٥.٢

رزمة � -سن الت�رشيعات املتعلقة بالقطاع الأمني

املعايري الدولية

م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل
عن طریق املحاكم الع�سكریة

الأمم املتحدة اﻤﻟﺠل�س االقت�صادي واالجتماعي

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات امل�سلحة

الأمم املتحدة اﻤﻟﺠل�س االقت�صادي واالجتماعي
جلنة حقوق الإن�سان

املعايري الدولية

م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل
عن طریق املحاكم الع�سكریة

تقریر مقدم من املقرر اخلا�ص للجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإن�سان،
ال�سید �إمیانویل ديكو

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات امل�سلحة

م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات امل�سلحة

هيئة التحرير

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
امل�سلحة على تعزيز مبد�أ احلكم الر�شيد و�إ�صالح القطاع
الأمني .و ُي ِع ّد املركز الأبحاث حول �أف�ضل املمار�سات
املرعية
املتبعة يف هذا املجال ،وي�شجع على ن�رش املعايري
ّ
على امل�ستويني املحلي والدويل .كما يقدم املركز
التو�صيات ال�سيا�ساتية واال�ست�شارات وامل�ساعدات يف
وي�ضم �رشكاء مركز جنيف
هذا املجال للعديد من الدول.
ّ
للرقابة الدميوقراطية على القوات امل�سلحة احلكومات،
والربملانات ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات
الدولية� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سات الأمنية كال�رشطة والق�ضاء
و�أجهزة املخابرات وحر�س احلدود واجليو�ش .ويعر�ض
املوقع الإلكرتوين ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات امل�سلحة املزيد من املعلومات حول هذا املركز
وعمله على العنوان التايل:

ت�ضم �إدارة التحرير التي عملت على جمموعة الكتيبات
املتعلقة بالق�ضاء الع�سكري يف ع�ضويتها خرباء دوليني
و�إقليميني من �أو�ساط املجتمع املدين ،وال�سلطات الت�رشيعية
والتنفيذية والقوات الأمنية وهم:

www.dcaf.ch

�شكر وتقدير
يرغب مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
امل�سلحة �أن يعبّ عن �شكره وامتنانه لأع�ضاء �إدارة التحرير
كر�سوه ملراجعة
للجهد املتفاين الذي بذلوه والوقت الذي ّ
هذه ال�سل�سلة.

النا�رش
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات امل�سلحة.
الن�سخة الأ�صلية © :من�شورات الأمم املتحدة
© مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
امل�سلحة ,2009 ،جميع حقوق الطبع والن�رش
حمفوظة
978-92-9222-10٤-1 :ISBN

٤

• روبرتا �أرنولد ( ، )Roberta Arnoldبرين
•حمد نا�رص �سلطان البدر ،الدوحة
•�أرن ويلي داهل (� ، )Arne Willy Dahlأو�سلو
•طالل دوغان ،بريوت
•ا�سطفان فال�شمن ( ، )Stefan Flachsmannزيوريخ
•با�سكال جيمبرييل ( ، )Pascal Gemperliجنيف
الغ�ساين ،م�سقط
•عي�سى علي ّ
احل�ساين� ،أبو ظبي
•عبدالرحمان ّ
حممد ّ
•لطفي خليفي ،اجلزائر
•�أرنولد لويتهولد ( ، )Arnold Luetholdجنيف
•�أحمد املبي�ض ،رام اهلل
حممد عبداهلل النعيمي ،الدوحة
•ر�شيد ّ
•ماركو�س �أورجي�س ( ، )Markus Orgisجنيف
•عمار �سعيد الطائي� ،أبو ظبي
•مينديا فا�شاكمنتزي (،)Mindia Vashakmadze
فلورن�سا
حممد الز ّياين ،املنامة
•�سمري �أحمد ّ

الإخراج الفني
•	 نائله يزبك ،بريوت

مراجعة اللغة العربية
•	 انت�صار �أبو خلف ،رام اهلل

رزمة � -سن الت�رشيعات املتعلقة بالقطاع الأمني

حمتويات
٦

مقدمة الرزمة

٨

ملخ�ص
مقدمة م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة
م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طريق املحاكم الع�سكرية
املبد�أ رقم � : ١إن�شاء املحاكم الع�سكریة .مبوجب الد�ستور �أو القانون
					
املبد�أ رقم  : ٢احرتام معایری القانون الدويل
		
املبد أ� رقم  : ٣تطبیق القانون العريف
					
املبد�أ رقم  : ٤تطبیق القانون الإن�ساين
		
املبد�أ رقم  : ٥عدم اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة ملحاكمة املدنینی
		
املبد�أ رقم  : ٦اال�ستنكاف ال�ضمریي من اخلدمة الع�سكریة
املبد�أ رقم  : ٧عدم اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة مبحاكمة الأطفال الق�رص
دون �١٨سنة					
			
املبد�أ رقم  : ٨االخت�صا�ص الوظیفي للمحاكم الع�سكریة
املبد أ� رقم  : ٩حماكمة املتهمنی بارتكاب انتهاكات ج�سیمة حلقوق الإن�سان
املبد�أ رقم  : ١٠احلد من ال�رسیة الع�سكریة					
					
املبد�أ رقم  : ١١نظام ال�سجون الع�سكریة
				
املبد�أ رقم � : ١٢ضماناة الإح�ضار �أمام املحكمة
املبد�أ رقم  : ١٣احلق يف حمكمة خمت�صة وم�ستقلة وحمایدة			
					
املبد�أ رقم  : ١٤علنیة جل�سات املحاكمة
املبد�أ رقم � : ١٥ضمان احلق يف الدفاع واحلق يف حماكمة عادلة ومن�صفة
املبد أ� رقم  : ١٦حق ال�ضحایا يف ح�ضور الإجراءات الق�ضائیة		
			
املبد أ� رقم � : ١٧إجراءات التظلم �أمام املحاكم العادیة
				
املبد�أ رقم  : ١٨الطاعة الواجبة وم�س�ؤولیة الر�ؤ�ساء
املبد�أ رقم  : ١٩عدم توقیع عقوبة الإعدام					
				
املبد�أ رقم  : ٢٠مراجعة قواننی الق�ضاء الع�سكري

٩
١٢
١٢
١٢
١٣
١٣
١٤
١٥
١٦
١٦
١7
١٨
١٩
١٩
٢٠
٢١
٢١
٢٣
٢٣
٢٤
٢٤
٢٥

٥
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مقدمة الرزمة
ميثل �سنّ الت�رشيعات الناظمة للقطاع الأمني عملية �صعبة
ومعقدة .ولذلك ،يجد العديد من امل�رشّعني �أن من ال�سهل
ن�سخ ت�رشيعات وا�ستريادها من بالد �أخرى؛ فهذا ي�رسّع
هذا الأم��ر من عملية ال�صياغة ،وال �سيما عندما تتوفر
الن�صو�ص الت�رشيعية املطلوبة يف لغة امل�رشع نف�سه .ولكن
النتيجة املرتتبة على ذلك تتمثل يف معظم احلاالت يف
�إخراج ت�رشيعات �ضعيفة وركيكة.
وغالب ًا ما تعترب القوانني املن�سوخة ،حتى بعد تعديلها،
قدمية قبل �أن تدخل حيز النفاذ وال�رسيان؛ فال تعود هذه
القوانني تتما�شى مع املعايري الدولية ذات ال�صلة �أو �أنها
ال تلبي االحتياجات التي ي�ستدعيها ال�سياق ال�سيا�سي
واالجتماعي املحلي .ويف بع�ض الأحيان ،ينعدم االن�سجام
بني تلك القوانني املن�سوخة والت�رشيعات الوطنية النافذة.
يف بع�ض احلاالت ،قد ال يتوفر يف املنطقة املعنية قانون
منوذجي ميكّ ن امل�رشعني من �إعداد الت�رشيع املطلوب على
غ��راره .وقد كانت هذه هي احلالة القائمة يف املنطقة
العربية التي ال يزال احلوار العام الذي ن� أش� فيها حول
القطاع الأمني يف مهده .ولذلك ،فمن ال�صعب العثور
على مناذج جيدة من القوانني التي تنظم عمل �أجهزة
ال�رشطة ب�صورة دميوقراطية �أو رقابة الربملان على �أجهزة
املخابرات مثالً.
لذا ،ال ي�ستغرب املرء �أن يرى العديد من امل�رشعني العرب
وقد اعرتاهم الإحباط والتخبط والعجز �أمام املهمة املوكلة
�إليهم يف �صياغة الت�رشيعات الناظمة لقطاع الأمن؛ فقد �ألفى
ه�ؤالء امل�رشعون �أن من الع�سري عليهم الإطّ الع على املعايري
والقواعد الدولية ذات العالقة ب�سبب ندرة امل�صادر املتوفرة
باللغة العربية �أو انعدامها بالكامل .كما مل يعرف الكثري
منهم �أين ميكنهم العثور على قوانني منوذجية ،و�أو�شك عدد
�آخر منهم على الت�سليم بالأمر الواقع وترك العمل يف هذا
املجال .ويف نهاية املطاف ،جل أ� بع�ض امل�رشعني �إىل مركز
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات امل�سلحة طلب ًا
للم�ساعدة يف هذا ال�ش�أن.
لقد خرجت فكرة �إعداد دليل �إر�شادي للجهات الت�رشيعية
يف املنطقة العربية �إىل النور ب�سبب غياب امل�صادر الت�رشيعية
ال�رضورية؛ فقد كان العاملون يف جمال �إعداد الت�رشيعات
و�صياغتها يبحثون عن جمموعة منتقاة من املعايري والقواعد
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والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي ت�ساعدهم
على �صياغة ت�رشيعات جديدة .ويف �سبيل هذه الغاية ،قرر
اخلرباء العرب واخلرباء العاملون يف مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات امل�سلحة العمل يداً بيد من �أجل
�إعداد بع�ض الأدوات العملية التي ت�سد الفراغ القائم يف
هذا اجلانب.

ملن �أُعِ ّد هذا الدليل الإر�شادي؟

ي�ستهدف هذا الدليل الإر�شادي ب�صورة رئي�سية جميع
اجلهات والأ�شخا�ص العاملني يف املنطقة العربية والذين
ي�سعون �إىل �إع��داد ت�رشيعات ناظمة للقطاع الأمني �أو
تطوير الت�رشيعات الأمنية القائمة .وي�ضم ه�ؤالء الربملانيني،
واملوظفني العموميني ،واخل�براء القانونيني واملنظمات
غري احلكومية .وهو على هذه ال�شاكلة مفيد للم�س�ؤولني
الأمنيني ،وال ي�ستغني عنه الباحثون والطالب املهتمون
بالت�رشيعات التي حتكم القطاعات الأمنية باعتباره �أداة
مرجعية هامة.

عالم يحتوي هذا الدليل الإر�شادي؟

تت�ضمن جمموعة الأدوات عدد من الكتيبات املو�ضوعة
وتقدم معايري وقواعد
باللغتني العربية واالنكليزية،
ّ
و�إر�شادات ،بالإ�ضافة �إىل �أمثلة عملية لبع�ض القوانني
النموذجية يف جماالت عدة تقع �ضمن ت�رشيع القطاع
الأمني.
وقد ّمت ن�رش بع�ض هذه الأجزاء ،يف حني ما زال البع�ض
الآخر قيد الإجناز:
•ت�رشيع ال�رشطة
•ت�رشيع املخابرات
•ت�رشيع العدالة الع�سكرية
•اتفاقات مركز القوات
للإطالع على �أحدث امل�ؤلفات واملن�شورات ال�صادرة يف
هذا ال�ش�أن ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
www.dcaf.ch/publications
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ما الهدف من هذا الدليل الإر�شادي؟

ي�سعى هذا الدليل الإر�شادي �إىل م�ساعدة امل�رشّعني يف
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء
�إىل م�ستوى توقعاتهم .ففي الواقع ،يتطلّع املواطنون
العرب �إىل تلقّي خدمات مهنية من �أجهزة ال�رشطة وقوى
الأمن العاملة يف جمتمعاتهم ،والتي يتحتم عليها �أن تثبت
فعاليتها وت�أثريها و�أن ت�ؤمّن احتياجات املواطنني .كما
يتوقع املواطنون العرب من �أجهزة ال�رشطة والأجهزة
الأمنية وعنا�رصها االلتزام بالقانون ومبعايري حقوق
الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل خ�ضوعهم للم�ساءلة عن �أدائهم
و�سلوكهم .ولذلك ،يعمل هذا الدليل الإر�شادي على
تر�سيخ املعايري الدولية يف الت�رشيعات الناظمة للقطاع
الأمني ،من قبيل الرقابة الدميوقراطية ،واحلكم الر�شيد
وال�شفافية.
وعالو ًة على ما تقدم ،ي�ستعر�ض هذا الدليل الإر�شادي،
بن�سختيه العربية والإجنليزية ،القواعد الدولية جنب ًا �إىل
جنب مع �أمثلة على ت�رشيعات من خارج املنطقة العربية،
وهو ما يتيح الفر�صة للمقارنة بني خمتلف التجارب
واملمار�سات يف هذا املجال.
لقد �أفرزت ندرة الأدبيات املن�شورة باللغة العربية حول
الت�رشيعات الأمنية م�شكلة كبرية �أمام امل�رشعني العرب .ويف
هذا ال�صدد ،يهدف هذا الدليل �إىل �سدّ هذه الفجوة .ويتمثل
�أحد الأهداف التي ي�سعى الدليل �إىل حتقيقها يف تقلي�ص
الوقت الذي يمُ �ضيه امل�رشعون يف البحث عن املعلومات ،مما
ي�سمح لهم بالرتكيز على املهمة الرئي�سية التي ينكبّون على
�إجنازها .ومع توفر قدر �أكرب من املعلومات باللغة العربية،
ي�سهل على العديد من املواطنني وم�ؤ�س�سات املجتمع
فقد ُ
املدين �أن يعبرّ وا عن ر�ؤيتهم لنوع �أجهزة ال�رشطة وقوى
الأمن التي يريدونها ،كما ميكنهم امل�ساهمة يف �إعداد �إطار
قانوين حديث وقوي لتنظيم القطاع الأمني.
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ملخ�ص
�أ���ش��ارت جلنة حقوق الإن�سان ،يف دورت��ه��ا احلادیة
وال�ستنی� ،إىل الدرا�سة اجلاریة حول م�س�ألة �إقامة العدل
عن طریق املحاكم الع�سكریة يف قرارین يكمل �أحدهما
الآخر ،وهما القرار  ٣٠/٢٠٠٥املعنون "نزاهة النظام
الق�ضائي" وال��ق��رار  ٣٣/٢٠٠٥املعنون "ا�ستقالل
وحیاد الق�ضاء واملحلفنی واخلرباء الق�ضائینی وا�ستقالل
املحامنی" ،اللذین اعتمدا يف  ١٩نی�سان�/أبريل . ٢٠٠٥
والقرار الأخری الذي اعتمد بدون ت�صویت "یحیط علمً ا
بالتقریر املقدم من ال�سید �إمیانویل ديكو �إىل اللجنة الفرعیة
لتعزیز وحماية حقوق الإن�سان ب�ش�أن �إقامة العدل عن
طریق املحاكم الع�سكرية" (،)E/CN.4/Sub.2/2004/7
الذي یت�ضمن م�رشوع مبادئ تنظم �إقامة العدل عن
طریق املحاكم الع�سكرية" (الفقرة  )١١و"یالحظ �أن
تقریر ال�سید ديكو الذي یت�ضمن ن�سخة حمدثة من م�رشوع
املبادئ �سیُقدم �إىل اللجنة يف دورتها الثانیة وال�ستنی كي
تنظر فیه" (الفقرة .)١٢
وبذلك حددت اللجنة يف الوقت نف�سه الإطار املفاهیمي
واجلدول الزمني للدرا�سة ،مو�ضحة �أن حتدیث الدرا�سة
یجب �أن یقدم �إلیها فی عام  .٢٠٠٦و�سی�سجل ذلك
نهاية الأعما ل التي تقوم بها اللجنة الفرعیة بنجاح منذ
عدة �أعوام ،انطالقًا من اال�ستبیان الذي �أعده ال�سید لوي
جوانیه لتقریره املقدم �إىل الدورة الثالثة واخلم�سنی للجنة
الفرعیة ( ،E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3املرفق) ،الذي
تاله تقریره املقدم �إىل الدورة الرابعة واخلم�سنی (E/CN.4/
 )Sub.2/2002/4وتقاریر ال�سيد �إمیانویل ديكو �إیل الدورات
اخلام�سة واخلم�سنی ( )E/CN.4/Sub.2/2003/4وال�ساد�سة
واخلم�سنی ( )E/CN.4/Sub.2/2004/7وال�سابعة واخلم�سنی
(.)E/CN.4/Sub.2/2005/9
وبحثت اللجنة الفرعیة بالتف�صیل ،يف دورتها ال�سابعة
واخلم�سنی ،التقریر الأخری املقدم من ال�سید ديكو
( )E/CN.4/Sub.2/2005/9مرحب ًة به ،واعتمدت دون
ت�صویت القرار  ١٥/٢٠٠٥يف � ١٠آب�/أغ�سط�س
 ،٢٠٠٥ال��ذی ق��ررت فیه �أن حتیل "م�رشوع املبادئ
املحدَّ ث �إىل جلنة حقوق الإن�سان كي تنظر فیه ،م�شفوعً ا
بالتعلیقات التي �أبدتها اللجنة الفرعیة خالل هذه الدورة"
(الفقرة  .)٤ولذلك ،طلبت اللجنة الفرعیة �إل ال�سید
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ديكو �أن ینقح م�رشوع املبادئ هذا �آخ��ذً ا يف ح�سبانه
تعلیقاتها ومالحظاتها ،من �أجل تی�سری بحث جلنة حقوق
الإن�سان مل�رشوع املبادئ (الفقرة  .)٥وتت�ضمن هذه
الوثیقة املعرو�ضة علی اللجنة م�رشوع املبادئ املنقح.
والفكرة التي ت�ستلهم بها هذه الدرا�سة قد �أ�شارت �إلیها
اللجنة يف القرارات الآنفة الذكر ،وال �سیما عندما �أكدت
"وجوب احرتام نزاهة النظام الق�ضائي يف جميع الأوقات"
(القرار � ،)٣٢/٢٠٠٤أو "وجوب مراعاة نزاهة النظام
الق�ضائي يف جميع الأوقات" (القرار .)٣٠ /٢٠٠٥
ومن ثم ف�إنه ال بد من و�ضع تطویر "العدالة الع�سكریة" يف
�إطار املبادئ العامة حل�سن �إقامة العدل .والأحكام املتعلقة
بح�سن �إقامة العدل �إمنا لها بُعد عام .وبعبارة �أخری ف�إن
العدالة الع�سكریة یجب �أن ت�شكل "جزءًا ال یتجز�أ من
اجلهاز الق�ضائي العادي" ،ح�سب ال�صیغة التي كثريًا ما
ا�ستخدمتها اللجنة .وهكذا ف�إن الأمر یتعلق بقواعد دنیا
ذات نطاق عاملي ترتك الباب مفتوح ًا �أمام تعریف معایری
�أكرث �رصامة يف الإطار الداخلي .وباملثل ف�إن التقریر ال
یعالج �إال م�س�ألة املحاكم الع�سكریة يف حنی �أن اللجنة
تتحدث عن "حماكم جنائیة خا�صة" ،تاركة هذه امل�س�ألة
رغم �أهمیتها� ،أو م�س�ألة املحاكم اال�ستثنائیة الأو�سع،
لدرا�سة �أخری.
وقد �سمح هذا القا�سم امل�شرتك بـ"تطویر مبادئ �إقامة
العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة" ،طبق ًا لقرار اللجنة
الفرعیة  .٨/٢٠٠٣وهذه املبادئ منبثقة عن التو�صیات
الواردة يف التقریرالأخریالذي قدمه ال�سید جوانیه (E/
 ،)CN.4/Sub.2/2002/4الفقرات  ٢٩فما بعدها) .ومت
ا�ستكمال هذه املبادئ وتو�سیعها وتنقیحها يف التقارير
املتتالیة ،وتعر�ض هنا ن�سختها الأخریة يف �شكل  ٢٠مبد�أ.
وهذه الن�سخة املوحدة ،يق�صد بها اال�ستجابة لقرار اللجنة
بتقدمی "م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إدارة العدل عن طریق
املحاكم الع�سكریة".
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مقدمة م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم
�أ���ش��ارت جلنة حقوق الإن�����س��ان ،يف دورت��ه��ا احلادية
وال�ستني ،يف قرارين يكمل �أحدهما الآخر ،هما القرار
 ٣٠/٢٠٠٥والقرار  ٣٣/٢٠٠٥املعتمدان يف ١٩
ني�سان�/أبريل � ،٢٠٠٥إىل الدرا�سة اجلارية ب�ش�أن م�س�ألة
�إقامة العدل عن طريق املحاكم الع�سكرية.
وقد �أحاطت اللجنة علماً ،يف قرارها ٣٠/٢٠٠٥
املعنون "نزاهة النظام الق�ضائي" الذي اعتُمد ب�أغلبیة ٥٢
�صوت ًا مقابل ال �شيء وامتناع ع�ضو  -هو الوالیات
املتحدة الأمريكیة التي كانت قد طلبت الت�صویت  -عن
الت�صویت ،بقرار اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق
الإن�سان  ٢٧/٢٠٠٤امل�ؤرخ � ١٢آب�/أغ�سط�س ،٢٠٠٤
"ف�أحاطت علم ًا بالتقریر املقدم من املقرر اخلا�ص للجنة
الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإن�سان عن م�س�ألة �إقامة
العدل عن طریق املحاكم الع�سكرية (E/CN.4//7/2004
( ")Sub.2الفقرة  ،)١و"طلبت �إىل املقرر اخلا�ص للجنة
الفرعیة املعني مب�س�ألة �إقامة العدل عن طریق املحاكم
الع�سكرية �أن یوا�صل و�ضع هذا القرار يف اعتباره يف
عمله امل�ستمر" (الفقرة .)١٠
ویت�ضمن القرار � ٣٠/٢٠٠٥أحكام ًا هامة جداً تو�ضح
ال��ق��رارات ال�سابقة ال�صادرة عن اللجنة بخ�صو�ص
املو�ضوع نف�سه ،وال �سیما القرار  ٣٢/٢٠٠٤امل�ؤرخ
١٩نی�سان�/أبریل  .٢٠٠٤وهكذا ف�إن اللجنة تكرر ت�أكید
�أن "لكل فرد ،طبق ًا للفقرة  ٥من املبادئ الأ�سا�سیة املتعلقة
با�ستقالل الق�ضاء ،احلق يف �أن یحاكم �أمام املحاكم العادیة
�أو الهیئات الق�ضائیة التي تطبق الإج��راءات القانونیة
املقررة ،و�أنه الیجوز �إن�شاء حماكم التطبق هذه االجراءات
القانونیة املقررة ح�سب الأ�صول اخلا�صة بالتدابری الق�ضائیة
لتحل حمل الوالیة الق�ضائیة التي تتمتع بها املحاكم العادیة
�أو الهیئات الق�ضائیة" (الفقرة  .)٣و"تدعو الدولة التي
لدیها حماكم ع�سكریة �أو حماكم جنائية خا�صة ملحاكمة
اجلناة �إیل �ضمان �أن تكون تلك املحاكم جزءاً ال یتجز أ� من
النظام الق�ضائي العام و�أن تطبق هذه املحاكم الإجراءات
القانونیة املن�ش�أة ح�سب الأ�صول واملعرتف بها ،طبق ًا
للقانون الدويل ،ك�ضمانات للمحاكمة الرتیهة ،مبا يف

ذلك احلق يف ا�ستئناف الإدانة واحلكم" (الفقرة .)٨
وترد الإ�شارة الثانیة �إىل الدرا�سة يف القرار ٣٣/٢٠٠٥
املعنون "ا�ستقالل وحیاد الق�ضاء واملحلفنی واخلرباء
الق�ضائینی وا�ستقالل املحامنی" ،ال��ذي اعتُمد دون
ت�صویت .وهذا القرار �أكرث حتدیداً �إذ �إنه "یحیط علم ًا
بالتقریر املقدم من ال�سید �إمیانویل دیكو �إىل اللجنة الفرعیة
لتعزیز وحمایة حقوق الإن�سان ب�ش�أن �إقامة العدل عن
طریق املحاكم الع�سكریة (،)E/CN.4/Sub.2/2004/7
الذي یت�ضمن م�رشوع مبادئ تنظم �إقامة العدل عن طریق
املحاكم الع�سكریة" (الفقرة  )١١و"یالحظ �أن تقریر
ال�سید دیكو الذي یت�ضمن ن�سخة حمدثة من م�رشوع
املبادئ �سیُقدم �إىل اللجنة يف دورتها الثانیة وال�ستنی كي
تنظر فیه" (الفقرة .)١٢
وبذلك حددت اللجنة يف الوقت نف�سه الإطار املفاهیمي
واجلدول الزمني للدرا�سة ،مو�ضحة �أن حتدیث الدرا�سة
یجب �أن يُقدم �إلیها فی عام .٢٠٠٦
و�سی�سجل ذلك نهایة الأعمال التي تقوم بها اللجنة
الفرعیة بنجاح منذ عدة أ�ع��وام ،انطالق ًا من اال�ستبیان
الذي �أعده ال�سید لوي جوانیه لتقریره املقدم �إىل الدورة
الثالثة واخلم�سنی للجنة الفرعیة (E/CN.4/Sub.2/2001/
 ،WG.1/CRP.3املرفق) ،الذي تاله تقریره املقدم �إىل الدورة
الرابعة واخلم�سنی ( )E/CN.4/Sub.2/2002/4وتقاریر
ال�سید �إمیانویل دیكو �إىل الدورات اخلام�سة واخلم�سنی
( )E/CN.4/Sub.2/2003/4وال�ساد�سة واخلم�سنی
واخلم�سنی
وال�سابعة
()E/CN.4/Sub.2/2004/7
( .)E/CN.4/Sub.2/2005/9وناق�شت اللجنة الفرعیة هي
الأخ��ری ،علی �إثر مقررها  ١٠٣/٢٠٠٢امل�ؤرخ ١٢
�آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ب�شكل م�ستفی�ض هذه امل�س�ألة ،وال
�سیما خالل دورتیها الأخریتنی ،واعتمدت دون ت�صویت
القرارات  ٨/٢٠٠٣و ٢٧/٢٠٠٤و.١٥/٢٠٠٥
وبحثت اللجنة الفرعیة بالتف�صیل ،يف دورتها ال�سابعة
واخلم�سنی ،التقریر الأخری املقدم من ال�سید دیكو (E/CN.4/
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 )Sub.2/2005/9مرحب ًة به ،واعتمدت دون ت�صویت القرار
 ١٥/٢٠٠٥يف � ١٠آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥الذي قررت
فیه "�أن حتیل م�رشوع املبادئ املحدَّ ث �إىل جلنة حقوق
الإن�سان كي تنظر فیه ،م�شفوع ًا بالتعلیقات التي �أبدتها
اللجنة الفرعیة خالل هذه الدورة" (الفقرة  .)٤ولذلك،
طلبت اللجنة الفرعیة �إىل ال�سید دیكو �أن ینقح م�رشوع
املبادئ هذا �آخذاً يف ح�سبانه تعلیقاتها ومالحظاتها ،من
�أجل تی�سری بحث جلنة حقوق الإن�سان مل�رشوع املبادئ
(الفقرة  .)٥وتت�ضمن هذه الوثیقة املعرو�ضة علی اللجنة
م�رشوع املبادئ املنقح ،م�شفوع ًا بتعلیقات ومالحظات
�أع�ضاء اللجنة الفرعیة.
وكان احلوار التفاعلي الذي جری یوم  ٢٨متوز /يولیه
 ٢٠٠٥مبنا�سبة تقدمی التقریر حیوی ًا وبناء .وقد �شارك فیه
م�شاركة ن�شطة نحو ع�رشة خرباء (ال�سیدة هامب�سون وال�سید
�سالمة وال�سید ریفكنی وال�سیدة موتوك وال�سیدة كوفا
وال�سیدة �ساردنربغ وال�سید �رشیف وال�سید �ألفرید�سون
وال�سید یوكوتا) وعدة منظمات غری حكومیة .و�أكدت
ال�سیدة هامب�سون �رضورة �إ�ضافة حُ كم �إىل قائمة املبادئ
یتناول حتدیداً م�س�ألة تطبیق قانون الأحكام العرفیة ،يف
ظروف ا�ستثنائیة ،ما ی�سمح مبحاكمة املدنینی مبقت�ضی
القانون الع�سكري ،وهو �أمر �أف�ضل من انعدام العدالة.
وقالت �إن اللجوء �إىل قانون الأحكام العرفیة یجب
�أن یبقی �أمراً ا�ستثنائیاً ،و�أن یكون م�صحوب ًا ب�ضمانات
املحاكمة العادلة ،و�أن ی�ستبعد تطبیق عقوبة الإعدام.
�أما ال�سید ریفكنی فر�أی �أن العدالة الع�سكریة میكن �أن
تكون مكافئة للعدالة املدنیة ،بل میكن �أن تتفوق علیها �إذا
مار�سها �أ�شخا�ص �أكفاء �شاركوا يف القتال �أو دُربوا �أثناء
القتال ولديهم فهم �أف�ضل ملا یحدث يف حالة احلرب.
و�أید ال�سید ریفكنی �أی�ض ًا �إن�شاء حماكم خا�صة �إىل جانب
املحاكم العادیة .و�أخ�یراً ،قال �إنه ال یتفق مع اقرتاح
ال�سیدة هامب�سون ب�ش�أن ا�ستبعاد تطبیق عقوبة الإعدام
علی املدنینی ،معترباً �أن هذه العقوبة میكن �أن تكون
عقوبة منا�سبة .و�أخذت ال�سیدة هامب�سون الكلمة من
جديد لت�ؤكد �أن امل�شكلة ال تتعلق بعقوبة الإعدام و�إمنا
باملحاكمة العادلة .وا�ست�شهدت بعده �أمثلة حمققة يُ�ستدل
منها �أن املحاكم الع�سكریة ال حترتم �ضمانات املحاكمة
العادلة احرتام ًا كافیاً.
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وهن�أ خرباء عدیدون �أی�ض ًا ال�سید دیكو علی تقریره،
كال�سیدة كوفا التي و�صفت التقریر ب�أنه ممتاز واعتربت
�أن هذا العمل املثايل ی�شكل �سابقة يف اللجنة الفرعیة.
ور�أت ال�سیدة موتوك �أن هذه املبادئ مفیدة للغایة ولكنها
ت�ساءلت عن تطبیقها فی البلدان املنهارة التي توقف فیها
عمل املحاكم العادیة .ففي جمهوریة الكونغو الدمیقراطیة
ال بد�أ �إ�صالح النظام الق�ضائي بالعدالة الع�سكریة .و�أكد
مث ً
ال�سید یوكوتا ،م�ستنداً �إىل خربته كمقرر خا�ص ب�ش�أن حالة
حقوق الإن�سان يف میامنار� ،أن املحاكم الع�سكریة ال توفر
نظام عدالة من�صفاً .وت�ساءل عما �إذا كان ینبغي �أن تدخل
انتهاكات حقوق الإن�سان التي یرتكبها اجلنود يف دائرة
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة .و�شدد ال�سید �ألفرید�سون
علی �رضورة احرتام املحاكم الع�سكریة قواعد القانون
الدويل حلقوق الإن�سان ال فیما یخ�ص املدنینی فح�سب
و�إمنا فیما یخ�ص العملیات الع�سكریة �أی�ضاً .و�أخ�یراً،
�أو�ضح ال�سید �سالمة �إنه ی�شاطر ال�سید دیكو ر�أیه يف �أن
متدین املحاكم الع�سكریة خری من ت�أثیمها.
و�أخذ املقرر اخلا�ص يف اعتباره �أی�ض ًا التطورات الأخریة
والعنا�رص اجلدیدة املتاحة بخ�صو�ص املو�ضوع .ويف هذا
ال�صدد كانت احللقة الدرا�سیة التي نظمتها جلنة احلقوقینی
الدولیة يف جنیف يف الفرتة من � ٢٦إىل  ٢٨كانون الثاين/
ینایر  ٢٠٠٤حتت عنوان "حقوق الإن�سان و�إقامة العدل
عن طریق املحاكم الع�سكریة" مثمرة ب�شكل خا�ص ،وقد
جمعت خرباء وقانونینی وع�سكريني من جميع الأنظمة
الق�ضائیة ومن جميع الآفاق اجلغرافیة ،وكذلك ممثلنی
عن البعثات الدبلوما�سیة وعن منظمات غری حكومیة
اتخذت جنیف مقراً لها .ومن املفرو�ض �أن تلیها حلقة
خرباء درا�سیة �أخری �ستنظمها جلنة احلقوقینی الدولیة يف
بدایة عام  ،٢٠٠٦ق�صد ال�سماح مبناق�شة املبادئ املنقحة
الواردة يف التقریر ال�سابق ،ا�ستجابة لقرار اللجنة الفرعیة
 ١٥/٢٠٠٥الذي تعرب فیه "عن رغبتها يف �أن یجري،
برعایة مفو�ضیة الأمم املتحدة ال�سامیة حلقوق الإن�سان،
تنظیم حلقة درا�سیة ثانیة للخرباء الع�سكرینی وخرباء �آخرین
ب�ش�أن م�س�ألة �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكرية،
وت�شجح القیام مببادرات �أخری من هذا القبیل" (الفقرة
 .)٦ويف هذا ال�صدد ،ی�أمل املقرر اخلا�ص �أن ی�ستمر
عقد مناق�شات مفتوحة مع جميع الأ�شخا�ص املعنینی
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وامل�ؤ�س�سات املعنیة حول م�رشوع املبادئ.
والفكرة التي ت�ستلهم بها هذه الدرا�سة قد �أ�شارت �إلیها
اللجنة يف القرارات الآنفة الذكر ،وال �سیما عندما �أكدت
"وجوب احرتام نزاهة النظام الق�ضائي يف جميع الأوقات"
(القرار � ،)٣٢/٢٠٠٤أو "وجوب مراعاة نزاهة النظام
الق�ضائي يف جميع الأوقات" (القرار  .)٣٠/٢٠٠٥ومن
ثم ف�إنه ال بد من و�ضع تطویر "العدالة الع�سكریة" يف
�إطار املبادئ العامة حل�سن �إقامة العدل .ومبادئ الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ،وكذلك مبادئ العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة ،وكذلك االتفاقیات
الإقلیمیة و�سائر ال�صكوك ذات ال�صلة ،وا�ضحة ال لب�س
فیها يف جمال العدالة .والأحكام املتعلقة بح�سن �إقامة
العدل لها بُعد عام .وبعبارة �أخری ف�إن العدالة الع�سكریة
یجب �أن ت�شكل "جزءاً ال یتجز�أ من اجلهاز الق�ضائي
العادي" ،ح�سب ال�صیغة التي كثریاً ما ا�ستخدمتها
اللجنة .وهكذا ف�إن الأمر یتعلق بقواعد دنیا ذات نطاق
عاملي ترتك الباب مفتوح ًا �أمام تعریف معايري �أكرث �رصامة
يف الإطار الداخلي .وباملثل ف�إن التقریر ال یعالج �إال م�س�ألة
املحاكم الع�سكریة يف حنی �أن اللجنة تتحدث عن "حماكم
جنائیة خا�صة" ،تار"ة هذه امل�س�ألة رغم �أهمیتها� ،أو م�س�ألة
املحاكم اال�ستثنائیة الأو�سع ،لدرا�سة �أخری.
واخلیار املزمع لهذه الدرا�سة ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق
املحاكم الع�سكریة یتطلب �ضمن ًا عدم احل�سم بنی موقفنی
متناق�ضنی یرمیان كالهما �إىل جعل العدالة الع�سكریة
عدالة علی حدة ،نفعیة وعجولة ،خارج نطاق القانون
العام� ،سواء تعلق الأمر بـ"تكری�سها" بو�ضعها فوق املبادئ
الأ�سا�سیة ل�سیادة القانون �أو بـ"ت�أثیمها" با�سم التجارب
ملا�ض ال یزال حدیث ًا يف العديد من القارات.
التاریخیة ٍ
والبديل ب�سیط :ف�إما �أن تراعي العدالة الع�سكریة مبادئ
ح�سن �إقامة العدل وت�صبح عدالة كغریها ،و�إما �أنها ترغب
يف تكوین "عدالة ا�ستثنائیة"� ،أي نظام على حدة ،دون
رقیب �أو ح�سیب ،ما یفتح الباب �أمام جميع االنتهاكات،
فال یبقی لها من العدالة �إال اال�سم  . . .وبنی التكری�س
والت�أثیم ت�سری العملیة اجلاریة علی طریق تطبیع العدالة
الع�سكریة و"متدینها".

وقد �سمح هذا القا�سم امل�شرتك بـ"تطویر مبادئ �إقامة
العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة" ،طبق ًا لقرار اللجنة
الفرعیة  .٨/٢٠٠٣وهذه املبادئ منبثقة عن التو�صیات
ال��واردة يف التقریر الأخ�یر ال��ذي قدمه ال�سید جوانیه
( ،)E/CN.4/Sub.2/2002/4الفقرات  ٢٩فما بعدها).
وقد مت ا�ستكمال هذه املبادئ وتو�سیعها وتنقیحها يف
التقاریر املتتالیة  -فارتفعت من � ١٣إىل  ١٧ثم ١٩
مبد أ�  -لتقدم هنا يف ن�سختها الأخریة يف  ٢٠مبد�أ .كما
مت تب�سیط التعلیقات التف�سرییة لتفادي تكرار ما ورد يف
التقاریر ال�سابقة ،وال �سیما يف التقریرین
( )E/CN.4/Sub.2/2004/7و(.)E/CN.4/Sub.2/2005/9
ویراد بهذه الن�سخة املوحدة ،املعرو�ضة علی نظر اللجنة
الفرعیة اال�ستجابة للجنة التي الحظت "�أن تقریر ال�سید
دیكو الذي یت�ضمن ن�سخة حمدثة من م�رشوع املبادئ
�سیُقدم �إىل اللجنة يف دورتها الثانیة وال�ستنی كي تنظر
فیه" (القرار  .)٣٣/٢٠٠٥ومع تقدمي "م�رشوع املبادئ"
هذا ،یجدر اعتماد ال�صیغة التي تبنتها اللجنة عندما
حتدثت عن "م�شاریع مبادئ" (“)”projets de principes
�أو ،يف الن�سخة الإنكلیزیة ،وبطریقة �أو�ضح بدون �شك،
عن “.”draft principles

املبد�أ رقم ١

�إن�شاء املحاكم الع�سكرية مبوجب الد�ستور �أو
القانون

ال يجوز �إن�شاء املحاكم الع�سكریة ،عند وجودها� ،إال
مبوجب الد�ستور �أو القانون ،وباحرتام مبد�أ الف�صل
بنی ال�سلطات .ويجب �أن ت�شكل املحاكم الع�سكریة
جزءاً ال یتجز أ� من النظام الق�ضائي العادي.
تو�ضح املبادئ الأ�سا�سیة املتعلقة با�ستقالل الق�ضاء ،التي
اعتمدتها اجلمعیة العامة يف عام � ،١٩٨٥أن "ا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائیة تكفله الدولة وین�ص علیه د�ستور البلد �أو
قوانینه الوطنیة .ومن واجب جميع امل�ؤ�س�سات احلكومیة
وغریها من امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائیة" (الفقرة  .)١ومبد�أ الف�صل بنی ال�سلطات
یتم�شی مع �رشط ال�ضمانات القانونیة املن�صو�ص علیها
علی �أعلی م�ستوی بحكم الد�ستور �أو القانون ،مع جتنب
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م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة
�أي تدخل لل�سلطة التنفیذیة �أو ال�سلطة الع�سكریة يف �سری
العدالة.
ولی�س الغر�ض هنا البت يف امل�س�ألة املبدئیة املتعلقة ب�رشعیة
املحاكم الع�سكریة ،كما �أ�شارت �إىل ذلك تقاریرنا ال�سابقة
( ،E/CN.4/Sub.2/2003/4الفقرة ،٧١
و E/CN.4/Sub.2/2004/7الفقرة ،١١
و  ،E/CN.4/Sub.2/2005/9الفقرة  ،)١١علی �إثر
تقریر ال�سید جوانیه ( ،E/CN.4/Sub.2/2002/4الفقرة
 .)٢٩بل یتعلق الأم��ر ب�رشعیة الق�ضاء الع�سكري.
وبهذا اخل�صو�ص ف�إن "�إ�ضفاء ال�صبغة الد�ستوریة" علی
املحاكم الع�سكریة كما هو احلال يف العدید من البلدان
یجب �أال یجعل هذه املحاكم خارج القانون العام� ،أو
فوق القانون ،و�إمنا یجب �أن یدرجها يف مبادئ �سیادة
القانون ،بدءاً مببد�أي الف�صل بنی ال�سلطات والت�سل�سل
الهرمي للقواعد .وبهذا املعنى ال ميكن ف�صل هذا املبد�أ
الأول عن جملة املبادئ التي تتبعه .ومن الأهمیة مبكان
الت�شدید علی وحدة العدالة .وكما �أكد ال�سید �ستانیال�س
ت�شرینیت�شینكو وال�سید ولیام تریت يف تقریرهما النهائي
املقدم �إىل اللجنة الفرعیة يف ع��ام  ١٩٩٤عن احلق
يف حماكمة من�صفة" :ال تُن�ش�أ هیئة ق�ضائیة ال ت�ستخدم
الإجراءات املقررة ح�سب الأ�صول طبق ًا للقانون حلرمان
الهیئات الق�ضائیة العادیة من اخت�صا�صها"� ،أو "املحاكم
م�ستقلة عن ال�سلطة التنفیذیة .وال�سلطة التنفیذیة یجب
�أال تتدخل يف الإجراءات الق�ضائیة ،وال یجوز للمحاكم
�أن تلعب دور وكالء ال�سلطة التنفیذیة �ضد الأفراد من
اخلوا�ص"(.)١

املبد�أ رقم ٢

احرتام معایري القانون الدويل
یتعنی علی املحاكم الع�سكریة تطبیق املعایری
والإجراءات املعرتف بها علی ال�صعید الدويل ك�ضامنة
للمحاكمة املن�صفة ،يف جمیع الظروف ،مبا يف ذلك
قواعد القانون الإن�ساين الدويل.
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علی املحاكم الع�سكریة ،عند وجودها� ،أن حترتم يف
جمیع الظروف مبادئ القانون ال��دويل يف املحاكمة
املن�صفة .ویتعلق الأمر يف الواقع ب�ضمانات دنیا ،وحتى
يف حاالت الأزمات ،وال �سیما فیما یخ�ص املادة  ٤من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة ،ینبغي
�أال تكون القواعد التي ال تتقید بالقانون التي تتخذها
الدول الأطراف "منافیة لاللتزامات الأخری املرتتبة علیها
مبوجب القانون الدويل" و�أال تنطوي علی "متییز مربره
الوحید هو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدین �أو
الأ�صل االجتماعي" .و�إذا كانت املادة  ١٤غری م�ستهدفة
�رصاحة �ضمن "النواة ال�صلبة" من احلقوق التي ال یجوز
التحلل منها ،ف�إن وجود �ضمانات ق�ضائیة فعالة ی�شكل
ال يف احرتام مبادئ العهد ،وال �سیما �أحكام
عن�رصاً �أ�صي ً
املادة  ،٤علی نحو ما �أكدته اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان
يف تعلیقها العام رقم  .)٢(٢٩وبدون هذه ال�ضمانات
الأ�سا�سیة ف�إننا نكون �أمام حرمان تام من العدالة .ویرد
تو�ضیح هذه ال�ضمانات يف املبادئ التالیة.

املبد�أ رقم ٣

تطبيق القانون العريف
يف فرتات الأزمات ،يجب �أال ی�ؤدي تطبیق القانون العريف
�أو نظم ا�ستثنائیة �إیل �إعادة النظر يف �ضمانات املحاكمة
املن�صفة .وتدابری عدم التقید التی میكن اتخاذها "يف �أ�ضیق
احلدود التي یتطلبها الو�ضع" يجب �أن تندرج يف �إطار
احرتام مبادئ ح�سن �إقامة العدل .ويجب بوجه خا�ص
�أال حتل املحاكم الع�سكریة حمل املحاكم العادیة ،خروج ًا
علی القانون العام.
ا�ستُحدث هذا املبد أ� اجلدید عقب �أعمال الدورة ال�سابعة
واخلم�سنی للجنة الفرعیة ،بنا ًء علی اقرتاح ال�سیدة فران�سواز
هامب�سون .واملق�صود به مراعاة حاالت الأزمات الداخلیة
التي تظهر بعد حدوث كارثة طبیعیة �أو "يف حاالت
الطوارئ اال�ستثنائیة" ،باملعنى الوارد يف الفقرة  ٤من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة ،وهي
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حاالت یعلن فیها تطبیق القانون العريف �أو نظم ا�ستثنائیة
مماثلة ،مثل حالة احل�صار �أو حالة الطوارئ .ویتعلق الأمر
هنا بـ"منطقة رمادیة" تنطوي علی عدم تقید خطری
بال�ضمانات املالزمة ل�سیادة القانون ،دون �أن تنطبق مع
ذلك بال�رضورة �ضمانات القانون الإن�ساين الدويل .وكما
ذكرت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان يف تعلیقها العام رقم
 ٢٩املذكور �آنفاً" :مبا �أن بع�ض عنا�رص احلق يف حماكمة
عادلة هي عنا�رص یكفلها �رصاحة القانون الإن�ساين الدويل
�أثناء النزاع امل�سلح ،ال تری اللجنة مربراً لعدم التقید بهذه
ال�ضمانات يف حاالت الطوارئ الأخری .وتری اللجنة
�أن مبد�أي امل�رشوعیة و�سیادة القانون واحلكم املتعلق ب�سبل
االنت�صاف ت�ستتبع احرتام املتطلبات الأ�سا�سیة للمحاكمة
العادلة �أثناء حالة الطوارئ( ".الفقرة  .)١٦ویجب �أن
تندرج تدابری عدم التقید التي میكن اتخاذها "يف �أ�ضیق
احلدود التي یتطلبها الو�ضع" يف �إطار احرتام مبادئ
ح�سن �إقامة العدل .وعلیه ،ینبغي اال�ستمرار يف تطبیق
جممل املبادئ املت�صلة ب�إقامة العدل عن طریق املحاكم
الع�سكریة .ویجب بوجه خا�ص �أال حتل املحاكم الع�سكریة
حمل املحاكم العادیة ،خروج ًا علی القانون العام ،مبنحها
اخت�صا�ص ًا ملحاكمة املدنینی.

املبد�أ رقم ٤

تطبیق القانون الإن�ساين
يف فرتات النزاعات امل�سلحة ،تنطبق مبادئ القانون
الإن�ساين ،وال �سیما �أحكام اتفاقیة جنیف اخلا�صة
مبعاملة �سجناء احل��رب ،انطباق ًا كلی ًا علی املحاكم
الع�سكریة.
یحدد القانون الإن�ساين الدويل �أی�ض ًا �ضمانات دنیا يف
املجال الق�ضائي .فالفقرة  ٤من املادة  ٧٥من الربوتوكول
الأول امللحق باتفاقیات جنیف امل�ؤرخة � ١٢آب�/أغ�سط�س
 ١٩٤٩تن�ص علی �ضمانات �أ�سا�سیة يف امل�سائل الق�ضائیة
ال بد من احرتامها حتى �أثناء املنازعات الدولیة ،وهي
ت�شری �إىل "حمكمة حمایدة مكونة ح�سب الأ�صول" ،الأمر
الذي ی�ؤكد ،كما ذكرت جلنة ال�صلیب الأحمر الدولیة،
"�رضورة �إقامة العدل ب�أق�صی قدر ممكن من النزاهة حتى يف
الظروف اال�ستثنائیة للمنازعات امل�سلحة ،التي تكون فیها

قیمة حیاة الإن�سان تافهة �أحیاناً"(� .)٣أما الفقرة  ٢من املادة
 ٦من الربوتوكول الثاين فتتحدث عن "حمكمة تتوفر فیها
ال�ضمانات الأ�سا�سیة لال�ستقالل والنزاهة" .ووفق ًا للجنة
ال�صلیب الأحمر الدولیة ف�إن "هذه اجلملة ت�ؤكد من جدید
املبد�أ القائل ب�أنه یحق لكل فرد متهم بارتكاب جرمیة لها
عالقة بالنزاع �أن یحاكم ح�سب الأ�صول .وال ی�صبح هذا
احلق فعلی ًا �إال �إذا �صدر احلكم عن "حمكمة تتوافر فیها
ال�ضمانات الأ�سا�سیة لال�ستقالل والنزاهة""( .)٤و�إذا كان
احرتام هذه ال�ضمانات الق�ضائیة ملزم ًا �أثناء املنازعات
امل�سلحة ،فمن ال�صعب ت�صور كیف ميكن عدم احرتامها
ال يف حالة عدم وجود نزاع م�سلح .ویجب
احرتام ًا كام ً
�أن تكون حمایة هذه احلقوق يف وقت ال�سلم �أكرب �إن مل
تكن م�ساویة للحمایة املعرتف بها يف وقت احلرب.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أحكام املادة  ٨٤من اتفاقیة جنیف
املتعلقة مبعاملة �أ�رسی احلرب امل�ؤرخة � ١٢آب�/أغ�سط�س
 ١٩٤٩التي جاء فیها ما يلي" :حماكمة �أ�سری احلرب من
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة وحدها ،ما مل ت�سمح
ت�رشیعات الدولة احلاجزة �رصاحة للمحاكم املدنیة
مبحاكمة �أي من �أفراد قوات الدولة احلاجزة عن املخالفة
نف�سها التي یالحق �أ�سری احلرب ق�ضائی ًا ب�سببها .وال یحاكم
�أ�سری احلرب ب�أي حال بوا�سطة حمكمة �أی ًا كان نوعها �إذا مل
تتوفر فیها ال�ضمانات الأ�سا�سیة املتعارف علیها عموم ًا من
حیث اال�ستقالل وعدم التحیز ،وعلی الأخ�ص �إذا مل تكن
�إجراءاتها تكفل له احلقوق وو�سائل الدفاع املن�صو�ص
علیها يف امل��ادة  ."١٠٥وت�ستهدف جمیع الأحكام
املن�صو�ص علیها فی االتفاقیة كفالة امل�ساواة التامة يف
املعاملة من جانب "املحاكم ذاتها وطبق ًا للإجراءات
ذاتها التي یخ�ضع لها �أفراد القوات امل�سلحة يف الدولة
احلاجزة" (املادة  .)١٠٢ومتى كان هناك �شك يف �صفة
�أ�سری احلرب �إزاء "�أ�شخا�ص قاموا بعمل حربي و�سقطوا
يف ید العدو ،ف�إن ه�ؤالء الأ�شخا�ص یتمتعون باحلمایة التي
تكفلها هذه االتفاقیة �إىل حنی البت يف و�ضعهم بوا�سطة
حمكمة خمت�صة" (املادة .)٥
كما تن�ص اتفاقیة جنیف املتعلقة بحمایة الأ�شخا�ص املدنینی
يف وقت احلرب امل�ؤرخة � ١٢آب�/أغ�سط�س  ،١٩٤٩يف
حالة االحتالل الع�سكري ،علی ما يلي" :يف حالة خمالفة
القواننی اجلزائیة التي ت�صدرها دولة االحتالل وفق ًا للفقرة
13

م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة

الثانیة من املادة  ،٦٤یجوز لدولة االحتالل �أن تقدم
املتهمنی ملحاكمها الع�سكریة غری ال�سیا�سیة ،وامل�شكلة
ال قانونیاً� ،رشیطة �أن تُعقد املحاكم يف البلد املحتل.
ت�شكی ً
ویف�ضل عقد حماكم اال�ستئناف يف البلد املحتل (املادة
َّ
 .)٦٦وتن�ص االتفاقیة �أی�ض ًا علی ما يلي" :ال تطبق املحاكم
�إال القواننی التي كانت �ساریة قبل وقوع املخالفة والتي
تكون مطابقة للمبادئ القانونیة العامة ،وعلی الأخ�ص
املبد�أ الذي یق�ضي ب�أن تكون العقوبة متنا�سبة مع الذنب"
(املادة  .)٦٧ویجدر الت�أكید علی الإ�شارة �إىل "املبادئ
القانونیة العامة" ،حتى لدى تطبیق القانون اخلا�ص(.)٥

املبد�أ رقم ٥

عدم اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة ملحاكمة
املدنینی
من املفرو�ض ،من حیث املبد�أ� ،أن تكون املحاكم
الع�سكریة غری خمت�صة ملحاكمة املدنینی .ويف جمیع
الظروف ت�سهر الدولة علی �أن حتاكم حماكم مدنیة
املدنینی املتهمنی بارتكاب خمالفة جنائیة.

الحظت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان يف تعلیقها العام
رقم ( ١٣الفقرة  )٤ب�ش�أن املادة  ١٤من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة�" ،أنه توجد ،يف
بلدان عدیدة ،حماكم ع�سكریة �أو خا�صة حتاكم املدنینی.
وقد یثری ذلك م�شاكل خطریة فیما یتعلق ب�إقامة العدالة
علی نحو من�صف وحیادي وم�ستقل .وغالب ًا ما یكون
ال�سبب يف �إن�شاء مثل هذه املحاكم هو التمكن من تطبیق
�إجراءات ا�ستثنائیة ال تتفق مع املعایری العادیة للعدل .ومع
�أن العهد ال یحظر هذه الفئات من املحاكم ،ف�إن ال�رشوط
التي ین�ص علیها ت�شری �رصاحة �إىل �أن حماكمة املدنینی من

جانب مثل هذه املحاكم ینبغي �أن تكون ا�ستثنائیة جداً،
و�أن جتري ب�رشوط ت�سمح �أ�سا�س ًا بتوافر جمیع ال�ضمانات
املن�صو�ص علیها يف املادة ."١٤
وقد �أدت ممار�سة اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان التي
اتبعتها علی مدی ال�سنوات الع�رشین املا�ضیة ،وال�سیما
يف ا�ستنتاجاتها ب�ش�أن البالغات الفردیة �أو مالحظاتها
اخلتامیة ب�ش�أن التقاریر الوطنیة� ،إىل م�ضاعفة یقظتها بهدف
ح�رص اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة يف اجلرائم واجلنح
ذات الطابع الع�سكري البحت التي یرتكبها موظفون
ع�سكریون .واتخذ العديد من املقررین املو�ضیعینی �أو
القطرینی �أی�ض ًا موقف ًا �شدید احلزم �إزاء عدم االخت�صا�ص
من حیث املبد أ� فیما یتعلق مبحاكمة املدنینی .كذلك تتفق
الآراء بالإجماع علی هذا املو�ضوع( )٦يف ال�سوابق القانونیة
لكل من املحكمة الأوروبیة حلقوق الإن�سان وحمكمة
حقوق الإن�سان للبلدان الأمریكیة واللجنة الأفریقیة
حلقوق الإن�سان وال�شعوب .وكما ت�شری �إىل ذلك املبادئ
الأ�سا�سیة املتعلقة با�ستقالل الق�ضاء ف�إن "لكل فرد احلق
يف �أن یحاكم �أمام املحاكم العادیة التي تطبق الإجراءات
القانونیة املقررة .وال یجوز �إن�شاء هیئات ق�ضائیة ال تطبق
الإج��راءات القانونیة املقررة ح�سب الأ�صول واخلا�صة
بالتدابری الق�ضائیة ،لتنتزع الوالیة الق�ضائیة التي تتمتع بها
املحاكم العادیة �أو الهیئات الق�ضائیة" (الفقرة .)٥

املبد�أ رقم ٦

اال�ستنكاف ال�ضمريي من اخلدمة الع�سكرية

ینبغي البت يف و�ضع امل�ستنكفنی من �أداء اخلدمة
الع�سكریة بدافع ال�ضمری حتت �إ�رشاف حمكمة مدنیة
م�ستقلة وحمایدة تكفل جمیع ال�ضمانات لإج��راء
حماكمة عادلة ،بغ�ض النظر عن �أي مرحلة من احلیاة
الع�سكریة التي يجري الرف�ض فیها.
كما ذكرت جلنة حقوق الإن�سان يف قرارها ،٧٧/١٩٩٨
تقع علی الدول م�س�ؤولیة �إن�شاء هیئات م�ستقلة وحمایدة
مكلفة بالبت فیما �إذا كان اال�ستنكاف ال�ضمریي من
�أداء اخلدمة الع�سكریة ی�ستند �إىل اقتناع �صادق .وبحكم
التعریف ،تكون املحاكم الع�سكریة "حكم ًا وخ�صماً" يف
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هذا ال�صدد .ثم �إن امل�ستنكفنی �ضمریی ًا هم مدنیون تنبغي
حماكمتهم �أمام حماكم مدنیة ،حتت �إ�رشاف ق�ضاة عادینی.
وعندما ال یعرتف القانون بحق اال�ستنكاف ال�ضمریي،
یعامل امل�ستنكف �ضمریی ًا معاملة الهارب من التجنید
ویطبق علیه القانون اجلنائي الع�سكري .وقد اعرتفت
الأمم املتحدة باحلق يف اال�ستنكاف ال�ضمریي من اخلدمة
الع�سكریة ب�صفته ممار�سة م�رشوعة للحق يف حریة الفكر
والوجدان والدین ،وهو حق من�صو�ص علیه يف الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنیة وال�سیا�سیة( .)٧وربطت جلنة حقوق الإن�سان
ب�شكل وا�ضح جداً اال�ستنكاف ال�ضمریي مببد�أ حریة
ال�ضمری ،الذي تن�ص علیه املادة  ١٨من العهد( .)٨و�أعربت
عن قلقها يف منا�سبات عدة م�ؤخراً لأن املحاكم الع�سكریة
فر�ضت عقوبات علی امل�ستنكفنی �ضمریی ًا لرف�ضهم �أداء
اخلدمة الع�سكریة( .)٩ور�أت �أن��ه یجوز لأي �شخ�ص
االحتجاج باحلق يف اال�ستنكاف ال�ضمریي لی�س فح�سب
قبل �أداء اخلدمة الع�سكریة �أو التجنید يف القوات امل�سلحة،
بل �أی�ض ًا �أثناء اخلدمة وبعدها(.)١٠
وعند تقدمی طلب احل�صول علی و�ضع امل�ستنكف �ضمریی ًا
قبل التجنید ینبغي عدم وجود �أي قیود علی اخت�صا�ص
هیئة م�ستقلة تخ�ضع لإ�رشاف قا�ض مدين خمت�ص مبوجب
القانون العام .لكن امل�س�ألة قد تبدو �أكرث تعقیداً عندما
یقدم امل�ستنكف طلبه �أثناء اخلدمة الع�سكریة ،لأنه یخ�ضع
حینذاك للق�ضاء الع�سكري .ومع ذلك الینبغي �أن یعترب
ال من �أعمال الع�صیان �أو
الطلب ب�صورة تلقائیة عم ً
الهروب من التجنید ،ب�رصف النظر عن حمتواه ،بل ینبغي
�أن تتوىل هیئة م�ستقلة بحثه وفق ًا لذات الإجراءات التي
توفر جمیع �ضمانات �إجراء حماكمة عادلة.
و�أ���ش��ارت اللجنة ،يف ق��راره��ا  ٣٥/٢٠٠٤ب�ش�أن
اال�ستنكاف ال�ضمریي من اخلدمة الع�سكریة ،الذي اعتُمد
دون ت�صویت يف  ١٩نی�سان�/أبریل " ،٢٠٠٤جميع
قراراتها ال�سابقة ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،وخا�صة القرار
 ٧٧/١٩٩٨امل�ؤرخ  ٢٢نی�سان�/أبریل  ،١٩٩٨الذي
اعرتفت فیه بحق كل فرد يف �إبداء اال�ستنكاف ال�ضمریي
من اخلدمة الع�سكریة كممار�سة م�رشوعة للحق يف حریة
الفكر والوجدان والدین ،علی النحو املن�صو�ص علیه يف
املادة  ١٨من الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان واملادة

 ١٨من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة
والتعلیق العام رقم  )١٩٩٣( ٢٢للجنة املعنیة بحقوق
الإن�سان" ،و�أحاطت علم ًا بـ "جتمیع وحتلیل �أف�ضل
املمار�سات" ال��واردة يف تقریر مفو�ضیة الأمم املتحدة
ال�سامیة حلقوق الإن�سان  ،E/CN.4/2004/55ودعت
"الدول التي مل ت�ستعر�ض بعد قوانینها وممار�ساتها احلالیة
فیما یتعلق باال�ستنكاف ال�ضمریي من اخلدمة الع�سكریة
�إىل القیام بذلك يف �ضوء ق��رار اللجنة ،٧٧/١٩٩٨
مراعیة يف ذلك املعلومات ال��واردة يف ذلك التقریر"
(الفقرة  .)٣و�شجعت اللجنة �أی�ض ًا "الدول ،يف �إطار بناء
ال�سالم يف مرحلة ما بعد النزاع ،علی النظر يف منح العفو
ورد احلقوق ،يف القانون واملمار�سة ،وتنفیذ ذلك فعلی ًا
لفائدة الذین رف�ضوا �أداء اخلدمة الع�سكریة لأ�سباب تتعلق
باال�ستنكاف ال�ضمریي" (الفقرة .)٤

املبد�أ رقم ٧

عدم اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة مبحاكمة
الأطفال الق�رص دون � ١٨سنة
ال جتوز مالحقة وحماكمة القُ�رص ،الذین یندرجون
�ضمن فئة �ضعفاء احلال� ،إال يف �إطار اال حرتام الدقیق
لل�ضمانات املن�صو�ص علیها يف اتفاقیة حقوق الطفل
وقواعد الأمم املتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة �ش�ؤون
ق�ضاء الأح��داث (قواعد بیجنی)( .)١١ومن ثم ،ال
يجوز ب�أي حال من الأحوال �إخ�ضاعهم الخت�صا�ص
املحاكم الع�سكریة.
ت�رسد املادة  ،٤٠وكذلك الفقرة (د) من املادة  ٣٧من
اتفاقیة حقوق الطفل ،ال�ضمانات اجلنائیة املحددة املنطبقة
علی الأح��داث دون � ١٨سنة ،علی �أ�سا�س عمرهم،
بالإ�ضافة �إىل ال�ضمانات اجلنائیة املكفولة مبوجب القانون
العام التي �سبقت الإ�شارة �إلیها .وت�سمح هذه الأحكام
بتجاوز املحاكم العادیة ل�صالح م�ؤ�س�سات �أو �إجراءات �أكرث
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مالءمة حلمایة الطفل .وهذا النظام احلمائي ی�ستبعد ،من
باب �أوىل ،اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة يف حالة الق�رص.
غری �أن هناك حالة حرجة تتمثل يف املجندین من �صغار
ال�سن ،حیث �إن الفقرة  ٣من املادة  ٣٨من االتفاقیة
ت�سمح بتجنید الق�رص الذین ترتاوح �أعمارهم بنی  ١٥و
 ١٨عام ًا يف حالة عدم م�صادقة الدول علی الربوتوكول
االختیاري التفاقیة حقوق الطفل ب�ش�أن �إ�رشاك الأطفال
يف النزاعات امل�سلحة .غری �أن املادة  ٣٨تن�ص ،يف حالة
النزاع امل�سلح ،علی تطبیق مبادئ القانون الإن�ساين
الدويل .وهذا اخل�صو�ص ینبغي �إیالء اهتمام خا�ص لو�ضع
الأطفال املحاربنی يف حالة ارتكاب جرائم حرب �أو
انتهاكات �صارخة حلقوق الإن�سان.
وتبدو املحاكم املدنیة وحدها قادرة علی مراعاة جمیع
مقت�ضیات �إقامة العدل علی الوجه الأكمل فی هذه
الظروف ،طبق ًا لأه��داف اتفاقیة حقوق الطفل .وقد
اتخذت جلنة حقوق الطفل موقف ًا مبدئی ًا وا�ضح ًا جداً،
عند �إبداء املالحظات اخلتامیة علی التقاریر الوطنیة.

املبد�أ رقم ٨

االخت�صا�ص الوظیفي للمحاكم الع�سكرية

یجب �أن یكون اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة
مق�صوراً علی اجلرائم ذات الطابع الع�سكري البحت
التي یرتكبها �أف��راد ع�سكریون .ویجوز للمحاكم
الع�سكریة �أن حتاكم �أ�شخا�ص ًا هم يف حكم الأفراد
الع�سكرینی الرتكابهم جرائم تت�صل ح�رصاً بوظیفتهم
ذات ال�صفة الع�سكریة.
یجب �أال ي�شكل اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة مبحاكمة
املوظفنی الع�سكرینی �أو من كان يف حكمهم خروج ًا
من حیث املبد أ� علی القانون العام ،مبا میثل امتیازاً ق�ضائی ًا
ال من �أ�شكال املحاكمة من قبل النظراء .ویجب
�أو �شك ً
�أن یظل ذلك ا�ستثنا ًء و�أن یقت�رص علی متطلبات الوظیفة
الع�سكریة .وی�شكل هذا املفهوم "الرابطة" يف الق�ضاء
الع�سكري ،ال �سیما فیما یخ�ص العملیات املیدانیة ،عندما
ال ی�ستطیع القا�ضي املیداين ممار�سة اخت�صا�صه .وال میكن
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�إال ل�رضورة وظیفية من هذا النوع �أن تربر الوجود املحدود
ولكن غری القابل لالنتقا�ص للق�ضاء الع�سكري .والقا�ضي
ال عاجزاً عن ممار�سة اخت�صا�صه
الوطني یجد نف�سه فع ً
ال�شخ�صي الإیجابي �أو ال�سلبي لأ�سباب عملیة تعود �إل
بُعد املكان ،بینما یواجه القا�ضي املحلي الذي یتمتع
باالخت�صا�ص املیداين باحل�صانات من الوالیة الق�ضائیة.
وال بد من �إیالء عنایة خا�صة للتمییز بنی املقاتلنی وغری
املقاتلنی ،وكذلك حلمایة الأ�شخا�ص املدنینی وقت
احلرب ،باملعنى املق�صود يف اتفاقیات جنیف امل�ؤرخة ١٢
�آب�/أغ�سط�س  ١٩٤٩وبروتوكولیهما الإ�ضافینی لعام
( ١٩٧٧انظر �أعاله).
وباملثل یجدر الت�سا�ؤل عن حالة الأفراد الع�سكرینی ومن
كان يف حكمهم ،وال �سیما قوات ال�رشطة املدنیة التي
ت�ساهم يف عملیات حفظ ال�سالم وكذلك الأفراد �شبه
الع�سكرینی �أو املتعاقدین من اخلوا�ص الذین ی�شاركون يف
�أنظمة احتالل دويل.

املبد�أ رقم ٩

حماكمة املتهمنی بارتكاب انتهاكات ج�سيمة
حلقوق االن�سان
يف جمیع الظروف ،ینبغي �أن یحل اخت�صا�ص املحاكم
العادیة حمل املحاكم الع�سكرية فیما یتعلق ب�إجراء
حتقیقات يف االنتهاكات اجل�سیمة حلقوق االن�سان
مثل حاالت االعدام خارج نطاق الق�ضاء واالختفاء
الق�رسي والتعذیب ومالحقة مرتكبي هذه اجلرائم
وحماكمتهم.
يف مقابل املفهوم العملي الخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية
هناك میل متزاید الیوم �إىل الفكرة التي تق�ضي بعدم جواز
حماكمة مرتكبي االنتهاكات اجل�سیمة حلقوق الإن�سان
�أمام حماكم ع�سكرية ،حیث �إن هذه الأعمال تندرج،
بحكم طبیعتها ،خارج نطاق الوظائف التي میار�سها
ه�ؤالء الأ�شخا�ص .وعالوة علی ذلك ،ف�إن ال�سلطات
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الع�سكرية قد متیل �إىل الت�سرت علی هذه االنتهاكات،
متم�سكة بعدم مالءمة املالحقات� ،أو بحفظ الق�ضية
دون حتقیق�،أو باللجوء �إىل "املرافعة علی �أ�سا�س االعرتاف
باجلرمية" علی ح�ساب ال�ضحایا .وبالتايل فمن املهم �أن
یكون ب�إمكان املحاكم املدنیة منذ البدایة �إجراء حتقیق
يف هذه االنتهاكات ومالحقة مرتكبيها وحماكمتهم.
وی�شكل قیام القا�ضي امل��دين ،بحكم وظیفته ،ب�إجراء
حتقیق �أويل مرحلة حا�سمة لتجنب �أي �شكل من �أ�شكال
الإفالت من العقاب .كذلك یتیح اخت�صا�ص القا�ضي
املدين مراعاة حقوق ال�ضحایا مراعاة كاملة ،يف جميع
مراحل �إجراءات النظر يف الدعوی.
وقد اختارت اجلمعیة العامة هذا احلل عند اعتماد الإعالن
املتعلق بحمایة جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي
الذي ین�ص علی �أنه "ال جتوز حماكمة مرتكبي جرائم
االختفاء الق�رسي �إال بوا�سطة ال�سلطات الق�ضائیة العادیة
املخت�صة يف كل بلد دون �أي ق�ضاء خا�ص �آخر ،وال �سیما
الق�ضاء الع�سكري"( .)١٢وال یجوز اعتبار الأفعال املكونة
أفعال تُرتكب لدی �أداء الوظائف
لالختفاء الق�رسي � اً
الع�سكریة .وقد ذكَّ ر الفریق العامل املعني بحاالت االختفاء
الق�رسي �أو غری الطوعي بهذا املبد أ� يف تقریره الأخری� ،إذ
�أ�شار �إىل �رضورة اللجوء �إىل "حمكمة مدنیة خمت�صة"(.)١٣
و�أقرت اتفاقیة البلدان الأمريكیة ب�ش�أن االختفاء الق�رسي
للأ�شخا�ص لعام  ١٩٩٤هذا املبد أ� يف مادتها التا�سعة.
ویجدر بالذكر مع ذلك �أن م�رشوع االتفاقیة الدولیة
حلمایة جمیع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي تتجنب
هذه امل�س�ألة ،وتكتفي بالن�ص يف الفقرة  ٣من املادة ١١
منها علی ما يلي" :كل �شخ�ص یحاكم الرتكاب جرمیة
اختفاء ق�رسي تعقد له حماكمة عادلة �أمام حمكمةخمت�صة
وم�ستقلة وحمایدة ومن�ش�أة وفق ًا للقانون"(.)١٤
وقد و�سعت نطاق هذا املبد�أ مبجموعة املبادئ املحدّ ثة
حلمایة حقوق الإن�سان وتعزیزها من خ�لال اتخاذ
�إجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب التي جاء فیها ما
يلي" :يجب �أن یقت�رص اخت�صا�ص املحاكم الع�سكریة علی
املخالفات الع�سكریة حتدید َاً التي یرتكبها الع�سكریون،
با�ستثناء انتهاكات حقوق الإن�سان التي تقع �ضمن
اخت�صا�ص املحاكم الد اخلیة العادیة �أو ،عند االقت�ضاء،

�ضمن اخت�صا�ص حمكمة جنائیة دولیة �أو مدوّ لة يف
حالة اجلرائم اجل�سیمة التي تندرج يف �إط��ار القانون
الدويل"(.)١٥
وجتدر الإ�شارة ب�شكل خا�ص �إیل �سوابق وفقه اللجنة
املعنیة بحقوق الإن�سان وجلنة مناه�ضة التعذیب وجلنة
حقوق الطفل واللجنة الأفریقیة حلقوق الإن�سان
وال�شعوب وحمكمة وجلنة البلدان الأمریكیة حلقوق
الإن�سان ،وكذلك الإجراءات املوا�ضیعیة والقطریة للجنة
حقوق الإن�سان ،وقد �أجمعت كلها بهذا اخل�صو�ص علی
�أن املحاكم الع�سكریة لی�ست خمت�صة ملحاكمة امل�س�ؤولنی
الع�سكرینی عن االنتهاكات اجل�سیمة حلقوق الإن�سان
املرتكبة �ضد املدنینی (.)١٦

املبد�أ رقم ١٠

احلد من ال�رسیة الع�سكرية
ینبغي �أال حتول القواعد التي ت�سمح بالتذرع ب�رسیة
املعلومات الع�سكریة عن مق�صدها الأ�صلي لإعاقة
�سری العدالة �أو امل�سا�س بحقوق االن�سان .ویجوز
التذرع ب�رسیة املعلومات الع�سكریة ،حتت �إ�رشاف
هیئات ر�صد م�ستقلة ،متى كانت هناك �رضورة
ق�صوی حلمایة معلومات تتعلق بالدفاع الوطني .وال
یجوز التذرع ب�رسیة املعلومات الع�سكریة يف احلاالت
التالية:
(�أ) فیما یتعلق بالتدابری التي تنطوي علی احلرمان من
احلریة التي ال ینبغي �أن تكون �رسیة ،ب�أي حال من
الأحوال� ،سواء كان الأمر یتعلق بهویة �أو مبكان
الأ�شخا�ص املحرومنی من حریتهم؛
(ب) منع بدء �أو �إج��راء حتقیقات �أو مالحقات �أو
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دعاوی� ،سواء كانت ذات طابع جنائي �أو ت�أدیبي،
�أو عدم متابعتها؛
(ج) منع الق�ضاة وال�سلطات املكلفة قانون ًا مبمار�سة
وظائف ق�ضائیة من الو�صول �إىل وثائق ومناطق
�رسیة مقيدة �أو حمظورة لأ �سباب تتعلق بالأمن
القومي؛
(د) مع ن�رش الأحكام ال�صادرة عن املحاكم؛
(هـ) مع املمار�سة الفعلیة حلق املثول �أمام املحاكم
وغریه من �سبل التظلم الق�ضائیة املماثلة.
ال ینبغي �أن ی�ؤدي التذرع بال�رسیة الع�سكریة �إىل احتجاز
�أي �شخ�ص يف احلب�س االنفرادي یكون مو�ضوع �إجراءات
ق�ضائیة� ،أو حكم علیه بالفعل �أو تعر�ض حلكم باحلرمان
من احلریة .ور�أت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،يف
تعلیقها العام رقم  ٢٩ب�ش�أن عدم التقید ب�أحكام العهد
�أثناء الطوارئ (املادة  ٤من العهد)� ،أنه "ال یجوز للدول
الأطراف �أن تلج أ� حتت �أي ظرف �إىل املادة  ٤من العهد
لتربیر ت�رصف ینتهك القانون الإن�ساين �أو القواعد الآمرة
للقانون الدويل ،مثل اختطاف الرهائن [� ،]...أو احلرمان
التع�سفي من احلریة [( "]...الفقرة  )١١و�أن "الأحكام
التي حتظر �أخذ الرهائن �أو �أعمال االختطاف �أو االحتجاز
يف �أماكن ال يُعلن عنها ال تخ�ضع لعدم التقید .والطبیعة
املطلقة لهذا احلظر ،حتى يف �أوقات الطوارئ ،تربرها
مكانة هذه القواعد باعتبارها من قواعد القانون الدويل
العام" (الفقرة .)١٣
وقد �أكدت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان ،يف تعلیقها العام
رقم  ٢٠علی �أنه "ل�ضمان احلمایة الفعلیة للمحتجزین،
ینبغي اتخاذ ترتیبات لو�ضعهم فی �أماكن معرتف بها
ر�سمی ًا ك�أماكن احتجاز ،وحلفظ �أ�سمائهم و�أماكن
ال عن �أ�سماء الأ�شخا�ص امل�س�ؤولنی
احتجازهم ،ف�ض ً
عن احتجازهم ،يف �سجل یُتاح ویی�رس االط�لاع علیه
للمعنینی ،مبن يف ذلك الأقرباء والأ�صدقاء" .وت�ضیف
اللجنة �أنه "ینبغي �أی�ض ًا اتخاذ ترتیبات حلظر االحتجاز
االنفرادي (الفقرة .)١١
ويف حاالت الأزمات ،ین�ص القانون الإن�ساين من ناحیته
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علی �إمكانیة االت�صال بالعامل اخلارجي ،وفق ًا للباب اخلام�س
من اتفاقیة جنیف ب�ش�أن معاملة �أ�رسی احلرب امل�ؤرخة ١٢
�آب�/أغ�سط�س  .١٩٤٩وقد و�صفت املحكمة الأوروبیة
حلقوق الإن�سان حالة الأ�رس املحرومة من املعلومات عن
م�صری �أقاربها ب�أنها "معاملة ال �إن�سانیة" بالعنى املق�صود يف
املادة  ٣من االتفاقیة الأوروبیة حلقوق الإن�سان يف ق�ضیة
قرب�ص �ضد تركيا التي حُ كم فیها يف عام .)١٧( ٢٠٠١
وقد نهج كل من اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان وجلنة
وحمكمة البلدان الأمريكیة حلقوق الإن�سان نف�س النهج.
ومن الأهمیة مبكان التذكری ب�أن املادة  ٣٢من الربوتوكول
الإ�ضايف التفاقیة جنیف املعقودة يف � ١٢آب�/أغ�سط�س
 ١٩٤٩واخلا�ص بحمایة �ضحایا املنازعات امل�سلحة
الدولیة (الربوتوكول الأول) تن�ص كمبد�أ عام فیما یتعلق
بالأ�شخا�ص املختفنی �أو املتوفنی علی "حق الأ�رس يف معرفة
م�صری �أفرادها".
وینبغي �أی�ض ًا الت�شدید علی وجوب �إیداع الأ�شخا�ص
املحرومنی من حریتهم يف �أماكن احتجار ر�سمیة،
وعلی وج��وب احتفاظ ال�سلطات ب�سجالت ب�أ�سماء
املحتجزین( .)١٨وفیما یتعلق باالت�صال بنی اال�شخا�ص
املحرومنی من حریتهم وحمامیهم ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن
املبادئ الأ�سا�سیة ب�ش�أن دور املحامنی تن�ص علی �أن "توفَّر
جلمیع املقبو�ض علیهم �أو املحتجزین �أو امل�سجوننی فر�ص
و�أوقات وت�سهیالت تكفي لأن یزورهم حمامٍ ویتحدثوا
معه وی�ست�شریوه ،دومن��ا �إبطاء وال تدخل وال مراقبة
وعلی انفراد .ویجوز �أن تتم هذه اال�ست�شارات حتت
نظر املوظفنی املكلفنی ب�إنفاذ القواننی ،ولكن لی�س علی
م�سامعهم"(.)١٩

املبد�أ رقم ١١

نظام ال�سجون الع�سكریة
يجب �أن متتثل املحاكم الع�سكریة للمعایري الدولیة،
وال �سیما جمموعة القواعد الدنیا ملعاملة ال�سجناء،
وللمبادئ الأ�سا�سیة اخلا�صة مبعاملة ال�سجناء ،وجمموعة
املبادئ حلمایة جمیع الأ�شخا�ص اخلا�ضعنی لأي �شكل
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من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،ويجب �أن تُتاح
لآلیات التفتی�ش املحلیة والدولیة �إمكانیة زیارتها.
یجب �أن حترتم ال�سجون الع�سكرية املعایری الدولیة الواردة
يف القانون العام و�أن تخ�ضع للإ�رشاف الفعلي لآلیات
التفتی�ش املحلیة والدولیة .كما یجب �أال تخالف العدالة
الع�سكرية مبادئ ح�سن �إقامة العدل ،ویجب �أال تتن�صل
ال�سجون الع�سكریة من احرتام القواعد الدولیة الرامیة
�إیل حمایة الأ�شخا�ص اخلا�ضعنی لل�سجن �أو االحتجاز.
ووفق ًا للمبادئ ال�سابقة ،وتطبیق ًا ملبد�أ "الف�صل بنی
الفئات" امل�شار �إليه يف جمموعة القواعد النموذجیة
الدنیا ملعاملة املحتجزین ،یجب �أال یحتجز �أي مدين يف
ال من الأجنحة الت�أدیبیة
�سجن ع�سكري .وهذا ی�شمل ك ً
وال�سجون الع�سكریة �أو غری ذلك من مع�سكرات االعتقال
حتت الرقابة الع�سكریة ،كما ی�شمل جمیع املحتجزین،
�سواء كانوا يف حب�س احتیاطي �أو كانوا یق�ضون عقوبة
علی �إثر �إدانة الرتكاب خمالفة ع�سكریة.
وبهذا اخل�صو�ص یجب ت�شجیع الدول علی امل�صادقة علی
الربوتوكول االختیاري امللحق باتفاقیة مناه�ضة التعذیب
وغریه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سیة �أو الال
�إن�سانیة �أو املهينة .والفقرة  ٢من املادة  ٤من الربوتوكول
تن�ص علی �أن "احلرمان من احلریة یعني �أن �شكل من
�أ�شكال احتجاز �شخ�ص �أو �سجنه �أو �إیداعه يف مكان عام
�أو خا�ص للتوقیف الیُ�سمح لهذا ال�شخ�ص فيه مبغادرته
كما ی�شاء ،ب�أمر من �أي �سلطة ق�ضائیة �أو �إداریة �أو غریها
من ال�سلطات الأخری".

املبد�أ رقم ١٢

�ضمانات الإح�ضار �أمام املحكمة
يحق لكل �شخ�ص حم��روم من احل��ری��ة ،يف جمیع
الظروف� ،أن یقدّ م طعناً ،من قبیل �إجراءات الإح�ضار
�أمام املحكمة� ،أمام �إحدی املحاكم لكي تف�صل دون
�إبطاء يف قانونیة احتجازه وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان
االحتجاز غری قانوين .واحلق يف تقدمي طلب الإح�ضار

�أمام املحكمة �أو طلب �آخر للتظلم الق�ضائي ذي طبيعة
مماثلة يجب اعتباره حق ًا مالزم ًا لل�شخ�ص وینبغي
كفالته ب�إخ�ضاعه ،يف جمیع الظروف ،الخت�صا�ص
الق�ضاء العام دون �سواه .ويف جمیع الظروف ،يجب
�أن یت�سنى للقا�ضي الو�صول �إىل مكان اعتقال ال�شخ�ص
املحروم من احلریة.
ی�شكل احلق يف الو�صول �إىل العدالة " -احلق يف القانون"
 �أحد �أ�س�س �سیادة القانون .وكما جاء يف الفقرة  ٤مناملادة  ٩من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة
"لكل �شخ�ص یُحرم من حریته بالتوقیف �أو االعتقال حق
الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون �إبطاء
يف قانونیة اعتقاله ،وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال
غری قانوين" .ويف وقت احلرب ،تطبق �ضمانات القانون
الإن�ساين تطبیق ًا كامالً ،ال �سیما �ضمانات اتفاقیة جنیف
املتعلقة بحمایة الأ�شخا�ص املدنینی يف وقت احلرب،
امل�ؤرخة � ١٢آب�/أغ�سط�س .١٩٤٩
یت�صل احلق يف املثول �أمام املحكمة �أی�ض ًا بالفقرة  ٣من املادة
 ٢من العهد .وقد ذكرت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان،
يف تعلیقها العام رقم ( ٢٩الفقرتان  ١٤و  )١٦ب�ش�أن
حاالت الطوارئ (املادة  ٤من العهد) �أن "الفقرة  ٣من
املادة  ٢من العهد تقت�ضي من الدولة الطرف يف العهد �أن
توفر �سبل االنت�صاف من �أي انتهاك لأحكام العهد .ولئن
مل یرد هذا ال�رشط يف قائمة الأحكام غری اجلائز تقییدها
التي تن�ص علیها الفقرة  ٢من املادة  ٤ف�إنه ي�شكل التزام ًا
تعاهدی ًا مالزم ًا للعهد .وحتى �إذا جاز للدولة الطرف �أن
تقوم� ،أثناء حاالت الطوارئ ،ب�إدخال تعدیالت علی الأداء
العملي لإجراءاتها املنظمة ل�سبل االنت�صاف الق�ضائیة �أو �سبل
انت�صاف �أخری ،و�أن تتخذ هذه التدابری يف �أ�ضیق احلدود
التي تتطلبها مقت�ضیات الو�ضع ،ف�إنه یتعنی علیها �أن متتثل
مبقت�ضی الفقرة  ٣من املادة  ٢من العهد لاللتزام الأ�سا�سي
بتوفری �سبیل انت�صاف فعال ]...[ .وتری اللجنة �أن هذه
املبادئواحلكماملتعلقب�سبلاالنت�صافالفعالةت�ستتبعاحرتام
املتطلبات الأ�سا�سیة للمحاكمة العادلة �أثناء حالة الطوارئ.
[ ]...وحلمایة احلقوق غری اجلائز تقییدها ،ینتج عن املبادئ
نف�سها �أن احلق يف عر�ض الدعوی �أمام املحكمة لتبت دون
�إبطاء يف م�رشوعیة االحتجاز یجب عدم االنتقا�ص منه بقرار
19

م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة

الدولة الطرف عدم التقید بالعهد".
والطابع غری القابل لالنتقا�ص ،ال��ذي یت�سم به �أمر
الإح�ضار �أمام املحكمة ،معرتف به �أی�ض ًا يف الكثری من
القواعد الدولیة ذات الطابع الإعالين( .)٢٠وقد دعت
جلنة حقوق الإن�سان ،يف قرارها  ٣٥/١٩٩٢املعنون
"�أمر الإح�ضار �أمام املحكمة" ،الدول �إیل الإبقاء علی
�إجراءات �أمر الإح�ضار �أمام املحكمة حتى يف حاالت
الطوارئ .واعتربت حمكمة البلدان الأمریكیة حلقوق
الإن�سان �أن �سبل التظلم الق�ضائیة التي من �ش�أنها حمایة
احلقوق التي یتعنی عدم امل�سا�س بها ،مثل �أمر الإح�ضار
�أمام املحكمة ،هي �سبل تظلم غری قابلة لالنتقا�ص(.)٢١

املبد�أ رقم ١٣

احلق يف حمكمة خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة
يجب �أن یكفل تنظیم املحاكم الع�سكریة و�سری
�أعمالها علی النحو الكامل حق كل �شخ�ص يف �أن
یُحاكم �أمام حمكمة خمت�صة وم�ستقلة وحمایدة� ،أثناء
جمیع مراحل الإجراءات� ،سواء منها مرحلة التحقیق
�أو مرحلة الدعوی .ويجب �أن یت�صف الأ�شخا�ص
الذین یقع علیهم االختیار لتويل مهام الق�ضاة يف
املحاكم الع�سكریة بالرتاهة والكفاءة ،و�أن یثبتوا
ح�صولهم علی التدریب القانوين الالزم ،و�أن لدیهم
امل�ؤهالت املطلوبة .ومركز الق�ضاة الع�سكرینی يجب
�أن یكفل ا�ستقاللهم وحیادهم ،وال �سیما جتاه الإدارة
الع�سكریة العلیا .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال
للمحاكم الع�سكریة �أن تلج�أ �إىل الإجراءات املعروفة
ب�إجراءات الق�ضاة واملدعنی ال�رسینی �أو "املجهويل
الهویة".
یرد هذا احلق الأ�سا�سی يف املادة  ١٠من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،وقد جاء فیه ما يلي" :لكل �إن�سان ،علی
قدم امل�ساواة التامة مع الآخرین ،احلق يف �أن تنظر ق�ضیته
حمكمة م�ستقلة وحمایدة ،نظراً من�صف ًا وعلنیاً ،للف�صل
يف حقوقه والتزاماته ويف �أیة تهمة جزائیة توجه �إلیه".
وتقدم املادة  ١٤من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة
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وال�سیا�سیة ،مثلها مثل االتفاقیات الإقلیمیة ،تفا�صیل عن
نطاقه من الناحیة العملیة .وفیما یتعلق مبفهوم املحكمة
امل�ستقلة واملحایدة ،تواردت الأحكام والقرارات الق�ضائیة
لتو�ضیح املحتوی املو�ضوعي ،وكذلك الذاتي ،مبفهوم
اال�ستقالل واحلیاد .وقد مت الت�شدید بوجه خا�ص علی املثل
الإنكلیزي امل�أثور وهو �أنه "ال ینبغي �أن یقام العدل فح�سب
بل ینبغي ال�سهر علی �إقامته" justice should not only”.
 . ."be done, but should be seen to be doneومن املهم
�أی�ض ًا التنویه ب�أن اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان قد ذكَّ رت
ب�أن "حق ال�شخ�ص يف �أن تقوم حمكمة م�ستقلة وحمایدة
()٢٢
مبحاكمته هو حق مطلق وال ی�سمح ب�أي ا�ستثناء منه".
ویجب حماية اال�ستقالل القانوين للق�ضاة من حیث
عالقتهم بالت�سل�سل الهرمي الع�سكري حماية دقیقة وجتنب
�أي تبعیة مبا�رشة �أو غری مبا�رشة� ،سواء كان الأمر یتعلق
بتنظیم و�سری نظام العدالة �أو تطور احلیاة املهنیة للق�ضاة
الع�سكرینی .لكن مفهوم احلیاد �أكرث تعقیداً ،خا�صة يف
�ضوء "نظریة املظهر" ،ذلك �أنه یجوز للمتقا�ضي �أن یعترب
لأ�سباب وجیهة القا�ضي الع�سكري �ضابط ًا ميكن �أن یكون
"حَ كَ م ًا وخ�صماً" يف �أي ق�ضیة مت�س امل�ؤ�س�سة الع�سكریة،
ولی�س قا�ضیا متخ�ص�ص ًا مثله مثل غریه .ووجود الق�ضاة
املدنینی يف تركیبة املحاكم الع�سكریة ال میكن �إال �أن یعزز
حیاد هذه املحاكم.
والبد من التاكید �أی�ض ًا علی اقت�ضاء متتع الق�ضاة الذین
یعینون فی املحاكم الع�سكریة بالكفاءة ،ال �سیما فیما
یتعلق باحل�صول علی نف�س التدریب القانوين املطلوب
من الق�ضاة املهنینی .وتعترب الكفاءة القانونیة للق�ضاة
الع�سكرینی و�أخالقیاتهم ب�صفتهم ق�ضاة علی علم تام
بواجباتهم وم�س�ؤولياتهم ،مكون ًا �أ�سا�سی ًا يف ا�ستقاللهم
وحیادهم.
وقد كان نظام الق�ضاة واملدعنی الع�سكرینی ال�رسینی �أو
"املجهويل الهویة" مو�ضع انتقادات حادة من جانب
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،وجلنة مناه�ضة التعذیب،
واملقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ضاة واملحامنی ،ب�شكل
خا�ص� .أما اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان فقد �أو�ضحت
�أن��ه ،يف نظام املحاكم الع�سكریة ال�رسیة �أو "املجهولة

رزمة � -سن الت�رشيعات املتعلقة بالقطاع الأمني

الهویة" ،ال یُ�ضمن ال ا�ستقالل الق�ضاة وال حیادهم،
و�أن نظام ًا من هذا القبیل ال یكفل �أی�ض ًا احرتام افرتا�ض
الرباءة(.)٢٣

املبد�أ رقم ١٤

علنیة جل�سات املحاكمة
كما هي احلال يف ق�ضایا القانون العام ،یجب �أن
تكون علنیة جل�سات املحاكمة هي القاعدة ،و�أن
تكون ااجلل�سات ال�رسية هي اال�ستثناء ،و�أال ی�رصَّح
بها �إال بقرار حمدد وم�سبًّب تخ�ضع �رشعیة�إ�صداره
للمراجعةالق�ضائیة.
ت�شری الن�صو�ص املذكورة �أعاله �إىل �أن "لكل �إن�سان احلق
يف �أن تنظر ق�ضيته نظراً من�صف ًا وعلنیاً .وعلنیة اجلل�سات
هي �أح��د العنا�رص الأ�سا�سیة فی �أي حماكمة من�صفة.
والقیود الوحیدة لهذا املبد أ� املن�صو�ص علیها يف القانون
العام وفق ًا للفقرة  ١من املادة  ١٤من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة هي �أنه "يجوز منع ال�صحافة
واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها �أو جزء منها لدواعي
الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع
دمیقراطي� ،أو ملقت�ضیات حرمة احلیاة اخلا�صة لأطراف
الدعوی� ،أو يف �أدنى احلدود التي تراها املحكمة �رضوریة
حنی یكون من �ش�أن العلنیة يف بع�ض الظروف اال�ستثنائیة
�أن تخل مب�صلحة العدالة [ ."]...ویجب تف�سری كل هذه
الفر�ضیات ،وال�سیما عند التذرع بداعي "الأمن الوطني"
تف�سریاً دقيقاً ،والیجب تطبیقها �إال عند ال�رضورة يف
"جمتمع دمیقراطي".
وجاء يف العهد �أن "�أي حكم يف ق�ضیة جزائیة �أو دعوی
مدنیة یجب �أن ی�صدر ب�صورة علنیة� ،إال �إذا كان الأمر
یت�صل ب�أحداث تقت�ضي م�صلحتهم خالف ذلك ["]...
والأمر لی�س كذلك من حیث املبد�أ علی الأقل ،فیما یتعلق
بالدعاوی الق�ضائیة املرفوعة �أمام املحاكم الع�سكریة وبیان
�أ�سباب احلكم الذي ت�صدره �أي حمكمة �رشط الزم لأي
�إمكانیة ا�ستئناف ولأي �إ�رشاف فعال يف هذا ال�صدد.

املبد�أ رقم ١٥

�ضمان احلق يف الدفاع واحلق يف حماكمة عادلة
ومن�صفة
يجب ،يف جمیع الظروف� ،ضمان ممار�سة حقوق
الدفاع علی الوجه التام أ�م��ام املحاكم الع�سكریة.
ويجب �أن ت�شمل كل �إجراءات ق�ضائیة يف املحاكم
الع�سكریة ال�ضمانات التالیة:
(�أ) حق كل متهم بارتكاب جرمیة �أن یعترب بریئ ًا �إىل �أن
تثبت �إدانته قانوناً؛
(ب) �إع�لام كل متهم دون �إبطاء بتفا�صیل اجلرمیة
املوجهة �إلیه ،ومتتعه قبل النظر يف ق�ضیته و�أثناءه
باحلقوق والت�سهیالت الالزمة للدفاع عن نف�سه؛
(ج) ال جتوز معاقبة �أي �شخ�ص علی جرم �إال علی
�أ�سا�س امل�س�ؤولیة اجلنائیة الفردیة؛
(د) لكل �شخ�ص اتهم بارتكاب جرمیة احلق يف �أن
يحاكم دون ت�أخری ال مربر له وبح�ضوره؛
(هـ) لكل �شخ�ص اتهم بارتكاب جرمیة احلق يف �أن
یدافع عن نف�سه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة حمام من
اختیاره ،و�أن يخطر بحقه يف وجود من یدافع
عنه �إذا مل يكن لدیه من یدافع عنه ،و�أن تزوده
املحكمة حكماً ،كلما كانت م�صلحة العدالة
تقت�ضي ذلك ،مبحامٍ یدافع عنه ،دون حتمیله �أجراً
علی ذلك �إذا مل يكن لدیه ما یكفي لدفع هذا
الأجر؛
(و) ال یجوز �إك��راه �أي �شخ�ص علی ال�شهادة �ضد
نف�سه �أو االقرار بذنب؛
(ز) لكل �شخ�ص اتهم بارتكاب جرمیة احل��ق يف
ا�ستجواب �شهود االثبات بنف�سه �أو بوا�سطة طرف
�آخر ،واحل�صول علی موافقة علی ا�ستدعاء �شهود
النفي وا�ستجوابهم يف ظروف مماثلة ال�ستجواب
�شهود االثبات؛
21

م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة

(ح) ال یجوز اال�ستناد ،كعن�رص �إثبات يف االجراءات،
�إىل �أي ت�رصیح �أو "دليل" یثبت �أنه مت احل�صول
علیه عن طریق التعذیب �أو املعاملة القا�سیة �أو
الال�إن�سانیة �أو املهينة� ،أو �أیة انتهاكات ج�سیمة
�أخری حلقوق االن�سان� ،أو بطرق غري م�رشوعة؛
(ط) ال جتوز �إدانة �أحد بارتكاب خمالفة باال�ستناد �إىل
�شهادات جمهولة امل�صدر �أو �أدلة �رسیة؛
(ي) لكل �شخ�ص �أدی��ن بجرمیة حق اللجوء وفق ًا
للقانون �إىل حمكمة �أعلی درجة كي تعید النظر يف
حكم الإدانة والعقوبة ال�صادرة �ضده؛
(ك) يخطر كل �شخ�ص مدان ،لدی احلكم ب�إدانته،
بحقوقه يف �سبل االنت�صاف القانونیة وغریها،
وكذلك بالآجال الزمنیة ملما ر�ستها.
�أ�شارت اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان ،يف تعلیقها العام
رقم � ١٣إىل �أن "�أحكام املادة  ١٤من (العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة) تنطبق علی جميع
املحاكم والهیئات الق�ضائیة التي تندرج يف نطاق هذه
املادة� ،سواء �أكانت عادیة �أو متخ�ص�صة" (الفقرة  .)٤وقد
ر�أت اللجنة ،يف �سوابقها الق�ضائیة ويف تعلیقها العام رقم
� ٢٩أنه ال ميكن اخلروج علی العدید من احلقوق الإجرائیة
وال�ضمانات الق�ضائیة املن�صو�ص علیها يف املادة  ١٤من
العهد .وقررت اللجنة يف دورتها الثماننی ،املعقودة يف
عام � ،٢٠٠٤إ�صدار تعلیق عام جدید علی املادة  ١٤من
العهد ،وخا�صة لتحدیث التعلیق العام رقم .١٣
�أما القانون الإن�ساين الدويل فی�ضع ،من ناحیته� ،ضمانات
دنیا ،يف جمال الق�ضاء( .)٢٤وتن�ص الفقرة  ٤من املادة ٧٥
من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقیات جنیف علی نف�س
ال�ضمانات الق�ضائیة املن�صو�ص علیها يف الفقرتنی  ٢و ٣
من املادة  ١٤من العهد ،وكذلك لل�ضمانات املن�صو�ص
علیها يف امل��ادة  ١٥من العهد .وه��ذه امل��ادة ال ميكن
اخلروج علیها مبوجب الفقرة  ٢من املادة  ٤من العهد.
وینبغي الت�شدید علی �أن اللجنة املعنیة بحقوق الإن�سان
ذكرت ،يف التعلیق العام رقم  ،٢٩ما يلي" :مبا �أن بع�ض
عنا�رص احلق يف حماكمة عادلة هي عنا�رص یكفلها �رصاحة
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القانون الإن�ساين الدويل �أثناء النزاع امل�سلح ،التری اللجنة
مربراً لعدم التقید بهذه ال�ضمانات يف حاالت الطوارئ
الأخری" (الفقرة .)١٦
وقد اعترُ �ض علی قیام حمامنی ع�سكرینی بتقدمی امل�ساعده
القانونیة ،خا�صة عندما تعینهم املحكمة ،باعتبارها
ممار�سة ال تتوافق مع احرتام حقوق الدفاع .ويف �ضوء
"نظریة املظهر" ،ف�إن جمرد ح�ضور حمامنی ع�سكرینی ی�رض
مب�صداقیة هذه املحاكم .لكن التجربة تبنی �أن االجتاه نحو
اال�ستقالل املطلق لوظیفة املحامي الع�سكري � -إذا ثبت
�أنه حقیقي رغم ما یكتنف هذه الت�سمیة من غمو�ض
�أ�سا�سي  -ی�ساعد علی �ضمان دفاع فعال للمتهم یتوافق
مع القیود الوظیفیة التي یخ�ضع لها الق�ضاء الع�سكري،
وال �سیما عند تطبیقه خارج �إقلیم الدولة .ویبقی �أن حریة
اختیار املحامي یجب �أن تظل هي املبد�أ ،فیكون مبقدور
املتهم اال�ستعانة مبحام من اختیاره �إن مل یكن یرغب يف
اال�ستفادة من م�ساعدة حمام ع�سكري .لذا فبد ًال من
الدعوة �إىل �إلغاء وظیفة املحامي الع�سكري كلیا ،بدا من
الأف�ضل مواكبة االجتاه احلايل ،رهن ًا بتوافر �رشطنی هما:
كفالة مبد أ� حریة املتهم يف اختیار حمام میثله و�ضمان متتع
املحامي الع�سكري باال�ستقالل املطلق.

املبد�أ رقم ١٦

حق ال�ضحایا فی ح�ضور الإجراءات الق�ضائية
دون امل�سا�س باملبادئ املتعلقة باخت�صا�ص املحاكم
الع�سكرية ،ینبغي �أال ت�ستبعد هذه املحاكم �ضحایا
اجلرائم �أو ورثتهم من ح�ضور االجراءات الق�ضائیة،
مبا فی ذلك التحقیقات .ویجب �أن ت�ضمن االجراءات
الق�ضائیة للمحكمة الع�سكرية االحرتام الفعلي حلقوق
�ضحایا اجلرائم � -أو ورثتهم  -ب���أن تكفل لهم
ال�ضمانات التالية:
(�أ) �أن یكون لهم حق الإبالغ عن الوقائع اجلنائیة
وعر�ضها علی املحاكم الع�سكریة حتى تت�سنى
لهم �إقامة دعوی ق�ضائیة؛
(ب) �أن یكون لهم عموم ًا احلق يف التدخل يف الإجراء

رزمة � -سن الت�رشيعات املتعلقة بالقطاع الأمني

الق�ضائي و�أن تت�سنى لهم امل�شاركة يف الإجراء
الق�ضائي ب�صفة طرف يف الدعوی ،وخا�صة
كمدع مدين� ،أو طرف ثالث متدخل� ،أو طرف
یقیم دعوی خا�صة؛
(ج) �أن تتاح لهم �سبل االنت�صاف القانونية التي تكفل
الطعن يف القرارات والأحكام التي ت�صدرها
املحاكم الع�سكریة والتي تكون خمالفة حلقوقهم
�أو م�صاحلهم؛
(د) �أن تكفل لهم احلمایة من �سوء املعاملة ومن �أي
عمل من �أعمال التخویف �أو االنتقام التي قد تن�ش�أ
عن ال�شكوی �أو عند امل�شاركة يف الإج��راءات
الق�ضائیة.
يف �أحیان كثریة جداً ی�ستثنى املجني علیه من التحقیق عند
وجود حمكمة ع�سكریة خمت�صة ،مبا ی�شجع حفظ الق�ضیة
دون اتخاذ �أي �إجراء لأ�سباب اال�ستن�ساب وال�صفقات
والت�سویات الودیة التي ت�ستخف بحقوق ال�ضحایا
وم�صاحلهم .وینبغي و�ضع حد لهذا ال�شكل ال�صارخ من
عدم الت�ساوي �أمام القانون� ،أو حتدیده ب�صورة �صارمة
ریثما یتم ذلك .ویجب �أن یكون ح�ضور ال�ضحیة� ،أو
ورثته� ،إلزامی ًا و�أن یكون هناك من میثله كلما طلب ذلك،
يف جميع مراحل التحقیق و�أثناء جل�سات النطق باحلكم،
مع �إمكانیة الو�صول قبل ذلك �إىل كافة م�ستندات امللف.

املبد�أ رقم ١٧

اجراءات التظلم �أمام املحاكم العادیة

ینبغي يف جمیع احل��االت التي توجد فیها حماكم
ع�سكریة �أن یقت�رص اخت�صا�صها علی حماكم الدرجة
الأول ،وبالتايل ینبغي مبا�رشة �إج���راءات التظلم
وخ�صو�ص ًا الطعون �أمام املحاكم املدنیة ،ويف جمیع
احلاالت ینبغي �أن تقوم املحكمة املدنیة العلیا بالف�صل
يف املنازعات املتعلقة بال�رشعیة القانونیة.
�أما الق�ضايا املتعلقة بتنازع االخت�صا�صات والوالیات
الق�ضائیة بنی املحاكم الع�سكریة وحماكم القانون العام
فیجب �أن تف�صل فیها هیئة ق�ضائیة من درجة �أعلی مثل

حمكمة علیا �أو حمكمة د�ستوریة ت�شكل جزءاً من نظام
املحاكم العادیة وتت�ألف من ق�ضاة م�ستقلنی وحمایدین
و�أكفاء.
�أب��رزت جلنة حقوق الإن�سان هذه امل�س�ألة يف قرارها
 ٣٠/٢٠٠٥ب�ش�أن نزاهة النظام الق�ضائي و�أ�شارت يف
النهایة �إىل "الإجراءات القانونیة املن�ش�أة ح�سب الأ�صول
واملعرتف بها ،طبق ًا للقانون الدويل ،ب�ضمانات للمحاكمة
الرتیهة ،مبا يف ذلك احلق يف ا�ستئناف الإدانة واحلكم"
(الفقرة .)٨
و�إذا كانت االخت�صا�صات الوظیفیة للمحاكم الع�سكریة
میكن �أن تف�رس �إبقاء هذه املحاكم من الدرجة الأوىل،
ف�إنه لی�س هناك �أي مربر لوجود ت�سل�سل متدرج مواز من
املحاكم الع�سكریة ،خارج نطاق القانون العام .وبالعك�س
ف�إن متطلبات ح�سن �إقامة العدل من جانب املحاكم
الع�سكریة تعني �ضمني ًا �أن �سبل الطعن ،وال �سیما الطعن
املتعلق بال�رشعیة ،متار�س �أمام املحاكم املدنیة .وهكذا ف�إنه
يف مرحلة اال�ستئناف �أو  -على الأقل  -النق�ض ،ت�شكل
املحاكم الع�سكریة "جزءاً الیتجز�أ من اجلهاز الق�ضائي
العادي" .و�سبل الطعن هذه �أمام املحاكم املدنیة الأعلی
درجة يجب �أن تكون متاحة لل�شخ�ص املتهم و�أي�ض ًا
للمجني عليهم ،الأمر الذي يفرت�ض قبول املجني عليهم
يف الإجراءات ،وال �سيما يف مرحلة املحاكمة.
وباملثل ،ینبغي �إن�شاء �آلیة ق�ضائیة حمایدة حلل م�شكلة تنازع
الوالیة الق�ضائیة �أو االخت�صا�ص .وهذا املبد�أ �أ�سا�سي لأنه
ی�ضمن �أال ت�شكل املحاكم الع�سكریة نظام ًا ق�ضائی ًا موازی ًا
یخرج عن رقابة ال�سلطة الق�ضائیة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
هذا املبد أ� قد �أو�صى باتباعه املقرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة
التعذیب واملقرر اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام خارج
نطاق الق�ضاء �أو ب�إجراءات موجزة �أو تع�سف ًا (.)٢٥

املبد�أ رقم ١٨

الطاعة الواجبة وم�س�ؤولیة الر�ؤ�ساء
دون امل�سا�س باملبادئ املتعلقة باخت�صا�ص املحاكم
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م�رشوع مبادئ ب�ش�أن �إقامة العدل عن طریق املحاكم الع�سكریة

الع�سكریة:
(�أ)	ال يجوز التذرع بالطاعة الواجبة لإعفاء �أحد
الأف��راد الع�سكرینی من م�س�ؤولیته اجلنائیة التي
یتحملها الرتكابه انتهاكات �صارخة حلقوق
الإن�سان ،مثل الإع��دام خ��ارج نطاق الق�ضاء
واالختفاء الق�رسي والتعذیب� ،أو جرائم احلرب
�أو اجلرائم �ضد الإن�سانیة؛
(ب) قیام �أح��د املر�ؤو�سنی بارتكاب انتهاكات
�صارخة حلقوق الإن�سان ،مثل الإع��دام خارج
نطاق الق�ضاء �أو االختفاء الق�رسی �أو جرائم
احلرب �أو اجلرائم �ضد الإن�سانیة ،ال یعفي ر�ؤ�ساءه
من م�س�ؤولیتهم اجلنائیة �إن هم امتنعوا عن ممار�سة
ال�صالحیات املخولة لهم ملنع �أو وقف ارتكاب
تلك االنتهاكات �إذا كانت.بحوزتهم معلومات
ت�سمح لهم مبعرفة �أن اجلرمية كانت تُرتكب �أو
علی و�شك �أن تُرتكب.
يف �سیاق هذا اال�ستعرا�ض لل�رشعیة ،ینبغي �أن یخ�ضح
مبد�أ الطاعة الواجبة ،الذي ي�ست�شهد به يف �أحیان كثریة
به �أم��ام املحاكم ،وال �سیما �أم��ام املحاكم الع�سكریة،
للقیود التالیة :قیام مرتكب االنتهاكات بذلك بناء علی
�أمر تلقاه من رئی�سه ال یُعفیه من م�س�ؤولیته اجلنائیة.
وميكن علی �أكرث تقدیر اعتبار هذا الظرف �سبب ًا لتخفیف
العقوبة ولی�س �سبب ًا من �أ�سباب "الظروف املخففة" لها.
وبالعك�س ،ف�إن االنتهاكات التي یرتكبها �أي مر�ؤو�س ال
تعفي ر�ؤ�ساءه من م�س�ؤولیتهم اجلنائیة �إذا كانوا یعرفون،
�أو كانت لديهم �أ�سباب تدعوهم �إىل معرفة �أن مر�ؤو�سهم
ارتكب �أو كان علی و�شك ارتكاب تلك االنتهاكات ومل
یتخذوا �أیة تدابری كان بو�سعهم اتخاذها ملنع ارتكاب هذه
االنتهاكات �أو ردع مرتكبیها.
ومن الأهمیة مبكان الت�شدید علی �أنه ال یجوز ،فیما
یتعلق باملالحقة اجلنائیة وامل�س�ؤولیة اجلنائیة ،التذرع
بالأمر الذي ی�صدره رئی�س �أو �سلطة عامة لتربیر عملیات
الإعدام خارج نطاق الق�ضاء �أو حاالت االختفاء الق�رسي
�أو �أعمال التعذیب �أو جرائم احلرب �أو اجلرائم �ضد
الإن�سانیة ،وال التذرع به لإعفاء مرتكبي تلك الأفعال من
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م�س�ؤولیتهم اجلنائیة الفردیة .وی�ؤكد العدید من ال�صكوك
الدولیة هذا املبد�أ.
ویر�سي القانون الدويل قاعدة �أن الرئی�س یتحمل امل�س�ؤولیة
اجلنائیة عن االنتهاكات ال�صارخة حلقوق الإن�سان وجرائم
احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانیة التي یرتكبها املوظفون
الذین یخ�ضعون ل�سلطته و�/أو �إ�رشافه الفعلي .ویعرتف
العدید من ال�صكوك الدولیة وال�سوابق الق�ضائیة الدولیة
والعدید من الت�رشیعات الوطنیة مببد�أ امل�س�ؤولیة اجلنائیة
للموظف القیادي املتهاوِ ن.

املبد�أ رقم ١٩

عدم توقيع عقوبة الإعدام
ینبغي �أن تعك�س قواننی الق�ضاء الع�سكري االجتاه
الدويل نحو �إلغاء عقوبة الإعدام تدريجیاً ،يف وقت
ال�سلم �أو احلرب علی ال�سواء .وال يجوز ب�أي حال من
الأحوال توقیع عقوبة الإعدام:
(�أ) علی الأ�شخا�ص الذین مل یبلغوا من العمر �١٨سنة
عند ارتكاب اجلرمیة؛
(ب) علی احلوامل و�أمهات الأطفال �صغار ال�سن؛
(ج) علی الأ�شخا�ص امل�صابنی ب�شكل من �أ�شكال
الق�صور العقلي �أو الذهني.
�إن االجتاه املالحَ ظ �صوب �إلغاء عقوبة الإعدام تدریجیاً،
مبا يف ذلك يف ق�ضایا اجلرائم الدولیة ،ینبغي �أن یت�سع
لی�شمل الق�ضاء الع�سكري الذي یوفر �ضمانات �أقل من
تلك التي یوفرها الق�ضاء العادي ،ذلك �أن اخلط�أ الق�ضائي
هو بطبیعته يف هذه احلالة خط أ� ال رجعة فیه.
و�إذا كان القانون الدويل ال یحظر عقوبة الإع��دام ف�إن
�صكوك حقوق الإن�سان الدولیة متیل ب�شكل وا�ضح
�إىل �إلغائها( . )٢٦ویجب ،بوجه خا�ص ،مراعاة حظر
توقیع عقوبة الإع���دام علی اال�شخا�ص ال�ضعفاء يف
جمیع الظروف ،وبالذات علی الق�صرَّ  ،طبق ًا للفقرة ٥

رزمة � -سن الت�رشيعات املتعلقة بالقطاع الأمني

من املادة  ٦من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة
وال�سیا�سیة ،التي تن�ص علی �أنه "ال یجوز احلكم بعقوبة
الإعدام علی جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�رشة
من العمر [ ."]...وفر�ض عقوبة الإعدام حمظور �أی�ض ًا
يف حالة الن�ساء احلوامل و�أمهات الأطفال �صغار ال�سنً ،
والأ�شخا�ص امل�صابنی بق�صور عقلي �أو ذهنيً  ،كما ی�شری
�إىل ذلك قرار جلنة حقوق الإن�سان  ٥٩/٢٠٠٥ب�ش�أن
م�س�ألة عقوبة الإعدام (الفقرة  ،٧الفقرات الفرعیة (�أ)
و(ب) و(ج)).
ويف القرار نف�سه ،حثت اللجنة "جمیع الدول التي ما
زالت تُبقي علی عقوبة الإعدام علی [� ]...أن تكفل �أن
تكون كل الإجراءات القانونیة ،مبا فیها تلك املعرو�ضة
علی حماكم خا�صة �أو هیئات ق�ضائیة خا�صة ،ال �سیما تلك
املرتبطة بجرائم یعاقَب علیها بالإعدام ،مطابقة لل�ضمانات
الإجرائیة الدنیا الواردة يف املادة  ١٤من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة" (الفقرة  ،٧الفقرة
الفرعیة (هـ)) .وبهذا اخل�صو�ص ،یو�صي قرار اللجنة
الفرعیة  ٢٥/٢٠٠٤با�ستثناء فر�ض عقوبة الإعدام علی
املدنینی من قبل املحاكم الع�سكریة �أو املحاكم التي ت�ضم
واحداً �أو �أكرث من �أفراد القوات امل�سلحة .ومن املفرو�ض
امل�ستنكفنی �ضمریی ًا من اخلدمة
ِ
�أن ی�شمل ذلك �أی�ض ًا حالة
الع�سكریة الذین حتاكمهم حماكم ع�سكریة كهاربنی من
اخلدمة الع�سكریة.

ال�سالم �أو ب�أو�ضاع خارج الإقلیم ،یجدر الت�أكد دوری ًا
من ا�ستمرار هذه ال�رضورة الوظیفیة.
وینبغي �أن تتوىل هیئة م�ستقلة مهمة مراجعة قواننی الق�ضاء
الع�سكري ،وینبغي لها �أن تو�صي بالإ�صالحات الت�رشیعیة
الالزمة لتقیید االخت�صا�صات املتبقیة غری املربَّرة وبالتايل
العودة ب�أق�صی ما میكن �إىل اخت�صا�صات املحاكم املدنیة،
مع احلر�ص علی جتنب �أي جترمی مزدوج.
وینبغي بوجه عام �أن ت�ضمن هذه املراجعة الدوریة مالءمة
الق�ضاء الع�سكري للغر�ض وفعالیته فیما یخ�ص مربراته
من الناحیة العملیة .ومن املفرو�ض �أی�ض ًا �أن جت�سِّ د هذه
املراجعة الطابع الدمیقراطي متام ًا مل�ؤ�س�سة مطالَبة ب�أن تكون
م�س�ؤولة عن الأعمال التي تقوم بها �أمام ال�سلطات العامة
وعموم املواطننی .وهكذا ميكن �أخریاً �إجراء نقا�ش حول
وجود الق�ضاء الع�سكري يف ذاته ب�شكل �شفاف متام ًا يف
جمتمع دمیقراطي.

املبد�أ رقم ٢٠

مراجعة قواننی الق�ضاء الع�سكري

ینبغي �أن تخ�ضع قواننی الق�ضاء الع�سكري ملراجعة
دوریة منتظمة جتري علی نحو م�ستقل و�شفاف من
�أجل �ضمان توافق اخت�صا�صات املحاكم الع�سكرية
مع ال�رضورة الوظیفیة البحتة ،دون التعدي علی
االخت�صا�صات التي ميكن ،بل وینبغي� ،أن تخوَّ ل
للمحاكم املدنية العادية.
ملّا كان املربر الوحید لوجود املحاكم الع�سكرية یرتبط
بوقائع عملیة ،مثل الوقائع ذات ال�صلة بعملیات حفظ

مالحظة :جميع املراجع التي مل يتم ترجمتها اىل اللغة
العربية ميكن الرجوع لها يف الق�سم االجنليزي
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