 
des affaires n’incluant pas les intérêts des dirigeants, système qui ne saura échapper aux changements induits par 
la mondialisation, et les principes qu’elle véhicule tels la primauté du droit et la bonne gouvernance, laquelle le 
contraindra à revoir la manière dont est administrée la justice en particulier, et les affaires de l’Etat en général.   

 


