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 المقدمــة

بدء ، منذ الفالسفة هتمام كثري من رجال الفكر وا ، وهتمام التشريعات السماويةاموضوع لقد كان اإلنسان         
عتبار أن اب ،حقوقه اليت عنيت باإلنسان والتصورات  ظهرت كثري من النظريات وقد  ، واخلليقة عرب العصور املختلفة

كبري هتمام النسان من املوضوعات اليت حتظي باالال يزال موضوع حقوق اإل عدما، و حقوق اإلنسان ترتبط به وجودا و
حرياته  هتمام املتزايد حبقوق اإلنسان وإن هذا اال ، ويف نطاق العديد من فروع العلم من جانب الباحثني املعاصرين، و

تلك  يرجع بدرجة كبرية إىل أن اإلنسان الذي قررت هذه احلقوق و، ء على املستوى الوطين أو الدويلاألساسية سوا
، كما ميكن وجوده اإلنساين كرامته اآلدمية و  هذا بغية صيانة ، وه هو األصل املستهدف من وراء ذلكاحلريات من أجل
    ،جتماعياال تقدم يف التفكري السياسي و ما نتج عنها من ثورات و نتشار الروح الدميقراطية واهتمام بتفسري هذا اال

 السياسية يف خمتلف األمم. الدراسات الفقهية و الدستورية و تطور يف البحوث و و
بل ، شعارات ترفع يف مناسبات خمتلفة و ، مل تبق تجرد مناداةقوق األساسية لنإنسان يف تجتمعهحرتام احلاإن          
ملواثيق الدولية فوق احلدود احمللية لتجعل ا كما رفعتها اإلعالنات و  ،بالفعل طريقها إىل دساتري الدول املعاصرةأخذت 

منها مناداة عاملية تسعى جلمع الدول و الشعوب يف ظل شعارها و شرطا أساسيا لقبوهلا ضمن األسرة الدولية اليت متثلها 
 هيئة األمم املتحدة.

نتهاكات و التجاوزات هلذه احلقوق و احلريات، يف اال هتمام حبقوق اإلنسان، تزايد االتزايد يفيصاحب هذا ال        
  و هو األمر الذي أدى إىل التفكري يف خلق نظام محاية فعال، اليت يتعرض هلا اإلنسان يف الوقت احلايل وطنيا و دوليا، 

تنقلنا من تجرد  املبادئ و القواعد  تشكل وسائل ضغط، وقابل لتطوير حقوق اإلنسان، جتسد يف إجياد آليات متنوعة  و
حىت إقليمية  عرتاف بتعزيز و تقرير وجود آليات وطنية و دولية ولتطبيق، ذلك أن تجرد اإلقرار و االالقانونية إىل الفعل و ا

 فال بد من وجود حقيقي و فعلي هلذه احلماية. غري كاف، حلمايتها
من ضمنه  األوىل أن دراسة حقوق اإلنسان بصورة عامة تدخل ضمن اطار القانون العام ومنذ الوهلة تبدوا         

األهم من هذه احلقوق جيد  جتماعية، إال أن اجلزء الكبري والعامة و األنظمة السياسية و اال القانون الدستوري و احلريات
 ر هذه احلقوق.اليت من خالهلا ميكن أن هتد نفسه يف احملك أثناء الدعوى اجلزائية، و

تعترب وسيلة يف يد الدولة ملالحقة اجلرم و توقيع العقاب عليه، فباملقابل جيب أن بالرغم من أن الدعوى اجلزائية         
ال تكون هذه الدعوى وسيلة تسلط حكم مستبد بعيد عن القانون و العدل، فكما خيضع اجملرم للعقوبة املقررة قانونا، 
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من أجل إنزال العقوبة، و هذا ما يعرف بسيادة دولة  اليت ال بد من اتباعها و ءات القانونيةفإن الدولة ختضع لنإجرا
 ستبداد.ا ينفي عن السلطة وصف القهر و االمو ه القانون، أى خضوع احلكام و احملكومني حلكم القانون، و

مواطنيها، أصبح ال بد من البحث عن منذ أن أصبحت الدولة متارس حق العقاب على من يعبث بأمن و سالمة         
      و تطبيقه ستخدامه قيود و ضمانات غايتها تأمني حسن االسبل الىت تقيد من حق العقاب اخلطري، هذا و حتيطه ب

و تنفيذه بشكل ينسجم مع ضرورة اجملتمع، باحلفاظ على نفسه من جهة و ضرورة احلفاظ على حرية و كرامة أفراده من 
       النطاق الذي يتحدد به هذا القانون هو الشرعية، فالشرعية هي القيد الذي حيدد سلطة املشرع، ، و(1)جهة أخرى

بذلك فشرعية اإلجراءات اجلزائية تشكل قيدا البد  يرسم النطاق الذي ال جيوز له اخلروج عنه لتحقيق هذه الغايات، و و
خاصة احلقوق و احلريات اليت تنص  ة يف مواجهة السلطة، وأن يتقيد به املشرع اجلزائي لكفالة إحرتام احلرية الشخصي

على صيانتها و احملافظة عليها، بالتوازن مع محاية األمن اجلزائي داخل الدساتري كافة  وإعالنات حقوق اإلنسان 
 .(2)اجملتمع

يواجه  يدخل مبجرد اإلدعاء عليه أو التحقيق معه أمام نظام جديد عليه و هذا اإلنسان موضوع املتابعة اجلزائية        
نسان فريسة خلوفه و تعثره و عدم خربته يف القضايا اجلزائية بل ، إال أن القانون مل يرتك اإلمعطيات ألول مرة يف حياته
جراءات الالزمة لتقرير مدى سلطة باال ،ىل مالحقة املتهممنذ جترميها، و املعاقبة عليها إ تتبع خطوات الواقعة اجلرمية،

جاء عرب الدستور، و هو القانون األساسي لكل تجتمع سياسي منظم، و عرب القانون الدولة يف معاقبته، من خالل ما 
اجلزائي بفرعيه املوضوعي و اإلجرائي يؤكد له حقوقه األساسية  كإنسان يف حد ذاته و كمواطن ينتمي لدولة وجدت 

كما يضع للسلطة القضائية األصول اليت جيب أن تتبعها يف حريته و كرامته و أمنه،  حفظ و السهر على أصال حلمايته 
بصورة حتفظ معها مصلحة اجملتمع و الفرد، كما يزود املواطن بالوسائل القانونية اليت  يف مجيع مراحلها الدعوى اجلزائية

ستعمال السلطة أو أى خطأ يف وقه األساسية جتاه أى سوء يف احق يف سبيل تأمني حريته و كرامته وميكنه اللجوء اليها 
التقدير، هذه األسس و األصول هي ركائز الدعوى اجلزائية و كلها تقوم على دعائم ثابتة و أعمدة صامدة  التصرف و

 ( 3) .حقوق اإلنسان هي

                                                           
نشورات املنظمة الدكتور رياض اخلاين، "حنو عدالة جزائية أفضل يف سوريا"، مقال منشور يف كتاب مسات تنظيم العدالة اجلنائية يف الدولة العربية، من م  (1)

. 222 ، ص 1791اإلجتماعي، بغداد سنة الدولية العربية للدفاع   

     األوىل، اإلصدار األول، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر هية يف اإلجراءات اجلزائية، الطبع، الشرعهحسن يوسف مصطفى مقابل ( 2)
. 09، ص  2002و التوزيع، عمان األردن، سنة    

. 12،ص  1727األوىل، مؤسسة نوفل، بريوت لبنان سنة هالطبعالدعوى اجلزائية، الدكتور مصطفي العوجي، حقوق اإلنسان يف   ( 3(  
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اجملتمع يف التصدي للمجرم و احلول ذويهم و للحقوق  و حلقوق الضحاياحافظة إذا  كانت اإلجراءات اجلزائية         
دون متاديه يف إجرامه، فكان ال بد من قواعد تضمن احملافظة على هذه احلقوق كما تضمن يف الوقت ذاته فعالية التدابري 
 الوقائية املتخذة حلماية األفراد و اجملتمع، هذه التدابري مىت روعيا تطبيقها وإحرتامها حققت محاية جزائية فعلية حلقوق

اإلنسان و حرياته األساسية و بذلك تشكل ضمانة أساسية، غري أن األمر قد يتجاوز املستوى الوطين و حيتاج اىل 
ضمانات دولية حلماية هذه احلقوق، و بناء على ذلك عرف العمل على املستوى الدوىل العديد من اآلليات أو وسائل 

الدول على إحرتام حقوق اإلنسان، سواء يف إقليم كل واحدة منها  و املادي، يلجأ إليها حلمل الضغط القانوين و املعنوى
 أو يف إطار عالقاهتا املتبادلة.

 أهمية الموضوع:

           فالباحث هو إنسان يبحث عن حقوقه الفطرية  ،يف حد ذاتهتستنبط منه  ةإن هلذا املوضوع أمهية كبري          
احلقوق اليت نفس هي و يبحث عما إذا كانت احلقوق املقررة له يف دولته هي احلقوق املقررة له شرعا،  املكتسبة و و

نتهاكات بالبحث يف االيتعمق  يبحث عما إذا كانت هذه احلقوق مصونة و ، وتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانأقرهتا اال
 شقاء.  من معاناة ويها اجلنس البشري تعرض إلاليت ي

على الضمري العاملي، فأصبح حديث  حساس فرض نفسه و أمهيتهو شائك  ، موضوعحقوق اإلنسانإن موضوع         
، و لقد نال هذه األمهية العظيمة بسبب ما اخلاصة و العامة، احمللية و الدولية الصحف و اجملالت و الكتب و اجملالس

نتهاكات سلب حلياته، و قد تناولت هذه اال إمهال ونال اإلنسان من تعد و إنتهاكات و دوس و تناس و هتاون و 
 اإلنسان فردا و كما تناولته مجاعة و شعبا.

جل هلا الدول يف تتبت عن حقوق اإلنسان تسر السامع و إن أمهية املوضوع ال تكمن يف ترديد شعارات ومقوال        
  تعلق بتجسيد واقعيألة ختتلف كل اإلختالف ألهنا تن املس، إاألن تكون السباقة يف اإلعرتاف هب تسعى احملافل الدولية و
 ،جرائم ضد اإلنسانية فهناك جرائم حرب و ،تهاك صريح هلذه احلقوقإنن ما حيدث يف عاملنا اليوم فيه ، إو إقرار حقيقي

اجلنائية  ن احلمايةأي، دولية احلامية حلقوق اإلنسان، فهنا نقول أين املنظمات الخراب دمار و و هار تشريد أسر بأس و
 اخلطف. التشريد و حلقوق اإلنسان أمام هذا القتل و

إمنا يف  الدويل و ترقيتها على املستوى الداخلي و إن أمهية املوضوع ال تكمن يف مسألة محاية حقوق اإلنسان و        
 نتهاكات سواء الداخلية أو الدولية.علية جزائية هلذه احلقوق أمام االمحاية ف
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 :الموضوعأسباب إختيار 

هو يف حد ذاته الدولية حلقوق اإلنسان، اجلنائية حلقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات  احلمايةإن         
سببا كافيا إلختيار هذا املوضوع، فكل إنسان ال بد أن يبحث عن حقوقه و يطالب بالدفاع عنها، و كل باحث ال بد 

حسب ختصصه ألنه بذلك خيدم نفسه، و خيدم اإلنسانية ككل، هذا عن أن يدرس موضوع حقوق اإلنسان كل 
 األسباب الذاتية.

أو مبعثرا  اجلنائية حلقوق اإلنسان جاء إما ناقصا احلماية موضوعأما األسباب املوضوعية فتعود إىل أن ما كتب يف         
 دراسة األمر الذي حيتاج إىل ، و هواأو عاما، فالباحث يف هذا املوضوع حيتاج اىل كم كبري من املراجع لنإطالع عليه

اجلنائية حلقوق اإلنسان بات موضوعا احلماية فإن اإلهتمام بمن جهة، و من جهة أخرى أكثر عمقا و ربطا هذا 
بالنظر إىل الدور الذي تؤديه أجهزة األمم املتحدة املختصة يف  من وجهة النظر الدولية و املتخصصة للدراسات األكادميية

و هذا كله من  تجال حقوق اإلنسان و ترقيتها أو تعزيزها بدليل إنشاء أجهزة حديثة تضاف إىل األجهزة اليت كانت قائمة
اإلنسان و تفعيلها و هذا من خالل اآلليات اجلنائية حلقوق احلماية  تعمل معا على توفريأجل خلق منظومة دولية 

 .من أجل محاية حقوق اإلنسان على مجيع األصعدة اإلجرائية

 اإلشكاليــة المطروحــة:

سالم يف اإللقد جاء  على الرغم من أن التشريعات السماوية كانت سباقة إىل موضوع محاية حقوق اإلنسان ، و        
إلغاء نظام الطبقات  احلريات مثل مبدأ املساواة و جسدت ضمانات ممارسة احلقوق وهذا الصدد بكثري من املبادئ اليت 

احلكم بني  ، كما جسد أيضا مبدأ العدالة و(4)" قو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةإت"يا أيها الناس لقوله تعاىل:
تبنت فإن القوانني الوضعية ، (5)"بالقسط..." ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء :الناس بالقسط لقوله تعاىل

 هل محت هذه احلقوق؟و  ؟عدالة الالسؤال الذي يطرح هل حققت  لكن  ،فال بأس من ذلك هبا،هذه املبادئ و تغنت 
 حقوق كذا ألبشع جرائم انتهاك ، ومتهاناال عتداء وإال أن اإلنسان ال يزال عرضة لال فعلى الرغم من كل ذلك

 ؟ احلماية اجلنائية هلذه احلقوق، فأين اإلنسان

، فإذا كان تعدد أنواع نوع احلماية لتحديد مسار الدراسةإن احلديث عن محاية حقوق اإلنسان يستدعي حتديد         
تصاهلا الوثيق اإلنسان إلأمهها هي احلماية اجلنائية حلقوق  ، فإن أخطرها وت حلقوق اإلنسان يدل على أمهيتهااحلمايا

                                                           

. 01سورة النساء اآلية    (  4(  
.02 سورة املائدة اآليــة    ( 5(  
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، فإن هذا عربة لغريه قانون العقوبات إذا كان اهلدف منه هو توقيع العقاب على اجملرم جزاء لفعله و، فنابشخص اإلنس
 ننسى أن هذه ، كما الب حقوق حبكم إنتمائه لدولة معينةيكتس ة إنسان تثبت له حقوق بالفطرة وتاجملرم يف حقيق

إمنا على الدستور يف حد  إعتداء ليس على حق الفرد فقط وعد ياملساس هبا  ررة يف الدستور وقاحلريات م احلقوق و
، توقيع العقوبة يف ذات الوقت اته و، فأمام هذا الوضع البد من إتباع إجراءات ميعنة حتمي الفرد كإنسان يف حد ذذاته

هل من رقابة  ؟ و إال أن السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد هل هذه اإلجراءات بالفعل حتقق محاية فعلية هلذه احلقوق
 ؟ مصداقية تضمن تطبيق هذه اإلجراءات جبدية و

  هكها تاليت تنهي فالدولة اليت يفرتض فيها محاية حقوق أفرادها  -و يف وقتنا الراهنهوكما -يف بعض األحيان         
يستدعي تدخل  وتسلبها منهم أو أن دولة تعتدى على حقوق أفراد دولة أخرى، فهنا األمر خيرج عن النطاق الداخلي  و

 أجهزة دولية لتقرير محاية حقوق هؤالء األفراد.

إذا كانت الدول املعاصرة  بناء على ما سبق فإن إشكالية البحث تربز وبشكل أدق من خالل السؤال التايل:        
قادرة على توفري  تسعى إىل حتقيق محاية جنائية حلقوق اإلنسان من خالل قوانينها الوضعية وإتفاقياهتا الدولية فهل هي

اجلرائم اليت  ما هو موقف هذه الدول من اإلنتهاكات اجلسيمة و ؟ و الدولية لتحقيقها اآلليات الوطنية و األجهزة و
 بية على إحرتام هذه احلقوق؟ا؟ فهل من آليات رق ستهدف اإلنسانت

 منهج الدراســة:

ت يمقارنة يف ذات الوقت لذلك إرتئ و وصف إىل حتليل وإن معاجلة موضوع ذا درجة كبرية من األمهية حيتاج         
يف  آليات محايتها و وصفا ملوضوع حقوق اإلنسان و اإلعتماد على املنهج الوصفي الذي يعد الوسيلة األكثر تعبريا و

حتليل الدور ، كما اعتمدت على املنهج التحليلي من خالل الفقه اإلسالمي ذات الوقت املقارنة بني القوانني الوضعية و
، مع اإلستعانة باملنهج النقدي يف  احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يه هذه اآلليات يف تجاالت حتقيقدكن أن تؤ الذي مي

اهلدف من اإلعتماد على هذه املناهج  كثري من األحيان من خالل القراءات النقدية لواقع حقوق اإلنسان يف العامل، و
 خمتلف أجزاء املوضوع.ترتبط بني  هو إحداث تكامل و

 الصعوبــــات:

املتخصصة يف  أهم صعوبة إعرتضتىن قله الدراسات الشاملة و ، وم أن كل حبث ال خيلو من الصعوباتكما نعل        
حلقوق اإلنسان بالدراسات املستحقة خاصة على املستوى الوطين مما جيعلها اجلنائية املوضوع إذ مل حيض موضوع احلماية 
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جدا أو تكاد تكون منعدمة باملقارنة مع التطور الذي عرفته أوضاع حقوق اإلنسان سواء على مستوى النصوص قليلة 
 القانونية أو على مستوى الواقع.

لذلك ، را وتأثريها املباشر على املوضوعضف إىل ذلك األحداث املتصارعة اليت وقعت يف العامل العريب مؤخ        
وقتا طويال  س باليسري، فاإلملام مبوضوع احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يتطلب جهدا كبريا وفالبحث يف هذا املوضوع لي

 دراسة معقمة. و

 خطة البحث:

 رتأينا تقسيم هذا البحث إىل بابني إاإلجابة عن اإلشكالية املطروحة  ومن أجل معاجلة املوضوع من كل جوانبه         
مبثابة مدخل إىل موضوع البحث و املتمثل يف احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان،و فيه تطرقنا إىل  هما فصل متهيدييسبق و

غريها من أنواع احلمايات، وبعد  ، كما مت التمييز بن احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان وماهية املوضوع من مجيع النواحي
من خالل هذا  و أن نبني مصادر هذه احلقوق، واجلنائية،  هذا التحديد كان ال بد أن نبني حقوق اإلنسان حمل احلماية

و الذي تناولنا الباب األول من هذا البحث الفصل التمهيدي فإن القارئ للبحث يكون فكر ة عن املوضوع، لينتقل إىل 
     اليت من خالهلا تتعرض حقوق اإلنسان  قواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان خالل مراحل الدعوى اجلزائية، و فيه
نسان من اقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلتفاال حرياته إىل املساس أو التقيد منها، موضحني موقف القوانني املقارنة و و

        ويل املسألة، أما الباب الثاين من هذا البحث فتناولنا فيه آليات احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان على املستوى الد
 عند آليات محاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر.، لنقف يف هناييته و الوطين
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        الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان. ىمدخل إل الفصل التمهيدي:

خلطورة أثاره، فهو يشمل تجموعة كبرية  موضوع حقوق اإلنسان من املواضيع اهلامة جدا، ذلك التساع مضمونه و        
.  عدم هبا واجملتمع و أيا كانت احلقوق البد من االعرتاف  ء إىلمنها املكتسبة حبكم االنتما من احلقوق منها الفطرية و

 .تلك احلقوق حمل محاية جنائية خاصة من طرف السلطة العامة، انتهاكها و

            العريضة لتسهيل الفهم  األطرمن أجل دراسة هذا املوضوع البد من وضع مدخل للدراسة حتدد فيه          
مبحثني نتناول يف املبحث األول ماهية  إىلالذي قسم  ،سنتناوله يف هذا الفصل التمهيدي هذا ما و ،االستيعاب و

 .احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان حمل الدراسة أما الثاين فنتناول فيه مصادراملوضوع 

األول: ماهية الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان.   المبحث  

تبيان أنواعها بنصوص جوفاء خالية من التطبيق بل البد من تقرير آليات  حقوق اإلنسان ويكفي تعداد  ال        
                                حتديد وسائل محايتها. تطبيقها يف الواقع ول

ن السؤال لك و حلقوق اإلنسان إحدى أهم أنواع احلمايات املختلفة املقررة حلقوق اإلنسان،تعترب احلماية اجلنائية          
  أخطرها؟ أهم أنواع احلمايات؟ بل و اعتربتملاذا  و ية اجلنائية حلقوق اإلنسان؟هي احلما ما، الذي يطرح يف هذا الصدد

 ؟ هل كل حق حمل محاية جنائية و

كل   األول تجاله مفاهيمي حددت فيه ،مطلبني إىلاملبحث الذي قسم  هذاسنجيب عن هذه األسئلة يف         
أما الثاين فحددت فيه حقوق اإلنسان حمل احلماية اجلنائية من خالل تبيان موقف  ،املصطلحات املرتبطة باملوضوع

                                     الداخلي. الصعيدين الدويل و القوانني الوضعية املقارنة على ة والشريعة اإلسالمي

مفهوم الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان. المطلب األول:  

حتديد املفاهيم املرتبطة باملوضوع أمر ضروري جيب البدء به يف أي حبث بغرض حتديدها حتديدا دقيقا ملعرفة         
 )الفرع الثاين(. هيم املشاهبة هلاإفرازها عن غريها من املفايتم  حىت)الفرع األول(  مضامينها عن طريق تعريفها معانيها و
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   تعريف الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان. الفرع األول:

البد أوال من حتديد مجيع املفاهيم املرتبطة باملوضوع  اإلنسان اجلنائية حلقوقتعريف دقيق للحماية  إعطاء من أجل        
 الكل.  إىلاجلزء وصوال  تعريفها، فنعرف( قصد اإلنسانحلقوق  احلماية اجلنائية - اإلنسانحقوق  -احلماية اجلنائية)

االصطالحي  سنحاول يف هذا الفرع إعطاء التعريف اللغوي و ، لذاكل مصطلح مكون للموضوع جدير باالهتمام       
   القانوين ليتضح املوضوع.و 

 أوال:الحماية الجنائية

اللغوي.  التعريف -1--  
تعريف الحماية.  -أ  

محى املريض أي منعه مما يضره  منه ، ومحاية بالكسر مصدر لفعل محى، يقال محى الشيء حيميه و غة:احلماية ل        
دفعت عنه  و(7)حاميت عنه حماماة، منعت عنه و ما وليه، حيمي حوزته و منه حامى احلمايا، و، (6) حتمي واحتمي  و

 .األذى
منعت منه من  محيته محاية إذا دفعت عنه و و ،يقرب محيت املكان جعلته محى أي حمضورا ال و حيميه محاية،يقال  و

 .(8)يقربه
يقال محى الشيء أو  منع و محاية مبعىن دفع و محى حيمى محيا و ، فهيأما ما ورد عن احلماية يف لسان العرب        

 .(9)منع غريه منه دفع عنه و ، إذامحاه
محى  ، و(10)عنه  أبعده  وحممية( الشخص أو الشيء من الشخص، منعه  محاية و محية و )محيا، و يقال محى و        

   .(11)القوم محاية، قام بنصرهم
 
 

                                                           
 .1291ه، ص 1117تجد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، الطبعة السادسة، مكتبة الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة     (6)

  . 152ص لبنان، بريوت، ، دار الكتب العلمية،األويلحممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، باب  الياء، فصل احلاء، الطبعة   (7)

سالمية، دون حممود حممد الطناحي، دون طبعة، املكتبة اإل حتقيق طاهر أمحد الزاوي و األثر، تجد الدين أيب السعادات ابن األثري، النهاية يف غريب احلدث و  (8)
 .119سنة نشر، ص

 .151م، ص 1771ه/1111مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر بريوت لبنان سنة (   9)

  .175املتقن، معجم مصور عريب عريب، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، دون سنة نشر، ص ( 11)

  201 ،ص 1771ألفبائي، الطبعة السابعة، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر،سنة  معجم عريب مدرسي للطالب ،القاموس اجلديد (   11)
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 .تعريف الجناية-ب-
جره  يقال جىن الذنب عليه جينيه جناية أي و جىن فالن على قومه جناية أي أذنب ذنبا يؤاخذ به، ،لغتا يقال        

 .(12)إليه
 ما  اجلرم و و كذلك الذنب اجلناية هي مستعارة من جىن الثمرة، و خر اجلناية مأخوذة من جىن ويف موضع آ        

 .(13)اآلخرة يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص يف الدنيا و

 التعريف الشرعي.-2-

"فعل  أهنا: كية علىعرفها املال و .(14)نفس" حل مبال أو ، سواءاحلنفية اجلناية بأهنا "اسم لفعل حمرم شرعا عرف         
  .(15)نفى" ، أوأو قطع ،قتل ، أوحبيث يوجب عقوبة فاعله حبد

         الزىن، و اجلرح، و القتل، هي: "اجلنايات املوجبة للعقوبة ثالثة عشر و بقوله: املالكي قسمها ابن جزي و        
عمل  و سب األنبياء و املالئكة، و ،سب اهلل و لزندقة،ا و احلرابة، و ،لبغيو ا السرقة، و شرب اخلمر، و ،لقذفو ا

 .(16)الصيام" ترك الصالة و و السحر،

احلنابلة نص و ، (17)اجلناية تجازا باعتبار أن اجلراح هي أكثر طرق الزهوق أطلق الشافعية مصطلح اجلراح على و        
با، األموال غصبا، و إتالفا، و هن األبدان جناية و مسوا ما كان على األبدان، فسموا ما كان على "التعدي على أهنا: على

 .(18)"جناية سرقة، و و

 .ةأو العقوبة الشديد ما توجب احلد أو التعزيرإذا فاجلناية هي 

                                                           
 . 1291حممد بن أيب بكر الرازي، املرجع السابق، باب الياء، فصل اجليم، ص  (12)

 151ابن منظور، مرجع سابق، ص (   11)

 . 22ص ، 1772دون طبعة، دار املعرفة ، بريوت، لبنان، سنة بمشس الدين السرخسي، املبسوط، (   11)

ة األويل، حتقيق حممد أبو عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة املوسوم، اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ،الطبع ( 11)
  . 122،ص  1772سنة لبنان، بريوت، ي ،الطاهر املعموري، دار العرب اإلسالم األحقان، و

  .221حممد بن أمحد ابن جزي، القوانني الفقهية، دون طبعة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دون سنة نشر، ص ( 16)

  . 215م، ص 1719ه/ 1221سنة مشس الدين الرملي، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، الطبعة األخرية، شركة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر (  17)

 1772ه/ 1117عالء الدين علي بن سليمان املرداوي،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، الطبعة األويل، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان سنة (  18)
 . 220م ص 
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    حبفظ املصاحل من جانب العدم،  ميكن تسميتها يف الفقه اإلسالمي م ، يقابلهاحلماية اجلنائية مصطلح قانوين        
يثبت  يكون بأمرين أحدمها ما يقيم أركاهنا و احلفظ هلا )أي املصاحل الضرورية( و " يقول الشاطيب يف هذا الصدد: و

 .(19)م"مراعاهتا من جانب العدذلك عبارة عن  ، واالختالل الواقع أو املتوقع فيهاالثاين ما يدرأ عنها  و قواعدها،

يعرب عن ذلك باجلزاء املقرر يف نصوص القرآن  فهي إضفاء احلماية التشريعية للمصاحل اليت يتوخاها الشارع و        
 الكرمي.

التعريف القانوني:-1-  

حىت  أثارها و سواء الوطنية أو الدولية تناولت مسألة احلماية اجلنائية باختالف أنواعها و مجيع القوانني الوضعية        
 باختالف املوضوع أو احلق حمل احلماية.

 الضمانات الالزمة للدفاع عن احلقوق املقررة مبوجب القانون. فاحلماية قانونا هي توفري اآلليات و        

 أغلب التشريعات املقارنة.  ، حسب(20)املخالفات ع اجلرائم بعد اجلنح وأما اجلناية فهي أخطر أنوا         

الدفاع عن حق  إىل وسائل هتدف" قانوين يراد به حسب معجم املصطلحات القانونية: ، مصطلحاحلماية اجلنائية       
 .فاحلق معرتف به مسبقا قبل تقرير وسائل محايته .(21)ما أو وضع معني"

اليت يتوصل هبا املشرع لوقاية  واإلجرائيةتجموعة القواعد اجلنائية املوضوعية  بأهناكذلك احلماية اجلنائية  عرفت  و      
فرض جزاء جنائي على من خيالف ذلك ل مصلحة معينة ضد املساس الفعلي أو احملتمل و أو بوجه عام مال شخص أو

 .(22)هذا املساس أو اتصل هبذا املساس بشكل أو بأخر أو جزاء إجرائي على العمل اإلجرائي الذي انطوى على

املشرع حلماية الشخص من كل اعتداء حاصل  اقرره فمن خالل هذا التعريف يتبني لنا أن قواعد احلماية اجلنائية        
         نائي بشقيه املوضوعي نفسه أو ماله أو حىت مصاحله احملمية مبوجب القانون اجل لىفعال أو حمتمل الوقوع سواء ع

 اإلجرائي. و

 
                                                           

  . 2بد اهلل دراز، دون طبعة ،دار املعرفة ،بريوت ، لبنان، دون سنة نشر،صأبو إسحاق إبراهيم بن  موسي الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة ، حتقيق ع ( 19)

 جنح و تقسم اجلرائم تبعا خلطورهتا إىل جنايات و ملتمم، املتضمن قانون العقوبات:"ا املعدل و 1711يونيو  2املؤرخ يف  151-11من األمر 29املادة  (21)
 أو اجلنح أو املخالفات." خمالفات وتطبق عليها العقوبات املقررة للجنايات

  . 929ص  ، 1775معجم املصطلحات القانونية ، جريار كونرو، ترمجة منصور القاضي، الطبعة األويل، املؤسسة اجلامعية للدارسات، بريوت لبنان سنة ( 21)

  . 02ص 2002األويل، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية مصر سنة  حممد صاحل العاديل، احلماية اجلنائية اللتزام احملامي باحملافظة علي أسرار املهنة ، الطبعة( 22)
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 ثانيا:حقوق اإلنسان. 

 ، إال أنإنسانيتهحبقوق تنبع من قوق اإلنسان قيم رفيعة يكتسبها الفرد بوصفه إنسانا، ومبقتضاها يتمتع إن حل       
وجهة النظر  مرد ذلك االختالف إىل و حىت القانونني اختلفوا يف حتديد مفهوم حقوق اإلنسان و بل املفكرين والفقهاء 

 فكل ينظر إليها من جهة معينة أو زاوية ضيقة أو أخرى واسعة أو هدف أو غاية حمددة تتفق مع ميوله.

التعريف اللغوي: -1-  

فالعبارة تتكون من  حقوق اإلنسان عبارة مركبة من لفظني أو جزئني ال يدرك معناها إال بادراك كل من أجزائها،         
 "إنسان" الذي هو موضوع هذه احلقوق. لمةكلمة "حقوق" و ك

 : الحقوق-أ-

مجعه  هو نقيض الباطل، و ، ووصحته الشيءإحكام  هو يدل على احلاء القاف، أصل واحد و :لحق لغةا         

حقه  واحد منهما احلق فإذا غلبه قالادعى كل  خاصمه و إذاحاق فالن فالنا ، وجب الشيءحق  حقان، و حقوق و
 .(23)يقال احتقوا يف الدين إذا ادعى كل واحد احلق  ، وأحقه و

 :جل عز واهلل قال  تعايل: وأمساء اهلل تبارك  أوال اسم من كثرية، فهوقد استعمل احلق يف لغة العرب مبعاين          
 .(24)"فذلكم اهلل ربكم الحق فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى تصرفون"

   حق الشيء أي ثبت  يقال: وجبه وحقا أي أثبته و أ حق اهلل، األمر الوجوب، يقال: احلق الثبات ومن معاين        
احلق  خالف الباطل و الصدد احلق ايف هذ اجلوهري يقول  و ،احلق ما يقابل الواجب احلق ضد الباطل و و ،و وجب

 . (25)يقال هذه حقىت أي حقي حلقة أخص منه وا وواحد احلقوق 

 الباطلكذا هو ضد  و ،القرآنهو  و من صفاته، احلق من أمساء اهلل تعايل أو :أبادييف نفس الصدد قال الفريو  و        
احلق  . و(26)اجلزم و واحد احلقوق و ،الصدق و ملوجود الثابتا و امللك و ،املال اإلسالم و العدل و األمر املقضي و و

 .يقال حقه أي نصيبهالنصيب، ف على أيضا يدل

                                                           
.17، صابن منظور، املرجع السابق  ( 23 ( 

.22سورة يونس اآلية   ( 24 ( 

. 1110الرازي، املرجع السابق، باب الياء، فصل احلاء،ص   ( 25 ( 

.1127تجد الدين حممد بن يعقوب، املرجع السابق، ص  (  26 ( 
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 اإلنسان:-ب-

يقال كذلك أن الكلمة  البشر الواحد ويقال انس بالكسر وسكون النون، و أي ورد يف املعاجم اللغوية "اإلنس"        
أسم  تدل على الكلمة يف اللغة تعىن أوف ،مجعها أناس و ،خلقا الراقي ذهنا و هو الكائن احلي املفكر أصلها أنس و

ال يقال هلا  (  وإنسان) فيقال للرجل )إنسان( و يقال للمرأة كذلك ،(27)معا جنس يطلق علي الذكر واألنثى
 .(28)(ة)إنسان

 :التعريف الشرعي -2-

 الحقوق:-أ-

عديدة متمايزة ذات دالالت يف معان  كثريا يف مواضيع خمتلفة وسم احلق  إ اإلسالمياستعمل علماء الفقه         
أما الشيخ على  ، (29)اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا""احلق هو  قد عرفه مصطفى الزرقاء بأنه: و خمتلفة،

 (30)شرعا" مصلحة مستحقة"احلق  الذمة" فقد عرف احلق بأنه: اخلفيف يف كتابه "احلق و

 :ثالثة اإلسالميةحقوق العباد باعتبار أن أقسام احلقوق يف الشريعة  إىلمصلحة يصح بالنسبة  تعريف احلق بأنه         
فإذا كانت املصلحة تصح حلقوق العباد فإهنا ال تصح  ،حقوق مشرتكة تعايل، و هلل سبحانه وحقوق  و حقوق العباد

 .(31)أن يكون له يف حقوقه مصلحة تعايل فهو منزه على ة هلل سبحانه وبالنسب

 اإلنسان: -ب-

لقوله  الذي خلقه لعبادته، اإلنسانهو  و األرضالعمار تعاىل الذي خلقه اهلل  هو اإلنسان ،من الناحية الشرعية    
اإلنسان هو الذي جعله اهلل خليفة يف األرض  و (32)اإلنس إال ليعبدون" ما خلقت الجن و وتعايل يف كتابه الكرمي  :"

 هو املعين كذلك باحلقوق. التفكري و التفضيل بالعقل و عليه هو املعين بالتكرمي و و

                                                           
  .21، ص1792على الفيومي املقرى، املصباح املنري، اجلزء األول، دون طبعة، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان سنةأمحد بن حممد بن  ( 27)

  . 21املرجع السابق، ص الرازي ، ( 28)

 .10، ص 1779الطبعه األوىل، دار القلم، دمشق، سوريا سنة مصطفى أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام، اجلزء الثالث،   (29)

  . 02ص  ،2010 سنةدار الفكر العريب، القاهرة، مصر  ،الطبعه األوىلذمة ، علي اخلفيف ،احلق و ال ( 11)

  .22، ص 2002جامعة نايف للعلوم األمنية الرياض سنة دور احملكمة اجلنائية الدولية يف محاية حقوق اإلنسان، بن احلميدي العتييب، بندر بن تركي ( 11)

 . 51اآلية  رياتذسورة ال ( 12)



13 
 

أما عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم فقد شرعها اهلل سبحانه و تعاىل، خالق اإلنسان و ليس ألي أحد أيا كان أن     
بإرادة  يعطلها أو ينهكها، كوهنا حقوق مقدسة و هلا حصانة ذاتية ال تسقط بإرادة الفرد تنازال عنها، و ال حىت

نظرهتا حلقوق اإلنسان عن القوانني الوضعية، فهي مل تعتربها  و بذلك متيزت الشريعة اإلسالمية من حيث ،(33)اجملتمع
   فرائض أقرها اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي. تجرد حقوق و إمنا هي واجبات و

 ثالثا:التعريف القانوني.   

فظهرت  الفقهي، واحد منهم تعريفه حبسب انتمائه حيث حاول كل ،هاء القانون يف تعريف احلقختلف فققد إ        
  بذلك عدة نظريات يف هذا الصدد.

 النظرية الشخصية أو نظرية اإلرادة:-1-

خيوله القانون لشخص من األشخاص يف  إراديةيعترب احلق قدرة أو سلطة  إذ "سافيين "تزعمها الفقيه األملاين         
القانون ألهنا هي  إياهاحرة يف استعمال أو عدم استعمال امليزة أو امللكة اليت منحها  اإلرادةبالتايل فان  نطاق معلوم و

 .جوهرهمعيار وجود احلق يف 

ختوله أن جيرى عمال  حيميها و ا القانون ولشخص يعرتف هب إراديةفاحلق عند أصحاب هذه النظرية سلطة          
حرمان   هذا الربط قصورا ألنه سيؤدي إىليف اإلرادة و وجود احلق علىذا التعريف أنه علق ه و ما يؤخذ على ،(34)معينا

 .(35)اجملنون من احلق تام لبعض األشخاص الذين تنعدم لديهم اإلرادة كالصغري غري امليز و

 النظرية الموضوعية أو نظرية المصلحة: -2-

       دية أو معنوية يعرتف هبا القانونمااحلق عندهم يستهدف مصلحة معينة  و ،"كابيتان"و  "اهرنج"تزعمها         
معرتف  ألهنافاملصلحة حممية  فهذه النظرية تعترب املصلحة معيارا لوجود احلق يف حني أهنا الحقة لنشوئه، ،(36)حيميها  و

 .ذاته ليست احلق يف  ، فاملصلحة هي الغاية من احلق وجوهر احلق ليس ألهنا هبا كحق يستأهل هذه احلماية  و

 
                                                           

 دون طبعة-دراسة مقارنة-الدكتور مدهش حممد أمحد عبد اله املعمرى، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يف ضوء أحكام القانون الدوىل و الشريعة اإلسالمية ( 11)
.12 ص 2009،املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية مصر سنة   

.12 ، ص1725ق بوجه عام، دون طبعة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر سنة الدكتور حممد حسنني، الوجيز يف نظرية احل( 11)   

.12حممد حسنني، املرجع السابق، ص الدكتور  (  35 ( 

.11حممد حسنني، املرجع السابق، ص الدكتور  (  36 ( 
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 النظرية المختلطة:-1-

غري من أنصاره الفقيه"سايل"و"ميشور"،  وتلتقي فيه اإلرادة باملصلحة  جيمع هذا االجتاه بني االجتاهني السابقني و        
اجتمعت يف هذه النظرية االنتقادات املوجهة للنظريتني  و ،اإلرادة أو املصلحةأهنم اختلفوا فيما بينهم حول مسألة تغليب 

 .(37)السابقتني

 النظرية الحديثة: -1-

أن احلق هو سلطة يقررها القانون وحيميها لشخص معني يكون له مبقتضاها أن  الذي يري يتزعمها "دابان" و         
 .(38)يستأثر بإجراء عمل أو أن يلزم أخر بأداء عمل حتقيقا ملصلحة له مشروعة

اليت قد تثبت  يكتسب احلقوق و وااللتزامات  يتحملالذي يف القانون ذلك الشخص الطبيعي اإلنسان أما          
 حىت للجنني يف بطن أمه.

عددت لذلك ت فلم تضع املعاهدات و املواثيق الدولية تعريفا موحدا حلقوق اإلنسان، واإلنسان حقوق أما عن          
 آدميون"بأهنا احلقوق اليت يعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا هبا ألهنم  :اإلنسانفعرف بعضهم حقوق تعريفات الفقه، 

هذه  ال يستأذن فيها السلطة العامة و ذه احلقوق ليست منحة من أحد وأي أن ه اإلنساينينطبق عليهم الشرط  و
 .(39)ال متنعها" األخرية ال متنحها و

القاسم املشرتك بني بذلك  هي و  ،فطرية تولد مع اإلنسان ق اإلنسانما نستنتجه من هذا التعريف أن حقو          
تجموعة احلقوق الطبيعية اليت ميتلكها " هو ما يتفق مع التعريف التايل: و ،ا تثبت لكل إنسان حبكم إنسانيتهألهن اإلنسانية

انتهكت من قبل لو  ول أكثر من ذلك ان مل يتم االعرتاف هبا، ب موجودة واليت تظل  اللصيقة بطبيعته و اإلنسان و
 .إمنا اإلنسان يف حد ذاته العامة وتبقى موجودة ذلك أن أساس وجودها ليست السلطة  ،(40)السلطة العامة"

    يكتسبها اإلنسان حبكم انتمائه للمجتمع احلقوق اليت  استبعداما يعاب علي هذين التعريفني السابقني أهنما         
 باإلنسان.اقتصر على احلقوق اللصيقة  و

                                                           
. 111 ،ص 1772اجلزائر سنة  مطبعة دحلب، ، موجز املدخل للقانون، دون طبعة،دنوينالدكتورة هجرية ( 17)   

.12سابق، ص الرجع املحممد حسنني، الدكتور (  38( 

  . 02ص  ، 1722عمان األردن سنة  دار حامد،، الطبعة األويل حرياته األساسية، الدكتور فيصل الشنطاوي، حقوق اإلنسان و( 19)

. 02 ص ، 1721طرابلس لبنان سنة  جروس بريس، ،يلحقوق اإلنسان، الطبعة األو  الدكتور حممد سعيد تجدوب، احلريات العامة و( 11)   
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قد يرتبط مفهوم حقوق اإلنسان باحلريات العامة، على أساس أن حقوق اإلنسان ليست إال اصطالحا جديدا         
     تبعا هلذا املفهوم فانه يتم حصر حقوق اإلنسان باحلرية  و ،احلريات العامة يعطى ملا عرف حىت اآلن باسم احلقوق و

هو  ،(41)تعرب هبا مجاعة من الناس عن موقفها من قضية ما،بغية حتقيق مصلحة معينة" "وسيلة بأهنا:اليت ميكن تعريفها   و
فاحلقوق ليست   ،يف التأمني االجتماعي مبعىن احلرية كاحلق  نقد كون أن هناك من احلقوق ال تأيتتعرض للاملوقف الذي 

غري أن  ،(42)توجه ضد الدولةمن أن حيصر يف نطاق ضيق متعلق باملمارسات اليت  كاحلريات و مفهوم احلريات أوسع
تتجاوز النطاق الضيق للحريات العامة لتشمل نطاقا أوسع  اإلنسانفحقوق  هناك من اعترب أن احلق أوسع من احلرية،

يف حني ينصرف مضمون  سواء يتم االعرتاف هبا من قبل النظام القانوين أم ال، اإلنسانيةما تفرضه الطبيعة  إىلميتد 
ذلك ميكن القول أن احلريات العامة   على و ،قبل القانون الوضعي املعرفة بدقة من مجلة من احلقوق احملددة و إىلاحلريات 

 .(43)عامةكافة هي حريات   اإلنسان، بينما يتعذر القول أن حقوق لنإنسانكلها تعد حقوقا 

يتمتع هبا الفرد بسبب طبيعته البشرية أو  النعم اليت تلك اإلمكانيات أوهي  اإلنسانكن القول بأن حقوق مي        
 هذه احلقوق هي حمل للحماية اجلنائية كما سنرى الحقا. عضويته يف اجملتمع و

 ثالثا:الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان .

حلقوق اإلنسان، يبقى أن نعرف احلماية اجلنائية حلقوق  تعريفا، للحماية اجلنائية وأن أعطينا  لقد سبق و         
    اإلنسان كمفهوم واحد.

أخطر أنواع احلماية القانونية على اإلطالق ألهنا متس بكيان اإلنسان وحرياته  تعد من أهم واحلماية اجلنائية         
اليت  احلقوق املشرتكة و محاية املصاحل و الذي يهدف إىل القانون اجلنائي،هي وسيلة هذه احلماية اجلنائية  و املختلفة،

سواء كانت تلك املصاحل مادية أو معنوية مادام أهنا  -خاصة احلماية اجلنائية  -يرى املشرع أهنا جديرة باحلماية القانونية 
مة العدل بني أفراد ها عن طريق ما إقا و ،سكينة اجلماعة استقرار و كل ذلك من أجل حتقيق أمن و و ،مصاحل عامة

استعماال حلق اجلماعة العقاب  أداة السلطة يف التجرمي و ردع باعتبارها إلزام و وسائل قهر و من ،تقرره القوانني العقابية
 استقرارها و طمأنينتها. يف العقاب بتجرمي كل سلوك ترى فيه إخالال بأمنها و

                                                           
.21 بندر بن تركي، املرجع السابق، ص(  41 ( 

.21 بندر بن تركي، املرجع السابق، ص(  42 ( 

. 17 ،ص 2007/2010سنة  آليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية، نادية خلفة، أطروحة دكتوراه،( 11)   
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جرائي )قانون العيه املوضوعي )قانون العقوبات( و اخبصوصية تتجلى يف موازنته بفر فالقانون اجلنائي يتميز         
فعال يعده القانون جرمية  رتكبامة، و من املعلوم أن الفرد إذا ااجلزائية( بني املصلحة اخلاصة و املصلحة الع اإلجراءات

ا ضمانا حلق اجلماعة، كما أن املتهم جيب أن فال بد من إجراءات عقابية تقابلها و ال بد من تنفيذ العقوبة املقررة هل
ارتكابه اجلرمية و بالتايل عدم  يضمن حقه عند اإلهتام ليدفع عنه اجلرمية و ليثبت براءته و حيقق مصلحته الفردية بعدم

 .(44)ستحقاقه للعقابا

مبدأ  و (45)اجلنائي كمبدأ الشرعيةاملبادئ املنصوص عليها يف القانون  حلماية اجلنائية هي تجموعة من القواعد وا        
ن اختاذ كافة اإلجراءات لتطبيقها، اليت ال بد م غريها، و وتطبيق القانون األصلح للمتهم  و حىت تثبت إدانته، بريءرم اجمل

حلماية مصاحل كان املشرع قد عدها من املصاحل اجلديرة باحلماية فيقوم بتحديدها بالنص  ذلك أن التجرمي يقوم أساسا
عليها يف القانون و مقدرا هلا درجة احلماية اليت تستحقها، و إن النص القانوين إمنا يدور مع املصلحة اليت حيميها وجودا 

د إنتفاء علة التجرمي فإن النص القانوين يفقد مربراته  و عدما و تعديال، فعندما تفقد املصلحة جدارهتا بتلك احلماية عن
 .(46)كذلك

إن احلماية اجلنائية تعين سعي املشرع حنو توفري احلد األقصي من احلماية لطائفة من املصاحل األساسية و القيم       
يتها مباشرة ألهنا قد تعد اجلوهرية يف اجملتمع، فلكل قاعدة من قواعد القانون غاية تستهدفها و مصلحة تصبغ عليها محا

مبا  ،ضرورة من ضرورات أمنه أو مصدرا من مصادر تطوره و إرتقائه أو قيمة من القيم اليت يعدها املشرع جديرة باحلماية
 .(47)ستقرار القانوين يف اجملتمع و ضبط السلوكيق العدالة و االهتدف إليه من حتق

لكن اإلشكال الذي يطرح يف هذا الصدد:إذا كانت احلماية  و اإلنسان،كل هذه املبادئ تعترب ضمانات حلقوق         
فكيف له أن ميس حبرية اإلنسان أو يعرضها للخطر أو  اإلجرائي، اجلنائية مطلوبة أمام القانون اجلنائي بشقيه العقايب و

للحرية أليس يف اإلعدام مساس االنتهاك من خالل العقوبات املقررة فيه،كعقوبة اإلعدام أو غريها من العقوبات السالبة 
 ؟ يف العقوبات السالبة للحرية مساس حبق اإلنسان يف احلرية و حبق اإلنسان يف احلياة ،

بل هناك محاية جنائية دولية  التشريعات العقابية الداخلية فقط، ائية حلقوق اإلنسان ليست حكرا علىاحلماية اجلن        
وضعتها  اليت ولتجريد ا ملتصفة بالعمومية و"تجموعة القواعد القانونية ا لكباش بأهنا:اليت يعرفها األستاذ خريي أمحد ا و

                                                           
72  ، ص2009منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر سنة  الدكتور عبد احلكيم ذنون الغزال، احلماية اجلنائية للحريات الفردية"دراسة مقارنة"، ( 44 ( 

ال عقوبة أو  جرمية و"ال  اليت تنص: ، و2010، املتضمن قانون العقوبات طبعةو املتمماملعدل  1711يونيو  2املؤرخ يف  151-11املادة األويل من األمر( 11)
  تدبري أمن بغري قانون."

. 75الدكتور عبد احلكيم ذنون الغزال، املرجع السابق، ص  ( 46 ( 
 )47 75نون الغزال، املرجع السابق، صالدكتور عبد احلكيم ذ  (
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شارعه حلماية حقوق اإلنسان احملكوم من عدوان السلطة العامة يف حدها  اجلماعة الدولية يف صورة معاهدات ملزمة و
   . (48)رقابة دولية خاصة" التميز حتت إشراف و عدم اليت متثل القاسم املشرتك بني بين البشر يف إطار املساواة و األدىن و

أن قواعد احلماية اجلنائية كغريها من القواعد القانونية األخرى تتصف خباصييت ما يستنتج من هذا التعريف         
ات شكل معاهد هلا صفة اإللزامية ألهنا أتت على و العمومية فهي موجهة جلميع الناس بصفاهتم ال بذواهتم، التجريد و

 سان من عدوان السلطة العامة .غرضها الوحيد هو حقوق اإلنسان كإندولية 

حتقيق احلماية اجلنائية الدولية اعتمادا علي هذا املفهوم يتطلب فهم حقيقة هذه القواعد القانونية اجملرمة بشقيها         
وجه التحديد مبادئ  منها على اجلنائي وساسية للقانون اإلجرائي، كما يتطلب معرفة أهم املبادئ األ املوضوعي و

رجعية يف مبدأ عدم ال كمبدأ الشرعية يف القانون الدويل اجلنائي و(  49)ملبادئ اجلنائية األخرىا االختصاص املكاين و
 مبدأ حتديد العقوبة .... و ،القانون الدويل اجلنائي

الوكاالت املتخصصة  اإلجراءات اليت تتخذها األمم املتحدة و"تجموع  تعرف كذلك احلماية اجلنائية الدولية بأهنا        
 وقلدراسة أوضاع حقوق اإلنسان يف بلد ما هبدف بيان مدي التزام سلطات هذا البلد بقواعد القانون الدويل حلق

 .(50) اإلنسان"

وق و الرافد األساسي للقواعد ثل أحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان باعتبارها املصدر الدويل هلذه احلقمت        
حكام االتفاقيات الدولية تشريعاهتا مع أ األطراف مبالئمةفتحتوى مجيعها على نصوص تلزم الدول  ،مائيةالقانونية احل

 .(51)اللجنة املعنية برصد تطبيقها رير دورية عن تطبيق االتفاقية إىل،كما تلزم الدول بتقدمي تقااملعنية

ان يف مواجهة أن اإلشكالية يف موضوع حقوق اإلنسان ال تتعلق بالقواعد أو املبادئ املقررة حلماية اإلنس غري        
يطرح إذا   املشكلاالعتداء، و لكن تتصدى هلذا  الدولة تتدخل عن طريق القضاء و حقه، فهنا إنسان أخر اعتدى على

 كان املعتدى هو السلطة العامة ؟

      

                                                           
. 12ص  ،2002مصر سنة  املعارف، اإلسكندرية،ه، منشأة دون طبع -دراسة مقارنة -إلنسان محد الكباش ، احلماية اجلنائية حلقوق اأالدكتور خريي  ( 18)   
.102بندر بن تركي، املرجع السابق، ص  ( 19)  

سرتاجتية، الدكتور باسل يوسف باسل، "سيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية حلقوق اإلنسان"، تجلة صادرة عن مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإل(  11)
.22، الطبعة األوىل، ص  17العدد   

.102/102ص بندر بن تركي، املرجع السابق،  (  51 ( 
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ظائفها مبا يقتضيه من  حيل إال بوضع معايري حتدد العامل الفاصلة بني تدخل الدولة الالزم الجناز وهذا املشكل ال    
 . (52)هذه احلرية بني التدخل الذي يعد عدوانا على و وضع قيود على احلرية الفردية

ليس حلماية  ينما وجد، وأ االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وضعت حلماية اإلنسان يف حد ذاته أينما كان و         
يف نفس الوقت أجهزة  آليات حلماية حقوق اإلنسان و يف سبيل حتقيق ذلك البد من إجياد معايري و السلطة احلاكمة، و

 رقابة خمتلفة.

 .نائية عن غيرها من أنواع الحمايةالفرع الثاني:تميز الحماية الج

أصبحوا يتناولوهنا  فقط، بلشرح محاية حقوق اإلنسان علي املستوى الوطين أو الداخلي  يعد الفقهاء يتناولون مل        
 سواء على الصعيد العاملي أو على الصعيد اإلقليمي.يف القانون الدويل العام 

ذلك ل و (53)مث إن احلماية الداخلية أو الوطنية حلقوق اإلنسان مازالت هي احملك األساسي لتفعيل هذه احلقوق        
 :بأنه ألن احلق ال يتحقق بدون وسائل حلمايته لذا قيل يف تعريفه سابقا املقررة حلقوق اإلنسان،تعددت أنواع احلمايات 
     سواء كانت محاية دستورية أو إدارية أو مدنية  أو نقابية أو جنائية ... مصلحة حيميها القانون،

املقررة حلقوق اإلنسان كي تظهر جليا احلماية اجلنائية حلقوق  سوف نبني يف هذا الفرع بعض أنواع احلماية        
 اإلنسان موضوع الدراسة عن غريها من احلمايات األخرى.

 اإلنسان.أوال:الحماية الدستورية لحقوق  

نظمتها على الصعيد  هتمت إعالنات حقوق اإلنسان و املعاهدات و االتفاقيات الدولية حبقوق اإلنسان وإ        
الدويل، إال أن ذلك غري كافيا لضماهنا و تقريرها ما مل يتم النص عليها يف التشريعات الوطنية و صياغتها يف شكل قوانني 
داخلية ملزمة، كما أن القواعد القانونية اليت يرد النص عليها يف الدستور تشكل أكرب ضمانة هلذه احلقوق، ملا تتصف به 

          السمو على باقي القواعد، و هلذا فان خمتلف دساتري دول العامل نصت على حقوق اإلنسان  هذه القواعد من
     .  (54)و حرياته

                                                           
.11خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص الدكتور (  52(  

الدولية، دون طبعة، املكتب العريب احلديث اإلسكندرية مصر  طرق محايتها يف القوانني احمللية و تأليف خنبة من أساتذة القانون، حقوق اإلنسان، أنواعها و  (11)
 .121ص  ،2002سنة 

حرياته و دور شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزها،دون طبعة، دار الثقافة  على عليان حممد أبو زيد، حقوق اإلنسان و تأليف على حممد صاحل الدباس، و  (11)
. 21، ص 2005للنشر و التوزيع، عمان، األردن سنة   
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غريها من  القوانني و تأتى اإلنسان، حىتمعايري مبثابة العناوين املبلورة ملاهية حقوق  لقد رسم الدستور مبادئ و        
عدم خرق ما قرره  الدستور لتتوىل مهمة بيان حقوق اإلنسان وتعدادها يف إطار احرتام والتشريعات األدىن مرتبة من 

    .(55)الدستور

حقوق  ، و الذي نص على(56)احلريات الدستور اجلزائري فقد عنون الفصل الرابع منه باحلقوق و رجعنا إىل إذا        
كذلك دستور  و ـ،املبادئ الدستورية ملبدأ مسو الدستور وطبقا  عدم انتهاكها أكد على احرتامها و اإلنسان من جهة و

أما الدستور العراقي فقد  ، (57)الواجبات العامة مجهورية مصر العربية فقد عنون الباب الثالث منه باحلريات و احلقوق و
 كان أكثر تفصيال فقسم احلقوق إىل  حيث ،(58)احلريات اإلنسان يف الباب الثاين حتت عنوان احلقوق وتناول حقوق 

    االجتماعية  السياسية أما الفرع الثاين فتناول فيه احلقوق االقتصادية و الفرع األول تناول فيه احلقوق املدنية و فرعني،
احلقوق السياسية و  املتعلقتني باحلقوق املدنية و 1711الثقافية متماشيا يف ذلك مع االتفاقيتني الدوليتني لسنة  و

 الثقافية. االجتماعية و االقتصادية و

مبادئ دستورية عامة تضمن حقوق  حرياته، فهناكباإلضافة إىل نص الدساتري على حقوق اإلنسان و         
من قيام الدولة اإلنسان:كمبدأ الفصل بني السلطات و الذي يعترب أهم ضمانات حقوق اإلنسان ملا يرتتب عليه 

تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة التشريع و التنفيذ و القضاء، مما يضمن حسن سري مصاحل القانونية اليت 
مبدأ مسو الدستور و الرقابة على ، و كذلك (59)الدولة محاية حقوق اإلنسان ومنع كل تعسف أو جتاوز يف السلطة

 دستورية القوانني سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية.

 ارية لحقوق اإلنسان.ثانيا:الحماية اإلد
فاحلماية اإلدارية ع احلماية املقررة حلقوق اإلنسان، ال تقل أمهية عن باقي أنوا حلقوق اإلنسان  اإلداريةإن احلماية         

   اإلجراءات  هي يف ذات الوقت متثل الوصول إليها وترسم له سبل  متثل احلدود القانونية اليت حتمي حقوق اإلنسان و
من عقبات ، و إزالة  كافة  ما يعرتضها العمل على منوها قاء تلك احلقوق والوسائل الالزمة اليت حتافظ علي ب النظم و و

 .  (60)حتول دون بلوغ أهدافها

                                                           
. 229خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق،ص،(  11)  

.2002نوفمرب  15( املؤرخ يف 17/02العدل مبوجب القانون رقم ) 2002، لسنةالدستور اجلزائري (16)  

. 2011يناير  12ة الصادر بتاريخ دستور مجهورية مصر العربي( 17)  

 )  . 2005أكتوبر  12الصادر بتاريخ  الدستور العراقي  (18

.21أبو زيد، املرجع السابق، ص على عليان حممد  تأليف على حممد صاحل الدباس، و (  59 ( 

.227السابق، ص  ، املرجعخنبة من أساتذة القانون(  60 ( 
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 عموما تتحدد احلماية اإلدارية حلقوق اإلنسان يف النقاط التالية:        

 شكواه. ما يعرف حبق اإلنسان يف خماطبة السلطات اإلدارية من خالل تقدمي هو ، واحلق يف الشكوى -

 حق اإلنسان يف التظلم . -

 حق اإلنسان يف البيئة النظيفة الصاحلة للحياة . -

 ثالثا:الحماية المدنية لحقوق اإلنسان.

وق الشخصية سواء ما تعلق منها تناول القانون املدين معظم احلقوق العينية األصلية و التبعية و كذا احلق        
متلكها و يف التصرف فيها يف إطار القانون، غري أن اإلشكال يف باألشياء العقارية أو املنقولة، و اليت يكون اإلنسان حرا 

 يف حالة حصول اعتداء أو جتاوز على حق يقرر القانون املدين أحكامه. يطرح 

، و املتمثلة يف إمكانية املطالبة الكفيلة لدفع التعرض الصادر عن الغرييضمن القانون لصاحب احلق الوسائل         
 هو ما يعرف باحلماية املدنية.   باحلق عن طريق رفع دعوى مدنية طبقا لقانون اإلجراءات املدنية، و

يضعها النظام يف  تعرف احلماية املدنية حلقوق اإلنسان بأهنا: تجموعة اإلجراءات و الدعاوى غري اجلزائية اليت         
 .  (61)دولة ما حلماية حقوق احلائز النظامية ضد أي تعرض أو هتديد أو إضرار هلذه احليازة

 المطلب الثاني:حقوق اإلنسان محل الحماية الجنائية.

ن مصدرها ديين أو وطين أو دويل، فا كما سبق القول هو هدف احلماية اجلنائية سواء كانكان اإلنسان    إذا        
 حقوقه اليت يتمتع هبا هي حمل هذه احلماية اجلنائية.

حقوق اإلنسان، هي كل ما جيب أن يعرتف به لنإنسان أينما كان أو وجد من ميزات رفيعة تفرضها طبيعته         
سبب بذلك القاسم املشرتك بني بين البشر دون متيز بينهم ألي هي  و ،ضع القانون شروط التمتع هبادون أن ي اإلنسانية

 .فهي لصيقة باإلنسان (62)من األسباب

                                                           
الدكتور على حممد  عبد اهلل بن راشد بن حممد التميمي، احلماية املدنية و اجلنائية للحيازة، دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، رسالة ماجستري، حتت إشراف( 61)

. 52، ص2005ة قسم العدالة اجلنائية ،الرياض سن العربية للعلوم األمنية،حسنني محاد، جامعة نايف   

.11 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور (  62 ( 
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باملقابل يتمتع حبقوق أساسها  حبكم انتمائه جملتمع معني فانه حتما خيضع لقوانني و تنظيمات خاصة و ه وغري أن        
 عضويته يف اجملتمع.

  .(63)هي تلك النعم اليت يتمتع هبا الفرد بسبب طبيعته البشرية أو عضويته يف اجملتمع عليه فحقوق اإلنسان و        

 أمام اختالف الفقهاء واملفكرين يف تقسيمات احلقوق و أنواعها نتسأل عن ماهية احلقوق حمل احلماية اجلنائية؟        
 ا حبكم انتمائه يف اجملتمع؟هل هي احلقوق اللصيقة باإلنسان حبكم إنسانيته أم احلقوق اليت اكتسبه

الدكتور خريي أمحد الكباش يف كتابه "احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان" أن املقصود حبقوق اإلنسان حمل  رىي        
احملكوم من عدوان السلطة العامة داخل الدولة  اإلنسانتلك احلقوق املقدسة اليت يتعني محايتها لصاحل  " احلماية اجلنائية:

ففيما ، (64)..."اإلنسانونة لقانون حقوق ليت وردت يف القواعد الدولية املكا بأحكامها و اإلنساناليت ختاطب هذا 
من الرجوع  لنإجابة على هذا التساؤل ال بد ؟ خارجية تتمثل هذه احلقوق املقدسة اليت حتظى حبماية جنائية داخلية و

 املكونة لقانون حقوق اإلنسان.القواعد الدولية  إىل

أول وثيقة دولية خصصت بأكملها  1712ديسمرب 10ميثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف:         
  و بلورة حقوق اإلنسان نتاج مسرية طويلة من االجتهاد الدويل حنهو  تفصيال، و حقوق اإلنسان مجلة و للحديث عن

هذا إىل باإلضافة  و ،حرتامهاضمان إ و املنظمات واحلكومات  متي إعالنه لتعلم هبا مجيع الدول و وصيانتها،  و
العهد الدويل اخلاص  األويل: اتفاقيتان دوليتان، على 1711سنة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي صادقت اجلمعية العامة 

 عتربو ت الثقافية، االجتماعية و فهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و :السياسية أما الثانية باحلقوق املدنية و
 تفصيال من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. هاتني االتفاقيتني أكثر مشوال و

 (األول)الفرع  إلنسانباحمل احلماية اجلنائية سواء كانت لصيقة  اإلنسانمن خالل هذين العهدين سنبني حقوق         
 )الفرع الثاين(.أو اكتسبها 

 

 

 
                                                           

.07 خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص(   63 ( 

.11 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور  (  64 ( 
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 ساسية أو الفطرية(.الحقوق اللصيقة باإلنسان.)األ ول:الفرع األ

ال  عدما و لك احلقوق تتصل به وجودا وت -حىت قبل والدته -هو متمتعا جبملة من احلقوق  ولد اإلنسان و        
تتمثل هذه  ، ففيمازمة بعدم التعرض أو التعدي عليهابالعكس هي ملميكن ألي سلطة أن تضع شروطا للتمتع هبا بل 

 هو موقف الفقه اإلسالمي من هذه احلقوق؟ ما و حد السواء دوليا وداخليا على هل يتم االعرتاف هبا احلقوق و

تناول بالتفصيل أغلب احلقوق املعرتف هبا  1711السياسية لسنة  إن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و        
 هي: اليت يشرتك كافة الناس فيها و لنإنسان حبكم إنسانيته و

 .(65)حياته تعسفا ال جيوز حرمان أحدا من حق اإلنسان يف احلياة و -

 .(66)املهينةأو العقوبة القاسية ،أو لنإنسانية، أو احلاطة بالكرامة أو  حق اإلنسان يف محايته من التعذيب ، -

 .(67)محايته من االسرتقاق العبودية و السخرة  حق اإلنسان يف -

 .(68)حق اإلنسان يف حريته و أمنه الشخصي وعدم جواز توقيفه أو اعتقاله تعسفا -

 .(69)حق اإلنسان يف عدم تقييد حريته لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقده -

 .(70)اختيار مكان إقامته حق اإلنسان يف محاية حريته يف التنقل و -

 .(71) أن تثبت إدانته قانونا ا يف افرتاض برائته إىلكذ القضاء وحق اإلنسان يف املساواة التامة و خصوصا أمام  -

 (72)أفعال مل تكن تجرمة وقت ارتكاهبا مبقتضى القانون الدويل أو الوطين ىحق اإلنسان يف محايته من العقاب عل -

 

                                                           
دخل حيز التنفيذ  ، و1711ديسمرب 11السياسية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف: اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية ومن العهد الدويل  1املادة:  (61)

.1791مارس  22يف   

.، املرجع السابقلسياسيةا  اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية ومن العهد الدويل 9املادة:(   66 ( 

.، املرجع السابقلسياسيةا اإلنسان املدنية و اخلاص حبقوق من العهد الدويل 2املادة:(  67 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 7املادة:  ( 68 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 11املادة:(  69 ( 

.، املرجع السابقلسياسيةا حبقوق اإلنسان املدنية و اخلاص من العهد الدويل 12املادة:(  70 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 11املادة:(  71 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 15املادة:(  72 ( 
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 .(73)يف االعرتاف بشخصيته القانونية اإلنسانحق  -

 .(74)صوصياتهيف محاية خ اإلنسانحق  -

 .(75)دينه حق اإلنسان يف محاية حريته يف وجدانه و -

 .(76)حريته يف التعبري عنها مبا ال ميس حقوق غريه من الناس حق اإلنسان يف اعتناقه ألراء دون مضايقة و -

 .(77)تأسيس أسرة حق اإلنسان يف حريته يف الزواج و – 

الوطين  ويل ودالقانون ال قه اإلسالمي وفهذه احلقوق بالتحليل من خالل عرض موقف ال سوف نتعرض لبعض         
 املقارن.

 أوال:الحق في الحياة.     

أكثر ما  مقدسة ال جيوز ألي أحد أيا كان أن يعتدي عليها، فاحلق يف احلياة هو أمسى احلقوق و اإلنسانحياة          
هو مرادف  و فهو أكثر احلقوق املقررة لنإنسان و أكثرها تعبريا عن مبدأ احلقيسعى اإلنسان جاهدا للمحافظة عليه، 

 الوطنية. التشريعات الدولية و كذا النظم و كفلته الشريعة اإلسالمية ولذا   لوجود اإلنسان،

 الحق في الحياة في الشريعة اإلسالمية.     -1-

يف هذا  الشاطيب يقولعليها، إذ الضروريات اخلمس اليت جيب احملافظة  إحدى هو و احلق يف احلياة منحة ربانية        
   ، النسل النفس، و ، والدين هي: الضروريات اخلمس و ريعة اإلسالمية وضعت للمحافظة علىأن الش الصدد: "على

ال بد من احملافظة عليها ألهنا ليست حق فقط  العيش بدوهنا و، و هي ضرورات إنسانية ال ميكن (78) "العقل ، واملال و
تعمل الشريعة  يعاقب كل من يفرط فيه فردا كان أو مجاعة، لذلك  ميكن أن يتنازل عنه اإلنسان و إمنا هي واجب

 اإلسالمية على حفظها.

                                                           
.، املرجع السابقالسياسية حبقوق اإلنسان املدنية و من العهد الدويل اخلاص 11املادة(  73 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 19املادة:(  74 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 12املادة:(  75 ( 

.، املرجع السابقلسياسيةا قوق اإلنسان املدنية واخلاص حبمن العهد الدويل  17املادة:(  76 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 22املادة:(  77 ( 

.21، السابق ، املرجعالشاطيب(  78 ( 
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تعايل فاحلق يف احلياة من   سبحانه واحلياة أمثن ما ميتلكه اإلنسان لذلك كفل اإلسالم محايتها باعتبارها هبة من اهلل  
 .ال ميكن ألي سلطة حاكمة أن تنال منه ، و (79)مها كلها عليهامقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تدور أحك

القرآن الكرمي قتل اإلنسان بغري   أو اعتداء أو مساس باحلياة إذ جعل اإلسالمية أي تعدى  حرمت الشريعةلقد           
كذلك  و ،(81) "ال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق ولقوله تعاىل يف كتابه العزيز:" ( 80)حق مساويا للشرك باهلل 

من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في األرض فكأنما قتل الناس جميعا، و من أحياها فكأنما أحيا الناس "أنه قوله 
يقتل  من و"تعايل:هذا احلق لقوله  أشد أنواع العقوبات على كل من يعتدي على فرض أقصى و و ، بل(82)جميعا..."

 .(83)أعد له عذابا عظيما" لعنه و غضب اهلل عليه و مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و

حق احلياة وهنت اإلنسان  على سالمية عند هذا احلد بل ذهبت إىل أبعد من ذلك يف احملافظةمل تقف الشريعة اإل        
  .(84)رحيما"بكم ال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان  "...وعن قتل نفسه لقوله تعايل

اس رضي اهلل فعن أيب عب ،النبوية الشريفة يف كثري من األحاديث حرمة التعدي عليها تظهر ، وقداسة احلياةإن         
ال  ال يكذبه و ال خيونه و لم،"املسلم أخو املس وم النحر فقال:وسلم خطب بالناس ي اهلل عليه عنه أن رسول اهلل صلى

السالم لكثري  أما يف خطبة الوداع تعرض عليه الصالة و .(85)دمه" ماله و املسلم حرام عرضه و على ، كل املسلمخيذله
ال تزال مبادئها نرباسا لكل املدافعني عن  اليت تعد أول وثيقة تعرضت حلقوق اإلنسان عامة و من حقوق اإلنسان و

 سلم :" اهلل عليه و صلىجاء فيها قوله  و ،(86)متايز األجناس البيئات واختالف  رغم تعاقب القرون و اإلنسانحقوق 

                                                           
 معة نايف العربية للعلوم األمنيةالبحوث جا مركز الدراسات و األويل ،الطبعة  -دراسة مقارنة-ياسر حسن كلزي، حقوق اإلنسان يف مواجهة سلطات الضبط(79)

.  19ص  م، 2009ه/ 1122،الرياض السعودية سنة   

ملكتب احلديث،األزاربطة ا التشريع الدويل، الطبعة األويل، محايتها وفقا للقانون الدويل و نبيل عبد الرمحن نص الدين، ضمانات حقوق اإلنسان و( 81)
  . 22،ص  2001ية مصر سنةاإلسكندر 

.22سورة اإلسراء اآلية (  81 ( 

.22سورة املائدة اآلية (  82 ( 

.72سورة النساء اآلية (  83(  

.27سورة النساء اآلية  (  84(  

 باب كتاب "الرب و الصلة و اآلداب"،  اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح، اجمللد الرابع، اجلزء الثامن،  (81)
  .11ص  بدون سنة النشر،دار الفكر بريوت لبنان،بدون طبعه، "حترمي ظلم املسلم و خذله و احتقاره  و دمه و ماله"، 

. 12ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص (  86 ( 
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احلديث تأكيد   هذايف  و ،(87)،كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا"حرام عليكمأموالكم  دمائكم وإن 
 .حرمة االعتداء عليها و احلياةحق على 

أو  كل عمل ينتقص من حق احلياة، سواء كان ذلك العمل ختويفا، أو إهانة، أو خرابا،كما حرم اإلسالم          
  .(88)اعتقاال، أو تطاوال، أو طعنا يف العرض

 حىتيسمح  مل ، ومن صاحب احلق نفسه حىتفاإلسالم صان حق احلياة من االعتداء من طرف الغري أو         
 ذلك احلق عنوة.نتقاص من البا

 الحق في الحياة في القوانين الوضعية.   -2-

     القوانني الوطنية يف إطار احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان بعدد من احلقوق  الدولية وتعرتف اإلعالنات و املواثيق    
 احلياة.أمهها حق  و

 القوانين الدولية: -

لذلك كان لزاما  و عنها،الدفاع  لحفاظ عليها واإلنسان لأقدس احلقوق اليت يسعى  احلياة من أهم واحلق يف          
هدف الذي ، حتقيقا للخاصة حقه يف احلياة وق اإلنسان، ومحاية حق تعمل علىأن األمم املتحدة منذ نشأهتا  على

 الم احلرب.األجيال القادمة من آ هو إنقاذ أنشأت من أجله و

 قد نص على أكدت على ضرورة احرتامه، و ة حق اإلنسان يف احلياة ولذلك كفلت املواثيق و اإلعالنات الدولي        
 األمان على احلرية و ق يف احلياة ود احلر لكل ف" بقوهلا:يف املادة الثالثة منه  ذلك صراحة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية يف مادته السادسة الفقرة هذا احلق كذلك العهد الدويل  و أكد على ،(89)شخصه"
ال جيوز حرمان أحد من  القانون أن حيمي هذا احلق و على و مالزم لكل إنسان،"احلق يف احلياة حق  األويل بقوهلا:
 .(90)حياته تعسفا"

                                                           
باب"حجة النيب صلى اهلل  كتاب "احلج"،  اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح، اجمللد الثاين، اجلزء الرابع، ( 87)

.11ص  بدون سنة النشر،دار الفكر بريوت لبنان، بدون طبعه،عليه وسلم"،  

. 12ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص (  88(  

  1712ديسمرب  10املؤرخ يف  219اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرار رقم  ( 89)

، املرجع السابق.لسياسيةا  اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية والعهد الدويل(  90 ( 
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 إنسان"حق كل  الذي أكدته كذلك االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف املادة الثانية الفقرة األويل بقوهلا: األمر        
يقضي فيها القانون يف جرمية  بإدانتهحلكم قضائي  تنفيذا إالعمدا  إنسانأي  إعدامجيوز  ال ، ويف احلياة حيميه القانون

 .(91)بتوقيع هذه العقوبة"

مالزم  و طبيعي و هو أن حق احلياة مقدس املقصود واحد و اختلفت الصياغات والكلمات إال أن املعين و إن        
، فيجوز تنفيذ (92)اليت حددها القانون إال يف احلاالت االستثنائية و منه أحدا حيرم ال فهو ثابت لكل إنسان و ،لنإنسان
يكون  و ،فيها القانون بتوقيع هذه العقوبةباإلعدام الصادر حيكم قضائي هنائي من حمكمة خمتصة يف جرمية يقضي احلكم 

 فال جيوز تنفيذها على ،توفرت شروط احلكم بعقوبة اإلعدامحىت لو  و ،يف هذه احلالة تنفيذ عقوبة اإلعدام استثناء
عليه املادة السادسة الفقرة اخلامسة من االتفاقية الدولية للحقوق هو ما نصت  و ،املاحلو على  و ،ةمادون الثامنة عشر 

ال  و جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، احلكم بعقوبة اإلعدام علىال جيوز السياسية بقوهلا:" املدنية و
فهو ال يؤاخذ  للجنني يف بطن أمه حىتد على أن محاية حق احلياة امتدت هذا تأكي.(93)تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل"

حتت عنوان احلق يف  يف املادة الرابعة الفقرة األوىل األمر الذي نصت عليه االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،بذنب أمه
ال  هذا احلق حيميه القانون وبشكل عام من حلظة احلمل و "لكل إنسان احلق يف أن تكون حياته حمرتمة و احلياة بقوهلا:

 .(94)وز أن حيرم أحد من حياته بصورة تعسفية"جي

لكل فرد " حق احلياة يف نص املادة اخلامسة منه بقوله: لىهو األخر أكد ع اإلنسانامليثاق العريب حلقوق  إن        
 .(95)حيمي القانون هذه احلقوق" يف سالمة شخصه و احلق يف احلياة و يف احلرية و

الربتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية املتعلق  جتدر اإلشارة إىل أن        
"ال يعدم أي  بالعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام قد نص يف مادته األوىل الفقرة األوىل على منع عقوبة اإلعدام بقوهلا:

التفاقية لاملكمل  01الربتوكول رقم   كذلك و ،(96)"ذا الربتوكولشخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف يف ه

                                                           
.  1750نوفمرب01الصادرة عن تجلس أوروبا بروما بتاريخ  االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان،  (91)  

.12 ، صلرمحن نص الدين، املرجع السابقنبيل عبد ا (  92 ( 

.، املرجع السابقالسياسية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و  ( 93 ( 

  1717نوفمرب  22سان خوسيه يف  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، الصادر عن منظمة الدول األمريكية،  (91)

.  1771سبتمرب  15،الصادر بتاريخ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  ( 95(  

ر عن اجلمعية العامة الربتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية املتعلق بالعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام الصاد(  96)
.1771يوليو  11دخل حيز التنفيذ يف  و 1727ديسمرب  15املؤرخ يف  122/11تحدة مبوجب قرار رقم لألمم امل   
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اإلعدام، غري أنه أبقى على االستثناء يف حاالت احلرب حيث جيوز للدول أن قد ألغى  (97)قوق اإلنساناألوروبية حل
   . (98)تضمن قوانينها أحكام عقوبة اإلعدام يف حاالت احلرب

جترمي اإلبادة اجلماعية من خالل اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية  احلد بل ذهبت إىل  تقف اجلهود الدولية عند هذامل        
"قتل أعضاء يف أي  اليت اعتربت يف مادهتا الثانية أن من ضمن جرائم اإلبادة اجلماعية: و 1712املعاقب عليها لعام  و

هبا تدمريها مجاعة أو إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلماعة أو إخضاع اجلماعة لظروف معيشية يراد 
نقل األطفال من اجلماعة  أو األطفال داخل اجلماعة إجناباحلول دون إىل املادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابري هتدف 

 .(99)أي مجاعة أخري" إىلعنوة 

وذلك من خالل إدانة اجلمعية العامة ويف مناسبات عديدة لقد بذل اجملتمع الدويل جهودا لضمان احلق يف احلياة         
 ديسمرب  15الصادر بتاريخ  22/95 ماحلروب النووية، كما يف القرار رق جلرمية اإلرهاب الدويل، وسباق التسلح النووي و

حبزم و بدون قيد أو شرط و إىل األبد احلرب النووية على أهنا منافية  "تدين و حيث أدانت مجيع احلروب النووية: 1722
لضمري اإلنسان و حكمته، و بوصفها أبشع جرمية ميكن أن ترتكب ضد الشعوب، و انتهاكا صارخا ألهم حقوق 

 .(101)هو احلق يف احلياة ، ألن هذه اجلرائم متس أهم حقوق اإلنسان و (100)هو حق احلياة" اإلنسان، و

املساس هبا  ال حىت فان احلق يف احلياة من بني احلقوق األساسية اليت ال ميكن االعتداء عليها وكنتيجة ملا سبق         
  ، هذا من ناحية ،ال بد من معاقبة مرتكبها لدولية وميس هبذا احلق يعترب جرمية من اجلرائم ا كل تصرف من شأنه أن و
دة عامة دون أي تفصيل أو حتليل عاحلق يف احلياة كقا املواثيق الدولية نصت على اقيات ومن ناحية أخرى فان االتف و

 تاركة ذلك للقوانني الداخلية.

 

 

                                                           
 و 1722أفريل  22التفاقية محاية حقوق اإلنسان و حرياته األساسية اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام الصادر بتاريخ  01من الربتوكول رقم  :01تنص املادة   (97)

  ال جيوز احلكم هبذه العقوبة على أي شخص أو تنفيذها فيه". تلغى عقوبة اإلعدام و :" 1725مارس  01دخل حيز التنفيذ يف 

جيوز للدولة أن تضع قي قانوهنا أحكاما لعقوبة اإلعدام فيما يتعلق باألعمال اليت ترتكب وقت احلرب أو التهديد  " :01:من الربتوكول رقم 02تنص املادة   (98)
  رجع السابق.، امل"لوشيك باحلربا

. 1712ديسمرب  7املؤرخ يف  210تفاقية منع اإلبادة اجلماعية و املعاقب عليها، الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم إ  (99)  

.15/12/1722املنعقدة يف  79الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثامنة و الثالثون يف اجللسة رقم  22/95رقم  القرار( 111)  

.21الدين، املرجع السابق، ص  رصانبيل عبد الرمحن ن(   101 ( 



28 
 

 القوانين الوطنية: -

      لفكرة حقوق اإلنسان يف أمسي الدساتري املبادئ األساسية العليا فقد وضعت الصعيد الداخلي،  أما على          
ذلك من خالل تضمني نصوصها املبادئ األساسية حلقوق  الدرجات ضمن النظام القانوين الداخلي للدولة و أعلى و

                              اإلنسان.

الدستور باختالف  على العادية بأنواعها املختلفة، و هو معلوم فان التنظيم الداخلي للدول يتكون من القواننيما ك  
عليه فتضمني مبادئ حقوق  مكانة من القوانني العادية، و  مكتوب( والذي يكون أمسى وأعلىغري)مكتوب،  أشكاله

وجود الرغبة  على و كذا هو دليل تقديسها، تكمن يف اإلعالء من شأهنا و كبرية  الدستور له أمهيةاإلنسان يف نصوص 
   القوانني العادية عليها يف الدستور تكون سامية على ألن القواعد القانونية املنصوص ،عدم خمالفتها اجلادة يف تطبيقها و

 ال جيوز خمالفتها تطبيقا ملبدأ املشروعية. و

يف احلياة من أهم اإلنسان  حق ، وتناولت تجموعة من احلقوق واحلريات العامة املقارنةالدساتري العربية والغربية  إن        
  به تبدأ سائر احلقوق األخرى  احلق األول و ة بصفة عامة لكل إنسان فهواحلقوق الطبيعية و الذي أقرته الدساتري العربي

"احلق يف  منه: 21، و هو ما نص عليه صراحة دستور اململكة املغربية يف القصلاألخرىكل احلقوق   تنتهيعند انتهائه  و
، و احلق يف احلياة حق مقدس ال جيوز االعتداء  (102)احلياة هو أول احلقوق لكل إنسان، و حيمي القانون هذا احلق"

من الدستور العراقي :"لكل فرد احلق يف احلياة و األمن و احلرية، و ال جيوز  15عليه أو تقيده و هو ما نصت عليه املادة 
 .(103)احلرمان من هذه احلقوق أو تقيدها إال وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية خمتصة"

العتداء اة من ايمحاية حق احلاجلزائري على  املشرعنص  ولقد جند أن القوانني اجلزائية تفصل يف محاية حق احلياة،        
 إىل اإلعدامبني  قد تراوحت هذه العقوبة ما ، و(104)كل من تسول له نفسه قتل نفس  حيث سلط عقوبات شديدة على

 (219/1) (211/1) (212) (111/12:)يف نصوص املوادعشرين سنة و  ذلك  إىلالسجن عشرة  إىل املؤبدالسجن 

 .(105)من قانون العقوبات (291)

                                                           
مكرر. 5752، جريدة رمسية عدد 2011يونيو  19املوافق ل 1122من رجب 11صادر يف  22/11/1اململكة املغربية، ظهري شريف رقم  دستور( 112)   

.ي، املرجع السابقدستور العراقال (  103 ( 

كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر   تجلة املنتدى القانوين، "واقع محاية حقوق اإلنسان يف قانون العقوبات اجلزائري"عبد احلليم مشري،( 111)
. 91 ص، 2002سنة  بسكرة، العدد اخلامس،   

 07/01املتضمن قانون العقوبات، املعدل و املتمم بالقانون رقم  1711يونيو  02املؤرخ يف  11/151، الصادر مبوجب األمر قانون العقوبات اجلزائري( 111)
. 2007فرباير  25املؤرخ يف   
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جرمية معاقب عليها  اإلجهاض جعله يعتربهو يف بطن أمه مما  للجنني و حىتكفل املشرع اجلزائري احلق يف احلياة         
 .(106)قانون العقوبات من 209بنص املادة 

كفل حق اإلنسان يف احلياة بتجرمي كل فعل من شأنه أن من خالل قانون العقوبات   اجلزائري وأن املشرع  جند         
 أحاطه حبماية جنائية فعلية. حينما اعرتف به حىت للجنني يف بطن أمه و من ذلك بل ذهب إىل أبعد احلياة، ميس حق

من  1فقرة  5أننا جند عقوبة اإلعدام منصوص عليها كعقوبة أصلية يف بعض اجلرائم اخلطرية طبقا لنص املادة  غري        
أليس يف تنفيذ عقوبة  ،(107)اإلعدام..." لعقوبات األصلية يف مادة اجلنايات هي:" ا قانون العقوبات اجلزائري بقوهلا:
 ؟  اإلعدام اعتداء على حق احلياة

نفسا عمدا مع سبق اإلصرار قتل  من منه على أنه:كل 220 د نص يف املادةالعقوبات املصري فق قانونكذلك         
  .(108)الرتصد يعاقب باإلعدام" على ذلك و

سلط أقصى أنواع العقوبات على كل من تعمد و اعتدى على  يف احلياة و اإلنساناملصري محى حق  فاملشرع        
    ؟ احلق نفسه هل حنمي حق احلياة باالعتداء على عليه نتسأل و ،على حق املعتدى يف احلياة باالعتداء)قتله(  إنسان

 ؟ اإلنسان بإنسانيةشنقا مساسا  اإلعدامعقوبة  تنفيذهل يف  و

 متاما عقوبة اإلعدام. التشريع الفرنسي فنجده قد ألغى ه لو رجعنا إيلغري أن        

 ، فهل هي عقوبة تقرر حلماية حق اإلنسان ؟ أم أهنا اعتداء يف حد ذاتهكبري  جدلحوهلا مسألة اإلعدام يثور          
 .بريئا لو تبني بعد تنفيذ احلكم أن املتهم على حق اإلنسان يف احلياة ؟ فماذ

 السالمة البدنية. ثانيا:الحق في الحرية و

املواثيق  و اإلسالميةهو األخر كفلته الشريعة  و احلياةباحلق يف  التصاقااحلق يف احلرية هو من أكثر احلقوق         
                                                                                                                                                                                           .الدولية و القوانني الداخلية

                                                           
كل من أجهض امرأة حامال أو مفرتض محلها بإعطائها مأكوالت أو  " – 20/12/2001املؤرخ يف  22/ 01معدلة بالقانون رقم  -  201املادة( 116)

( إىل 1ك ،يعاقب باحلبس من سنة )ذللك أو مل توافق، أو شرع يف ذوافقت على  مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى،
دج.100.00إىل  20.000( سنوات و بغرامة من 5مخس)  

( سنة.20( إىل عشرين)10ا أفضى اإلجهاض إىل املوت ، فتكون العقوبة السجن املؤقت من عسرة)ذو ا  
". ك باملنع من اإلقامةذليف مجيع احلاالت، جيوز احلكم عالوة على  و   

. ، املرجع السابقيقانون العقوبات اجلزائر (  107 ( 

.2002لسنة  75، الصادر بالقانون رقم قانون العقوبات املصري(  108 ( 
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 السالمة البدنية في الشريعة اإلسالمية. و الحق في الحرية -1-

 "إنا عرضنا  جل يف كتابه الكرمي: حرية االختيار لقوله عز و رمه بالتفكري ونسان و كتعاىل اإل ميز اهلل سبحانه و        

نه كان ظلوما ا ،منها، وحملها اإلنسان فأبين أن يحملنها و أشفقن الجبال، األمانة على السماوات و األرض و
  .(109)جهوال"

حرص على  ختذ االسالم من احلرية ركيزة تستند اليها مجيع العقائد و التشريعات و النظم الىت سنها للعباد، وإ        
 .(110)تطبيقها يف خمتلف نواحي احلياة السياسية و الفكرية و املدنية و االقتصادية و االجتماعية

       متيز الكائن الناطق عن غريه، اليتامللكة  " تعىن احلرية: فاحلرية يف اإلسالم مصونة متاما كاحلق يف احلياة، و        
 .(111)األفعال عن روية دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي" و متنحه السلطة يف التصرف و

ما يتعلق بذاته،أمنا من االعتداء عليه يف نفس يف كل  التصرف يف شؤون نفسه و علىفاإلنسان احلر يكون قادرا         
 .(112)على أال يكون يف تصرفه عدوان على غريه أو عرض أو مال أو أي حق من حقوقه،

صلى اهلل عليه هو ما أكده الرسول  لشريعة اإلسالمية اعتربت احلرية صفة طبيعية، فاإلنسان يولد حر وا        
  .(113)الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه"يولد على  وسلم:"ما من مولود إال و

 هي:حرية الذات، خصائص اإلنسان و عدة فروع تشكل مبجموعها تلك احلرية اليت هي أخص إىلاحلرية تتفرع          
حرية  حرية العقيدة، حرية الرأي، حق سرية املراسالت، حرمة املأوى، حق األمن، حق اهلجرة اللجوء، و حرية التنقل،

 .      (114)التعبري عن الرأي الفكر و

     بسلطان الشريعة إال احلد منها  ،وال جيوز تقيدها أواألفرادلذلك جيب توفري الضمانات الكافية حلماية حرية         
تعذيبه، ألن جيب أن يعيش حرا كرميا، فال ميكن تقيد حريته أو  ولد حرا و فاإلنسان ،(115)تقرها اليت و اإلجراءات

                                                           
.92سورة األحزاب اآلية (  109 ( 

مصر أمحد عبد احلميد الدسوقى، احلماية املوضوعية و االجرائية حلقوق االنسان يف مرحلة احملاكمة،دراسة مقارنة،منشأة املعارف االسكندرية  الدكتور( 111)
.22،ص 2007سنة   

. 17ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص (  111 ( 

.122، ص 2000البحوث، الرياض سنة  الطبعة األوىل، مركز الدراسات و، الدكتور عبد الطيف سعد الغامدي ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم( 112)  
.52، ص  "باب "كل مولود يولد على الفطرة ، املرجع السابق، كتاب "الرب و الصلة و اآلداب" صحيح اإلمام مسلم (111)  

. 122عبد الطيف سعد الغامدي، املرجع السابق،ص الدكتور (   114 ( 

. 17ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص (  115 ( 
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 اهلل عنه قال:أشهد رضيفعن هشام بن حكيم بن حزام  بشكل عام وللمتهم خصوصا، اإلسالمغري جائز يف التعذيب 
أيا كانت صورة  ،(116)ين يعذبون الناس يف الدنيا""إن اهلل يعذب الذ عليه وسلم يقول:أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل 

على  اإلنسانأكره  ، فإذااإلكراهعلى لدرجة أنه ال يعتد بالدليل املرتتب  وسيلته،يا كانت أ و التعذيب بدنية أو نفسية،
 اإلقرارال يقبل  على هذا األساس والتعذيب الواقع عليه و اإلكراهدفع ضرر  بإقرارهفانه يغلب على الظن أنه قصد  ،اإلقرار

 الناساهلل عنه قال:"فال حيل أخد  رضيقد روي عن اخلليفة عمر بن اخلطاب  ، والنتفاء الصدق أو الحتمال عدمه
أو إقرار من غري  بينة عدالة، إالال سرقة و ال يقام عليه حد،  أن تقبل دعوى رجل على رجل يف قتل و ينبغيال  بالتهم و

 . (117)هتديد أو وعيد"

 ضعية.و نين الاالسالمة البدنية في القو  الحق في الحرية و -2-

 لقوانين الدولية.ا -

أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثالثة منه اتساع تجال حق اإلنسان يف احلرية فقد  نظرا ألمهية و         
ال " أما املادة اخلامسة منه فنصت على أنه: .(118)احلرية و األمان على شخصه " لكل فرد احلق يف احلياة و": أنه على

هو األمر الذي  و، (119)املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة"يعرض أي إنسان للتعذيب و ال للعقوبات أو 
"لكل فرد حق احلرية يف  بقوهلا: يف املادة التاسعة الفقرة األوىل السياسية أكده العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و

ينص عليها  ألسباب إالو ال جيوز حرمان أحد من حريته  ،اعتقاله تعسفا أوحد على شخصه و ال جيوز توقيف أ األمان
 .(121)نص يف املادة السابعة على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب و ،(120)القانون"

كل إنسان له  " االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف املادة اخلامسة الفقرة األوىل على أن:يف نفس السياق نصت         
حرمت املادة الثالثة التعذيب بكافة  و .(122)ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته..." لشخصه، وحق احلرية و األمن 

.كما نصت (123)ال للمعاملة أو العقوبة املهينة للكرامة" "ال جيوز إخضاع أي إنسان للتعذيب و :أشكاله املختلفة

                                                           
.22 ص املرجع السابق، اب" الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري حق"، كتاب "الرب و الصلة و اآلداب"ب،  مسلمصحيح اإلمام ( 116)  

.195ه، ص  1222املطبعة السلفية، القاهرة مصر سنة  بدون طبعه، ،يعقوب بن إبراهيم بن موسى أبو يوسف، اخلراج، حتقيق أمحد شاكر( 117)   

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(   118 ( 

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(   119 ( 

.، املرجع السابقالسياسية حبقوق اإلنسان املدنية والعهد الدويل اخلاص (  120 ( 

.، املرجع السابقالسياسية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و(  121 ( 

.، املرجع السابقاالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان(   122(  

.، املرجع السابقاالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان(   123 ( 
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تكون سالمته  أناحلق يف  إنسانلكل  " أن: االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف املادة اخلامسة الفقرة األوىل على
" ال جيوز إخضاع  ا:واز التعذيب بقوهلالفقرة الثانية على عدم ج أضافت و ،(124)املعنوية حمرتمة" العقلية و و اجلسدية

 .(125)أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غري إنسانية أو مذلة..."

السالمة  على محاية القانون حلق احلرية و منه رابعة عشرنصت املادة ال فقد اإلنسانيف امليثاق العريب حلقوق  ماأ        
"لكل شخص احلق يف احلرية و األمان على شخصه، و ال جيوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله  الشخصية لنإنسان بقوهلا:

 السالمة الشخصية. حلرية وفهذه املادة كانت دقيقة يف حتديد أوجه محاية ا ،(126)بغري سند قانوين" تعسفا و

 القوانين الوطنية: -

مفهومه يتسع ليشمل  ذا احلق يف احلريةر منها هلا، و كينظ اليتوختتلف باختالف الزاوية واسع احلرية مفهوم          
حق املواطنني يف العيش  لقد نصت كافة دساتري العامل على ، وحرية الرأي، الدين و املعتقد، حرية التعبري، حرية التنقل...

 أمان.حبرية 

األساسية بصفة عامة احلريات  ضمانبصفة عامة على  (127)الدستور من 22املادة يف املشرع اجلزائري  نص قدل        
،كحرية املعتقد و الرأي األساسيةاحلريات تلك  من املواطنني، غري أن املشرع حدد بعضاعتربها إرثا مشرتكا بني مجيع  و

 (130)11حرية التعبري يف املادة  ، و(129)22العلمي يف املادة  الفين و وحرية االبتكار الفكري و ،(128)منه 21 املادةيف 
"يعاقب  من الدستور: 25لك حسب املادة ذ احلريات يعاقبه القانون و حلقوق وكل من يعتدي على هذه ا و ...

 .(131)املعنوية" على كل ما ميس سالمة اإلنسان البدنية واحلريات، و  القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق و

جرم كل فعل من شأنه أن ميس بسالمة اإلنسان البدنية أو حىت  فاملشرع اجلزائري وسع من تجال احلريات و        
، لذلك عمل املشرع اجلزائري من خالل قانون العقوبات إىل مسايرة االتفاقيات املعنوية ألهنا حمل محاية قانونية جنائية

                                                           
.، املرجع السابقحلقوق اإلنسان االتفاقية األمريكية(  124 ( 

 ) 125 .ن، املرجع السابقاالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسا(  

.، املرجع السابقامليثاق العريب حلقوق اإلنسان(  126 ( 

."، املرجع السابقاملواطن مضمونة :"احلريات األساسية و حقوق اإلنسان و من الدستور اجلزائري 22املادة  تنص  (127)  
عدم انتهاك حرمته" و واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا على سالمته، تراثا مشرتكا بني مجيع اجلزائريني و اجلزائريات، و تكون  

.، املرجع السابقحرمة حرية الرأي" ال مساس حبرمة حرية املعتقد، ومن الدستور اجلزائري:" 21املادة  تنص( 128)  

، املرجع السابق. العلمي مضمونة للمواطن..." الفين و حرية االبتكار الفكري ور اجلزائري:"من الدستو  22املادة  تنص( 129)  

.، املرجع السابقإنشاء اجلمعيات، و االجتماع، مضمونة للمواطن" حريات التعبري، ومن الدستور اجلزائري:" 11املادة  تنص( 111)   

.، املرجع السابقالدستور اجلزائري (  131 ( 
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كذلك الضرب  الدولية اليت تعمل على التقليل من التعدي على السالمة اجلسدية من خالل جترميه لكل أفعال التعذيب و
التعدي على سالمته هتك العرض، و بذلك يكون قد وفر محاية حلق القرد من  االغتصاب و و اجلرح و العمدي 
 .(132)اجلسدية

يف  بشكل واضح وصريح على احلق يف احلرية الشخصية بصفة عامة أما دستور مجهورية مصر العربية فقد نص        
فيما عدا حالة التلبس ال جيوز القبض على أحد  و ،هي مصونة ال متس شخصية حق طبيعي واحلرية ال" :بقوهلا11املادة 

صيانة أمن  ، وإال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقلأو تفتيشه أو حبسه 
هي التلبس و فيها أجاز القبض دون إصدار  ، فاملشرع للمصري  يف هذه املادة استثىن حالة واحدة و (133)اجملتمع..."

كما ،(134)من الدستور 12و على ضرورة  عدم معاملة املواطن املقبوض عليه معاملة حتط بالكرامة طبقا لنص املادة  أمر،
الرأي، التعبري، الصحافة،  ، حريةنص على ضرورة احرتام احلريات األخرى )حرية العقيدة، حرية ممارسة الشعائر الدينية

 . العلمي...( الطباعة، البحث

جواز املس  للجميع، وعدمكذلك دستور اململكة املغربية أكد على ضرورة احرتام احلريات واحلقوق األساسية         
عدم  على أي جهة كانت خاصة أو عامة، ومن قبل  يف أي ظرف، و شخص وبالسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي 

منه  9األردين يف املادةالدستور غري أن  .(135)التعذيبمينع أي شكل من أشكال  و ،املة اإلنسان معاملة غري إنسانيةمع
 .(136)"احلرية الشخصية مصونة" بقوهلا:اقتصر على كفالة احلق يف احلرية الشخصية بصفة عامة دون أي تفصيل 

أما إذا رجعنا إىل الدستور الفرنسي فنجده قد نص يف ديباجته بتمسكه حبقوق اإلنسان و مببادئ السيادة الوطنية         
الذي نص يف املادة  فهنا إحالة إىل اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان و املواطن، و 1927إعالن مثلما حددها 

هذا مبثابة مبدأ عام، غري أنه يف املادة الرابعة منه شرح معىن احلرية:" كل  منه على أن الناس يولدون أحرار  و (137)األوىل
الناس أحرار و احلرية هي إباحة كل عمل ال يضر أحدا، و بناء  عليه ال حد  حلقوق اإلنسان الواحد غري حقوق 

                                                           
  األستاذين: شعاشعية خلضر وعبد النيب مصطفى من جامعة غرداية ،احلماية القانونية من التعذيب يف ظل التشريع اجلنائي اجلزائري. مداخلة( 112)

 .، املرجع السابقدستور مجهورية مصر العربية( 111)

أي قيد  جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان، و ال من الدستور املصري على:"كل مواطن يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته ب 12تنص املادة  (  111)
 ، املرجع السابق جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا..."

. ، املرجع السابقدستور اململكة املغربية من 22الفصل (  135(  

. 2011،لعام الدستور األردين(   136(  

، 21، 21، 22، 21، 20املواطن، الصادر عن اجلمعية التأسيسية الفرنسية يف جلساهتا أيام ن الفرنسي حلقوق اإلنسان و املادة األوىل من اإلعال تنص (117)
هو :" يولد الناس و يعيشون أحرارا متساوين يف احلقوق، و ال ميتاز بعضهم عن بعض إال فيما خيتص باملصلحة العمومية )أي  أن نفع اجلمهور 1927أغسطس 

  قاعدة االمتياز(".
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فلسفي الذي كان سائدا يف بالفكر ال فهنا تأثر كبري (138)اإلنسان الثاين، و وضع هذه احلدود منوط بالقانون دون سواه"
  .ذلك الوقت

غريها من  و ،التنقل و العمل ، وتقداملع الفكر و الرأي وكثرية كحرية   إذا فاحلريات اليت تناولتها الدساتري         
أن يتعرض لألذى أو  دون د والذاتية دون أي تدخل من أح بإرادتهميلك كل شخص حق التمتع هبا  اليتاحلريات 

 الضرر.

لكي يستطيع ممارسته  هذا احلق يرتبط ارتباطا وثيقا باحلق يف السالمة الشخصية و احلرية هي حق لكل إنسان و         
 .(139)ضمن حدود القوانني العادلة بشكل كلي ال بد أن تتم هذه املمارسة يف ظل نظام دميقراطي حر و

هو ما تناولته  جيوز القبض عليه أو إيقافه بشكل تعسفي وفال  ،مقيد أن لكل فرد احلق أن يعيش حرا غري كما        
 نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية.

جترم كل فعل من شأنه أن يقيد تلك احلرية  اليت اإلجرائيةحرص القانون على تأمني حرية األفراد بالنصوص العقابية        
 مشروع.و لو مارسها رجال السلطة العامة بشكل غري  حىتبغري نص قانوين 

 .القضاء ثالثا:الحق في المساواة أمام القانون و

حقا طبيعيا، و لقد   لذلك أعتربالقانون، و املساواة أمام القانون و القضاء مبدأ أساسي ال بد منه لتحقيق دولة         
 السنة و كذالك القوانني الوضعية. كفلته الشريعة اإلسالمية يف القرآن و

 القضاء في الشريعة اإلسالمية. أمام القانون والحق في المساواة -1- 

فاإلسالم دين  الواجبات من املبادئ األساسية و اجلوهرية للحياة، يعترب اإلسالم املساواة بني الناس يف احلقوق و        
 اإلجراءاتالقضاء، سواء من جهة  أمام الشرع و متساوينيمجيع املواطنني يف الدولة اإلسالمية  املساواة و العدل و احلق و

"يأيها الناس إنا  :لقوله تعايل (140)العمل الصاحل إال بالتقوى و على أخر فضل ملسلم ال  أو النصوص أو األحكام و
  ،(141)أنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير" خلقناكم من ذكر و

                                                           
، املرجع السابقحلقوق اإلنسان و املواطن اإلعالن الفرنسي(   138(  

.21ص  2009األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان سنة  هنسان وضماناته الدستورية، الطبعاخلطيب، حقوق اإل سعدي حممد الدكتور( 119)  

. 20ياسر حسن كلزي، املرجع السابق،صفحة (   140 ( 

.12سورة احلجرات اآلية (  141 ( 
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أباكم  إن"أيها الناس إن ربكم واحد و  اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة الوداع بقوله: هو ما أكده رسول و
و ال ألعجمي على عريب،  ليس لعريب على أعجمي، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، ،،كلكم ألدام و أدم من ترابواحد

أال فليبلغ الشاهد  اللهم فاشهد، ؟ أال هل بلغتألبيض على أمحر فضل إال بالتقوى،  و ال ألمحر على أبيض، و ال
 .(142)منكم الغائب"

القيمة اإلنسانية املشرتكة بني الناس جيد كل  فرضتها الشريعة اإلسالمية يف األصل الواحد و اليتهبذه املساواة         
أن الفضل  و إال بكرامة التقوى وهي الكرامة املكتسبة ،يف الكرامة ن بقية أبناء جنسه إنسان نفسه أنه غري متميز ع

 .(143)حىت هذا االعتبار ال يعطى لصاحبه حقا زائدا على غريه يكون بالعمل الصاحل املبىن على التقوى و

لتعامالت أساسا جلميع العالقات و ا عتربها و صوره مند قرون مضت، ومبختلفمبدأ املساواة  اإلسالمقرر         
ئشة رضي اهلل فعن عا قاطع على عدم اعتداد اإلسالم بالفوارق الطبقية،دليل لن قضية املخزومية القائمة بني األفراد، و إ

فقال  امرأة ليشفع هلا يف حد من حدود اهلل ملكانتها يف قومها،أن أسامة بن زيد كلم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  ،عنها
فاطمة  ف و الذي نفسي بيده لوون الشريالنيب :"إمنا هلك من كان قبلكم أهنم كانوا يقيمون احلد على الوضيع و يرتك

 .(144)فعلت ذلك لقطعت يدها"

املساواة بني الناس على اختالف طبقاهتم لدرجة لو أنه  سلم، خري دليل على حديث الرسول صلى اهلل عليه و        
 سرقت ال أقام عليها احلد.فلو هي ابنته  أعطى مثال بأعز ما لديه و

 القضاء في القوانين الوضعية. الحق في المساواة أمام القانون و-2-

 القوانين الدولية. -

 اإلعالن لقد نص و ،و القضاء االتفاقيات الدولية على مبدأ املساواة أمام القانون أكدت املواثيق الدولية و        
متكافئة التمتع حبماية يف ق هلم احل ، وأمام القانونسواسية الناس كل " بقوهلا: سابعةيف املادة ال اإلنسانالعاملي حلقوق 

أي حتريض على  ضد ، واإلعالنا ذخيل هب أن هلم مجيعا احلق يف محاية متساوية ضد أي متيز  كما  دون أية تفرقة، نم

                                                           
 .212ه، ص 1105 حممد ناصر الدين األلباين، غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل و احلرام، الطبعه الثانية، اجلزء األول، املكتب اإلسالمي بريوت سنة(112)

الشريعة اإلسالمية و  عبد الطيف بن سعد الغامدي، حقوق اإلنسان يف املصادر األساسية،  مداخلة يف ندوة علمية حول حقوق اإلنسان بنيالدكتور ( 111)
 . 151 ، ، ص2001القانون الوضعي، اجلزء األول، الطبعة األوىل، أكادميية نيف العربية للعلوم األمنية الرياض، سنة 

 دود على الشريف وإقامة احل اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ابن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي، صحيح البخاري، كتاب احلدود"( 111)
  . 11 م، ص 1721-ه 1101دار الفكر للطباعة و النشر، سنة بدون طبعه،اجلزء الثامن، "اجمللد الرابع، الوضيع
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نظر قضيته يف أن تعلى قدم املساواة التامة مع اآلخرين  احلق "لكل إنسان تضيف املادة العاشرة: ، و(145)"ا ذهمتييز ك
أكدت  و .(146)إليهجنائية توجه يف أية هتمة  و علنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته،عادال نظرا نزيهة حمكمة مستقلة أمام 

ن حيادها و أ استقالليتها و على علنية احملاكمة و السياسية من االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية و املادة الرابعة عشر
 جزائيةمن حق كل فرد لدى الفصل يف أية هتمة  و سواء أمام القضاء، "الناس مجيعا يتم تشكيلها وفقا للقانون بقوهلا:

علين من قبل حمكمة خمتصة  و أن تكون قضيته حمل نظر منصف ،دعوى مدنيةالتزاماته يف أية  يه أو يف حقوقه وتوجه إل
 . (147)..."مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون 

 القوانين الوطنية. -

الغربية نصت بشكل صريح و واضح على احلق يف املساواة بني املواطنني يف  معظم دساتري الدول العربية و إن        
 الواجبات أمام القانون. احلقوق و

ا احلق، حيث اعترب أن املواطنني هم ذملفهوم ه اتفصيال من دساتري أخرى يف حتديده أكثر تبعض الدساتري كان        
، قتصادياال أواملركز االجتماعي  أوالدين  أوان اختلفوا يف العرق أو اللغة  الواجبات أمام القانون و سواء يف احلقوق و

"كل املواطنني  بقوهلا: 27ه الدستور اجلزائري يف املادة نص علي هو ما ، و(148)لكذالسياسي أو غري  الرأي أواجلنس  أو
أخر  رق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرطعيعود سببه إىل املولد أو السواسية أمام القانون و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز 

حددت مجلة من أسباب  بشكل واضح و املادة أكدت على مبدأ املساواة  هذفه ،(149)شخصي أو اجتماعي"
وسعها املشرع اجلزائري  اليتذه األسباب حىت بوجود ه و ...(الرأي اجلنس، العرق، ،االختالف بني املواطنني )املولد

خالف الدستور  ، علىميكن اعتبارها أساسا لتمييز بني املواطنني ، فاللتشمل كل ظرف أو شرط شخصي أو اجتماعي
بقوهلا:"...السودانيني متساوون يف  21لكن على سبيل احلصر يف املادة  السوداين الذي حدد أسباب االختالف و

هم  و العامة و ال جيوز التميز فقط بسبب العنصر أو اجلنس أو امللة الدينية، الواجبات يف وظائف احلياة احلقوق و
ال  اليت األسبابه املادة مل تتوسع يف ذكر ذفه ،(150)الوالية العامة و ال يتمايزون باملال" متساوون يف األهلية للوظيفة و

 جيوز على أساسها التمييز بني املواطنني.

                                                           
.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(  145 ( 

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( 146 ( 

.، املرجع السابقالسياسية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و ( 147(  

. 12 املرجع السابق،ص اخلطيب، سعدي حممد الدكتور  148 ( 

، املرجع السابق.الدستور اجلزائري(  149 ( 

. 1772الدستور السوداين لسنة  ( 150 ( 
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ال جيوز على  اليتعلى احلق يف املساواة بني املواطنني و لكن دون أن حيدد األسباب  فنصأما الدستور السوري         
      ،(151)"املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق و الواجبات" بقوهلا: 2الفقرة  25التميز بينهم يف املادة أساسها 

هم سواء أمام  الواجبات و يف احلقوق و "كل املواطنني متساوون بقوهلا: 1كذلك الدستور التونسي يف املادة  و
ال جيوز على أساسها التمييز بني املواطنني، مما  اليتالسوري مل ينصا علي األسباب  فالدستور التونسي و ،(152)القانون"

نصت على حق املساواة بصفة عامة  اليتهناك من الدساتري  و ،(153)يفتح اجملال أمام االستبيانية يف حتديد هذه األسباب
"املساواة بني اجلميع يف  نص يف ديباجته على أن:ي زر القمر والذج فقط كدستور مجهورية املواطننيدون أن تقصره على 

فحق املساواة يتمتع به اجلميع دون  ،(154)الدين أو املعتقد" احلقوق و الواجبات دون متييز يف اجلنس و األصل و العرق و
 يس للمواطنني فقط.ل و استثناء

 هناك توافق كبري بني نصوص الدساتري السابقة و االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.و عليه ميكن القول أن         

 حق اإلنسان في افتراض برائته. رابعا:

 حق اإلنسان في افتراض برائته في الشريعة اإلسالمية. -1-

بالتايل فان   و ،اسيا لضمان حق اإلنسان يف احلريةإىل أن تثبت إدانته مبدأ أسيف افرتاض برائته  اإلنسانحق  نإ        
هو ما أكده الفقيه ابن عبد  جيب معاملته بوصفه شخصا بريئا و كل شخص متهم جبرمية ما مهما بلغت جسامتها،

و براءته  من احلدود و القصاص و التعزيزات، براءة اجلسد األصل يف اإلنسان براءة الذمة من احلقوق و" السالم بقوله:
 .(155)ها"سر أألفعال بمن األقاويل كلها و ا من االنتساب إىل شخص معني و

بني قاعدة افرتاض الرباءة وقاعدة اليقني ال يزول، فإذا وقع الشك يف  ففي الفقه اإلسالمي هناك ارتباط وثيق        
و ما " ، لقوله تعاىل:(156)وجود ما يزيل اليقني بقي األمر املتيقن معتربا حىت يتحقق السبب، الن اليقني ال يزول بالشك

                                                           
.  2000الدستور السوري لسنة(  151 ( 

. 1771الدستور التونسي لسنة(  152 ( 

. 90 اخلطيب،املرجع السابق،ص سعدي حممدالدكتور  (  153 ( 

. 2001دستور مجهورية جزر القمر لسنة( 111)  
« L’égalité de tous, en droit et en devoir sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de 

croyance »  
طبعة األوىل،دار القلم الفقيه شبخ اإلسالم عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ، القواعد الكربى املوسومة بقواعد األحكام يف إصالح األنام،اجلزء الثاين،ال( 111)

.  21 ص،  200دمشق ،سنة  

. 25 ياسر حسن كلزي ،املرجع السابق، ص(  156 ( 
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حق كل متهم  لك منعلى ذ و ،(157)م بما يفعلون"إن اهلل عليالظن ال يغني من الحق شيئا  إنيتبع أكثرهم إال ظنا 
يدحض هذه الرباءة بناء على  اليقني، و إىل حد اجلرم ويصل  الذييقوم الدليل  أن إىلتفرتض براءته  أن اإلسالميف 

الرباءة فيقضى  أماتقوم على اليقني،  فاإلدانة أصل الرباءة فيه، يقوي ألنهصاحله فكل شك يفسر ل بالتايل و لك،حكم بذ
من  إفالت تجرم من العقاب بقدر ما تتأذىمن  تتأذىلك أن العدالة ال على الشك و االحتمال ذالقاضي بناء هبا 

فان   ما استطعتم،أدرءوا احلدود عن املسلمني  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" هدأك هو ما ، و(158)يئبر  إنسانمعاقبة 
 .(159)خيطئ يف العقوبة"كان له خمرج فخلوا سبيله فان اإلمام إن خيطئ يف العفو خري من أن 

 ما يرتتب على حق اإلنسان يف افرتاض براءته يف الشريعة اإلسالمية:        

 عدم التزام املتهم بإثبات براءته. -1-

 درء احلدود بالشبهات. -2-

 الشك يفسر ملصلحة املتهم. -2-

       استيقاف  قبض و أصل الرباءة يقتضى عدم اختاذ أي إجراء ميس حبرية اإلنسان أو حرمة حياته اخلاصة من -1-
 .(160)تفتيش لشخصه أو مسكنه أو استجوابه أو حبسه إال إذا اقتضت مصلحة اجملتمع ذلك و

 حق اإلنسان في افتراض برائته في القوانين الوضعية. -2-

 في القوانين الدولية. -

هناك إمجاع دويل على األخذ مببدأ األصل براءة املتهم وهو ما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف          
"كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية تؤمن املادة احلادية عشر الفقرة األوىل بقوهلا:

 أيال يدان " أما الفقرة الثانية من نفس املادة فقد نصت على مايلى: ،(161)للدفاع عنه"له فيها الضمانات الضرورية 
الدويل  أولك يعترب جرما وفقا للقانون الوطين إال إذا كان ذشخص متهم من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل 

                                                           
. 21سورة يونس األية(  157 ( 

. 25 ،املرجع السابق، صياسر حسن كلزي (  158 ( 

، باب ما جاء يف درء احلدود، كتاب احلدودالطبعة الثانيه، اجلزء األول،   لصحيح، سنن الرتميدي،ا اجلامع أيب عيسى حممد بن  عيسى بن سورة الرتميذي،  (119)
. 592، ص  1792دار الكتب العلمية، بريوت لبنان سنة     

"جامعة نايف العربية -دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة-يوسف بن إبراهيم احلصني، رسالة ماجستري "مبدأ األصل يف املتهم الرباءة بني الشريعة و القانون (161)
. 2009د املنعم أمحد،سنة للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي، حتت إشراف الدكتور فؤاد عب   

.ن، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا ( 161 ( 
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فهو تأكيد  ،(162)ارتكاب اجلرمية"ا وقت شد من تلك اليت كان جيوز توقيعهال توقع عليه عقوبة أ كذلكوقت االرتكاب،  
إال إذا كانت أصلحا للمتهم، محاية منها حلقوق اإلنسان بعدم  مبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية من حيث الزمان،على 

عة عشر الفقرة الثانية على دنية و السياسية يف املادة الرابلقد نص العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل و ،(163)اإلضرار به
تفاقية االهو ما أقرته كذلك  و ،(164)من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه اجلرم قانونا"أنه:"

 .(167)اإلنسان، و امليثاق العريب حلقوق (166)اإلنساناالتفاقية األمريكية حلقوق  ،(165)األوربية حلقوق اإلنسان

 في القوانين الوطنية. -

به القوانني والتشريعات الداخلية،بل أصبح من املبادئ  أن تثبت إدانته، هذا  احلق اعرتفتملتهم بريئ  إال ا        
بقوهلا:"كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية  15اجلزائري يف نص املادة  الدستورية و هو ما نص عليه الدستور

"ال إدانته إال مبقتضى قانون  نه :أ 11تضيف املادة  و ،(168)يتطلبها القانون" اليتنظامية إدانته، مع كل الضمانات 
هو ما  وهذه املادة متطابقة مع ما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  و ،(169)صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرم"

حماكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات "املتهم برئ حىت تثبت إدانته يف  بقوهلا: 19يف املادة نص عليه الدستور املصري
منه على أنه: "   07لقد نص كذلك اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان و املواطن يف املادة  ،(170)الدفاع عن نفسه..."

من دستور اململكة  1الفقرة 22نفس األمر الذي نص عليه الفصل  و، (171)كل رجل حيسب بريئا إىل أن يثبت ذنبه..."
بدأ ا املذه و ...(173) العراقي و كذلك الدستور ،(172)قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة مضمونان" " املغربية بقوله:

 . معمول به يف التشريعات اجلنائية

 
                                                           

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(  162 ( 

.91 ، صاملرجع السابق ،يوسف بن إبراهيم احلصني ( 163 ( 

.، املرجع السابقالسياسية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و(  164 ( 

.، املرجع السابقمن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان:"كل شخص يتهم يف جرمية يعترب بريئا حىت تثبت إدانته طبقا للقانون" 2الفقرة 1املادة ( 161)   

. ، املرجع السابقانون"من االتفاقية األمريكية:"لكل متهم جبرمية خطرية احلق يف أن يعترب بريئا طاملا مل تثبت إدانته وفقا للق 2الفقرة 1املادة( 166)  

.، املرجع السابق من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان:"كل متهم برئ حىت تثبت إدانته حبكم بات وفقا للقانون..." 11املادة (167)   

.، املرجع السابقالدستور اجلزائري(   168 ( 

، املرجع السابق.الدستور اجلزائري(   169(  

.السابق ، املرجعدستور مجهورية مصر العربية(  170 ( 

.، املرجع السابقاإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان و املواطن(  171 ( 

.، املرجع السابقدستور اململكة املغربية(  172 ( 

.، املرجع السابقمن الدستور العراقي:"املتهم بريئ حىت تثبت إدانته يف حماكمة عادلة،..." 5املادة الفقرة( 171)  
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 الفرع الثاني:حقوق اإلنسان المكتسبة من المجتمع.

ال  األمر أن إال ،إليهاسبق اإلشارة  اليتيتمتع  اإلنسان بالفطرة أو حبكم إنسانيته جبملة من احلقوق و هي         
يقرر له باملقابل مجلة من احلقوق  ى حبكم عيشه يف تجتمع يفرض عليه واجبات ويتوقف هنا بل انه يكتسب حقوقا أخر 

هل يتم  و ؟ ففيما تتمثل هذه احلقوقو ما مييز هذه احلقوق أنه يغلب عليها الطابع اجلماعي،  بوصفه أحد أعضائه،
 ما موقف الفقه اإلسالمي من هذه احلقوق؟ و ؟ داخليا على حد السواء دوليا و االعرتاف هبا

ميكن القول بأن االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان االقتصادية و االجتماعية  تعددت هذه احلقوق هي األخرى، و        
 ، تضمنت أغلب حقوق اإلنسان بوصفه عضوا يف اجملتمع و هي:1711و الثقافية لسنة 

 .(174)عادلة محاية حق اإلنسان يف العمل بشروط منصفة و -

يف اإلضراب  حقه محايتها، و و مصاحله االقتصادية و االجتماعية قصد تعزيزالنقابات  يف تكوين محاية حق اإلنسان -
 .(175)وفقا للقانون

 .(176)ةمحاية حق اإلنسان يف الضمان االجتماعي مبا يف ذلك التأمينات االجتماعي -

 .(177)كرب قدر ممكن من احلماية و املساعدةمنح األسرة، أ وجوب -

 .(178)حق كل إنسان يف مستوى معيشي كاف له و ألسرته -

 .(179)محاية حق اإلنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية و العقلية -

 .(180)التعليم محاية حق اإلنسان يف الرتبية و -

 .داخلية احلقوق باعتبارها حمال حلماية جنائية شرعية و قانونية دولية و هذسوف نقتصر على حتليل بعض من ه        

                                                           
 11تحدة يف:الصادر عن اجلمعية العامة لألمم امل االقتصادية و االجتماعية و الثقافية الدويل اخلاص حبقوق اإلنسانمن العهد  9-1املادتني:( 171)

.1791جانفي 2دخل حيز التنفيذ يف  و ،1711ديسمرب   

املرجع السابق. ،الثقافيةاالقتصادية و االجتماعية و  من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان 2املادة(   175 ( 

، املرجع السابق.االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان7املادة (   176 ( 

، املرجع السابق.االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان10املادة(   177 ( 

، املرجع السابق.االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان11املادة(   178 ( 

، املرجع السابق.االقتصادية واالجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان12املادة(   179 ( 

، املرجع السابق.االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان12املادة(  180 ( 
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 أوال:الحق في العمل.

 الحق في العمل في الشريعة اإلسالمية.-1-

نلتمس ذلك من خالل عديد من  سبقت الشريعة اإلسالمية املواثيق الدولية يف اإلعالن عن هذه احلقوق، و         
كذلك يف  ، و(181)"قل اعملوا فسيرى اهلل عملكم و رسوله و المؤمنون و" تعاىل:آيات القرآن الكرمي كقوله 

، (182)أكل أحد طعام قط، خري من أن يأكل من عمل يده..." الكرمي صلى اهلل عليه وسلم كقوله:"ماأحاديث الرسول  
هتيئة و سائله و حيث طالة و التسول، و يدعو و حيث على العمل و قد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيرم الب و

 بلى، ؟ فقال: فقال له الرسول صلى اهلل عليه وسلم أما يف بيتك شيئ إذ روى أن رجال من األنصار جاء يسأله، عليه،
فأتاه هبما فأخذمها الرسول صلى اهلل  النيب آتيين هبما، فقال: ، وقعب نشرب فيه املاء،سط بعضهنب حلس نلبس بعضه و

 ؟ رجل أنا أخذمها بدرهم، قال :النيب من يزبد على درهم مرتني أو ثالث قال: ي هذين؟ال:من يشرت عليه وسلم و ق
بأحدمها طعاما فانتبذه  اشرتى قال: و ،األنصاريالدرمهني فأعطامها  وأخذ ،إياهبدرمهني فأعطامها  رجل أنا أخذمها قال:

اذهب  صلى اهلل عليه وسلم عودا بيده مث قال:فأتاه به فشد فيه الرسول  ،اشرتى باألخر قدوما فأتين به لك وإىل أه
قد أصاب عشرة دراهم فاشرتى ببعضها ثوبا، و ببعضها  ال أرينك مخسة عشر يوما ففعل، فجاءه و فاحتطب وبع، و

 .(183)طعاما

هي حق للعامل  اليتمل يكتفي الرسول صلى اهلل عليه وسلم باحلث على العمل فقط و إمنا على دفع أجرة العمل         
.(184)"أعطوا األجري حقه قبل أن جيف عرقه" عدم التأخري يف ذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم: و  

الحق في العمل في القوانين الوضعية.-2-  

في القوانين الدولية.  -  

و كسب  املال، ألن العمل هو الطريق الوحيد للحصول على لنإنساناحلق يف العمل من احلقوق االقتصادية         
نوع، مع احتفاظه حبرية اختيار العمل أو قبوله له وفقا  ل فرد يف اجملتمع دون متييز من أيحق لك بالتايل، و هو الرزق

                                                           
.105سورة التوبة اآلية (  181 ( 

. 222 ، صاملرجع السابقاجلزء الثامن،  اجمللد الرابع، "البيوع "صحيح البخاري، كتاب  ( 182 ( 

.215حممد ناصر الدين األلباين، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص  ( 183 ( 

.212حممد ناصر الدين األلباين، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص ( 184 ( 
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االجتماعية و الثقافية يف هذا احلق أكدته االتفاقية الدولية بشأن احلقوق االقتصادية و  ، و(185)هنيةامل ملؤهالته العلمية و
الذي يشمل ما لكل شخص  تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل،" الفقرة األوىل بقوهلا:املادة السادسة 

من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، و تقوم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا 
فيها ضمن تلزم الدول األطراف يف هذا العهد بتأمني العمل لكل املوطنني أو األفراد املقيمني  فهذه املادة ،(186)احلق"

  .(187)حتميهم من البطالة شروط قانونية عادلة تتيح هلم العيش بكرامة و

هو ما نصت عليه الفقرة  من أجل حتقيق هذا احلق ال بد من خطوات أساسية تتبعها الدول يف سبيل ذلك، و        
"جيب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا  بقوهلا:من نفس العهد الثانية من املادة السادسة 

      واألخذ يف هذا اجملال بسياسات  التدريب التقنيني، توفري برامج التوجيه و ،مني املمارسة الكاملة هلذا احلقلتأ العهد
من شاهنا حتقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مطردة و عمالة كاملة و منتجة يف ظل شروط تضمن و تقنيات 

 .(188)للفرد احلريات السياسية و االقتصادية"

االجتماعية و الثقافية  يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية و األطراففمن الناحية الدولية تلزم مجيع الدول         
 احلق وفقا للضمانات التالية:ا بكفالة هذ

 فال جيوز إجبار أي شخص أو إكراهه على أي عمل. أن يؤدي العمل عن طريق االختيار أو قبوله حبرية، -1-

جيب أن يتوفر يف العمل شروط عمل عادلة و مرضية تكفل لكل فرد عيشة الئقة بالكرامة البشرية بشكل  -2-
 . (189)خاص

 ساوى قيمة العمل من دون أي متييزمنصف و مكافأة متساوية عند ت أجر -        

 أن يؤدي العمل إىل العيش الكرمي للفرد و ألسرته. -        

 توفري املساواة يف فرص الرتقية داخل العمل الواحد، و ال حيد ذلك إال اعتباري األقدمية و الكفاءة. -        

                                                           
.55عبد الرمحن نص الدين، املرجع السابق، ص نبيل (  185 ( 

.، املرجع السابقاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان(   186 ( 

.12 اخلطيب، املرجع السابق، ص سعدي حممدالدكتور  (  187 ( 

.، املرجع السابقاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان(  188 ( 

.املرجع السابق ،ةالثقافياالقتصادية و االجتماعية و  اخلاص حبقوق اإلنسانمن العد الدويل  9من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و املادة 1/ 22املادة (  189 ( 
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ملكافئة أليام العطل ات الدورية املدفوعة األجر و الساعات العمل و اإلجاز  حديد املعقولتلعمل على الا -        
 الرمسية.

 متكني األفراد من ممارسة األعمال اليت تناسب قدراهتم و مؤهالهتم دون متيز. -2-

و العمل على اختاذ  التدريب التقنية و املهنية توفري برامج التوجيه و اختاذ التدابري الالزمة لكفالة ممارسة هذا احلق، و -1-
 .(190)الثقافية التقنيات اليت تؤدى إىل التنمية االقتصادية و االجتماعية و السياسات و

 مواد دستور منظمة العمل الدولية.هذا ما تضمنته 

 في القوانين الداخلية. -

بدأ بالدستور الذي   تكفله الدولة و نصت عليه يف تشريعاهتا و قوانينها الداخليةشرف  العمل حق و واجب و        
"لكل املواطنني احلق يف  بقوهلا: 55هو ما نص عليه الدستور اجلزائري يف املادة  كفله جلميع املواطنني دون متييز، و

     ، (192)"العمل حق و واجب وشرف تكفله الدولة..." :12و كذلك الدستور املصري نص يف املادة  ،(191)العمل"
 ...(194)و العراقي (193)األردين الدستور و

  العمل حق أساسي من حقوق اإلنسان االقتصادية و االجتماعية اليت تكفلها الدولة، فهي تلعب دور حيوي          
أن هتيئ هلم الظروف  األصلبل  يف القطاع العام، أوو جوهري يف توفري فرص العمل، ليس بالضرورة يف القطاع احلكومي 

متثل يف شركات أموال أو يف القانونية و االقتصادية املالئمة ملباشرة النشاط االقتصادي بواسطة القطاع اخلاص سواء 
ن هذا النشاط االقتصادي اخلاص أساسه احلرية االقتصادية نشآت فردية مملوكة ألحد الناس، ألشركات أشخاص أو يف م

 .(195)العمل هو الذي يوفر أساسا فرص و

تعمل الدول املعاصرة على ضمان مبدأ حرية العمل فلكل شخص احلرية املطلقة يف اختيار املهنة اليت يراها مناسبة         
  . باإلنساناليت هي حق أساسي لصيق  هلذا تكون احلرية يف اختيار العمل جزء من احلرية الشخصية و له و

                                                           
.12 الدين، املرجع السابق، ص اصرنبيل عبد الرمحن ن(  190 ( 

 ) 191 ، املرجع السابق.الدستور اجلزائري( 

.، امللرجع السابقمصر العربية ةدستور مجهوري(  192 ( 

.، املرجع السابقلألردنيني ..." من الدستور األردين:"العمل حق جلميع املواطنني و على الدولة أن توفره 22تنص املادة (191)  

.، املرجع السابقمن الدستور العراقي على:"العمل حق لكل العراقيني مبا يضمن هلم حياة كرمية" 22املادة تنص( 191)  

.179 خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص(  195 ( 
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   من أجل تنظيم العمل يف كل دولة هناك تشريع أو قانون خاص بالعمل يتوىل مهمة تنظيم العالقة بني العامل         
و صاحب العمل و حيدد شروط العمل، و هي شروط ال تتنايف وحقوق اإلنسان املضمونة و املنصوص عليها يف الدساتري 

يم شروط التعيني، أوقات العمل، األجرة، مكان العمل...( و االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها )كتنظ
)العامل(، فهو بذلك حيمي العامل  و طرف ضعيف فقانون العمل ينظم عالقة العمل بني طرف قوي )صاحب العمل(

 يف عقد العمل.

، فهو مل يعترب العمل حقا لكل اإلسالميةا تصفحنا قانون العقوبات اجلزائري جنده يتوافق مع موقف الشريعة إذ        
ة هو ما نلمسه يف نص املاد ، و(196)يعاقب القانون كل متخلف عنه ، واعتربه واجب على الفرد إمنا ومواطن فقط، 

من قانون العقوبات اجلزائري بقوهلا: "يعد متشردا ويعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر كل من ليس له حمل  171
اقب كل يعفنص املادة صريح،  ،(197)ال ميارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل" إقامة و ال وسائل تعيش و

ا لو عجزت الدولة عن توفري مناصب العمل ذمل، لكن السؤال الذي يطرح هنا ما يعمن كان قادرا على العمل و مل
 علما أن العمل ليس واجبا على القادر فقط و إمنا هو حق لكل مواطن. ؟ للمواطنني

 ثانيا:الحق في التعليم.

ال ميكن للمجتمعات اإلنسانية أن تنموا و تزدهر يف ظل اجلهل و األمية، فالعقل اإلنساين حباجة ماسة إىل         
فنظرا ألمهية العلم أعترب من حقوق اإلنسان الضرورية سواء فة لكي ينموا منوا صحيحا و سليما، تغذيته بنور العلم و املعر 

 اإلسالمية أو يف القوانني الوضعية.يف الشريعة 

  الحق في التعليم في الشريعة اإلسالمية. -1-

الذي  باسم ربك "اقرأ :فقال أمر اهلل تعاىل نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم بالقراءة يف أول سورة نزلت عليه        
 . (198)خلق اإلنسان من علق، اقرأ و ربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم" خلق،

و أول نعمة أنعم اهلل  هن أول رمحة رحم اهلل هبا العباد، الكرميات املباركات و اآلياتأول ما نزل من القرآن هذه         
     فشرفه  يعلم،ما مل  اإلنسانمن كرمه تعاىل أن علم  أنمن علقة و  اإلنسانهبا عليهم، فيها التنبيه على ابتداء خلق 

 .(199)وسلم كرمه بالعلم، و هو القدر الذي امتاز به النيب صلى اهلل عليه  و

                                                           
. 92 عبد احلليم مشري،املرجع السابق، ص(  196 ( 

، املرجع السابق.قانون العقوبات اجلزائري( 197(  

.. 5اىل 1سورة العلق اآليات من(  198( 
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و إىل ختريب  ن اجلهل يؤدي إىل التهلكةمتعلم ال يسوده اجلهل أل مع مسلم واإلسالم يهدف إىل بناء تجت        
لذا حث اإلسالم كل من حصل شيئا من العلم على  ،السري يف طريق املعصية رفة اهلل، وعدم معذلك إىل ك  األرض و

  اعترب ذلك واجبا عليه. تبليغه لغريه و نشره و

الذي  و ه مكانة عالية يف الدين،جعلت ل لنصوص السنة النبوية يتبني له أهنا حثت على العلم بل وإن املتأمل       
قد قال رسول اهلل  و ،(200)حد الناسان أم أنثى و ال فرق يف ذلك بني أعلى كل مسلم ذكرا كجعل طلب العلم فريضة 

 .(201)"طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة" سلم: اهلل عليه و صلى

هبذا تعترب أول مصدر  الثقافة كأهداف أساسية جيب أن يسعى هلا املسلم و الشريعة اإلسالمية تنظر للتعليم و        
 اإلنسان يف التعليم. حلق

 الحق في التعليم في القوانين الوضعية. -2-

 في القوانين الدولية. -

اإلقليمية، من بني أهم احلقوق األساسية اليت كفلتها املواثيق و املعاهدات الدولية العاملية و  احلق يف التعليم عتربي        
األخرى، فال ميكن لنإنسان أن يطالب حبقوقه أو يدافع عنها إذا مل الن التعليم له دور أساسي يف إقرار و تقوية احلقوق 

  لن يتسىن له ذلك دون التعليم. يكن عاملا هبا و حبقيقتها و

قد نصت  و ،حق اإلنسان يف التعليم االتفاقية الدولية بشأن احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية أقرت        
لتعليم حق لكل فرد و وضحت االجتاهات اليت جيب أن يتجه حنوها التعليم، و التدابري املادة الثالثة عشر على أن ا
هي متفقة على  و تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف الرتبية و التعليم،" الالزمة لضمان حتقيقه بقوهلا:

وطيد احرتام حقوق توجوب توجيه الرتبية و التعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية و احلس بكرامتها و إىل 
من اإلنسان و احلريات األساسية، و هي متفقة كذلك على وجوب استهداف الرتبية و التعليم متكني كل شخص 

ه الفقرة فهذ صر التفاهم و التسامح و الصداقة بني مجيع األمم ..."،توثيق أوا ، واإلسهام بدور نافع يف تجتمع حر
أهنا وضعت إن صح القول شروط الجتاهات العلم  ريغ متييز، أكدت على أن التعليم حق مكفول للجميع دون تفرقة و

                                                                                                                                                                                                 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  -دراسة مقارنة-ة حلق اإلنسان يف التعليم يف اململكة العربية السعوديةنظاميعبده حممد عبده جنمي، احلماية ال( 199)

. 22ص ، 2010السعودية سنة   

.29 السابق، ص ، املرجععبده حممد عبده جنمي ( 200 ( 

، اجلزء األول،كتاب املقدمة، باب فضل العلماء و احلث على طلب العلم، املكتبة العلمية، سنن ابن ماجةأبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه،  اإلمام ( 211)
.221ص  بريوت لبنان، بدون سنة النشر،    
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 هذه يف و حنو تنمية شخصية اإلنسان ليتمكن من فهم حقوقه و احرتامها و أن يستخدم حلفظ السالم و األمن،
 فيجب أن يستخدم العلم ملصلحة و فائدة اإلنسان ال إلحلاق األضرار به. ،(202)الشروط مصلحة لنإنسان

 ا احلقجل ضمان املمارسة التامة هلذأ إتباعها مننصت على القواعد الواجب  فقد 12املادة الفقرة الثانية من  اأم        
 هي: و

 و بذلك يتعلم اجلميع دون استثناء.ي إلزاميا ومتاحا باجملان للجميع، وجوب جعل التعليم االبتدائ -

املهين متاحا للجميع بكافة  لك التعليم الثانوي التقين وانوي يف أشكاله املختلفة مبا يف ذوجوب جعل التعليم الث -
 سائل املناسبة و السيما عن طريق جعله تجانيا بالتدرج.و ال

 للجميع على قدم املساواة. متاحا جعل التعليم العايل -

وجوب تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن لألشخاص الذين مل حيصلوا على كامل فرتة  -
 تعليمهم االبتدائي أو مل يتموها. 

وجوب العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستويات، و إنشاء نظام منح واف بالغرض، و مواصلة  -
 .(203)سني األوضاع املادية للعاملني يف التدريسحت

و جيب أن  "لكل شخص احلق يف التعليم، بقوهلا: 21األمر الذي أكده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة         
أن يعمم التعليم يكون التعليم يف مراحله األوىل و األساسية على األقل باجملان، و أن يكون التعليم األويل إلزاميا وينبغي 
 ،كما أكد (204)الفين و املهين، و أن ييسر القبول للتعليم العايل على قدم املساواة التامة للجميع و على أساس الكفاءة"

محاية امللكية الفكرية  كذلك على حق اإلنسان يف املشاركة يف احلياة الثقافية و حرية البحث العلمي واإلعالن العاملي  
 الدول األطراف فيها:بالنسبة جلميع 

 املشاركة يف احلياة الثقافية. -

 التمتع مبنافع التقدم العلمي و تطبيقاته. -

                                                           
.املرجع السابق، االقتصادية و االجتماعية و الثقافية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان(  202 ( 

.، املرجع السابقاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان(  203 ( 

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( 204 ( 
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 .(205)االنتفاع حبماية املصاحل املعنوية و املادية الناجتة عن اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين الذي يقوم بتأليفه -

البد  و إزالة كل أنواع التمييز يف الوصول للتعليم، و على إلزامية و تجانية التعليم االبتدائي، فنالحظ إمجاع دويل        
 كل ذلك إحقاقا ملبادئ العدل و السلم. أن يكون التعليم العايل مفتوحا على قدم املساواة، و

 في القوانين الداخلية. -

 ق كل فرد يف أن يتعلم بالقدر الذييف التعليم، فمن حمن احلقوق اليت تضمنتها التشريعات الوطنية احلق         
   ن ضمانه يستدعى بالضرورة التطور أل تضمن هذا احلق،فائدة كل دولة أن  من ، ويتناسب و مواهبه و ملكاته العقلية

لتطور  و هو عامل مهم و الزم يساير التطور الدائم حلاجاته االجتماعية و االقتصادية، و التقدم املستمر للشعوب و
 الشخصية اإلنسانية و من املقدمات الضرورية ملمارسة احلقوق األخرى.

التعليم تجاين  "احلق يف التعليم مضمون، و بقوهلا: 52الدستور اجلزائري كفل احلق يف التعليم يف نص املادة          
هو ما  ، و(206).."التعليمية.تنظم الدولة املنظومة  التعليم األساسي إجباري، و القانون، وحسب الشروط اليت حيددها 

هو إلزامي يف املرحلة  "التعليم حق تكفله الدولة، و بقوهلا: 12نص عليه كذلك الدستور املصري يف املادة
"حمو األمية واجب وطين جتند كل طاقات  :21عترب كذلك حمو األمية واجب وطين يف املادة، بل و إ(207)االبتدائية..."

حق  "التعليم عامل أساسي لتقدم اجملتمع و بقوهلا: 21، و الدستور العراقي يف املادة (208)من أجل حتقيقه"الشعب 
 .(209)تكفله الدولة..."

نشر  إىللقد كفل القانون احلق يف التعليم متاشيا مع نص الدستور حيث صدرت عدة قوانني و مراسيم هتدف          
 الرتبية. املعرفة و خللق أجيال متسلحة بالعلم واملعرفة بني أبناء اجملتمع  أسس العلم و

 من أجل ضمان احلق يف التعليم ال بد من تأكيد النقاط التالية:        

 رحلة االبتدائية إلزامي من أجل حمو األمية.لتعليم يف املا -

 تجانية التعليم، لتيسريه لكافة الناس. -

                                                           
.، املرجع السابقمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان15املادة(  205 ( 

.، املرجع السابقالدستور اجلزائري(  206 ( 

.، املرجع السابقالدستور املصري  ( 207( 

.، املرجع السابقالدستور املصري (  208 ( 

.، املرجع السابقالدستور العراقي(  209(  
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 ر العلم واملدارس و املؤسسات الثقافية و الرتبوية.العمل على توفري دو  -

  ضمان احلق يف حرية البحث العلمي و اإلبداعات األدبية و الفنية. -

  ثالثا:الحق في الضمان االجتماعي.

حىت يكون هذا  يرتب عليهم واجبات، و كل تجتمع يتكون من تجموعة من األفراد هلم حقوق يقررها هلم، و        
عليه نتسأل هل التضامن االجتماعي  و سليم التكوين و منتج األثر ال بد من التكافل و التضامن بني أفراده،اجملتمع 

               معرتف به كحق لنإنسان؟ و ما موقف الفقه اإلسالمي و القوانني الوضعية من مسألة الضمان االجتماعي؟

 الحق في الضمان االجتماعي في الشريعة اإلسالمية.-1-

لك هو الدعامة مثرة جهده وكفاحه، فكان العمل بذالعامل احلق يف ناتج عمله، و ملكه اإلسالم لقد أعطى         
 األوىل يف توزيع الثروة يف اجملتمع اإلسالمي. 

أرزاقهم بعملهم و يكسبون ما يشبع حاجاهتم لكن أفراد اجملتمع ليسوا مجيعا من العاملني الذين حيصلوا على          
اليتيم، و املرأة  و بكدهم و عرقهم، فهناك العاجزون عن العمل و الكسب و ليس هلم من يعوهلم من أقارهبم كالصغري،

فهؤالء مجيعا يعجزون عن كسب قوهتم  و األعمى، وي العاهات كاجملنون،ذ و املريض املقعد، و الشيخ اهلرم، األرملة، و
فرصة  عن ، فيبحثونله عليه واستعدادهمهناك من سدت يف وجوههم أبواب العمل مع قدرهتم  و، وحتصيل معاشهم

العمل يف اجملتمع فال جيدوهنا، و ليس هلم مورد رزق و ال مصدر كسب، و هناك من يعملون و يكسبون من عملهم أقل 
 من كفايتهم لقلة أجورهم، أو كثرة أعبائهم.

فجعل اإلسالم حاجاهتم و عجزهم سببا  نصيبا من الثروة على أساس العمل،إن هذه الفئات ال تأخذ         
 الستحقاقهم يف مال الزكاة اليت أحكم اهلل فرضها يف كتابه مث بينها على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

هنا حق معلوما فرضه اهلل الزكاة يف اإلسالم ليست إحسانا جيود به الغين على الفقري إن شاء أو مينعه إن أراد بل إ        
اجلماعة اإلسالمية بالتعاون على زم  أل قواعد الدين، و تعاىل يف أموال األغنياء و جعل أداءها ثالث أركان اإلسالم و أهم

 و جعل ذلك من أهم الوظائف اليت تقوم هبا الدولة اإلسالمية. اتنفيذه

الضمان االجتماعي يعين أن متنح الدولة من  ، والجتماعيلسبق يف تشريع التكافل اإن للشريعة اإلسالمية ا        
 إناخلزانة العامة املعاشات و املساعدات النقدية و العينية للمحتاجني احملرومني من مظلة التأمينات االجتماعية املختلفة، 
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ال جيدي نظام  اآلثار السلبية لألخطار االجتماعية خصوصا حيثالضمان االجتماعي تعتربه الدولة وسيلة للحد من 
 و من أقدس الواجبات اليت كلف اهلل هبا ويل أمر املسلمني. ، (210)التأمني االجتماعي

 فاإلسالم شرع نظام خاص عرف بنظام الزكاة و الذي هو يف جوهره مؤسسة للضمان االجتماعي.        

ه مواطنيها بتقدمي العون و املساعدة هلم فالضمان االجتماعي حسب فقهاء الشريعة اإلسالمية هو التزام الدولة جتا        
 يف بعض احلاالت املذكورة أعاله.

بضمان حد الكفاية لكل فرد من أفرادها )بصرف النظر عن دينه أو أصله( يعجز عن إشباع فالدولة ملزمة         
 .(211)احتياجاته بنفسه لسبب خارج عن إرادته

رأيت  :"أأحاديث يثبت هذا احلق، فعن قوله تعاىل النبوية الشريفة من آيات والسنة  ما ورد يف القرآن الكرمي و         
ليس البر أن  :"و قوله كذلك ،(212)الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم و ال يحض على طعام المسكين"

 جوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من أمن باهلل و اليوم األخر و المالئكة و الكتاب و النبيين  تولوا و
و أتى المال على ذوي حبه القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب و أقام الصالة 

من  و مساعدة الغري الذين حددهتم اآلية،  ري وففي هذه اآلية الكرمية تأكيد على فعل اخل ،(213)."و أتى الزكاة..
حباله،  (214)هو يعلم" جاره جائع إىل جواره و ليس مبؤمن من بات شبعان و األحاديث قوله صلى اهلل عليه وسلم:"

 فالتعاون و التضامن من صفات املسلمني.

 في القوانين الوضعية.الحق قي الضمان االجتماعي  -2-

 لقوانين الدولية.ا -

حيث اعرتفت به  حظي باهتمام دويل كبري، نظرا ألمهية الضمان االجتماعي يف احلياة املعيشية لألفراد املضمونني،        
حيث نصت  ،قتصادية و االجتماعية و الثقافيةاملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان و خاصة االتفاقية الدولية بشأن احلقوق اال

مبا يف ذلك  يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، األطرافالدول "تقر  يف مادهتا التاسعة على أنه:

                                                           
.200 خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص(  210 ( 

. 201 صالدكتور أمحد حسن الرشيدي،حقوق اإلنسان يف اإلسالم، أفكار من واقع القرن العشرين،(  211 ( 

.1/2/2سورة املاعون اآليات.(  212 ( 

.199سورة البقرة اآلية (  213  ( 

.215حممد ناصر الدين األلباين، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص ( 214 ( 
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ل جوب توفري محاية خاصة لألمهات خال "و أضافت املادة العاشرة الفقرة الثانية ما يلي:و  (215)التأمينات االجتماعية"
املذكورة، إجازة مأجورة مصحوبة ينبغي منح األمهات العامالت، أثناء الفرتة  و ،فرتة معقولة قبل الوضع و بعده

 .(216)باستحقاقات الضمان اجتماعي كافية"

لكل شخص " منه بقوهلا: 22ما ما جاء به اإلعالن العاملي عن مسألة الضمان االجتماعي فوضحته املادة أ        
 الضمانة االجتماعية و يف أن حتقق بوساطة اجملهود القومي و التعاون الدويل و مبا يتفق صفته عضوا يف اجملتمع احلق يف ب

و للنمو احلر بوية اليت ال غىن عنها لكرامته و نظم كل دولة و مواردها احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الرت 
م الضمانة االجتماعية لكل دولة ذكرت تنظي وضوحا و تفصيال للمسالة و رفهذه املادة كانت أكث ،(217)"لشخصيته

ذلك عن طريق قوانني الضمان  حبسب ما يتالءم مع أوضاعها و ظروفها االقتصادية و االجتماعية و الرتبوية و
 االجتماعي الوطنية دون أن ختل باملبادئ أو القاعدة العامة و املتمثلة يف حق كل شخص يف الضمان.

 في القوانين الداخلية. -

اليت قد تكون خاطر االجتماعية ذلك حلمايته من امل يف الضمان االجتماعي مضمون لكل فرد يف اجملتمع و احلق        
املضمون مع أفراد عائلته  ناجتة عن طوارئ العمل أو األمراض املهنية فاهلدف من تقدميات الضمان االجتماعي هو إعانة

 .(218)وفقا ملا حيدده قانون تنظيم الضمان االجتماعي يف كل دولةذلك  و امللزم باإلنفاق عليهم على املصاعب احلياتية،

    ظروف معيشة املواطنني الذين مل يبلغوا سن العمل،  " :أن منه على 57لقد نص الدستور اجلزائري يف املادة         
د نص يف املادة السابعة فقأما الدستور املصري  (219)الذين عجزوا عنه هنائيا مضمونة" الذين ال يستطيعون القيام به، و و

أضاف يف املادة السابعة عشر ما يلي:" تكفل الدولة  و ،(220):"يقوم اجملتمع على التضامن االجتماعي"أنه منه على
خدمات التأمني االجتماعي و الصحي و معاشات العجز عن العمل و البطالة و الشيخوخة للمواطنني مجيعا و ذلك 

    لألسرة )خباصة الطفل  و: "تكفل الدولة للفرد أنه على20الدستور العراقي فقد نص يف املادة  و ،(221)وفقا للقانون"

                                                           
.، املرجع السابقاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان(  215 ( 

.، املرجع السابقاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان ( 216 ( 

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( 217 ( 

.22اخلطيب، مرجع سابق، ص سعدي حممد الدكتور(  218 ( 

املرجع السابق. اجلزائري،الدستور (   219 ( 

املرجع السابق. ،املصريالدستور  (  220 ( 

السابق.، املرجع الدستور املصري(   221( 
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        األساسية للعيش يف حياة حرة كرمية تؤمن هلم الدخل املناسب الصحي و املقومات  الضمان االجتماعي و و املرأة(
 .(222)و السكن املالئم"

  .ةيالصحالرعاية الحق في  رابعا:

تعترب الصحة من أهم ضروريات احلياة، و هي مطلب أساسي لكل فرد يف اجملتمع، و للحق يف الصحة ارتباط         
                        ،وثيق باحلق يف احلياة بل هو من أثاره، ألن إقرار حق اإلنسان يف الصحة هو شرط الزم حلماية حق اإلنسان يف احلياة

يف الصحة من بني أهم احلقوق املكتسبة اليت ال ميكن االستغناء عنها و هي أساس التمتع ذلك يعترب حق اإلنسان ل
 يف كفلت الشريعة اإلسالمية و كذا القوانني الوضعية هذا احلق؟باحلقوق األخرى، فك

 الحق في الرعاية الصحية في الشريعة اإلسالمية. -1-

   من األمراض ألن ذلك يعينهم على أداء واجباهتم الدينية  على سالمتهم حرص اإلسالم على صحة األفراد و        
 ،(223)و املعيشية، إذ هبا يستطيع الفرد أن ينفع تجتمعه و حيقق أماله

بصحة األفراد و رعايتهم ينتج عنه تجتمع سليم صحيح خال من األمراض قوي يف دينه و جسمه  فاالهتمام        
  .(224)وعقله لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" املؤمن القوي خري و أحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف و يف كل خري"

    وضع ذلك احلق على عاتق اإلنسان باعتباره واجبا عليه  يف الرعاية الصحية اإلنسانعندما قرر اإلسالم حق         
 . (225)و اعتربه كذلك التزاما على عاتق الدولة

ففي اعتبار الرعاية الصحية واجبا على الفرد أمر اإلسالم الناس مجيعا بالبعد عن كل ما يضر صحتهم، فحرم          
، لقوله تعاىل يف كتابه الكرمي: (226)لك صحتهم و ينهك قوهتماخلمر و الزنا حفظا للصحة و أمرهم أن يبتعدوا  عما يه

  .(227)"...و ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة..."

                                                           
، املرجع السابق.الدستور العراقي (   222 ( 

.120املرجع السابق، ص ، عبد الطيف بن سعد الغامدي، حقوق اإلنسان يف اإلسالمالدكتور (  221)  

.277ص  املرجع السابق، ،صحيح مسلم، اجمللد األول(  224 ( 

.120املرجع السابق، ص ، عبد الطيف بن سعد الغامدي، حقوق اإلنسان يف اإلسالمالدكتور ( 221)   

للطبع و النشر الدكتور عبد احلكيم حسن العيلي، احلريات العامة يف الفكر و النظام السياسي يف اإلسالم، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الفكر العريب ( 226)
.127، ص 1722الكويت سنة   

.175سورة البقرة اآلية (  227 ( 
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كما حث اإلسالم الناس على النظافة حفظا للصحة، فأمر بالوضوء قبل الصالة و الغسل بعد اجلنابة، و العناية         
ملا حبب يف الرياضة تقوية للبدن، و يف سبيل الرعاية الصحية أعفى اإلسالم املريض  بالغذاء الصحي و الشراب النقي،

 من الفرائض الدينية اليت تلحق به املشقة كالصوم مثال.

أما عن الرعاية الصحية باعتبارها حقا لألفراد إزاء الدولة فقد قررها اإلسالم، حيث كان الرسول صلى اهلل عليه          
  .(228)يتداوون و ينقهون فيهارضى أماكن وسلم يهيئ للم

  الحق في الرعاية الصحية في القوانين الوضعية. -2-

   احلق يف الرعاية الصحية و التمتع بقدر الئق من اخلدمات الصحية هو من حقوق اإلنسان اليت أولتها املواثيق          
 و االتفاقيات الدولية اهتماما خاصا و أكدت عليه الدساتري و القوانني الوطنية. 

 في القوانين الدولية. -

هتمت االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان حبق اإلنسان يف الصحة، و اعرتفت له باحلق يف أعلى مستوى إ        
اإلعالن  العشرون الفقرة األوىل منمسة و او لقد نصت املادة اخل ،من الصحة و ذلك ألمهية هذا احلق يف حياة اإلنسان

  على أن" لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له العاملي حلقوق اإلنسان 
 ،(229)الزمة..."و ألسرته، و يتضمن ذلك التغذية و امللبس و املسكن و العناية الطبية و كذلك اخلدمات االجتماعية ال

باحلقوق أما إذا رجعنا إىل العهد الدويل اخلاص  اكتفت هذه املادة بإقرار احلق يف الصحة دون أي تفصيل يف ذلك،
فلم تقتصر على اإلقرار هبذا احلق بل نصت أيضا على املراحل و اخلطوات اليت ال  ،و االجتماعية و الثقافية االقتصادية

 فاقية اختاذها من أجل حتقيقه، و اليت تتمثل يف:بد على الدول األطراف يف االت

  األطفال من أجل التنمية الصحية للطفل.العمل على خفض نسبة الوفيات يف املواليد و يف وفيات  -

 حتسني شىت اجلوانب البيئية و الصناعية. -

 الوقاية من األمراض املعدية و املتفشية و املهنية و معاجلتها و حصرها. -

 .(230)من شأهنا أن تؤمن اخلدمات و العنايات الطبية يف حالة املرض خلق ظروف -

                                                           
.171، 170عبد احلكيم حسن العيلي، املرجع السابق، ص  الدكتور (  228(  

.، املرجع السابقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(  229 ( 

.، املرجع السابقاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان 12دة اامل (  230(  
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غري أن هذه املادة اكتفت بذكر اخلطوات الواجب إتباعها من دون ذكر التدابري الالزمة أو اإلجراءات اليت ميكن         
     .(231)أن تقوم هبا الدول يف سبيل ذلك 

 في القوانين الداخلية. -

األمراض و األوبئة املعدية بني أفراد اجملتمع بشكل كبري فينعكس ذلك سلبا على اجملتمع من مجيع إذا انتشرت         
من هنا ينشأ الدور املنوط باحلكومة يف أية دولة للعمل من أجل توفري مستوى مقبول  النواحي االجتماعية و االقتصادية،

من الصحة جلميع مواطنيها و ذلك بإجياد احللول الالزمة هلذه املشاكل الصحية، سواء عن طريق وضعها برامج تثقيفية أو 
   د تنتشر بينهم، و عن خماطر املياه امللوثة، علمية هبدف توعية الناس مبخاطر البيئة امللوثة، و ما ينتج عنه من أمراض ق

، كما جيب على الدولة و كذلك خماطر التدخني و ما ينجر عنه من هالك، و التأكيد على ضرورة الوقاية و التصدي هلا 
هو  و ،(232)اجملانية ليكون يف متناول مجيع املواطنني حىت الفقراءإنشاء مراكز طبية لتوفري أقصى حد من اخلدمات الطبية 

فهنا  (233)""الرعاية الصحية حق للمواطنني  بقوهلا: الفقرة األوىل  51األمر الذي نص عليه الدستور اجلزائري يف املادة 
إقرار مباشر هلذا احلق، ومل يكتفي املشرع هبذا اإلقرار وإمنا اعتربه التزام يقع على عاتق الدولة يف القرة الثانية من هذه املادة 

و لقد نص الدستور املصري عل أن  ،(234)بقوهلا:"تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية و املعدية و مبكافحتها"
من  19و  11الصحية و كذا خدمات التأمني االجتماعي يف املادتني  اخلدمات االجتماعية و الدولة هي اليت تكفل

منه فقد ألزم الدولة و املؤسسات العمومية على اختاذ كافة  21أما دستور اململكة الغربية يف الفصل ، (235)الدستور
  .(236)الوسائل الالزمة لتيسري استفادة املواطنني و املواطنات على حد السواء من احلق قي العالج والعناية الصحية

 

 

 

                                                           
.22اخلطيب، املرجع السابق، ص  سعدي حممدالدكتور (   231 ( 
.29خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص (  232(  

.، املرجع السابقالدستور اجلزائري ( 233 ( 

.، املرجع السابقالدستور اجلزائري ( 234 ( 

، املرجع السابق. .."و الصحية.االجتماعية الثقافية و  من الدستور املصري على:" تكفل الدولة اخلدمات  11تنص املادة (  211)  
، املرجع السابق. من الدستور املصري على: " تكفل الدولة خدمات التأمني االجتماعي و الصحي..." 19تنص املادة              

.، املرجع السابقدستور اململكة املغربية(   236 ( 
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 القيود الواردة عليها. المبحث الثاني:مصادر قواعد الحماية الجنائية و

حقوق اإلنسان ليست إال فكرة جديدة حلقيقة قدمية، ذلك أن موضوع حقوق اإلنسان ليس وليد العصر إمنا هو         
      ، و ارتبط بتاريخ احلضارات البشرية على مر األزمان،من تارخيها يتجزأقدمي قدم اإلنسانية نفسها و يشكل جزاء ال 

ر املتحدة و صدو  األممالشكل احلايل يف ظل هيئة  إىلوصل حىت تطور طويلة و متعاقبة  مبراحلو تأثر هبا، و مر 
 .(237)اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و الذي أضفى عليها وضعيا وصف العاملية و القاسم املشرتك بني بين البشر

صفتها  لزاميتها واهلذا تعددت واختلفت املصادر اليت تستمد منها قواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان          
 الشرعية.

أربعة عشر قرن خلت بصورة واضحة و دقيقة  لقد تناولت أحكام الشريعة اإلسالمية منذ حوايل ما يزيد عن        
أهم مصدر ديين لى اهلل عليه وسلم، لتعترب بذلك حقوق اإلنسان يف نصوص القران الكرمي و يف أحاديث الرسول ص

 لقواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان.

 اإلنسان، لتصبححلقوق  بادئ األساسيةالتشريعات و القوانني الوطنية املختلفة ضمنت نصوصها املكما أن         
 بذلك مصدرا وطنيا هلا.

لقد اعرتفت املعاهدات و االتفاقيات الدولية العاملية و اإلقليمية يف نصوصها باملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان         
 حلقوق اإلنسان. لتكون مصدرا ثالثا

)الديين، الوطين،  هل مصادر احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان املختلفة األمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التايل:        
 ؟ و هل نطاق سرياهنا مطلق أم مقيد الدويل( فيها محاية جنائية فعلية حلقوق اإلنسان؟

من إىل مطلبني، األول بينا فيه حقيقة كل مصدر  ناهعلى هذا التساؤل يف هذا املبحث الذي قسم سنجيب        
 ه القيود اليت حتد من نطاق مصادر احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان.مصادر احلماية اجلنائية، أما املطلب الثاين فبينا في

 .المطلب األول:مصادر قواعد الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان

تستمد قواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان وجودها بدرجة أوىل قوهتا اإللزامية من مصادر أساسية، مصدر         
قوانني داخلية   كذلك و (،األول)الفرع  اإلنسانعن سائر املخلوقات وكان مبثابة السند يف وجود  اإلنسانديين كرم 

                                                           
.91 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور (  237 ( 
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ففيما تتمثل أمهية هذه املصادر  )الفرع الثاين(. دولية سامية يف صورة معاهدات كذلكو   الدميقراطيةالدول  أقرهتاوطنية 
 التوافق بينهما أمام هدف مشرتك؟ ما مدى االنسجام و و املختلفة؟

 .لقواعد الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان الدينيالمصدر  رع األول:الف

املعىن مكملة لرسالة الرسل ولذلك جاءت دعوة اإلسالم يف تقرير هذا ت دعوة احلق دعوة األنبياء قاطبة،لقد كان        
أنزل معهم الكتاب  و منذرين:"كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيين مبشرين و فقال تعاىل يف كتابه  ،مجيعا

البينات بغيا بينهم ه من بعد ما جاءتهم الذين أوتو إال بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه 
فما من أمة  ،(238)فهدى اهلل الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه و اهلل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"

  سلف فيها رسول أو نيب، و كان الرسل و األنبياء يأتون بدعوة واحدة، و هي عبادة اهلل وحده ال شريك له  مضت إال
   يكون هناك ظامل و ال مستغل، و إمنا تسود احلرية و املساواة، و مها مجاع احلقوق السياسةحتت لواء هذه الدعوة ال  و

 .(239)و احلقوق العامة

ولذلك أعترب املصدر  إلنسان، بل وزادهتا متانة ورسوخا،أثر كبري يف مسو حقوق ا السماويةرساالت لقد كان لل         
اإلنسان، و قبل اخلوض يف حتليل أمهية هذا املصدر الديين البد من معرفة ما الديين أهم مصدر تارخيي لقانون حقوق 

 ؟ املقصود به

 يقصد باملصدر الديين، تلك األدلة الشرعية اليت تثبت و تدل على وجود حقوق اإلنسان.        

ليه، و ما مييز حقوق حقوق اإلنسان أحكام شرعية و من الثابت أن احلكم الشرعي ال بد له من دليل يستند إ        
يف إثبات األحكام، فال خالف تستقل بذاهتا  اليتاإلنسان يف اإلسالم أهنا تستند إىل كثري من األدلة الشرعية األصلية 

 اإلثبات، فهي ثابتة لنإنسان بالعديد من نصوص القرآن الكرمي و السنة على االستدالل هبا وال يف قوهتا يفبني العلماء 
 .(240)العلماء النبوية و إمجاع

 

 

                                                           
.212البقرة اآلية  سورة(  238 ( 

. 152 سابق، صالرجع امل حقوق اإلنسان يف املصادر األساسية،عبد اللطيف بن سعيد الغامدي،الدكتور  ( 239(  

.125، خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق(  240 ( 
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 مصادر حقوق اإلنسان في القرآن الكريم.أوال:

املصدر األساسي يف الفقه اإلسالمي حلقوق اإلنسان هو القرآن الكرمي، و الذي أثبت يف عديد من آياته حقوق         
فضله على سائر و رفع من قدره و اإلنسان، و من صور ذلك تكرمي اإلنسان. فقد كرم اإلسالم اإلنسان تكرميا عظيما،  

و لقد كرمنا بنى أدام و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على  املخلوقات لقوله تعاىل:"
فالنص صريح على  ،(242)فهذه اآلية الكرمية تعترب مبثابة وثيقة كاملة حلقوق اإلنسان ،(241)كثير ممن خلقنا تفضيال"

ذلك هو إنسانية اإلنسان يف حد ذاهتا.وهلذا التكرمي اإلهلي مظاهر  تكرمي اإلنسان وتفضيله على كل املخلوقات و سبب 
 عديدة منها:

 تكريم اإلنسان بالخالفة في األرض: -1-

ربك للمالئكة إني جاعل في و إذا قال أعلى مراتب التكرمي أن جعل اهلل اإلنسان خليفة يف األرض لقوله تعايل:"     
 .(244):"ثم جعلناكم خالئف في األرض..."و كذلك قوله تعاىل، (243)األرض خليفة..."

على كل اخلليقة من أحياء و مجاد فهو سيد كل الكائنات املشهودة يف  يف األرض تقتضى سيادته اإلنسانخالفة         
، و هناك عديد من اآليات القرآنية  (245)سخرت له ليتحقق له العيش يف أمن و انسجام و استقرار اليتهذا الكون و 
و  اهرةو أسبغ عليكم نعمة ظ األرضفي السماوات و ما في  ألم تروا أن اهلل سخر لكم ما كقوله تعاىل:"

رزقا خلق السماوات واألرض و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات  الذي:"اهلل قوله كذلكو   ،(246)"باطنة
     دائبين ي البحر بأمره و سخر لكم األنهار، و سخر لكم الشمس و القمر لكم و سخر لكم الفلك لتجري ف

ظلوم  و سخر لكم الليل و النهار و أتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها إن اإلنسان ل
 .(247)كفار"

 

                                                           
.90سورة اإلسراء اآلية (  241 ( 

.125 خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص ( 242 ( 

.20البقرة اآلية  سورة(  243 ( 

.11سورة يونس اآلية (  244 ( 

.127ص  خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ( 245 ( 

. 20سورة لقمان اآلية (  246 ( 

.21/ 22/ 22سورة إبراهيم اآليات ( 247 ( 
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 تكريم اإلنسان بالعقل:-2-

هبذا  و به تبوأ مكانة سامية بني املخلوقات و هو مناط التكليف، و بالعقل تعاىل اإلنسان اهلل سبحانه ولقد كرم         
يقتضي  ، وأحيط به اليتالقوانني و األقدار  العقل ميلك إرادة حرة يستطيع هبا أن خيتار طريقه ضمن نطاق السنن و

 . (248)تكرمي  اإلسالم لنإنسان بالعقل حفظه من كل ما يضر به و يعطل دوره يف هذه احلياة

 :تكريم اإلنسان بالعلم -1-

الكرمي اإلنسان على العلم و يسر له طريق ذلك و اآليات القرآنية خلري دليل على ذلك كقوله  القرآنحث         
 .(250)."كلها  دم األسماءو علم آ و كذلك قوله تعاىل:" ،(249):" إقراء باسم ربك الذي خلق..."تعاىل

 تكريم اإلنسان بجعله محور الرساالت السماوية:-1-

ذا التكرمي كفلت له العديد من الرسل مجيعا و من إنزال الكتب، و هباإلنسان هو اهلدف و الغاية من بعث         
 .تتالئم مع مكانته و مهمته يف احلياة  اليتاحلقوق 

 ثانيا:مصادر حقوق اإلنسان في السنة النبوية الشريفة.

كل ما صدر عن رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، و هي   السنة النبوية الشريفة هي        
املصدر الثاين للتشريع يف اإلسالم بعد القرآن الكرمي و هي مصدر ال نقاش يف حجيته و قوته يف إثبات  بذلك تعترب

 .(251)األحكام و هي بذلك مصدر أساسي حلقوق اإلنسان

الكثري  يف جند ذلك يف خطبة الوداع و و لقد قررت السنة النبوية حقوق اإلنسان بشكل واضح ال غموض فيه،        
اليت سبق و أن أشرنا لبعضها عند حديثنا عن حقوق اإلنسان حمل احلماية اجلنائية يف الشريعة  من األحاديث و

 اإلسالمية.

احلمر  و على العرب و العجم، و البيض و السود ، لشموهلاأكرب مؤمتر عاملي لدى املسلمنياعتربت خطبة الوداع         
حرمة الدماء)  اليت نذكر منها: لقد تضمنت الكثري من حقوق اإلنسان و ن أو عصبية، وبغري تفرقة جلنس أو عرق أو لو 

                                                           
. 91، 90 صاملرجع السابق، ، حقوق اإلنسان يف اإلسالمعبد اللطيف بن سعيد الغامدي،  الدكتور (218)  

.01سورة العلق اآلية (  249 ( 
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حرمة  ، وحرمة األموال و و ما ينتج عنها من حرمة القتل، و حرمة اجلراح و التعذيب البدين و النفسي، أو تقيد احلرية(
 .(252)...األعراض

، و وثيقة اهتمامه حبقوق اإلنسان يف مواقف كثرية من حياتهلقد أكد الرسول صلى اهلل عليه وسلم رعايته و         
املدينة املنورة عكست روح الشريعة اإلسالمية يف نظرهتا املتوازنة لنإنسان فهي تكفل له حقوقه يف حياة كرمية أمنة داخل 

 .(253)تجتمع  إنساين فاضل مستقر متضامن يضمن العدل و االستقرار

 اإلجماع.ثالثا: مصادر حقوق اإلنسان في 

اإلمجاع هو اتفاق مجيع اجملتهدين من األمة اإلسالمية قي عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه         
إمنا على مبادئ   وسلم  على حكم شرعي، و يصبح احلكم املتفق عليه واجب اإلتباع، ألنه ال يقوم على التحكيم و

، (254)دعا القرآن إىل اعتبار اإلمجاع تشريعا ملزماالشريعة العامة و روحها فيما مل يرد فيه نص يف القرآن أو السنة، و لقد 
 .(255):" يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم..."لقوله تعاىل

اإلمجاع مصدرا من مصادر حقوق اإلنسان يف اإلسالم، فإذا انعقد إمجاع األمة حول تقرير حقوق اإلنسان  يعترب        
 .(256)فاألمر ال شك فيه و ال خيالف أحد يف ذلك مطلقا

  الفرع الثاني:المصدر الدولي لقواعد الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان.

القانون الدويل حلقوق اإلنسان له جذور عميقة يف التاريخ ترجع إىل اهتمام اجملتمعات اإلنسانية مبوضوع  إن        
 مل يكن هلا شكل القواعد امللزمة. حقوق اإلنسان عرب تارخيها الطويل، غري أن هذه احلقوق

مام حبقوق اإلنسان و يث تزايد االهت الفكر اإلنساين حالثانية كانت مبثابة نقطة حتول يف إن احلرب العاملية        
و بعد هذا اإلعالن العلمي  هتماما بالغا،اليت أوىل ميثاقها حقوق اإلنسان إاملتحدة منظمة األمم  خاصة بعد إنشاء

                                                           
جلزء حممد أمحد الصاحل، حقوق اإلنسان يف عصر النبوة، مداخلة يف ندوة علمية حول حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي، ا الدكتور(  212)

  .20،ص 2001األول، الطبعة األوىل، أكادميية نيف العربية للعلوم األمنية الرياض، سنة 

صحيفة املدينة، مداخلة يف ندوة علمية حول حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي، اجلزء  الدكتور كامل الشريف، حقوق اإلنسان يف(  211)
 .12، 11،ص 2001األول، الطبعة األوىل، أكادميية نيف العربية للعلوم األمنية الرياض، سنة 

الوضعي، اجلزء األول، بدون طبعة، دار الكتاب العريب بريوت، دون سنة نشر، ص  عبد القادر عوده، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون األستاذ (211)
197 ،120.  
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ت املنظمة على تكريس حقوق اإلنسان على املستوى الدويل عن طريق إبرام عمل 1712قوق اإلنسان الصادر سنة حل
اعتربت مبثابة أهم املصادر الوضعية الدولية لقواعد  اليت واإلقليمية، و العديد من االتفاقيات و املواثيق الدولية العاملية 

 احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان.

مرحلة ما قبل  ال بد من حتديد مرحلتني، اإلنسانعد احلماية اجلنائية حلقوق من أجل دراسة املصدر الدويل لقوا         
ميكن اعتبارها  اليتمبادئ الثورات الكربى و على أفكار و نظريات فلسفية و  اشتملت على اليتميثاق األمم املتحدة و 

ما يليه من  إعالنه حلقوق اإلنسان، و مصادر تارخيية حلقوق اإلنسان، و املرحلة الثانية هي مرحلة ميثاق األمم املتحدة و
 مواثيق و عهود دولية و هي املصادر احلديثة حلقوق اإلنسان.

     أوال:المصادر التاريخية لقواعد حقوق اإلنسان. 

حقوق اإلنسان يف شكل ميثاق عاملي ما هو إال نتيجة لنضال و كفاح البشرية من أجل حترير  إن بلورة         
 الشعوب من طغيان احلكام و استبداد الدول هبدف إرساء القيم و املبادئ اإلنسانية.

دوين لقد سبق ميثاق األمم املتحدة عدد من الوثائق و اإلعالنات على مستوى الدول الكربى كمحاولة لت        
 منها: حقوق اإلنسان و

 الوثيقة الكبرى أو العهد األعظم: -1-

صدرت يف انكلرتا الوثيقة الكربى"أجملنا   1215نة ديدا سمع بداية عصر النهضة يف القرن الثالث عشر و حت         
نتيجة للصراع الطبقي الذي كان قائما و مبوجبها متي انتزاع اعرتاف مكتوب ببعض «  Magna Carta »  كارتا"

احلقوق األساسية مما جعل منها وثيقة دستورية مهمة ملا تضمنته من حقوق،كضمان احلرية الشخصية للمواطنني كافة 
 تتعدى كوهنا تجموعة من املبادئ ذه الوثيقة الو ه ،...دقضاء متجر دون متييز بني الطبقات و تأمني عدالة نزيهة بواسطة 

  .(257)ليو ال بد من وسائل قانونية خترجها حيز التطبيق العم اإلعالنية القانونية

 

 

 
                                                           

، منشورة يف اجمللة الصرية 1791أذار سنة  27العربية يف الدكتور وحيد رأفت، مداخلة بعنوان" القانون الدوىل و حقوق اإلنسان "ألقاها يف جامعة بريروت  (217)
.19، ص 1799، سنة 22للقانون الدويل، العدد    
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 عريضة الحقوق:-2-

، و هي مذكرة مفصلة تضمنت رتاصدرت عريضة احلقوق بعد صراع بني امللك و الربملان يف انكل 1122 ةيف سن        
و احرتام احلرية  من أمهها أال يسجن شخص إال بتهمة حقيقية و حمددة، اليتو بعض احلقوق و احلريات للمواطنني 

 .(258)حكام العرفية وقت السلمموافقة الربملان و عدم إعالن األو عدم فرض الضرائب دون  الشخصية،

 قانون الهبياس كوربيس:-1-

ما يعرف بقانون اإلحضار أو حترير اإلنسان من أو   Habeas Corpusقانونصدر هذا  1197يف سنة         
مفاده أن األمر الذي يصدره القاضي أو هيئة احملكمة إىل املسؤول الذي يتوىل سجن شخص ما، ليحضر  و التوقيف،

   .(259)حمكمة أخرىهي أو و تتوىل حماكمته  السجني فورا أمام احملكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه،

 قانون الحقوق أو إعالن الحقوق:-1-

ا تعلق األمر بإيقاف القوانني أو اإلعفاء من ذمتى إهناء سلطة امللوك املطلقة يف انكلرتا،و خاصة إ 1127يف سنة         
 .(260)ذا القانون للمواطنني حق االدعاء ضد امللك أمام القضاءومسح ه تطبيقها،

 : 1789المواطن الفرنسي لعام  و إعالن حقوق اإلنسان-1-

يستند إىل األساس الفلسفي و القانوين الذي كان منتشرا يف القرن الثامن ألنه  عن ما سبقه، اإلعالنتلف هذا خي        
و الذي ساعد يف إجناح الثورة الفرنسية  ،جون لوك وجون جاك روسو( )أراء فالسفة العصر ورجال القانون أمثال: عشر

قد احتوى هذا اإلعالن على العديد من املبادئ األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان و  و ،(261)الدستور الفرنسيوضع  و
هدف اجملتمع  و و املساواة، و احلرية، و هي احلياة، ال يبدهلا الزمان، من أمهها أن لنإنسان حقوقا طبيعية مقدسة، اليت

للحرية سوى تلك النامجة عن ممارسة الغري حلقوقه الطبيعية، و أن و ال حدود  السياسي هو احملافظة على هذه احلقوق
لقد نصت املادة الثانية منه  و ،(262) و عند الضرورة القانون ال ميكنه أن يضع حاجزا إال إزاء األعمال الضارة باجملتمع

                                                           
. 11 ، ص1777الدكتور فيصل الشنطاوى، حقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين، دار حامد للنشر، عمار األردن سنة  ( 258 ( 

. 11 ، ص1727اجلزائية، مؤسسة نوفل، بريوت لبنان سنة  الدكتور مصطفي العوجي، حقوق اإلنسان يف الدعوى (  259 ( 

. 12 ، املرجع السابق، ص الدكتور فيصل الشنطاوى (  260 ( 

. 50، ص املرجع السابق الدكتور مصطفي العوجي،(   261
 ( 

. 51 ، املرجع السابق، ص الدكتور فيصل الشنطاوى (  262 ( 
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حق  احلقوق هي:وهذه  ال جيوز مسها، اليتعلى أنه:"غرض كل اجتماع سياسي حفظ احلقوق الطبيعية لنإنسان و 
 .(263)"و حق مقاومة الظلم و االستبداد وحق األمن، امللك،

 الشرعة األمريكية للحقوق:-6-

الوثيقة الكربى يف  مبادئمن  استلهمت اليتتعديالت على الدستور األمريكي و  أدخلت عشرة 1971يف سنة         
 و منزله، على حق املواطن يف أن يكون أمنا يف شخصه،قد نصت التعديالت  و قانون احلقوق االنكليزي، ذاك انكلرتا و

 إجراءحياته و حريته دون  و ال جيوز حرمان أي شخص من ة غري معقولة،تفتيش أو مصادر  أيممتلكاته ضد  و أوراقه و
 .(264)قانوين

 لقواعد حقوق اإلنسان.ثانيا:المصادر الحديثة 

نازعات بني الدول منع احلروب و تسوية املأوكلت هلا و هي  اليتنتيجة لفشل عصبة األمم يف حتقيق األهداف         
حل حمل العصبة منظمة األمم  و ،اليت تضررت منها كل شعوب العاملاندلعت احلرب العلمية الثانية و  ،بالطرق السلمية

يف مدينة سان فرانسيسكو و الذي يعترب انطالقة  1715/ 25/01يف صدر عنها ميثاق األمم املتحدة  اليتاملتحدة و 
 يف صورة وثيقة عاملية، و( 265)بإعتبارها أحد مبادئ القانون الدويل جديدة يف تجال االعرتاف حبقوق اإلنسان و حرياته

 اليترب األجيال املقبلة من ويالت احل أن ننقذ  و قد آلينا على أنفسنا،"حنن شعوب األمم املتحدة  :ديباجتهقد ورد يف 
و أن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية  خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف،

 .(266)صغريها من حقوق متساوية" مبا لرجال و النساء و األمم كبريها و لنإنسان وبكرامة الفرد و قدره و

يم األمم املتحدة على جتنيب شعوب العامل احلروب و احملافظة على حقوق من خالل هذه الديباجة تصم لمسن        
 .تناولته العديد من نصوص امليثاقا م ، وهووعدم انتهاكها و التعرض هلا اإلنسان

للمجلس االقتصادي و االجتماعي  هذه املهمةيعرف امليثاق حقوق اإلنسان و مل يفصل كثريا فيها، تاركا  مل        
كلت هلا و و أ جلنة حقوق اإلنسان اخلاصة، 1711عقده سنة ملنظمة األمم املتحدة، و الذي شكل يف أول اجتماع  

و بعد العديد من املناقشات و  خمتلفة،مهمة إنشاء الئحة دولية للحقوق،كما شكلت هذه اللجنة جلانا فرعية 
                                                           

.املرجع السابق، لفرنسي حلقوق اإلنسان و املواطن اإلعالن ا(   263 ( 

. 55، ص املرجع السابق الدكتور مصطفي العوجي، ( 264 ( 

طباعة و النشر، عمان الدكتور جابر إبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار وائل لل( 261)
  .51 ص، 1777األردن سنة 

.، املرجع السابقاملتحدةميثاق األمم (  266 ( 
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وقد تبع هذا اإلعالن العديد  10/12/1712اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بتاريخأسفرت عن صدور  االجتماعات،
 .(267)من اإلعالنات و االتفاقيات الدولية العاملية واإلقليمية

    إقليمية.  عاملية وإىل نوعني، املصادر الدولية حلقوق اإلنسان و عليه ميكن تقسيم 

 اإلنسان.المصادر الدولية العالمية لحقوق  -أ- 

اإلعالن العاملي حلقوق  تشمل املصادر الدولية العاملية حلقوق اإلنسان تلك النصوص القانونية الواردة يف:        
االجتماعية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية، و العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و  اإلنسان، و

 الثقافية. و

 مي لحقوق اإلنسان.اإلعالن العال -1-

و االجتماعي يف هيئة األمم  املشكلة من قبل اجمللس االقتصاديذا اإلعالن جلنة حقوق اإلنسان أقرت ه لقد        
و اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها املنعقدة  ،12/01/1712املتحدة يف جلستها الثالثة املنعقدة بتاريخ 

 . (268)10/12/1712يف باريس بتاريخ 

   يعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أول بيان عاملي تناول حقوق كافة اإلنسانية، و هي حقوق متنوعة مدنية         
 و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية، ال ميكن انتهاكها، فهذا اإلعالن مبثابة هدف البد على الدول من بلوغه. 

لقد أكد اإلعالن على ضرورة التزام الدول باحرتام حقوق اإلنسان و اختاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان هذا         
و كافة  كافة الشعوب،  ينبغي أن تبلغه الذيمبثابة املثل األعلى املشرتك  اعتربت اليتاالحرتام من خالل نصوصه 

، (269)على توطيد هذه احلقوق و احلريات من خالل التعليم و الرتبيةاألمم،كما يسعى مجيع أفراد اجملتمع هبيئاته املختلفة 
 .(270) أغلبية أعضاء األمم املتحدةو هو األمر الذي سهل تبنيه من جانب 

                                                           
.  22 ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص ( 267 ( 

، 1797، دار العلم للماليني، بريوت لبنان،سنة -حبث مقارن يف الشريعة اإلسالمية و القوانني احلديثة -الدكتور صبحي احملمصاين، أركان حقوق اإلنسان( 268)
. 52 ص  

.72 السابق، ص خنبة من أساتذة القانون، املرجع(  269 ( 

الطبعة األوىل، دار ومؤسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزيع، سوريا دمشق،  -القواعد و اآلليات الدولية-الدكتور نعمان عطا اهلل اهلييت، حقوق اإلنسان  (271)
. 01، ص  2009سنة   
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احلرية و املساواة كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أكد حقائق هامة مالزمة لنإنسان بل اكتسبها حبكم إنسانيته          
              )العرق، الدين، اجلنس، اللون، اللغة، الدين، املعتقد، املستوى الثقايف،  كانت االختالفاتبني الناس مهما  

هو بذلك مل يأيت  ، وو االجتماعي...( و على حق اإلنسان يف احلياة و العيش بأمان و سالمة كما سبق و أن وضحنا
أم أنه تجرد  الذي يطرح هنا هل هلذا اإلعالن قيمة قانونية؟غري أن السؤال  باجلديد بل سبقه يف ذلك القرآن الكرمي.

  توصية هلا قيمة أدبية فقط؟

حجتهم يف ذلك أن هذا اإلعالن مل يأيت يف شكل معاهدة  لقد شكك البعض يف القيمة القانونية لنإعالن و        
توصية غري ملزمة للدول األعضاء و ليس هلا دولية و إمنا أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف صورة توصية و هذه ال

 .(271)أية قيمة قانونية أو التزام دويل

و أن القيمة القانونية هلذا اإلعالن يف أن اجلمعية العامة أصدرته  غري أن الرأي الراجح ال يوىل هلذا األمر اهتماما،        
أخرى فان هذا  اإلعالن يعترب سابقة دولية يف خلق  هذا من ناحية و من استنادا إىل ميثاق األمم املتحدة و باإلمجاع،

قد أستعمل  ،وفهو بذلك يرتب التزاما دوليا يرتتب على خمالفته مسؤولية دولية قواعد قانونية دولية عرفية حلقوق اإلنسان،
 .  (272) ناإلنساهذا اإلعالن يف كثري من احلاالت كأساس قانوين إلدانة الكثري من تصرفات الدول املخالفة حلقوق 

 العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان. -2-

   فيهم  الدوليني، حللتكما تعرف بالعهدين   ، أوصادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على اتفاقيتني دوليتني        
 فصلت احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. و

باإللزامية، األول هو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية، و الثاين العهد  ين العهدين يتصفاذه        
ة سن ذغري أهنما دخال حيز التنفي 11/12/1711يف  الثقافية، وذلكاخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و 

التزامات قانونية على عاتق الدول  ترتبان، ين العهدين أهنما عبارة عن معاهدتني دوليتني ملزمتنيذو ما مييز ه .1791
أقاليمها طبقا لنص املادة الثانية من العهد اخلاص باحلقوق على ها ذتنفي عليها وامللزمة بالتصديق  (273)األطراف فيها

األفراد ه احلقوق جلميع ذو بكفالة ه ا العهد باحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه،ذتتعهد كل دولة يف هاملدنية و السياسية:"
لك املادة الثانية من اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية ذكو  (274)املوجدين يف إقليمها و الداخلني يف واليتها..."

                                                           
.102 خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص(  271 ( 

.102 خنبة من أساتذة القانون، املرجع السابق، ص(  272 ( 

.22 نادية خلفة ،املرجع السابق،ص(   273 ( 

.، املرجع السابقالسياسية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و ( 274 ( 
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 و ال سيما مبفردها و عن طريق املساعدة و التعاون الدوليني، ذا العهد بأن تتخذ"تتعهد كل دولة طرف يف ه و الثقافية:
ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي  و بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ،على الصعيد االقتصادي و التقين
  .275ا العهد..."ذالتدرجيي باحلقوق املعرتف هبا يف ه

 ين العهدين دليل واضح على إصرار اجملتمع الدويل على محاية حقوق اإلنسان. ذفه        

 لحقوق اإلنسان. اإلقليميةالمصادر الدولية  -ب-

فان موضوع حقوق اإلنسان حظي باهتمام كبري على املستوى  باإلضافة إىل اإلعالنات و االتفاقيات الدولية،         
عملت على تثبيت مبادئ خاصة  اليتو  ا اجملال العديد من املواثيق و االتفاقيات اإلقليمية،ذفأبرمت يف ه، اإلقليمي

ات صلة باحلقوق واحلريات الفردية مما جيعلها أحد املصادر ذحلقوق اإلنسان مبجموعة من الدول، كما تضمنت أحكاما 
حلقوق  اإلقليميةفاالتفاقيات  ،(276)تنهض عليها النظرية العامة حلقوق اإلنسان يف عاملنا املعاصر اليتالوضعية احلديثة 

أمحد الرشيدي هي تعبري عن الرؤى اخلاصة ببعض اجملموعات من الدول ذات االنتماءات ألستاذ احسب  اإلنسان
 ، و نذكر منها: (277)الثقافية و احلضارية و اإلقليمية املشرتكة

متي التوقيع  اليتيف نطاق تجلس أوروبا و  وتعرف كذلك باتفاقية حقوق اإلنسان:االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان -
اإلعالن العاملي حلقوق  و إذا قرنت هذه االتفاقية مع ،1752 التنفيذ سنةبروما و دخلت حيز  01/11/1750عليها يف 

 مبيزتني أساسيتني و مها:تتميز  اإلنسان جندها

 االتفاقية األوروبية تناولت احلريات الفردية التقليدية دون احلقوق االقتصادية و االجتماعية. -

 .(278)التفاقية األوروبية قامت بإنشاء أجهزة قضائية لتوقري ضمانات فعلية للحقوق الواردة فيهاا -

ا اجملال إذ تكملها العديد من الربوتوكوالت و املواثيق األوروبية ذه االتفاقية ليست الوحيدة يف هذلنإشارة فان ه        
 .(279)املربمة يف ظل تجلس أوروبا

                                                           
.املرجع السابق ،الثقافيةاالقتصادية و االجتماعية و  العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان ( 275 ( 

.22 خلفة ،املرجع السابق،ص نادية(  276 ( 

.121، ص 202بني النظرية و التطبيق، الطبعة األوىل، مكتبة الشروق الدولية، جامعة القاهرة سنة حقوق اإلنسان دراسة مقارنة الدكتور أمحد الرشيدي، ( 277)  

.12ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  ( 278 ( 

.105السابق، ص  خنبة من أساتذة القانون، املرجع(  279 ( 
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يف سان  22/11/1717املربمة من قبل منظمة الدول األمريكية بتاريخ  و:لحقوق اإلنساناالتفاقية األمريكية  -
 .1792خوسيه و دخلت حيز التنفيذ سنة 

الوحدة اإلفريقية يف و الذي صدر عن منظمة  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب اإلفريقية: -
12/09/1721. 

اعتماده من طرف تجلس وزراء خارجية منظمة مؤمتر العامل  متى:اإلسالمفي  اإلنسانالقاهرة حول حقوق  إعالن -
 .05/02/1770يف القاهرة بتاريخ  اإلسالمي

 .(280)15/07/1779اعتمده تجلس جامعة الدول العربية بتاريخ :اإلنسانلميثاق العربي لحقوق ا -

 الالجئني... ، حقوقاملرأة ، حقوقكاتفاقية حقوق الطفل  بعض االتفاقيات املتعلقة حبقوق فئات معينة إىل باإلضافة

 الفرع الثالث:المصدر الوطني لقواعد الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان:   

           و أيا كانت القوانني  أي اتفاق على خمالفتها يعاقب عليه، تتميز القواعد القانونية الداخلية باإللزامية و        
فأصل نشأة حقوق اإلنسان و تطورها  نية دستورا أو قوانني عادية تعترب أساس تشكيل حقوق اإلنسان،و التشريعات الوط

       فأكسبتها صفة العاملية و وضعتها يف صورة قواعد تنتمي ألصل واحدهو القوانني الداخلية، أما االتفاقيات الدولية 
 وجد باختالف بلده وجنسيته .هو حقوق اإلنسان يف حد ذاته أينما  حتقق هدفا واحدا و و

إن هذه القواعد الدولية على الرغم من عامليتها إال أنه ال ميكن للدول األطراف فيها أن تطرحها للتطبيق يف         
 .  (281)أي بوضع قواعد قانونية وطنية لتنفيذ التزام الدولة جتاه االتفاقية الدولية دولتها دون تدخل من املشرع الوطين،

كذا قواعد التشريع  يتكون املصدر الوطين لقواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان من القواعد الدستورية و        
   العادي.

  يتم وفقا هلا تنظيم الدولة  اليتهو تجموعة القواعد األساسية  الدستور هو أعلى و أمسى القوانني يف الدولة، و         
 . (282)حتديد نطاق و سلطات الدولة و حقوق األفراد فيها و واجباهتمو ممارسة احلكم فيها، كما يتم 

                                                           
.12ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  ( 280(  

.110 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور (  281 ( 

.22 نادية خلفة، ،املرجع السابق، ص ( 282(  
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حلقوق  األساسيةأن أشرنا بأن معظم دساتري الدول العربية و الغربية تناولت ضمن نصوصها املبادئ  كما سبق و        
)احلماية الدستورية حلقوق  لك مصدرا أساسيا حلقوق اإلنسان و وسيلة حلمايتهاعتربت بذ ان و حرياته األساسية، واإلنس

 اإلنسان(.

جيب أن  اليتمجيع األحكام املنصوص عليها يف الدستور تعترب مبادئ دستورية سامية تعلو على مجيع القوانني و         
 تكون مطابقة للدستور.

من أجل التطبيق الفعلي لنصوص الدستور و خاصة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وفرة القوانني العادية محاية         
خاصة هلذه احلقوق، فالقانون املدين يوفر محاية مدنية حلق اإلنسان يف امللكية و احلقوق الشخصية، أما القانون اجلنائي 

و عدم رجعية القوانني  اإلنسانكرباءة   أساسيةل ضمانه ملبادئ فهو يوفر محاية جنائية فعلية حلقوق اإلنسان من خال
فانه يضمن حق العمل والضمان االجتماعي و كذلك القانون اإلداري الذي العمل  القانونإىل رجعنا  إذا والعقابية ،

 .(283)يوفر حق التظلم

هذه القوانني شكلت ضمانات فعلية حلماية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور وحىت االتفاقيات  فكل        
 الدولية، إال أن هذه الضمانات حباجة إىل آليات لتطبيقها تطبيقا فعليا.

 الجنائية لحقوق اإلنسان. تطبيق قواعد الحمايةالثاني:القيود الواردة على المطلب  

قواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان بتعدد مصادرها من دينية إىل وضعية سواء كانت قواعد وضعية تعددت         
غري أن السؤال الذي يطرح  هذا يدل على تزايد االهتمام باملوضوع، و أو قواعد وطنية، دولية بشقيها العاملي و اإلقليمي،

 ؟ صادرها هذا الصدد:هل يتسع نطاق تطبيق هذه القواعد باتساع ميف

قانونية و ككل قاعدة قانونية وضعية كانت أو دينية نطاق تطبق  ، قواعدقواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان        
هذه القواعد فيه أحكامها تطبيقا ماديا فعليا خالل فرتات تسرى فيها أحكامها، و يف أماكن و أشخاص تشملهم 

 القانونية باحلماية.

نطاق تطبيقها من حيث األشخاص تطبق على كل إنسان مهما كان شخصه إذا كانت عاملية من حيث         
إذا  ، أما (284)، وبدون أدىن متيز بني بىن البشر ألي سبب من األسبابتعم كل إنسان بسبب إنسانيته ، ففوائدهاالنطاق

                                                           
.21 ، املرجع السابق، صنادية خلفة ( 283 ( 

اإلنسان، يف ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة،بدون طبعة،  الدكتور مدهش أمحد عبد اهلل املعمرى، احلماية القانونية حلقوق(  281)
.122 ، ص2009املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية مصر سنة    



67 
 

يوم املصادقة عليها و نشرها يبدأ كانت إقليمية أو وطنية فتطبق على الفئة املخاطبة هبا، أما من حيث الزمان فمن 
املكان يتحدد بنوع القاعدة القانونية إذا ما كان مصدرها ديين أو فان  عن تجال تطبيقها من حيث املكان، و سرياهنا،

        وطين أو دويل، غري أن اإلشكال يطرح بشأن القواعد الدولية اليت ال ميكن تطبيقها إال على الدول األطراف فيها 
ستثنائية أو كما ال ميكن تطبيقها على إطالقها يف بعض احلاالت اال كذلك ال تطبق داخليا إال بتدخل املشرع الوطين، و

تستدعى حالة الطوارئ، و يف هذه احلالة قد تتحلل  اليتالنزاعات املسلحة و  حاالت احلروب وبعض الظروف الطارئة، ك
و كذلك يف حالة حتفظ الدول  )الفرع األول(، اإلنسانماية اجلنائية حلقوق الدول من بعض التزاماهتا املتعلقة بقواعد احل

 فهذه احلاالت تعترب قيودا حتد من التطبيق الفعلي  ،)الفرع الثاين( على أحد بنود املعاهدة أو االتفاقية أثناء التوقيع عليها
 و الكلي لقواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان.

  األول:الظروف االستثنائية. الفرع 

احلرب تعترب ظرفا استثنائيا طارئا، تقيد أثنائه بعض احلقوق و احلريات و تتحلل الدول من بعض االلتزامات،         
و موضوعية نظمتها  شروط شكليةلكن وفق  حىت تستطيع السيطرة على مقاليد األمور خالل هذه الظروف، و

 حىت يكون ، وحدالكل دولة على  األموروذلك حىت ال ترتك  املدنية و السياسية، ساناإلناملعاهدات الدولية حلقوق 
هل الظروف و عليه نتسأل  ،(285)اإلنسان مسبقا عاملا ملا له و ما عليه من حقوق أثناء فرتة الظروف االستثنائية

 ؟ ما يربرها من الناحية القانونية هلا تعترب قيدا مؤقتا حيد من نطاق تطبيق قواعد حقوق اإلنسان، اليتاالستثنائية 

    أوال:األساس القانوني لمبدأ التحلل من االلتزامات.

"يف حاالت  :أنه اليت تنص على جوع إىل املادة الرابعة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية والر ب        
ذا العهد أن تتخذ، يف أضيق االستثنائية اليت هتدد حياة األمة، و املعلن قيامها رمسيا، جيوز للدول األطراف يف ه الطوارئ
شريطة عدم منافاة هذه التدابري  ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد، ليت يتطلبها الوضع،احلدود ا

القانون الدويل و عدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى 
 .(286)أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي"

االستثنائية أن تتحلل من بعض االلتزامات فالعهد أجاز صراحة للدول األطراف و يف حاالت الطوارئ         
 لكن ليس بصفة مطلقة بل قيد األمر ببعض الشروط املوضوعية و الشكلية، كما سنرى الحقا. املنصوص عليها فيه، و

                                                           
.122ص مدهش أمحد عبد اهلل املعمرى، املرجع السابق، الدكتور(   285 ( 

.املرجع السابق، السياسية العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و(  286 ( 
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إذا ما رجعنا إىل املادة اخلامسة عشر من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان فقد استعمل فيها مصطلح احلرب و         
"يف وقت احلرب أو  :على أنه اليت تنص و ،ائيةارئ العامة على خالف العهد الذي اكتفي حباالت الطوارئ االستثنالطو 

جيوز ألي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابري ختالف التزاماته املوضحة  الطوارئ العامة األخرى اليت هتدد حياة األمة،
بشرط أال تتعارض هذه التدابري مع التزاماته يف إطار القانون  و باالتفاقية يف أضيق حدود حتتمها مقتضيات احلال،

 .(287)الدويل"

تعترب هذه االتفاقية األوروبية باإلضافة لالتفاقية األمريكية اليت تناولت مبدأ التحلل من االلتزامات أثناء الظروف         
 قانونيا إقليميا.  ، أساسا(288)العشرين منها االستثنائية يف املادة السابعة و

       لعهد الدويل و االتفاقيتني األوروبية ا -عمرى، فتضمني االتفاقيات الثالثحسب الدكتور أمحد عبد اهلل امل       
على الرغم من تعاقبهم الزمين هلذه النصوص الصرحية اليت تسمح للدول األطراف فيها بالتحلل من بعض  -األمريكية و

هو مبثابة تأكيد معلن من جانب اجلماعة الدولية عن  ستثنائية وفقا لضوابط و قيود حمددة،أحكامها يف الظروف اال
رفضها ترك اجملال مفتوحا أمام فقه الضرورة و أنصاره هلدم حقوق اإلنسان و حتت االدعاء بأن الضرورة ال تعرف أي 

 . (289)قانون

 االلتزامات.ثانيا: القيود التي ترد على مبدأ جواز التحلل من 

 مها: ميكن حتديد هذه القيود يف نقطتني أساسيتني و        

غري أن هذه اإلجازة ال متتد لتشمل نصت املواد السابقة على جواز حتلل الدول من التزاماهتا يف حاالت استثنائية -1-
مجيع احلقوق، فهناك من احلقوق اليت ال  جيوز املساس هبا أو انتهاكها حىت و لو أعلنت حالة الطوارئ، و يطلق فقه 

حسب العهد هي  و(290)"مببدأ عدم جواز املساس باحلقوق و احلريات ذوات احلصانة" حقوق اإلنسان على هذا املبدأ
أو الالنسانية أو احلاطة بالكرامة  عدم إخضاع أحد للمعاملة أو العقوبة القاسية ،(291)احلق يف احلياة:سبعة حقوق الدويل

                                                           
.، املرجع السابقاالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان(  287 ( 

استقالل  من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان:"ميكن للدولة الطرف، يف أوقات احلرب أو اخلطر العام أو سوامها من احلاالت الطارئة اليت هتدد 29املادة ( 288)
د من التزاماهتا مبوجب االتفاقية احلالية، و لكن بالقدر و من خالل املدة اللذين تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة الدولة أو أمنها، أن تتخذ إجراءات حت

للغة، أو الدين، أو أال تتعارض تلك اإلجراءات مع التزاماهتا األخرى مبقتضى القانون الدويل و أال تنطوي على متييز بسبب العرق، أو اللون،أو اجلنس، أو ا
.، املرجع السابقاألصل االجتماعي"   

.121 مدهش أمحد عبد اهلل املعمرى، املرجع السابق، ص الدكتور(  289 ( 

.125 مدهش أمحد عبد اهلل املعمرى، مرجع سابق، ص الدكتور(  290 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 01املادة: (  291(  
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، عدم سجن (293)حد أو إخضاعه للعبوديةعدم اسرتقاق أ ،(292)حد دون رضاهة على أأو إجراء أية جتربة طبية أو علمي
جيوز إدانة أي فرد بسبب فعله أو امتناعه عن فعل مل يكن ال  ،(294)فاء بالتزاماته التعاقديةو لعدم قدرته على الأي إنسان 

لكل إنسان احلق يف حرية  ،(296)ن يعرتف لكل إنسان بالشخصية القانونيةاحلق بأ ،(295)وقت ارتكابه يشكل جرمية
 .(297)الدين الفكر و الوجدان و

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب  ، و(298)احلق يف احلياة أما االتفاقية األوروبية فقد نصت على أربعة حقوق و هي:        
غري  .(301)، و احلق يف عدم رجعية القانون اجلنائي(300)، احلق يف عدم االسرتقاق(299)و ال للمعاملة أو العقوبة القاسية

    ،(304)، و حقوق الطفل(303)يف االسم احلق و ، (302)األسرة ، حقوقإىل هذه احلقوق أن االتفاقية األمريكية أضافت
 .(306)احلق يف املشاركة يف احلكم ، و(305)اجلنسيةاحلق يف  و

اليت ترتبط هبا الدولة حبكم  نصت املواد السابقة كذلك على عدم جواز اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى-2-
ففي هذه احلالة ال تستطيع  توقيعها على معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى كاتفاقيات جنيف و بروتوكوليها اإلضافيني،

الدولة التحلل من التزاماهتا املتعلقة باحرتام حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف العهدين الدوليني حبجة إمكانية التحلل 
 .املادة الربعة من العهد من االلتزامات يف الظروف االستثنائية مبوجب

 

 
                                                           

.، املرجع السابقالسياسيةو  ويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنيةمن العهد الد 09املادة:  ( 292(  

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 02املادة:   ( 293(  

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 11املادة  ( 294 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 15  املادة ( 295 ( 

.، املرجع السابقلسياسيةا  اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية ومن العهد الدويل 11املادة  ( 296 ( 

.، املرجع السابقالسياسية من العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و 12املادة  ( 297 ( 

.، املرجع السابقمن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  02املادة (   298 ( 

.، املرجع السابقمن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  02املادة (  299 ( 

.، املرجع السابقمن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  01املادة  ( 300 ( 

.املرجع السابق، من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  09املادة  ( 301 ( 

.، املرجع السابقمن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 19  املادة(  302( 

.، املرجع السابقمن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 12 املادة ( 303(  

.، املرجع السابقمن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 17 املادة ( 304(  

.، املرجع السابقمن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 20 املادة ( 305(  

.، املرجع السابقمن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 22 املادة ( 306( 
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 الفرع الثاني: التحفظات.

أن املصدر الدويل  كلذ اجلنائية حلقوق اإلنسان تطرح مسألة التحفظ،عند دراسة املصدر الدويل لقواعد احلماية         
اليت تكون موضوع حتفظ بعض الدول على بعض من بنودها أثناء التوقيع لعدم  يتكون من معاهدات و اتفاقيات دولية و
بالتايل  وهلا املعاهدة، وألن التصديق هو إجراء قانوين تعلن الدولة به رمسيا قب توافقها مع مبادئها أو نظامها الداخلي،

، و كذلك (307)من الدستور اجلزائري 122ترتتب املسؤولية الدولية يف حالة خرقها للمعاهدة و هو ما نصت عليه املادة 
، حيث مبوجبهما تسمو املعاهدات الدولية على القوانني الداخلية، و لذلك جند (308)من الدستور الفرنسي 55املادة 

هل التحفظات تبعد  ا الصدد:ذو لكن السؤال الذي يطرح يف ه، أثناء التوقيع على املعاهداتحفظ الت إىلالدول تلجأ 
 املعاهدة عن هدفها؟

 أوال:تعريف التحفظ. 

أيا   الرابع من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات بأنه:"إعالن من جانب واحد، البندعرفته املادة الثانية الفقرة األويل         
أو انضمامها إىل معاهدة  أو إقرارها، أو قبوهلا، تصديقها، أو ،تسميته تصدره دولة ما عند توقيعهاكانت صيغته أو 

ي رادفهو عمل إ .(309)مستهدفة به استبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة من حيث سرياهنا على الدولة"
ا التصرف احلد من ذبإحدى املعاهدات مستهدفة من وراء هتتخذه الدولة مبناسبة اإلقدام على االرتباط من جانب واحد 

 فالتحلل من بعض االلتزامات وقت التوقيع على املعاهدة أو االنضمام إليها ،ملعاهدة باستبعاد بعض من أحكامهاأثار ا
 .(310) صريح مبوجب اتفاقية فينا

                                                           
من الدستور اجلزائري على:" املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور، تسمو على  122املادة  تنص( 117)

  ، املرجع السابق. القانون."
على: "يكون للمعاهدات أو االتفاقات اليت مت التصديق أو املوافقة عليها قانونا، قوة تفوق قوة القوانني، شريطة أن  يفر نسمن الدستور ال 55تنص املادة (  118)

  ، املرجع السابق. يطبق الطرف األخر هذه املعاهدة أو هذا االتفاق."

ون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، املعتمدة من قبل مؤمتر األمم املتحدة بشأن قان(  119)
جانفي  29ودخل حيز التنفيذ يف  1717ماي  22وعرض للتوقيع يف  1719ديسمرب  01املؤرخ يف  2229،ورقم  1711ديسمرب 05املؤرخ يف  2111
1720.  

 .171 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور  (111)
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ا التحفظ الذي صاغته ذمبقتضى هتضع ن الدولة د الكباش فالتحفظ هو قيد دائم ألحسب الدكتور خريي أمح        
، سواء باستبعاد بعض النصوص أو تعديلها بطريقة تنقص أو تقيد من التزاماهتا وفقا قيدا منفردا على أثار املعاهدة

 االستثنائية.، على خالف التحلل من بعض االلتزامات بسبب الظروف (311)للمعاهدة يف شكلها النهائي

الدول اإلسالمية وتطبيقا ألحكام الشريعة اإلسالمية فإهنا تتحفظ على كل ما يتعارض مع من أمثلة التحفظ أن         
 .(312)عدم تعارضها معها" مبادئها بإضافتها لعبارة "مع األخذ يف االعتبار أحكام الشريعة اإلسالمية، و

ية للدول األطراف، فالتحفظ هو و موجها بطريقة رمس امكتوب صرحيا و أن يكونأما عن شكل التحفظ فيجب         
                          :اليت ذكرهتا املادة التاسعة عشر من اتفاقية فينا حق كل دولة باستثناء احلاالت الثالثة التاليةمن 

املعاهدة إبداء التحفظ.منعت إذا  -  

.إعالنهحتفظات معينة ليس من بينها التحفظ املراد  املعاهدةأجازت إذا  -  

.(313)الغرض منها أوملوضوع املعاهدة  التحفظ خمالفاإذا كان  -  

مدى تأثير التحفظات على هدف المعاهدات.ثانيا:   

مصدرا لقواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان هي:"معاهدات دولية متعددة  املعاهدات الدولية اليت تعترب          
األطراف عاملية و شارعه موضوعها محاية حقوق اإلنسان احملكوم من عدوان السلطة العامة وفقا ملستوى حمدد من 

سبب أو تنزل عنه لأن تنال منه دولة طرف  أليةال جيوز  الذي األدىناحلماية  يعترب القاسم املشرتك بني بين البشر و احلد 
متييز بينهم ألي   بدون أي بشر واملطلقة بني ال وفقا للمساواة و مسحت به هي خترج عن نطاق ما اليت األسبابمن 

يف الدولة أو باحلالة االقتصادية أو الثقافية أو متعلقة بنظام احلكم  نفسه باإلنسانسواء كانت متعلقة  سبب من األسباب
غري أن فكرة التحفظات على املعاهدات  هبذا الشكل تتحقق محاية فعلية حلقوق اإلنسان، و ،(314)" تجتمعه لبلده و

فإذا حتفظت دولة ما على أحد بنود املعاهدة املتعلقة  الدولية قد تتعارض مع مقصود احلماية القانونية حلقوق اإلنسان،

                                                           
  .179 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور  (111)

 .177 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور  (112)

.، املرجع السابقمن اتفاقية فينا 17املادة (   313 ( 

 ) 314 .201 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور ( 



72 
 

 فإباحة ذلك تعارض مع اهلدف الكلى املراد حتقيقه،حبقوق اإلنسان فبذلك تكون قد أنقصت من حق أو شرط و يف 
 يرتتب على ذلك مايلي: و(315)إىل غري مقصود احلماية التحفظ يؤدي حتما 

إن التحفظ يشكل انتهاكا صرحيا حلق أو أكثر من حقوق اإلنسان احملمية مبوجب القاعدة حمل التحفظ، فقواعد  -1-
األصلية أو الفطرية احلقوق املكتسبة حبكم انتمائه للمجتمع و إذا مس  احلماية اجلنائية الدولية حتمي حقوق اإلنسان
 .(316)هذا يعىن بالقطع إباحة انتهاكه التحفظ جزء من القاعدة يعىن استبعاد حق و

التحفظ إقرار بعلو القانون الداخلي على قواعد الشرعة الدولية، فإذا كان موضوع التحفظ هو تفسري النصوص  -2-
فالدولة هنا تفسر مضمون النص مبا يناسب نظامها ، ( 317)تفسريا خاصا يتعارض مع موضوع احلق ذاته، أو تضيق نطاقه

 هي بذلك ختل مبوضوع املعاهدة. الداخلي و

فقواعد القانون الدويل  و هي ميزة العاملية، اإلنسانميزة لقواعد القانون الدويل حلقوق  أهمقضى على التحفظ ي -2-
بني بين البشر، و إباحة التحفظ سوف تؤدى حتما إىل أن عدد احلقوق احملمية  تعد القاسم املشرتك اإلنسانحلقوق 

أبدت التحفظ ينقص من عدد احلقوق احملمية لدى باقي الدول األعضاء اليت  اليتلنإنسان داخل النظام القانوين للدولة 
    (318).مل تبدي أي حتفظ و هذا ما جيعل مسة العاملية أو القاسم املشرتك هتتز

الدولية تتعارض يف تجملها مع غائية احلماية اجلنائية فكرة التحفظات املعرتف هبا يف النظام القانوين للمعاهدات         
  (319).حلقوق اإلنسان ذات املصدر الدويل

 

 

 

  

                                                           
.120 السابق، صمدهش أمحد عبد اهلل املعمرى، املرجع الدكتور  ( 315 ( 

 ) 316  .209 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور  (

120 مدهش أمحد عبد اهلل املعمرى، املرجع السابق، ص الدكتور (  317 ( 

.202 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور ( 318 ( 

.207 خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، صالدكتور (  319 ( 
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األول الباب   

.خالل مراحل الدعوى الجزائية حقوق اإلنسانلقواعد الحماية الجنائية   
نظاما يصيب و إما فرديا حيميه القانون، إما ، هذا التعدي قد يصيب حقا تعترب اجلرمية تعد على حقوق اإلنسان        

، و يف كلتا احلالتني أقر القانون جزاء ملن يقدم مع على السواءحتقيق مصلحة الفرد و اجملتمعينا و ضعه املشرع يف سبيل 

و الدعوى  ،(320)على هذا الفعل، حتقيقا ألهداف أجتماعية و فردية ترتاوح بني الردع و الوقاية و الزجر و اإلصالح

  نة احلق و معاقبة املعتدي حيت يكون عربة لغريه اجلزائية هى الوسيلة القانونية الىت وضعها و نظمها املشرع يف سبيل صيا

  و حىت يكون عقابه وسيلة لردعه و معاجلته عند اإلقتضاء.

تكن معروفة مبا هي عليه األن،  غري أن هذه األخرية مل، (321)لقد عرفت الشريعة اإلسالمية الغرآء الدعوى اجلزائية        

الدعوى ،  جيمع يف يده سلطة التحقيق اإلبتدائي و القضائي، مبعىن آخر أن ان القاضي الذي يتوىل مهمة الفصل ىف و ك

، و كما هو معلوم فإن الشريعة اإلسالمية ، (322)الدعوى اجلزائية يف ظل الشريعة اإلسالمية قد عرفت مبرحلة واحدة

رى قد وضعت العديد من حبقه يف شخصية أسراره و ممارسة حرياته و حقوقه األخ و إنطالقا بإمياهنا بكرامة اإلنسان

و غاية الشريعة اإلسالمية  ،(323)القيود و جعات لسلطة القاضي حدودا ال يتعداها، فإن خرج عليها كان عمله باطال

لئك القضاة الذين يستهينون بأقدار الناس و حبقوقهم، و باألخص أو صد األبواب أمام و من وضع هذه القيود هي أن ت

 .(324)أحكامهم من أجل التنكيل خبصوصهمصدار الذين ال يتورعون يف إ

                                                           
. 157 ص ،، املرجع السابقالدكتور مصطفى العوجي ( 320(  
تسمى الدعوى اجلزائية يف الشريعة اإلسالمية بدعوى التهمة، أى أن يدعى فعل حمرم على املتهم يوجب عقوبته .  ( 321(  

لنشر و الثقافة ل الدكتور حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية، اجلزء األول ، خالل مرحلة التحقيق اإلبتدائي، الطبعة األوىل، مكتبة دار (122)
. 19، ص  1772ة التوزيع، عمان األردن سن   

، ص 1799رة سنة الدكتور عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، اجلزء األول، دار الرتاث العريب للطبع و النشر، القاه (121)
19 .   

. 19املرجع السابق، ص  الدكتور حسن بشيت خوين، ( 324(  
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مها مرحلتا  متر الدعوى اجلزائية بعدة مراحل، منها مرحلتان يكون الشخص أثنائها متهما أو مشتبها فيه و        

هي املرحلة اليت  مرحلة يكون فيها حمكوما عليه مبوجب حكم قضائي بات باإلدانة و احملاكمة، و التحقيق اإلبتدائي و

البد من توفري الضمانات الكافية حلماية حقوق اإلنسان حمل  حلاخالل هذه املر  العقوبة املقررة، و تنفيذ تدخل يف

من شأهنا أن متس بأعز ما ميلكه اإلنسان وهو احلق يف احلرية  حلاجراءات املتبعة خالل هذه املر خاصة أن اإل احملاكمة، و

فبدوهنا ال يستطيع اإلنسان أن  ا بنفس اإلنسان و صميم كرامته،و اليت هي أصل احلريات األساسية لتعلقه الشخصية،

لضمان تفاعل  ميارس حرية من حرياته األخرى، لذلك فإن إحرتام احلرية الشخصية و محايتها ميكن أن يعد وسيلة فعالة

نفسه و يف كيانه، اإلنسان تفاعال حقيقيا مع اجملتمع، ألننا ال أن نتصور مثل هذا التفاعل إال من إنسان حر يثق يف 

هلذا نتساءل عن مدى ضمان قانون  و ، و متمتعا بكافة احلقوق املقررة له شرعا و قانونا.(325)موفور احلرية و الكرامة

 ؟تفاقيات الدولية من هذه املسألةاإل ما موقف الدين اإلسالمي و اإلجراءات اجلزائية للحماية الفعلية املقررة لنإنسان.؟ و

، و الذي قسمناه إىل فصليني، اجلزائيةمن خالل حتليل مراحل الدعوى  بابسوف نتطرق إليه يف هذا الا ما هذ        

، أما الفصل الثاين فتناولنا فيه يف مرحلة ماقبل احملاكمة حلماية اجلنائية حلقوق اإلنساناقواعد األول تناولنا يف الفصل 

 .احملاكمة و ما بعدهاالقواعد اإلجرائية حلماية حقوق اإلنسان يف مرحلة 

 

 

 

 

 

                                                           
. 115، ص  1792، سنة  212أمحد فتحي سرور، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية يف اخلصومة اجلنائية، تجلة مصر املعاصرة، العدد  الدكتور  ( 325 ( 
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 .في مرحلة ماقبل المحاكمة لحماية الجنائية لحقوق اإلنساناقواعد  :ألولاالفصل 

تلك احلماية هي املطلوبة خالل  -اجلنائية تناولت يف فحواها محاية جنائية حلقوق االنسانن التشريعات إ        

جراءات يف قانون اإلذلك  و العقاب، و كتنظيمه ملسألة التجرميمن خالل قانون العقوبات يف  -مراحل الدعوى اجلزائية

 تتبع من وقت ارتكاب اجلرمية إىل جراءات حمددة سلفا ون العقوبات حيز التنفيذ من خالل إاجلزائية الذي يدخل قانو 

ا أن متس حبقوق راءات متهيدية من شأهنالعقوبة، غري أنه يسبق احملاكمة إجغاية النطق باحلكم، أو حىت أثناء تنفيذ 

هلذا نتسأل عن  و سواء خالل مرحلة التحريات )املبحث األول(، أو أثناء التحقيق )املبحث الثاين(االنسان األساسية،

هذا ماية حقوق االنسان قبل احملاكمة على مجيع األصعدة؟ مدى شرعية هذه االجراءات؟ وعن الضمانات املقررة حل

قواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يف ل مبحثني، نتناول يف املبحث األول ماسوف نتناوله يف هذا الفصل من خال

 مرحلة التحقيق االبتدائي. يف  قوق اإلنسانحماية اإلجرائية حلقواعد التناولنا  يف املبحث الثاين مرحلة االستدالل، و

 .في مرحلة االستدالل لحماية الجنائية لحقوق اإلنسانا قواعد األول:المبحث 

تنقسم هذه املرحلة بدورها إىل مرحلتني  يقصد مبرحلة ما قبل احملاكمة باملرحلة اليت تسبق جلسة احملاكمة، و        

قد ينتقل إىل مرحلة  ستدالل، والا أساسيتني خيتلف فيها وضع الشخص، فيكون مشتبها فيه يف مرحلة التحريات و

 اإلهتام أمام جهة التحقيق.

حلة اإلستدالل هي أول مرحلة يف حياة الدعوى اجلزائية فال بد من الوقوف عند ماهية هذه املرحلة بإعتبار أن مر         

حماط جبملة من احلقوق  تعامل معه يف هذه املرحلة ذلك فإن الشخص املقائمني هبا )املطلب األول(، ضف إىلال و

هنا نتسأل عن طبيعة الضمانات اليت مت  املصونة شرعا و قانونا و لذلك جيب عدم اإلعتداء عليها )املطلب الثاين(، و

 إقرارها حلماية حقوق األفراد و حرياهتم األساسية خالل هذه املرحلة؟
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مناه اىل مطلبني تناولنا ىف املطلب األول هذا ما سوف نبحث عنه بالتدرج من خالل هذا املبحث الذى قس        

 ماهية مرحلة اإلستدالل، أما املطلب الثاين فتناولنا فيه محاية حقوق األنسان يف مرحلة اإلستدالل.

 مرحلة اإلستدالل.ماهية المطلب األول : 

اإلستدالالت توصف بأهنا شبه مرحلة التحريات األولية أو مجع  ا مرحلية، وأهم ما مييز اإلجراءات اجلزائية أهن        

 جيب خالل هذه املرحلة ومن أجل الوصول إىل احلقيقة، إحرتام حقوق املشتبه فيه. قضائية، و

  بين مراحل الدعوى الجزائية. التعريف باإلستدالل وأهميته والتمييز بينه والفرع األول: 

 .التعريف باإلستدالل وأهميتهأوال : 

    التعريف باإلستدالل : -1- 

 املعلومات و البيانات مجع" فالبعض عرفها بأهنا مرحلة لقد تعددت األراء بشأن وضع تعريف ملرحلة االستدالل،        

باجلملة اعداد  و ،الطرق و الوسائل القانونية فاعلني بشىتاخلاصة باجلرمية عن طريق التحري و املراقبة و البحث عن ال

بأنه تجموعة  من كذلك عرف اإلستدالل  ي و  (326)مجيع العناصر الالزمة للبدء يف التحقيق مبعناه الضيق اذا كان له وجه" 

اإلجراءات اليت هتدف إىل مجع املعلومات خبصوص جرمية ما، حىت تباشر سلطات التحقيق إختاذ اإلجراء املناسب على 

اليت يتم مبقتضاها الوقوف على حقيقة أمر من األمور فهو عبارة عن أو هو الوسيلة أو الطريقة  ،(327)ضوء ذلك

        أو عملية جتميع للقرائن و األدلة اليت تثبت وقوع اجلرمية االجراءات الالزمة للكشف عن اجلرائم و معرفة مرتكبها،

ملعلومات عن األشخاص أو األشياء أو األمور هبدف أو هي اجراءات مجع و تقصي و متحيص ا و نسبتها اىل فاعلها،

                                                           
منشأة املعارف  ،هدراسة مقارنة، دون طبع االجرائية حلقوق االنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة، احلماية املوضوعية و الدكتور أمحد عبد احلميد الدسوقي،(  126)

. 201ص  ،2007مصر سنة  االسكندرية،   

55رجع السابق، ص حممد الطروانة، امل الدكتور(    327 ( 
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 ىل كشف احلقيقة فيما خيدم أغراض االأمن و حتقيق رسالة الشرطة بالطرق و الوسائل املشروعةالتوصل إ
يعرفه   و (328)

  دية السابقة على حتريك الدعوى اجلنائية يأشرف توفيق مشس الدين بأنه" تجموعة من االجراءات التمه كذلك الدكتور

مجع املعلومات بشأن جرمية ارتكبت حىت تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار بشأن حتريك اليت هتدف اىل  و

كذلك حيث عرفها بأهنا"تجموعة من االجراءات  الفقه الفرنسيهو ما استقر عليه  و، (329)الدعوى اجلنائية عنها"

مجع املعلومات يف شأن جرمية ارتكبت كى تتخذ سلطات التمهدية السابقة على حتريك الدعوى اجلنائية هتدف اىل 

  .(330) القرار فيما اذا كان من اجلائز أو من املالئم حتريك الدعوى اجلنائية" التحقيق بناء عليها

    مرحلة سابقة على الدعوى لتجهيزها بل اكتفى بأهنا ور فلم يضع تعريفا هلذه املرحلة أما الدكتور أمحد فتحي سر         

  .(331)أن عملها يبدأ عقب وقوع اجلرمية و

، نقول بأن التحريات األولية هي تجموعة اإلجراءات األولية اليت يباشرها أعضاء الضبط تعريف أخر هلذه املرحلةك  و       

تلك القضائي مبجرد علمهم بإرتكاب اجلرينة، و اليت تتمثل يف البحث عن اآلثار و األدلة و القرائن اليت تثبت إرتكاب 

اجلرمية و البحث عن الفاعل و القبض عليه و إثبات ذلك يف حماضر متهيدا للتصرف يف الدعوى العمومية من طرف 

 .(332)النيابة

قبل  لدعوى العمومية وتكون خارج ا ، بالرغم من أن مرحلة االستداللن خالل هذه التعريفات نستنتج أنهفم        

ألهنا ال حترك الدعوى العمومية بل متهد  دية يالدعوى من دوهنا فهي بالفعل مرحلة متهالبت يف ال أنه ال ميكن البدأ فيها إ

                     االستغناء عنها.ال ميكن لتحريكها و لذا 

                                                           
.  201ص  سابق،الرجع املالدكتور أمحد عبد احلميد الدسوقي، (    328 ( 

. 121 ص 2012مصر سنة  احملاكمة،جلزء األول مرحلة ماقبل ا ، شرح قانون االجراءات اجلنائية،الدكتور أشرف توفيق مشس الدين(   329 ( 

)330( Andre Vitu Roger Merle,Traité de droit criminel , T2 ,procédure pénale ; 5eme édition, Dalloz 
Librairie, Mars 2001 ;P 232. 

، 512 ، 1771مصر سنة  القاهرةالعربية ،، دار النهضة اجلزائية، الطبعة السادسةالدكتور أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون االجراءات  (    331 ( 

.20، ص 2011الطبعة الثانية،دارهومة للطباعة والنشر و التوزيع، اجلزائر سنة غازي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية،تأليف أمحد     ( 332 (
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 أهمية أعمال اإلستدالل : -2-

اقرتنت هبا، وعليه  الظروف الىت صورة واضحة عن وقوع اجلرمية وكيفية حدوثها و ن مرحلة االستدالالت تعطيإ         

 :الىت ميكن حصرها فيما يلي فان أمهيتها تكمن يف األهداف الىت حتققها و

تكمن أمهية أعمال اإلستدالل يف كوهنا تبيح لسلطة التحقيق اإلبتدائي أن تتصرف يف  :الجنائية اختصار االجراءات -

على  عتمادا على حماضر مجع االستدالل وإ ،( 333)علم كافيني حبقائق األمور هي على بينة و و ،يك الدعوى اجلزائيةر حت

ما تقوم حبفظ األوراق أو باصدار أمر ، و بذلك إما تقوم بتحريك الدعوى اجلنائية و إمت مجعها القرائن الىت ة األدلة ونوعي

و عدم تراكم يف ختفيف العبئ على كاهل احملاكم هي بذلك تساهم بشكل فعال  بأنه ال وجه القامة الدعوى، و

دلة جاز البالغات و الشكاوى غري مؤيدة بأفاذا كانت  اختصار االجراءات اجلنائية و السري فيها بسرعة، الدعاوى و

فعالية أكثر، األمر الذي يسهل عليهم احلصول على معلومات  أعوان الشرطة القضائية يتصفون بنشاط وف ،(334)حفظها

 . املرتكبة عن اجلرائم

خالل مرحلة مجع االستدالالت يتم مجع كافة األدلة املادية للجرمية و األثار  :أثارها و لمحافظة على أدلة الجريمةا -

الناشئة عنها، حيث تؤدي هذه األثار اىل الكشف على ما يكتنفها من غموض،و من هنا تظهر أمهية  احملافظة عليها 

شئ عليها حىت تبقى يف حالة سليمة  ىها أو االقرتاب منها أو اضافة أمنع احلاضرين من ملس من التلف و التخريب و

صفة عاجلة، فور العلم بوقوع اجلرمية حيث مة يباشرها مأمور الضبط القضائى، بو هذه املهحلني وصول سلطة التحقيق، 

يؤدي التأخري يف اختاذ اجراءات االستدالل اىل ضياع األثار و البصمات، مما يزيد من غموض اجلرمية و يعرقل سري 

 .(335)عدم حموها يهيئ الطريق ملرحلة التحقيق مة هذه األثار والتحقيق فسال

                                                           
 ) 333 . 51حممد الطروانة، الرجع السابق، ص  الدكتور (
.227 سابق،صالرجع املالدكتور أمحد فتحي سرور، (  334 ( 

. 207سابق،ص الرجع املالدكتور أمحد عبد احلميد الدسوقي، (  335(  
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فيها بيان مجيع حماضر مجع االستدالالت هي الوثيقة الرمسية الىت يتم  :دور جمع االستدالالت في االثبات -

حمضر بيان املعلومات و القرائن و األدلة التىتم مجعها، كما يبني  االجراءات الىت مت اختاذها و مكان حصوهلا، و

      يات املنوحة ملأمورى الضبط، و التأكد من عدم جتاوز الصالح االستدالل مدى شرعية االجراءات الىت مت اختاذها،

   .(336)التأكد من شرعية الوسائل الىت مت بواسطتها احلصول على األدلة التزامهم بالقواعد القانونية، و مدى و

 األخرى.الجنائية مراحل الدعوى  لتمييز بين أعمال اإلستدالل وا :ثانيا

أعمال اإلستدالل ليست مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية، بل هي تجموعة من اإلجراءات السابقة عن حتريك        

 .(337)احملاكمة  خصوصا مرحليت التحقيق اإلبتدائي و هذه الدعوى، غري أنه هلا أثر كبري على اإلجراءات الالحقة هلا و

مرحلة واحدة تسبق مرحلة مرحلة التحقيق اإلبتدائي على أساس أهنا  اخللط بني أعمال اإلستدالل و جيب عدم        

باعتبارهم مرحلتان  مرحلة التحقيق اإلبتدائي لذلك البد من الوقوف عند الفرق بني أعمال اإلستدالل و و ،احملاكمة

 .منفصلتان تسبقا مرحلة احملاكمة

 ومرحلة التحقيق اإلبتدائي :الفرق بين أعمال اإلستدالل  -

التحقيق اإلبتدائي مرحلة من بني مراحل الدعوى اجلزائية، يف حني أن اإلستدالل ال يعترب من مراحل هذه الدعوى  -(1

توضيح الوقائع جلهيت  فغايتها التحضري لتحريك الدعوى العمومية و بل هو تجموعة من اإلجراءات السابقة لتحريكها

، و هو ما أكدته حمكمة النقض املصرية عندما قضت بأن" اجراءات االستدالل أيا كان من و احملاكمةالتحقيق االبتدائي 

يباشرها ال تعترب من اجراءات اخلصومة اجلنائية، بل من االجراءات األولية الىت تسلس هلا سابقة حتريكها"، أما مرحلة 

 .(338)ئيةالتحقيق االبتدائي فهي مرحلة أساسية من مراحل الدعوى اجلنا

                                                           
.210 ص سابق،الرجع املالدكتور أمحد عبد احلميد الدسوقي، (   336 ( 

  )337 . 59رجع السابق، ص حممد الطروانة، امل الدكتور(    

. 121ص  سابق،الرجع املالدكتور أشرف توفيق مشس الدين، (   338 ( 
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 أعمال اإلستدالل تقوم هبا الضبطية القضائية، يف حني أن التحقيق اإلبتدائي تقوم به سلطة اإلهتام. -(2

ليت يرتتب عنها حتريك هذه ال تتحرك الدعوى اجلزائية بأعمال اإلستدالل، بعكس مرحلة التحقيق اإلبتدائي ا -(2

قضاء حمكمة النقض املصرية يف قوله" ان الدعوى اجلنائية ال تتحرك بأى اجراء تقوم به  هو ما استقر عليه ، والدعوى

فتحريك الدعوى اجلنائية مرتبط باختاذ اجراء من اجراءات التحقيق الذى  ،سلطة االستدالل و لو يف حالة التلبس باجلرمية

و لو كان قد اختذته سلطة االستدالل  ،راء استدالالتتخذه النيابة العامة أساسا بصفتها سلطة حتقيق و اهتام و يبقى االج

التفتيش، وهى اجراءات تعد اجراءات حتقيق باملعىن الدقيق، ألهنا تنال من  و الىت جتيز القبض و تلبسالبناء على حالة 

 (339)هى اجراءات خولت استثناء اىل سلطة االستدالل مراعاة العتبارات التلبس باجلرمية" حرية الشخص، و

 .(340)ال تقطع أعمال اإلستدالل التقادم، يف حني أن إجراءات التحقيق اإلبتدائي تقطع تقادم الدعوى اجلزائية -(1

إكراه بعكس أعمال اإلستدالل، كوهنا تجرد مجع معلومات  مرحلة التحقيق اإلبتدائي إجراءات قهر وصاحب قد ي -(5

 .(341)كراهوهي ختلو حبسب األصل من القهر و اال  بشأن جرمية ما أرتكبت

 عدم إشرتاط حضور الدفاع يف مرحلة اإلستدالل، يف حني أن ذلك جائز يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي. -(1

عن أعمال اإلستدالل أدلة يف مدلوهلا القانوين بينما جند أن مرحلة التحقيق اإلبتدائي قد تتولد عنها بعض  رتتبال ي -(9

 .(342)األدلة القانونية

   ة األوامر، كاألمر أو القرار حبفظ الشكوى إذا تبني أهنا غري جدي اإلستدالل بعض اإلجراءات وأعمال لى قد ي -(2

التحقيق اإلبتدائي، فاألمر بأنه ال  لىالقرارات اليت ت األوامر و الفخب قوة قانونية، يس هلا حجة وأن هذه القرارت ل و

 قانونية.حجة  وجه إلقامة الدعوى اجلزائية، إذ هو ذا قوة و

                                                           
, 125سابق، ص الرجع امل الدكتور أشرف توفيق مشس الدين،(   339 ( 

. 52حممد الطروانة، املرجع السابق، ص  الدكتور(   340 ( 

, 125سابق، ص الرجع املالدكتور أشرف توفيق مشس الدين،(   341 ( 

. 52حممد الطروانة، املرجع السابق، ص  الدكتور(   342 ( 
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القرارت اليت تصدر يف  ، يف حني أن األوامر وابع ادارىأعمال اإلستدالل هلا ط من خاللاألوامر اليت تصدر  -(7

 .ابع قضائي حمضاإلبتدائي هلا ط أعقاب التحقيق

 .بأعمال اإلستدالل القائمين الفرع الثاني:

 هة اليت تقوم مبرحلة البحث األوىلاليت تطلقها على اجل أنظمة اإلجراءات اجلنائية يف التسمية تباينت قوانني و        

فيطلق عليها قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري إسم "الشرطة القضائية"، بينما يطلق عليها كل من قانون اإلجراءات 

أما يف قانون  ،"الضبطية القضائية"أو "الضابطة القضائية "فلسطني تسمية  العراق و ليبيا و اجلنائية يف كل من مصر و

أصول احملاكمات اجلزائية السوري تعرف بـ "الضابطة العدلية" وهي ذات التسمية اليت أخذ هبا قانون أصول احملاكمات 

لة اإلجراءات اجلزائية التونسية، أما نظام اإلجراءات اجلزئية السعودي فيطلق عليها "رجال تج اللبناين و اجلزائية األردين و

 الوظيفة واحدة. مهما اختلفت التسميات إال أن املعىن و و ، (343)الضبط اجلنائي" 

الضبط القضائي يف األساس وليد الضرورة، فالنيابة العامة ال متلك القدرة الفعلية على القيام لوحدها بالتحري         

الشكاوي، لذلك دعت الضرورة إىل إنشاء  تلقي اإلخبارات و عن مرتكبيها، و مجع املعلومات عنها و على اجلرائم و

و حتمل عنها مشقة البحث عن اجلرائم، و مرتكبيها، و حتضري املادة الالزمة  للضبط تساعد النيابة العامة يف عملهاجهة 

يتضح من ذلك أن أعوان الضبط القضائي يقومون بأعمال على درجة كبرية من  و، (344)لتحقيق الدعوى و رفعها

تبدأ حلظة نشؤ اجلرمية و تستمر طيلة املدة الىت تستغرقها خمتلف األعمال اليت ينفذها أعضاء الضبط األمهية،  اخلطورة و

حيث  ،حرياهتم األساسية من جهة أخرى فإن أعماهلم من شأهنا أن متس حبقوق األفراد و هذا من جهة، و القضائي،

                                                           
. 52ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  ( 343( 

 . 212،ص 1777الدكتور عوض حممد عوض، املبادىء العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية مصر سنة   (111)
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راءات التحقيق اليت ال جيوز هلم القيام هبا يف األحوال العادية  يسمح هلم القانون يف الظروف اإلستثنائية القيام ببعض إج

  . (345)القبض...  كالتفتيش و

سلطاهتم طبقا  حتديد اختصاصاهتم و القائمني به و نظرا ألمهية الضبط القضائي ال بد من بيان أمهيته و         

 للقانون.

 القضائي:ماهية الضبط أوال: 

الضبط القضائي، اإلجراءات اليت تتخذها الضبطية القضائية يف التحري عن اجلرائم بعد حدوثها يف يقصد ب        

 سبيل القبض على مرتكيب هذه اجلرائم، و مجع األدلة الالزمة للتحيق و إقامة الدعوى و إقامة الدعوى حملاكمة املتهمني 

 .(346)و إنزال العقوبة على من تثبت إدانته

 الالزمة للكشف عنو االجراءات ضائي له دور مهم يف التصدي للجرمية من خالل القيام بالتحريات الضبط الق        

 لتقدميهليه الوصول إلتدعيم ما مت مجع األدلة الكافية  ضبط مرتكب اجلرمية و احلقيقة و ىلاجلرمية وصوال إ مالبسات

منا هي اليت متهد العمل جلهات و إ التحقيقمع ذلك فهي ال تعد من سلطات  للسلطة القضائية املختصة، و

 . (347)التحقيق

مثل تتمن اختالف كبري.فالضبط اإلدراي الضبط اإلداري ملا بينهما  جيب عدم اخللط بني الضبط القضائي و       

الضبط فيعرب على ارتكاب اجلرمية هبدف منع وقوعها و احليلولة دون ارتكاهبا، اختاذ االجراءات السابقة  يفوظيفته 

 .(348)ذا عن الدور الوقائى للقانون اجلنائى يف منع ارتكاب اجلرمية قبل وقوعها االداري إ

                                                           
. 51ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص   (  345(  
.29، ص 1771القانون اإلداري، منشأة املعارف باإلسكندرية مصر سنة الدكتور عبد الغين بسيوين عبد اهلل،   ( 346( 

. 51ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص   (  347( 
.127سابق، ص الرجع امل الدكتور أشرف توفيق مشس الدين، (   348( 
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أو فراد بغية تنظيم حرياهتم العامة،تجموعة القواعد اليت تفرضها اإلدارة العامة على األ :يقصد بالضبط االدارى و        

أو هو .(349)"تنظيما وقائيا بقصد تنظيم اجملتمع ممارستهم لنشاط معني هبدف احملافظة على النظام العام يف اجملتمع مبناسبة

مادية من أجل حفظ  انونية ونشاط وقائي خمصص اهلدف ذو حدود وضوابط، متارسه اإلدارة باستعمال أعمال ق"

 .( 350)"النظام

العمل اإلداري، به تتدخل اإلدارة يف نشاط األفراد للحيلولة دون اإلخالل بالنظام  منوذجكما يعرف كذلك بأنه،"        

 .(351)العام"

الضبط اإلداري يعمل حتت إشراف السلطة اإلدارية اليت تعمل على منع  نيتضح أ اريفالتع هفمن خالل هذ        

توجهها إىل  األوامر اليت تصدرها و للوائح والقوانني عن طريق اختاذ تدابري عامة بواسطة ا اإلعتداء على األنظمة و

ى حلفظ سعل بالنظام العام، وعموما فهي تاملواطنني لتاليف أسباب اإلضطراب أو إزالة الظروف اليت تشجع على اإلخال

    مبراقبة املشتبه هبم ، من دور يف احلد من وقوع اجلرائم ملا هلذه األمورو الصحة العامة، السكينة العامة  و ،األمن العام

القيام  و ،احملافظة على األمالك و ،ملتاجرة باملواد السامة ا و ،تنفيذ ما تأمر به القوانني اليت متنع محل السالح و

كل ما من  و ،ملخلة باآلداب العامةا و ،املضرة بالصحة و ،احملالت املقلقة للراحة و ،مراقبة احملالت العامة و ،بالدوريات

  .(352)شأنه تأمني إستقرار اجملتمع 

و كحوصلة التعريف السابقة ميكن أعطاء تعريف موسع، بأنه تجموعة النشاطات القمعية و املادية اليت تقوم هبا         

ك السلطات اإلدارية سواء لضمان حسن النظام يف اجملتمع أو داخل املرافق العامة، أو حلماية السالمة املادية لألمال

من أجل معاجلة أثار  توقيع العقوبة عليه تكب اجلرمية وأما الضبط القضائي فهو يهدف اىل ضبط اجلاين مر ، (353)العامة

                                                           
  .192، ص 1775الدكتور عبد اهلل طلبة، مبادئ القانون اإلداري، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب و املطبوعات اجلامعية، حلب سنة  (119)

.70، ص 1771عادل أبو اخلري، الضبط اإلداري و حدوده، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر سنة   (  350( 

)351 ( CH ,Debasch, Droit adminstratif, 3éme éd, Cujas, Paris, 1971,P231 . 

.25 ص1727الدكتور عبد الوهاب حومد، الوسيط يف اإلجراءات اجلزائية الكوييت، الطبعه الرابعه، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت سنة   (  352(  
.75  ملرجع السابق، صعادل أبو اخلري، ا  ( 353( 
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فتقع  ، أي بعد إنتهاك النظام العام،لذلك فان الضبطية القضائية تبدأ حني تفشل الضبطية االدارية يف مهمتها ، واجلرمية

 اجلرمية.

   واجبات الضبط اإلداري صراحة  قوانني وأنظمة اإلجراءات اجلنائية العربية مل حتدد مهام ووعموما فإن معظم         

نفرد بالنص إالذي  ييتاحملاكمات اجلزائية الكو  راءات وأوكلت ذلك للجهات اإلدراية املختصة، باستثناء قانون اإلج و

و يشاركهم فيه كل  هبا رجال الشرطة مبختلف رتبهميقوم  و ،دوره يف منع اجلرمية صراحة على وظيفة الضبط اإلدراي، و

الثالثون من قانون االجراءات و احملاكمات اجلزائية  و هو ما نصت عليه املادة التاسعة و ،(354) موظف، و كل فرد

 (355)منع اجلرائم" الشرطة هي اجلهة االدارية املكلفة حبفظ النظام، و":الكوييت بقوهلا

هلا صلة وثيقة  و ،حماولة وقوع األفعال املؤدية إليهامن أو  ،يف الوقاية من اجلرميةهام دور  ةاإلداري يةللضبط        

شر املرحلة اإلجرائية السابقة عن نشوء تبا يتال ةالقضائي يةخبالف الضبط ،وقائي احقوق األفراد، فدوره باحلريات العامة و

القبض على  مجع أدلتها و و ،التقصي عن اجلرائم سلطة التحري و باعتبارها اجلهة اليت خوهلا القانون ،الدعوى اجلنائية

  هبدف مساعدة اجلهات القضائية ملباشرة التحقيق فيها، فوظيفة الضبط القضائي تنحصر يف مواجهة اجلرمية ، مرتكبيها

القانون هذه بغ عليهم صاألشخاص الذين أهم ط القضائي لذلك فإن رجال الضب السيطرة عليها فور وقوعها، و و

يتحدد وفقا  ،هلؤالء األشخاص اختصاص بأدائهم لعملهم التقصي عن اجلرائم املرتكبة و الصفة، فيما يتعلق بالبحث و

 .( 356) ملعايري حددها املشرع

                                                           
  .25ص  املرجع السابق،، الدكتور عبد الوهاب حومد (111)

 . 2012لسنة  02، املعدل بالقانون 1710لسنة  19، الصادر بالقانون رقم قانون االجراءات و احملاكمات اجلزائية الكوييت (111)

ت و النشر و التوزيع، الدكتور سليمان عبد املنعم، أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع و القضاء و الفقه ، الطبعة الثانية، تجد املؤسسة اجلامعية للدراسا( 116)
  .122ص ،  1777بريوت سنة 
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يف  تتوىل مهام البحث األوىل لقضائية وكل النظم القانونية اتفقت على وجود جهة متخصصة تساعد اجلهات ا        

قبل إجراء التحقيق االبتدائي فيها، وإذ اختلفت املسميات اليت  ستقصاء، وقت وقوع اجلرمية واال التحري و اإلستدالل و

 . (357)األشخاص القائمون بأعمال هذه املرحلة  تطلقها قوانينها على هذه اجلهة و

 القضائي:تنظيم الضبط  ثانيا:

ىل أمهية موضوع الضبطية القضائية، و خلصت إلقد تناولت الكثري من املؤمترات العلمية و امللتقيات الدولية         

هذا ما  ، واألساسية حلقوق و حريات األفراد اعتبار ذلك من الضمانات انشاء أجهزة الضبط القضائي و تنظيمها، و

لذى قرر ، و ا1752أكتوبر من سنة  02ىل سبتمرب إ 25من قرره املؤمتر السادس لقانون العقوبات الذي انعقد بروما 

جتنيد البوليس القضائي هو خري  ن تنظيم وئية، حيث جاء يف املبدأ السادس "إستة مبادئ أساسية تتعلق بالضبطية القضا

القضائي بالعناية مأمورو الضبط  احلقوق الفردية يف مرحلة البحث األوىل، فمن املرغوب أن يكون اختيار ضمان الحرتام

    .(358)الالزمة و أن يكون عددهم كافيا ألداء وظيفتهم على الوجه األكمل"

، فهم يتمتعون بسلطات واسعة يف مبهام كبرية وخطرية يف ذات الوقتإن رجال الضبطية القضائية يقومون         

ترتب أثار قانونية مهمة، قد ختول هلم اختاذ بعض االجراءات الىت تنال من احلرية الشخصية للمشتبه به  ،الدعوى اجلنائية
عن مدى مسؤوليتهم عن األعمال اليت يقومون  هنا نتساؤل عن وجود السند القانوين الذي يبيح هلم ذلك؟ و و ،(359)

  هبا؟

حلقوق اكوهنا متس ،جراءات اجلنائيةللقواعد و اإلاألساسي ن يكون القانون هو املصدر لقانونية أالشرعية اتقتضي       

، ذلك القانون الذي الضبطية القضائية مبوجب القانون إختصاصات املشرع حدد لذلك الشخصية لألفراد، واحلريات  و

 .استعمال احلريات العامةنظم  يف نفس الوقت طريقة 
                                                           

. 11ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص (   357( 

.120 ، ص، املرجع السابقتأليف أمحد غازي(    358( 

.110سابق، ص ال رجعامل، الدكتور أشرف توفيق مشس الدين(  359( 
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هبذا جيب أن تكون كافة االجراءات اليت تقوم هبا الضبطية القضائية  التحري، و ما يعرف مبشروعية البحث و هذا        

ضرورة أن  يقتضي ذلك و ،(360)خالل مرحلة مجع االستدالالت متفقة مع القوانني و التشريعات املعمول هبا يف الدولة

بعض متنح صفة الضبط القضائي مبوجب قانون سواء كان قانون اإلجراءات اجلنائية أو القوانني األخرى اليت تعطى 

يتم ، ألن ما األساسية حريات املواطننيحقوق و ضمانة أساسية حلماية اذ يعترب هذا العمل موظفيها هذه الصفة، 

قانون ال ميكن تعديله أو إلغاءه إال بقانون مثله ويف ذلك استبعاد لتدخل أي جهة أخرى غري السلطة التشريعية به دحتدي

 .ألى شخص أخر الضبط القضائياعطاء صفة يف 

         من أجل تقصى احلقيقة  اشرها السلطات املختصة يف الدولةفاملشرع يضع اخلطوات و االجراءات الىت تب        

قة مرتكب الفعل املخالف للقانون و ايقاع العقاب الالزم مىت توافرت أسبابه، و هو يف وضعه هذه القواعد حيدد مالح و

ذا هو املصدر الوحيد الذي يرسم و حيدد تلك القواعد االجرائية منذ ، فالقانون إمتطلبات عدم املساس باحلرية الفردية

 .(361)حتريك الدعوى اجلنائية حىت انتهائها حبكم بات

ز الشرطة القضائية من حيث هيكله و تنظيمه لنصوص ايع اجلزائري فنجده قد أخضع جهر رجعنا اىل التشذا إ        

وبعض النصوص القانونية األخرى الىت تعرتف لبعض الفئات من املوظفني  قانونية وردت يف قانون االجراءات اجلزائية

اخلامسة عشرة من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري  األشخاص قد حددهتم املادة  و ،(362)بصفة الضبطية القضائية

  -رؤساء اجملالس الشعبية البلدية -يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية::"الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي بقوهلا

سلك  يف و رجال الدرك الذين أمضوا ،ذو الرتب يف الدرك -ضباط الشرطة -حمافظو الشرطة -ضباط الدرك الوطين

فاع الوطين، و الذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير العدل و وزير الد ،الدرك ثالث سنوات على األقل

                                                           
،ص  2002حقوق االمنسان و ضمانات املتهم قبل و بعد احملاكمة، دار املطبوعات اجلامعية،االسكندرية مصر سنة الدكتور حسنني احملمدي بوادى،  (161)

199 

.121 كتور أمحد عبد احلميد الدسوقي ، مرجع سابق، صد ال(    361( 

"يباشر املوظفون و :املعدل و املتمم  1711يونيو  02املؤرخ يف  11/155الصادر باألمر رقم  قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري من 29تنص املادة (  162)
، املرجع املبينة بتلك القوانني"أعوان االدارات و املصاحل العمومية بعض سلطات الضبط القضائي اليت تناط هبم مبوجب قوانني خاصة وفق األوضاع، و يف احلدود 

  .السابق
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عينوا  ،وهبذه الصفة ثالث سنوات على األقل مفتشو األمن الوطين الذين قضوا يف خدمتهم -بعد موافقة جلنة خاصة

ضباط وضباط الصف  -اخلية و اجلماعات احمللية بعد موافقة جلنة خاصةمبوجب قرار مشرتك من وزير العدل و وزير الد

التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيبنهم خصيصا مبوجب قرار مشرتك بني وزير الدفاع الوطين و وزير 

  .(363)العدل"

قانون من  15، فاملادة القضائيد اليت حتدد أعضاء الضبط بالنسبة للموا ،ذا رجعنا ال التشريع الفرنسيإ        

املشرع  اأم ،(364)من قانون االجراءات اجلزائية الفرنسي 11السالفة الذكر تتطابق مع املادة اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، 

و موظفي ، قضاة التحقيق يف اضفاء صفة ضباط الشرطة القضائية لتشمل أعضاء النيابة العامة وفقد توسع املصري 

   أنه وإال ،(365)من قانون االجراءات اجلزائية املصري 22و هو مانصت عليه املادة مصاحل النقل والسياحة والسجون، 

                                                           
.، املرجع السابققانون االجراءات اجلزائية اجلزائري  ( 363 ( 

)364 (Article N 16 : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 
1° Les maires et leurs adjoints ; 
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service 
dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, 
après avis conforme d'une commission ; 
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les 
commissaires de police et les officiers de police ; 
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au 
moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice 
et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. 
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat 
pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressé. .. ». 
 

 :" يكون مأموري الضبط يف دوائر اختصاصتهم : 2002لسنة  75، املعدل بالقانون رقم ت اجلزائية املصريقانون االجراء من 22تنص املادة (   161) 
 -ومشايخ البالد و مشايخ اخلفراء العمد -روؤساء نقطة الشرطة -ضباط الشرطة و أمناؤها و الكونسببالت و املساعدين -أعضاء النيابة العامة و معاوهنا -:1-

ديري أمن احملافظات و مفتشي مصلحة التفتيش العام  بوزارة الداخلية أن يؤدوا األعمال اليت يقوم هبا مل و  -طات السكك احلديدية احلكوميةنظار و وكالء حم
 .الضبط القضائي يف دوائ اختصاصهم مأمور

مديروا -مديررو و ضباط ادارة املباحث العامة بوزارة الداخلية و فروعها مبديريات األمن -أحناء اجلمهوريةويكون من مأمورى الضبط القضائي يف مجيع  -2-
حة األمن العام يف االدارات و األقسام و رؤساء املكاتب و املفتشون و الضباط و أمناء الشرطة و الكونستبالت و املساعدين و باحثات الشرطة العاملون مبصل

 -مديرو االدارة العامة لشرطة السكك احلديدية و النقل و املواصالت  و ضباط هذه االدارة -ضباط مصلحة السجون –ائي مبديريات األمن شعب البحث اجلن
 مفتشوا وزارة السياحة..."  -قائد وضباط هجانة الشرطة
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مبوجب الفقرة األخرية من هذه املادة فقد أجاز املشرع املصري و باالضافة للقانون منح صفة الضبط القضائي مبوجب 

من وزير العدل مع الوزير املختص ختويل بعض املوظفني صفة مأمورى الضبط "جيوز بقرار :قرار وزاري واليت تنص على

، على خالف (366)ظائفهم" القضائي بالنسبة لبعض اجلرائم اليت تقع يف دوائر اختصاصتهم و تكون متعلقة  بأعمال و

 سبعة أصناف  يف املشرع اجلزائري الذي مل يتوسع كثريا يف منح صفة ضباط الشرطة القضائية بل عددهم  و حددهم يف

، كما قصر املشرع اجلزائري اختصاص منح صفة ضباط قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريالسالفة الذكر من  15املادة 

  خيول ذلك للسلطة التنفيذية، كما فعل املشرع املصري.طة التشريعية عن طريق القانون، و ملالشرطة القضائية على السل

ة منح صفة ضباط الشرطة القضائية مقصورة على السلطة التشريعية، فان ذلك يعترب ضمانة عندما تكون صالحي        

هي ماحنة  من جهة، و باعتبارها هي اليت تبني كيفية ممارسة هذه احلقوق و احلريات،) حرياتة األساسية حلقوق االنسان و

،غري أن منحه للسلطة التنفيذية احلريات( رب راعية للحقوق وصالحياهتم، فهي بذلك أكلصفة الضبط القضائي وحمددة ل

جعلها خمتصة يف منح صفة  يعرض حقوق املشتبه فيهم للتجاوز، ألن هذه هي اليت تنفذ اجراءات التحريات األولية، و

 ضابط الشرطة القضائية يعترب اخالال مببدأ الفصل بني السلطات.

بعض اآلخر يتبع ال و،فمنهم من يتبع السلطة القضائية ،اجلهات اليت يتبع هلا رجال الضبط القضائي عددتت        

حبكم وظائفهم، غري أهنم منحوا صفة الضبط  يأمترون بأوامرها حبسب األصل و و ،خيضعون هلا و ،السلطة التنفيذية

هذا يفرتض تبعيتهم أيضا للسلطة القضائية وخضوعهم إلشراف النائب العام  و ،القضائي، إضافة لعملهم األصلي

 ، ووظيفية وبذلك يكون لرجال الضبط القضائي تبعية مزدوجة إدارية و ،تبعا هلذه الصفة بالنسبة للمهام اليت ميارسوهنا

 .(367)لكن خيتلف نطاق هذه التبعية حبسب اجلهة املشرفة على عملهم

اإلدارية العليا، تبعا  تكون لدرجات التسلسل التبعية اإلدارية يقصد هبا حق اإلشراف من الناحية اإلدارية و        

         بالتايل فهم خيضعون ألوامر  لوظائفهم األصلية اليت يقومون مبزاولتها دون أن تكون هلم صفة الضبط القضائي و
                                                           

.، املرجع السابقت اجلزائية املصريقانون االجراء(  366(  

 . 91/99السابق، ص زي، املرجع ياسر حسن كل (167)
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أما التبعية الوظيفية فهي ناجتة عن  ،(368)، و هذه ختتلف بإختالف اجلهة اليت يتبعون لهتعليمات رؤسائهم اإلداريني و

ضبط القضائي وبالتايل بتبعيتهم للجهات القضائية هي تبعية وظيفية حبتة، فيكون مبوجب هذه التبعية اكتساهبم صفة ال

شراف على كافة ما يقوم به رجال الضبط القضائي من إجراءات بصفتهم الا جلهات )القضائية( سلطة الرقابة وهلذه ا

التفتيش  االستقصاء و التحري و البحث وهذه دون غريها من اختصاص وظيفتهم األصلية فكل ما يدخل يف أعمال 

 .(369)إشراف النائب العام  املصرح هلم القيام هبا، خيضع لرقابة و

ان متبعان، فبعض القوانني أناطت أما عن أسلوب تنظيم تبعية الضبطية القضائية يف النظم القانونية فهناك أسلوب        

السيطرة الرئاسية، كما هو احلال يف القانون اإلنكليزي،  هليمنة وتبعية الضبط القضائي جبهة واحدة مستقلة تستأثر با

بينما أناطها البعض اآلخر من القوانني بتبعية مزدوجة حسب طبيعة الوظائف املسندة إىل مأمور الضبط القضائي، كما 

له تنظيم سلمى تدرجي  مثال، ففي القانون اجلزائري (370) هو احلال يف القانون الفرنسي والقوانني العربية اليت أخذت عنه

    توىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بتعيني في من حيث هيكله، و من حيث السلطات املخولة لكل عضو من أعضائه،

قانون من  02الفقرة  12مبوجب املادة  (371)وتراقبهم غرفة اإلهتام لدى اجمللس القضائيمراقبة رجال الضبط القضائي  و

شرف جلمهورية ادارة الضبط القضائي، و يوكيل ا توىلي "...و: اليت تنص على مايلى واإلجراءات اجلزائية اجلزائري، 

ذلك حتت رقابة غرفة االهتام بذلك  النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل تجلس قضائي، و

يف مصر يكون  و، (373)من قانون االجراءات اجلزائية الفرنسي 01الفقرة  12و هو مانصت عليه املادة  ،(372)اجمللس..."

من  22/1 خاضعني إلشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم حبسب املادة مأمورو الضبط القضائي تابعني للنائب العام و
                                                           

.22ص ، 1779الدكتور إبراهيم حامد طنطاوى، سلطات مأمور الضبط القضائي، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية، القاهرة مصر ، سنة  (  368(  
.195املرجع السابق، ص كتور أمحد فتحي سرور، د ال (  369(  
 ) 370 . 99/92ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  (

"تراقب غرفة االهتام أعمال ضباط الشرطة القضائية واملوظفني و األعوان املنوطة هبم بعض مهام :ت اجلزائية اجلزائرياقانون االجراء من 201املادة تنص (  171)
    ، املرجع السابق.الضبط القضائي..."

.، املرجع السابقت اجلزائية اجلزائرياقانون االجراء  ( 372( 

)373 (Article N 12 : » La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, 
par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». 
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العام و  "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعني للنائب: اليت تنص على مايلي وقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، 

 .(374)..."فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم  خاضعني الشرافه

 القضائي:الضبط  ختصاصاتا :ثالثا

ينص عليها قانون االجراءات اجلزائية،  ضباط الشرطة القضائيةاملوكلة لعماال ملبدأ الشرعية فان األعمال و املهام إ        

مقررات تنظيم و ضبط األساليب العملية اليت تسمح ألعضاء  و تتوىل خمتلف النصوص التنظيمية من مراسيم و لوائح و

فرجل الضبط القضائي جيب ، (375)الضبط القضائي بتنفيذ املهام املنوطة هبم دون املساس حبقوق و حريات املشتبه فيهم

قا ة إليهم وفباملهام املوكلمن أجل القيام األنظمة  مكانيا استنادا ملا تنص عليه القوانني و أن يكون خمتصا نوعيا و

 ملبينة له.لنإختصاصات واحلدود ا

 اإلختصاص النوعي لرجال الضبط القضائي : -1-

حيدد اإلختصاص النوعي نطاق عمل واختصاصات الضبط اجلنائي بالنظر إىل نوعية اجلرائم اليت يكلف رجال         

  إدارية معينة لدى القائمني بالبحث  فنية والضبط بالتصدي هلا أيا كانت، ألن الكشف عن اجلرمية يتطلب توافر خربة 

إال أن أغلب القوانني  )376(التحري يف حدود الوظيفة املوكولة إليهم كوهنم أقدر على اإلملام مباهية العمل الذي ميارسونه و

مل حتدد إختصاص عمل رجال الضبط القضائي يف جهة واحدة بل وسعت يف بعض األحيان من اختصاص رنة املقا

مقصورا على نوع معني من  وضيقت من اختصاص البعض بأن جعلتهبعضهم بأن جعلته شامال ألنواع اجلرائم كافة، 

 الضبط القضائي. اخلاص لرجال العام و لذلك ال بد من أن نفرق بني االختصاص النوعي و اجلرائم. و

 

                                                           
، املرجع السابق.ت اجلزائية اجلزائرياقانون االجراء(    374( 

.119 ص تأليف أمحد غازي، مرجع سابق(   375( 

  . 21ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  ( 176)
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 االختصاص النوعي العام للضبط القضائي :-أ-

لذلك خول القانون لبعض رجال الضبط  اإلختصاص النوعي يكون عاما إذا مشل كل اجلرائم دون متييز، و        

الدولة، أو القضائي سلطات البحث والتحري عن كافة اجلرائم اليت تقع يف دائرة اختصاصه سواء كان ذلك يف مجيع أحناء 

أنظمة اإلجراءات اجلنائية املقارنة االختصاص  قد تناولت قوانني و يف احلدود اإلدارية املخول هلم العمل ضمنها، و

 .الصالحيات املمنوحة هلم  أعضائه والنوعي لعمل رجال الضبط القضائي على اختالف 

قانون اإلجراءات من  11ادة خلاص مبوجب املص العام و االختصاص ابني االختصا لقد ميز املشرع اجلزائري       

قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من  15من املادة  1/1 فيتوىل الضباط احملددون يف البنود ،(377) اجلزائية اجلزائري

 12/2املادة فقد أناط مبوجب و بذلك  االختصاص العام بالبحث و التحرى يف مجيع اجلرائم دون تقيد بأى نوع منها،

التحري عن اجلرائم  أموري الضبط القضائي إختصاصا عاما بالبحث ومب (378) قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من

تناولت  ، وقضائي البحث عن مرتكبيها ما دام مل يشرع فيها بتحقيق املقررة يف قانون العقوبات، ومجع األدلة عنها، و

ط القضائي تنفيذ دها على الضحالة ما إذا ابتدأ التحقيق فعن(379) قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمن  12املادة 

 تلبية طلباهتا. يضات جهات التحقيق وفو ت

بني نوعني من مأموري الضبط  و السالفة الذكر منه 22أما قانون اإلجراءات اجلنائية املصري فقد ميز يف املادة         

 القضائي ذوي االختصاص العام :

                                                           
.، املرجع السابققانون االجراءات اجلزائية اجلزائري(    377( 

مجع األدلة عنها،  :"...ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن اجلرائم املقررة يف قانةن العقوبات، ومن ق.ا.ج.ج على 2/ 12تنص املادة    (118) 
.، املرجع السابقما دام مل يبدأ فيها بتحقيق قضائي" البحث عن مرتكبيها و  

.، املرجع السابق:"اذا ما أفتتح التحقيق، فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق و تلبية طلباهتا"من ق.ا.ج.ج على 12تنص املادة (   379( 
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    أمناءها  ضباط الشرطة و معاونوها و هم : أعضاء النيابة و منها يف دوائر اختصاصهم و ينحصر إختصاص األول-

وكالء حمطات السكك  نظار و مشايخ اخلفراء، و مشايخ البالد و العمد و رؤساء نقاط الشرطة، و املساعدون، و و

 الداخلية.شي مصلحة التفتيش العام بوزارة تمف ملديري أمن احملافظات و احلديدية، و

النسبة إىل مجيع أنواع ون بصفة الضبط القضائي بتمتعويبينما ميتد اختصاص النوع الثاين إىل مجيع أحناء اجلمهورية -

 . ( 380)مل تكن متعلقة بأعمال الوظائف اليت يؤدوهنا اجلرائم و

منه على موظفي الظابطة العدلية ذوي  7/10أما قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين فقد نص يف املادتني       

إجراء  املساعدين للمدعي العام يف لية( ويف مقدمتهم املدعي العام )رئيس الضابطة العد االختصاص النوعي العام و

 . (381)قضاة الصلح يف املراكز اليت ال يوجد فيها مدعي عام  وظائف الضابطة العدلية و

: اختصاص نوعي عام لوكيل اجلمهوريةمنها على  21لقد أعطت تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية يف الفصل  و        

قبول شكايات املعتدى  تلقي ما يعلمه به املوظفون العموميون أو أفراد الناس من اجلرائم و "مبعاينة سائر اجلرائم و

ضباط صفه  و ضباط احلرس الوطين ساء مراكزها، ورؤ  ضباط و ، كما نصت على إعطاء حمافظوا الشرطة وعليهم"

 لة اإلجراءات اجلزائية التونسيةمن تج 12ذلك يف الفصل  ورؤساء مراكزه اختصاصا عاما للبحث عن كل أنواع اجلرائم و
(382). 

 االختصاص النوعي الخاص للضبط القضائي :-ب-

حيصر اختصاصهم يف نوع حمدد من اجلرائم  اإلداريني ويعطي القانون صفة الضبط القضائي لبعض املوظفني         

التحري يف املخالفات اليت تقع  حبسب طبيعة الوظائف القائمني عليها، ألن هؤالء األشخاص أكثر قدرة على البحث و

قد منح القانون هؤالء األشخاص مجيع احلقوق املمنوحة ألصحاب االختصاص العام يف تجال  يف نطاق عملهم، و
                                                           

.، املرجع السابققانون االجراءات اجلزائية املصري (  380( 

 )381 . 1711قانون أصول احملاكمات اجلزائية اإلردين، الصادر سنة  (

. 2005لسنة  11و العدل بالقانون  1712لسنة  22تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية، الصادرة بالقانون  (  382(  



93 
 

بأعماهلم، وغالبا ما حيصر القانون االختصاص النوعي اخلاص لرجال الضبط القضائي يف نطاق إقليمي حمدود  قيامهم

 .(383)إضافة إىل حتديد نوع اجلرائم اليت يباشرون سلطاهتم عليها 

  حتصر مهمة رجال الضبط القضائي ذوي االختصاص اخلاص يف ضبط جرائم اخلاصة املوضوعة حتت إشراف  و       

إما بتفويض من واضع القانون لوزير أو  زاراهتم وتنطيم حماضريها، ويتم اختيارهم إما من قبل واضع القانون مباشرة و و

 .(384)حمافظ أو مدير 

ظائفهم ال  غري أن إضفاء صفة الضبط القضائي على بعض املوظفني يف خصوص بعض اجلرائم املتعلقة بأعمال و        

هذه اجلرائم عن رجال الضبط القضائي ذوي االختصاص العام، كما ال جيوز لرجال الضبط  يعين زوال تلك الصفة بشأن

ذوي االختصاص اخلاص بأي حال من األحوال التدخل يف غري اجلرائم املوكلة إليهم مبوجب القانون فليس هلم أية جرمية 

 .( 385)تدخل يف نطاق االختصاص النوعي العام

أنظمة اإلجراءات اجلنائية املقارنة على منح بعض املوظفني اإلدرايني سلطة الضبط  ولقد نصت أغلب قوانني  و        

 (386)29-21يف جرائم حمددة، لقد نص فانون اإلجراءات اجلزائري على اإلختصاص النوعي اخلاص يف املادتني 

انون املصري فقد نص على هذا ، أما القظائفهم للموظفني املعينني يف املادتني يف اطار وظائفهم دون أن يتجاوزا حدود و

و اليت أجازت اضفاء  ،السالفة الذكرقانون اإلجراءات اجلزائية املصري من األخرية  ةالفقر   22االختصاص يف املادة 

صفة الضبط القضائي مبوجب قرار من وزير العدل مع الوزير املختص ملنح بعض املوظفني صفة مأموري الضبط القضائي 

                                                           
. 29ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  (  383(  

. 72،  املرجع السابق، ص عبد الوهاب حومد الدكتور(   384( 

.25ص  1772الدكتور حسن جوخدار، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، دار الثقافة، عمان، سنة (   385( 

:"يقوم رؤساء األقسام، و املهندسون، و األعوان الفنيون، و التقنيون اخلتصون يف الغابات و محاية األراضي و من ق.ا.ج.ج على  21تنص املادة   (186)
اثباهتا بالبحث و التحري و معاينة جنح و خمالفات قانون الغابات، و تشريع الصيد، ونظام السري، و مجيع األنظمة اليت عينوا فيها بصفة خاصة و استصالحها 

 ، املرجع السابق.ددة يف النصوص اخلاصة"يف حماضر ضمن الشروط احمل
و املصاحل العمومية بعض سلطات الضبط القضائي اليت تناط هبم مبوجب قوانني خاصة  من ق.ا.ج.ج على:"يباشر املوظفون و أعوان االدارات 29تنص املادة 

 ، املرجع السابق.احلدود املبينة بتلك القوانني" يف و وفق األوضاع،
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  10القانون األردين يف املادة كذلك   و،  تقع يف دائرة اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهمبالنسبة للجرائم اليت

                              . (388) لة اإلجراءات اجلزائية التونسيةتجمن  15القانون التونسي يف الفصل  و،  (387)من قانون أصول احملاكمات اجلزائية

القضائي ذوي االختصاص النوعي اخلاص أو احملدد الميكن حصرهم أو ذكرهم نظرا لتعدد رجال الضبط  و        

 جرائم التهريب اجلمركي و التجاري، و معظمها تتعلق بضبط جرائم الغش الصناعي و اجملاالت اليت ينتمون إليها، و

 .(389)العمل ... إخل جرائم  اجلرائم الصحية و تنظيم الضرائب و جرائم السياحة و جرائم تزييف النقد و

 : االختصاص المكاني لرجال الضبط القضائي -2-

غريها  مجع أدلتها، والقبض على فاعليها و يباشر رجال الضبط القضائي اختصاصاهتم يف استقصاء اجلرائم و        

خمتصا نوعيا يف  من اإلجراءات املوكولة إليهم ضمن احلدود اليت يقيدهم هبا القانون، فال يكفي أن يكون رجل الضبط

الذي ميتد إليه إختصاص ذلك  ضمن حدود اإلقليما جيب أن جتري هذه األعمال إمن اجلرائم اليت يقوم بضبطها، و

م مباشرة عملهم خارج نطاق هل وزبالتايل ال جي و، ، أي أنه جيب أن يكون خمتصا مكانيا بالعمل الذي يقوم بهاملنصب

طبقا ألحوال القانون، غري أنه قد حيدد القانون أشخاصا من رجال الضبط  االضطرارية ودوائر عملهم، إال يف األحوال 

 .(390) القضائي مينحهم اختصاصا مكانيا شامال ميتد إىل مجيع إقليم الدولة.

يعد ضمانة من الضمانات  حتديد االختصاص املكاين لرجال الضبط القضائي له أمهية بالغة يف تنظيم العمل و        

التعسف يف ممارسة بعض اإلجراءات، "فهي حتقق مصلحة اإلجراءات  عدم اإلساءة و األساسية اليت متنع التجاوز و

                                                           
، املرجع السابق.كمات اجلزائية األردينا أصول احمل (  387( 

، املرجع السابق.لة االجراءات اجلزائية التونسيةتج (  388( 

. 70ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  (  389( 

. 71ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  (  390( 
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اجلنائية حبسن تنظيم العمل ومنع اضطرابه وهي يف الوقت ذاته احدى ضمانات املوظف العام ضد املقاومة، إىل جانب ما 

 .( 391)للهيئات الرادعة" تيسره من احرتام للحريات العامة بوضع حدود إقليمة 

االختصاص املكاين إذا إما أن يكون حمددا أو شامال، فبعض التشريعات حددت االختصاص املكاين لرجال  و        

حيث قيد  كقانون اإلجراءات اجلنائية السعودي  ،الضبط القضائي يف دائرة عملهم دون أن يكون هناك اختصاص شامل

  .(392)عمل الضبط القضائي يف تجال اختصاصهم

هناك من التشريعات اليت حددت االختصاص املكاين لرجال الضبط القضائي مع جواز امتداده إىل مجيع  و        

 .كرالسالفة الذ  11/2يف املادة  اجلزائري أحناء البلد يف أحوال االستعجال كما هو احلال يف قانون اإلجراءات اجلزائية

أعطت  هناك من اختذت هنجا آخر فحددت االختصاص املكاين لرجال الضبط القضائي لدائرة عملهم و و       

لبعض رجاهلا اختصاصا مكانيا شامال جلميع أرجاء الدولة، كما هو احلال يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري 

منهم النائب  يف مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية، والذي أعطى لبعض موظفي الضابطة العدلية اختصاصا شامال 

كذلك احلال يف قانون اإلجراءات املصري الذي أعطى يف املادة  ، و(393)مدير دائرة األمن اجلنائي  العام يف اجلمهورية و

        ارة الداخلية شامال لضباط إدارة املباحث العامة يف وز  ااختصاصالسالفة الذكر  من قانون اإلجراءات اجلزائية 22

  .الضباط باألمن العام املفتشني و رؤساء املكاتب و األقسام و مديري اإلدارات و فروعها مبوديريات األمن العام، و و

                                                           
.102.ص 1721الدكتور حممد عوده اجلبور، اإلختصاص القضائي ملأمور الضبط ، الدار العربية للموسوعات، بريوت، سنة  (  391( 

حسب املهام املوكولة  –يقوم بأعمال الضبط اجلنائي " :على  2012ه/ 1125، الصادر سنة من نظام االجراءات اجلزائية السعودي 21تنص املادة  (192) 
حافظات واملراِكز.-أعضاء هيئة التحقيق واالِدعاء العام يف تجال اخِتصاِصهم.-ُكٍل ِمن:   –إليه 

ُ
 ُضباط األمن العام و-ديري الُشرط وُمعاِونيهم يف املناِطق وامل

ُضباط حرس احلدود، وُضباط  ُمديري السِّجون والُضباط فيها، و ُضباط الِدفاع املدين، و ُضباط االسِتخبارات، و ُضباط اجلوازات، و ُضباط املباِحث العامة، و
سلحة، ُكٌل حبسب املهام املوكولة إليه يف اجلرائم اليت تقع ِضمن اخِتصاص ُكلٍ  قوات األمن اخلاصة، وُضباط احلرس الوطين، و

ُ
حُمافظي -ِمنُهم. ُضباط القوات امل

حافظات ورؤساء املراِكز
ُ
نكر، -اجلويِّة، يف اجلرائم اليت تُرتكب على متِنها. .رؤساء املراِكب السعودية البحريِّة و-امل

ُ
رؤساء مراِكز هيئة األمر باملعروف والنهي عن امل

األشخاص الذين ُيكلفون  للِّجان وا اجِلهات و-جب أنِظمة خاصة.ألشخاص الذي خوِّلوا صالحيات الضبط اجلنائي، مبو ا املوظفني و-يف حدود اخِتصاِصهم.
 بالتحقيق، حبسب ما تقضي ِبه األنِظمة."

 )393   . 75، املرجع السابق، ص الدكتور حسن جوخدار (
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 قواعد االختصاص المكاني في قوانين االجراءات الجزائية :-أ-

بالتايل  جزءا ال يتجزء من الدعوى اجلنائية، والقاعدة أن االجراءات اليت يقوم هبا رجال الضبط القضائي تعد         

شروط، إذ يتم حتديد االختصاص املكاين إلقامة  فهي ختضع ملا حيدده قانون ونظام اإلجراءات اجلزائية من قواعد و

: مكان وقوع اجلرمية أو موطن املدعى عليه، أو مكان إلقاء القبض على املدعى  دعوى العمومية يف ثالثة أماكن هيال

بتطبيق هذه القواعد على رجال الضبط القضائي، فإهنم يعدون خمتصني مكانيا يف مباشرة اإلجراءات املخولة هلم  عليه و

قانونا، إذا وقعت اجلرمية يف املنطقة اإلدارية املكلفني بالعمل هبا، أو أن تكون املنطقة هي حمل إقامة املتهم، أو هي املكان 

جراءات اجلزائرية اإلأنظمة و  هو األمر الذي اعتمدته أغلب قوانني و و (394)ل فيه الذي مت القاء القبض على الفاع

القانون  و (395) قانون اإلجراءات اجلزائية من 227املقارنة لتحديد االختصاص املكاين كالتشريع اجلزائري يف املادة 

 .(396) قانون اإلجراءات اجلزائية من 219املصري يف املادة 

 المكاني:امتداد االختصاص -ب-

ختلفت القوانني واألنظمة اجلزائية املقارنة يف مسألة السماح لرجال الضبط القضائي يف جتاوز حدود اختصاص إ        

ب منه على وجو  11/1ائري يف املادة لقد اشرتط قانون اإلجراءات اجلزائية اجلز  املكاين يف حاالت الضرورة اإلجرائية و

و حالة اإلستعجال هنا مرتوكة لتقدير ضباط  ملأمور الضبط بتجاوز اختصاصه املكاين،تواجد حالة االستعجال للسماح 

ما قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، فيجيز مد اختصاص موظفي ، أ(397)الشرطة القضائية و وكيل اجلمهورية

                                                           
. 71/75ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  (  394( 

قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.(   395( 

.، املرجع السابقاملصري زائيةاالجراءات اجلنون قا(  396( 

.111 أمحد غازي، املرجع السابق، ص ( 397( 
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لة ندهبم للتحقيق وحالة الضابطة العدلية يف مخس حاالت هي : الظرف االضطراري املفاجئ وحالة االستعجال وحا

 .(398)ضرورة اختاذ إجراء ما خارجها  مطاردة اجلناة وعند وقوع اجلرمية ضمن دائرة اختصاصهم و

لضباط الشرطة القضائية خارج  املكاين من ق.إ.ج الفرنسي فقد وسعت من دائرة االختصاص 12أما املادة         

عاء اخلاص للسلطة االستد التلبس و اجلنحة و حالة اجلناية و الدائرة العادية جملال اختصاصهم يف حاالت الطوارئ، و

طلب من وكيل النيابة يف حالة التحقيق يف جرمية  ابة قضائية صرحية من قاضي التحقيق، أو بناء علىإن على القضائية بناء

 .(399)التلبس 

                                                           
27، صالدكتور حممد عياد احلليب، إختصاص رجال الضبط القضائي يف التحري و اإلستدالل، الطبعه الثانية، ذات السالسل، الكويت، بدون سنة الشر  (198)  

(399 ((Article N18 : « Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où 
ils exercent leurs fonctions habituelles. 
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans 
lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire 
du service d'accueil. 
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance 
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs 
investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent 
alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés 
comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, 
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. 
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou 
sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une 
enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du 
territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement 
compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de 
la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. 
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, 
sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la 
République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. 
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du 
procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles 
des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. 
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules 
affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport 
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هذا واضح من األحكام  أمور الضبط القضائي ووالقضاء مد االختصاص املكاين مل أما عدا ذلك فيجيز الفقه        

خصوصا يف حالة القبض أو تفتيش الشخص املتهم بسبب ضرورة  املتكررة حملكمة النقض املصرية يف هذا اجملال و

ك جرائم ميكن أن تنفذ أركاهنا املادية يف إقليم أكثر من والية  مالحقة بعض اجملرمني مما يتطلب السرعة دون تأخري، فهنا

  (400)كجرائم اإلرهاب و التهريب و جرائم اإلجتار باملخدرات. 

 القضائي:الضبط  سلطات :رابعا

يقوم رجال الضبط القضائي بوظائف متعددة ختتلف حبسب طبيعة األحوال أو الظروف اليت يوجدون فيها، فيما إذا          

كانت أحوال عادية أم ظروف استثنائية ففي األحوال العادية هم مكلفون أساسا بأعمال الضبط اإلداري قبل وقوع 

اجلرمية، كوهنم املسئولون عن حفظ األمن والنظام يف اجملتمع، ومبجرد وقوع اجلرمية يتحولون إىل ضابطة قضائية يقومون 

        لضبط القضائي هم اجلهة اليت خوهلا القانون تلقي االخبارات التحري عنها، كما أن رجال ا باستقصاء اجلرائم و

هلا أن تقوم بكافة اإلجراءات اليت تؤدي إىل الكشف عن  الشكاوي ويف بعض القوانني يقع على عاتقها مجع األدلة، و و

 الشروط اليت حيددها القانون. احلقيقة ضمن القواعد و

يقع على عاتق رجال الضبط القضائي القيام ببعض إجراءات التحقيق اإلبتدائي أما يف الظروف االستثنائية ف        

استثناءا لوجود ظرف أو ضرورة استدعت ذلك، كما إذا كانت اجلرمية متلبسا هلا أو إذا كانت هناك إنابة بالتحقيق صادر 

 ..عن سلطة خمتصة بإجرائه

 حالتني:عموما ميكن حتديد وظائف الضبط القضائي يف  و        

 

                                                                                                                                                                                                 

sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des 
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » 
  

.111أمحد غازي، املرجع السابق، ص   )400( 
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 وظائف الضبط القضائي في األحوال العادية : -1-

: "تلك األحوال اليت خيتص هبا رجال الضبط القضائي حني تكون اجلرمية اليت تتخذ تلك يقصد باألحوال العادية        

حاالت التلبس من االختصاص العادي للضبط ، فهذا التعريف يستبعد (401)اإلجراءات بصددها غري متلبس هلا"

 القضائي.

دور رجال الضبط القضائي يف هذه املرحلة ينحصر يف مساعدة النيابة العامة على اختاذ قرارها بإقامة الدعوى  و         

ال جيوز هلم أن يباشروا أي  اجلنائية أو عدم إقامتها، فإذا أقامتها وجت عليهم أن يتوقفوا عن العمل من تلقاء أنفسهم و

إجراءات  و (402) بناءا على تكليف من اجلهات القضائية اليت ختول هلم القيام هبذا العملعمل من أعمال الضبط، إال 

يتسع نطاقها  التحقيق األوىل العادية ليست واحدة وإمنا ختتلف وتتنوع حبسب وضع اجلرمية حمل البحث، فقد يضيق و

إمنا ترك لرجال الضبط  اإلجراءات وحبسب كيفية الكشف عن اجلرمية، لذلك فإن القانون مل يلجأ إىل حتديد هذه 

السبب يف  يساعد على كشف احلقيقة، شرط أن يلتزم باحلدود القانونية، و، حرية إختاذ أي إجراء يراه مناسا القضائي

من مثة فكل عمل من شأنه حتصيل  عدم حتديد هذه اإلجراءات هو : "إن جوهر أعمال اإلستدالل هو مجع املعلومات و

إمداد صلطة التحقيق بأدلة اإلثبات أو النفي، جيب أن يباح لرجال  ا حيقق غاية اإلستدالل، وهذه املعلومات مب

 .(403)الضبط

 أنظمة اإلجراءات الجنائية المقارنة : وظائف الضبط الجنائي في القوانين و-

إمنا اكتفت  اجلنائي صراحة، ومل تتناول قوانني وأنظمة اإلجراءات اجلنائية املقارنة حتديد وظائف رجال الضبط         

من  19، فاذا رجعنا اىل املادة اإلرشاد ذلك على سبيل التوجيه و و باإلشارة إىل بعض هذه الوظائف اليت ميكن القيام هبا

                                                           
.12، ص 2002الدكتور على عبد القادر القهوجي، شرح أصول احملاكمات اجلزائية، مشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة  ( 401( 
. 100، املرجع السابق، ص عبد الوهاب حومد الدكتور (  402( 

..512، ص 1771حممود جنيب حسين، القبض على األشخاص، مركز حبوث و دراسات مكافحة اجلرمية و معاملة اجملرمني، القاهرة سنة  الدكتور (  403(  
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يتلقون الشكاوى  فيتضح أن ضباط الشرطة القضائية يباشرون السلطات املخولة هلم وقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، 

 (404)البالغات ويقومون جبمع االستدالالت و اجراء التحقيقات األولية. و

 يلي:ميكن بيان بعض الوظائف اليت تقع على عاتق رجال الضبط يف األحوال العادية فيما  و        

 الجرائم:استقصاء أو استدالل  -أ-

يراد  امللقاة على عاتق رجال الضبط القضائي، وستقصاء اجلرائم أو البحث عنها هي الوظيفة األساسية األوىل إ        

جتميع املادة اليت ميكن أن يتواجد فيها الدليل مع ترك التنقيب يف  باالستقصاء أو االستدالل : "تجرد البحث عن األدلة و

هو  هلدف منهااملقدمة الطبيعية للتحقيق، ألن االفحص العميق هلا لسلطة التحقيق، فاإلستقصاء هو  هذه املادة و

 .(405) استقصاء احلقيقة تسهيال لعمل القضاء وهو سبيل الضبط إىل ذلك"

فهذه املرحلة هي مرحلة جتميع لكافة اآلثار املادية للجرمية، مع اإليضاحات الالزمة عنها، و كذلك القرائن الدالة         

 .(406)مهمتهم للكشف عن اجلرميةهي تشكل نقطة بداية عمل لرجال التحقيق، و تسهيل  على وقوعها، و غريها، و

 الشكاوي : تلقي البالغات و -ب-

إن اتصال رجال الضبط اجلنائي بالواقعة اجلرمية يف غري أحوال التلبس )اجلرم املشهود( يتحقق باإلخبار أو         

البالغ أو اإلخبار مبعناه العام إجراء يقوم به شخص ما يبلغ به عن وقوع جرمية إىل السلطات العامة، أما  الشكوى : و

 يتضرر منها شخصيا، يوصل به نبأها إىل أجهزة مل شخص ما شاهد جرمية، و فهو اإلجراء الذي يقوم بهاملعىن الضيق 

يعرف الفقيهني الفرنسيان  و ، (407)مية من أي شخص"العدالة املختصة، فالبالغ هو : " اإلخطار املقدم عن اجلر 

                                                           
قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 404( 

 )405  101حسن كلزي، املرجع السابق، ص ياسر ( 

.125 السابق، ص، املرجع الدكتور حممد عياد احلليب  ( 406( 

.202الدكتور عوض حممد عوض، املرجع السايق، ص  (  407( 
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     ،(408)الغ بأنه "العمل الذي بواسطته يباغ شخص العدالة عن جرمية مل يتضرر منها شخصيا""بيناتيل" الب"بوزارت"و 

" يقوم : بقوهلامن قانون اإلجراءات اجلزائية  21يعرف املشرع اجلزائري التبليغ و إمنا إكتفى باالشارة اليه يف املادة مل  و

من  19،كما نصت املادة (409)بشأهنا..." وكيل اجلمهورية...بتلقى احملاضر والشكاوى و البالغات و يقرر ما يتخذ

و يتلقون الشكاوى  12و  12"يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات املوضحة يف املادتني  :نفس القانون على ما يلى

 . (410)و البالغات..."

قانون  من 22و التبليغ ينقسم، اىل تبليغ رمسي اذا صدر عن سلطة نظامية أو موظف عمومي، طبقا لنص املادة        

يتعني على كل سلطة نظامية و كل ضابط أو موظف عمومي يصل اىل علمه أثناء ":اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بقوهلا

بغري توان، و أن يوافيها بكافة املعلومات، و يرسل اليها احملاضر  مباشرته وظيفته خرب جناية أو جنحة، ابالغ النيابة العامة

 ، و(412)جراءات اجلزائية من قانون اإل 10هو مانص عليه املشرع الفرنسي يف املادة  ، و(411)و املستندات املتعلقة هبا"

                                                           
.211سابق، ص الرجع املأمحد غازي،  (  408( 
قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 409( 

.قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق ( 410( 
.قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق ( 411( 

)412 (Article N 11   : "Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie 
la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout 
officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un 
crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et 
detransmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de 
l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont 
connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action 
publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 
1° Soit d'engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux 
poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la 
procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient". 
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به األشخاص العاديون فهو غ الذي يقوم عاقب القانون على االخالل به، أما التبلييعترب التبليغ يف هذه احلالة واجب ي

 (413)تبليغ غري رمسي.

تجرد بالغ أو إخبار يصدر يف جوهرها تبليغ عن جرمية لكن من طرف الضحية،فالشكوى اذا ما الشكوى فهي أ         

عن اجملين عليه يف اجلرمية وتأيت الشكوى يف معنيني : األول هو : "الشكوى يف معىن القيد الذي وضعه املشرع يف يد 

اجملين عليه تقيدا حلرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلنائية، أما الثاين فالشكوى تعين الطلب الذي يتقدم به املضرور 

وعند تلقي رجل الضبط البالغ أو الشكوى تعني عليه إرساهلما فورا إىل النيابة العامة  (  414)مدنيا" هامن اجلرمية مدعيا في

"يتعني على من قانو اإلجراءات اجلزائية بقوهلا  12شريعات كالتشريع اجلزائري يف املادة هو ما نصت عليه أغلب الت و

ضابط الشرطة القضائية أن حيرروا بغري حماضر بأعماهلم، و أن يبادروا بغري متهل اىل اخطار وكيل اجلمهورية باجلنايات 

 .(417)أ.م.ج أردين 50املادة  و، (416).مق.إ.ج 21املادة  و ،(415)واجلنح اليت تصل اىل علمهم..."

 جمع األدلة : -ج-

وصل خربها إىل رجل الضبط اجلنائي يتوجب عليه اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلثبات  إذا اكتشفت اجلرمية و        

  األشخاص  يكون إثبات حالة اجلرمية و مجع أدلتها، وذلك متهيدا للتحقيق فيها من قبل اجلهات املختصة و حالبتها و

 املسامهني فيها و األدوات، أما مجع األدلة فيكون عن طريق البحث عن فاعليها و األسلحة و األشياء و و

  (418).شهودها

 

                                                           
.215 ص سابق،الرجع املأمحد غازي،  ( 413( 

 .252، ص 1721الدكتورة فوزية عبد الستار،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب اجلامعي، القاهرة مصر، سنة  (111)
102 .  

جراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.إلقانون ا ( 415( 

السابق.جراءات اجلزائية املصري، املرجع إلقانون ا (  416( 

جراءات اجلزائية األردين، املرجع السابق.قانون اإل (  417( 

. 102ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  (  418( 
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 معاينته : االنتقال إلى موقع الجريمة و-د-

أبواب  يعقد فقهاء الشربعة االسالمية القدامى بابا للمعاينة و لكنهم ذكروا بعض احلاالت املتفرقة يف بعض مل        

الفقه، و من احلاالت اليت حتتاج اىل معاينة ان كان املدعى به و الذي حيتاج اىل معاينة  من املنقوالت الت ال ميكن نقلها 

         مكان وجودها ملعاينتها ، فان القاضي ينتقل إىل تجلس القضاء اال مبؤونة و كلفة، أو كان من العقارات الثابتةاىل

دعى فيها، أما اذا كان الدعى به من املنقوالت اليت ميكن احضارها دون كلفة و ال مؤونة، فان و التحقق من ادعاء امل

على الزوج بتهيئة البيت املناسب للزوجة، مث ادعت الزوجة  كم يف تجلس القضاء، و مثال ذلك اذا حالقاضي يعاينها 

عاين البيت، و حيكم بعد معاينته باملناسبة أو بأن البيت الذي أعده الزوج لسكناها غري صاحل فالقاضي يذهب بنفسه لي

 عة االسالمية ثابت بالقرآن و السنة.عدمها، و كذلك معابنة تلف البضاعة، و مشروعية املعاينة يف الشري

فقد عرف يعقوب عليه السالم كذب أوالده  ،(419)جآءوعلى قميصه بدم بكذب" "و:ففي القرآن قوله عز وجل        

لقميص ، ألن القميص مل يكن ممزقا، فرأى من القرائن و يف دعواهم أن الذئب أكل يوسف مع وجود الدم على ا

ففي هذه األية  ،(420)"قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا":جل األحوال مادله على قوله على لسان الةرآن يف قوله عز و

 ال باملعاينة.ص من عدمه، ال ميكن التعرف عليه إالقرائن ، كما أن معرفة متزق القمي الكرمية حكم بالعالمات و

بن عمرو بن أما عن حكم مشروعية املعاينة يف السنة النبوية ، ما روى عن عبد الرمحان ابن عوف أن معاذ         

هل مسحتما سيفكما،  :أيب جهل يوم بدر، فقال هلما النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلموح و معاذ ابن عفراء تداعيا قتل

، فقضاؤه صلى اهلل عليه  (421)و قضي بسلبه ملعاذ ابن عمرو ابن اجلموح كالكما قتله، :ال فنظر يف السيفني فقال:قاال

 .كان اعتمادا على األثر يف السيف

                                                           
.12سورة يوسف اآلية (   419( 
.12سورة يوسف اآلية  ( 420( 

.117مرجع سابق ، ص ، اجلزء العاشر ، 2271السري، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم احلديث صحيح مسلم ، كتاب اجلهاد و(   421( 
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"اجراء يتطلب اثبات حالة األمكنة و األشياء و األشخاص و وجود اجلرمية، و هي  :هي يف القانون املعاينةو         

" االجراء الذي يتضمن وصف :أو هي  ،(422)اجراء ال يتضمن اكراها أو اعتداء على حرمة األشياء أو األشخاص"

و أثار اجلاين و الفحص الدقيق لكافة احملتويات هبدف كشف خملفات  مكان احلادث مبا فيه من أشياء و أشخاص،

باملكان، و اليت تشري اىل شخصيته أو شركائه، و ما قد يفيد يف اثبات ارتكاب اجلرمية و توضح قدرا من االستنتاجات 

ومن خالل هذين التعريفني  ،(423)البحث" املنطقية اليت تشكل يف حد ذاهتا األساس الذي تقام عليه عمليات التحقيق و

   فموضوعها يتضمن األشياء و األشخاص املوجودة يف مكان اجلرمية،  يتضح لنا أن املعاينة تنصب على ماديات اجلرمية

 و ال حتتوى على أي اعتداء على احلقوق واحلريات الفردية. 

معاينته اآلثار املادية للجرمية  رمية فورا ويتعني على رجل الضبط القضائي االنتقال إىل مكان ارتكاب اجل لذلك        

للمعاينة أمهيتها يف أهنا تنقل  جيب عليه إعالم النيابة العامة بانتقاله إذا مل يكن هو القائم باإلجراء و واحملافظة عليها، و

 واآلثار املوجودة فيه.وصفه  احملاكمة صور تجملة ملوقع اجلرمية بكل ما حيويه من تفصيالت عن املكان و جلهة التحقيق و

يقصد باملعاينة عند فتحي أمحد سرور بأهنا "إثبات حالة األشخاص و األمكنة و األشياء ذات الصلة باجلرمية،         

قبل أن تناهلا يد العبث و التخريب، و إجراء املعاينات صورة من صور احلصول على اإليضاحات، نص عليه املشرع اما 

 .(424)قبقة، و إجراء املعاينة ال يكون إال باالنتقال إىل حمل الواقعة"له من أمهية يف كشف احل

ملا هلذا  على ضرورة االنتقال الفوري ملعاينة مسرح اجلرمية و التشريعات اجلزائية املقارنة القوانني أقرت أغلبية لقد        

احلقيقة عن طريق فحص اآلثار و األدلة معرفة  اإلجراء من أمهية بالغة يف الكشف عن الغموض احمليط باجلرمية، و

 .(425)املتخلفة عنها، و احملافظة عليا، ألهنا ستقصر الطريق أمام احملققني للوصول إىل اجلناة

                                                           
وم األمنية، الرياض تأليف سعد بن سلمان العتييب، املعاينة يف نظام االجراءات اجلزائية السعودي، دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعل( 122)

  .21ص  ه، 1129م/ 201سنة 
.21 تأليف سعد بن سلمان العتييب، املرجع السابق، ص ( 423( 

.12الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص   424( 

.122 املرجع السابق، صالدكتور حممد عياد احلليب،  (  425( 
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تلزم ضباط الشرطة القضائية عند اليت  ،(426)من قانزن اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 12كما هو احلال يف املادة         

جراءات كان اجلرمية على الفور الختاذ اإلىل ماالنتقال إ أن خيطروا وكيل اجلمهورية يف الفور و الغهم جبناية أو جنحة،إب

قانون الفرنسي الاملعاينة كذلك يف  و، (427)من قانون االجراءات اجلزائية الفرنسي 51هو مانصت عليه املادة  الالزمة، و

االنتقال  و ،قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسيمن  51 وفقا لنص املادة  و و األشياء و األماكن تنصب على األشخاص

رمية على وجه السرعة، يف أعقاب  األماكن اليت ارتكبت هبا اجلللمعاينة ال خيضع ألي قيود، إال أنه يتعني النزول إىل

أثناء التحقيق  ىل األماكنميكن االنتقال إ ، رغم أن القانون مل حيدد أجال يتعني االنتقال من خالله، وإكتشاف اجلرمية

االبتدائي بواسطة قاضي التحقيق مع ضباط الشرطة القضائية، أو يف خالل التحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة 

  .(428)املختصة

اليت أوجبت على مأموري ، (429) انون اإلجراءات اجلزائية املصريق 21 املصري املادةالتشريع هو ما أكده  و        

لتسهيل حتقيق الوقائع اليت  املعينات الالزمةو جيروا م أن حيصلوا على مجيع اإليضاحات مرؤوسيهعلى  الضبط القضائي و

    ليهم أو اليت يعملون هبا بأى كيفية كانت و عليهم أن يتخذوا مجيع الوسائل التحفظية الالزمة على أدلة اجلرمية،تبلغ إ

 . (431)من تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية 11الفصل  و، (430)ق.إ.ج 22/19 دتنيذلك القانون األردين يف املاك  و

                                                           
.، املرجع السابققانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ( 426 ( 

)427  Article N 11   : " En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe 
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède 
à toutes constatations utiles.  
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la 
manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui 
étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce 
crime. 
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au 
crime, si elles sont présentes." 
 

.11 تأليف سعد بن سلمان العتييب، املرجع السابق، ص ( 428 ( 

.، املرجع السابقاملصريقانون االجراءات اجلزائية  (  429 ( 

قانون االجراءات اجلزائيةاألردين، املرجع السابق. (  430 ( 



106 
 

 ضبطها : التحفظ على األشياء و -ر-

يتوجب على رجل الضبط القضائي عن انتقاله إىل موقع اجلرمية اختاذ الوسائل التحفظية الالزمة صونا ألدلة         

اإلجراءات التحفظية هو نتيجة حتمية للمعاينة وإقرار منع االقرتاب منها واختاذ  اجلرمية، بإصدار حتذيرات يف شأهنا و

ذلك ملنع العبث باآلثار املادية الناجتة عن  ه، ولارها هدفا اعتبحتما إختاذ هاته اإلجراءات ب اللجوء إىل املعاينة يقتضي

       ما ختلف اجلرمية  اآلثار املادية و رفع البصمات و اخلرباء و اجلرمية أو ملسها أو حموها حلني حظور رجال التحقيق و

 . ( 432)احملافظة على هذه اآلثار من الضياع وذلك ملساعدة التحقيق يف عمله بسرعة و

 الشهود: وسماع أقوال المشتبه بهم  -س-

مجع املعلومات  و ،املشتبه هبم لرجال الضبط القضائي مساع أقوال املتهمني و ميكناطار إستقصاء اجلرائم  يف        

عن الشبهات اليت  جيب أن يقتصر سؤال املشتبه على تجرد االستفسار عما نسب إليه و ممن يعلم عنهم شيئا واملختلفة 

 .( 433)حتيط به من يناقشوه يف ذلك فليس من صالحيات رجال الضبط القضائي استجواب املتهم

، إال (434)اجلزائري اإلجراءات اجلزائيةقانون من  100راء حيث تنص املادة قد نصت القوانني على هذا اإلج و        

إمنا أوجب على القائم به اإللتزام بعدم املساس حبقوق و حرية الشخص الذي  أنه مل حيدد طريقة القيام هبذا اإلجراء

  تللك اتلشهادة ال تعدوا أن تكون أقوال و إيضاحات غري مؤكدة، لذلك فال مييز فيها بني املشتبه به  تسمع أقواله، ألن

الشاهد، و بالتايل ال ميكن إحضاره بالقوة العمومية إذا أستدعي و مل حيضر، ألن ذلك يعد من ضمن إجراءات و 

 .(435)التحقيق، و ال ميلك رجل الضبطية القضائية القيام به، فما عليه إال إثبات اإلمتناع يف احملضر

                                                                                                                                                                                                 
تجلة االجراءات اجلزائية التونسية، املرجع السابق.(  431( 

. 110 املرجع السابق، صالدكتور حممد عياد احلليب،  (  432( 

. 257 ملرجع السابق، ص الدكتورة فوزية عبد الستار، ا (  433( 

.، املرجع السابقاجلزائريجراءات اجلزائية قانون اإل ( 434( 

21الدكتور عبد اهلل أوهايبية، املرجع السابق، ص  ( 435( 
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على احلصول على و اليت نصت ، (436)املصري قنون اإلجراءات اجلزائيةمن  22املادة و  27املادة أما         

قانون اإلجراءات من  11انون السوري يف املادة هو ما نص عليه الق و، ت يف شأن الواقعة يف حالة التلبساإليضاحا

 عدلية بسماع أقوال املشتبه، غري أن تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية مل تشر إىل جواز قيام موظف الضابطة ال(437)اجلزائية

من  51/20بينت شروط هذا اإلجراء يف الفصول  كتفت بالنص على ذلك بالنسبة حلاكم التحقيق وإ لشهود وا هبم و

 ( 438)تجلة اإلجراءات اجلزائية .

 االستعانة بالخبراء : -ص-

االستعانة بكافة الطرق القانونية للكشف عن أدلة اجلرمية وفاعليها فله االستعانة  كذلك  لرجال الضبط القضائي        

إجراء من  ةتعترب اخلرب  له أن يأخذ رأيهم شفاهة أو كتابة و خرباء البصمات و صيادلة و بأهل اخلربة من أطباء و

          قضاة التحقيق  ةكما أهنا تعد وسيلة إثبات لذلك ال جيوز من حيث املبدأ االستعانة باخلرباء إال مبعرفى  ،إجراءات التحقيق

أجازت لرجال الضبط القضائي االستعانة باخلرباء   إال أن بعض القوانني خرجت عن هذه القاعدة و (439)احملكمة، و

  منه ملأمور الضبط القضائي االستعانة باألطباء  27/1 ز يف املادةالذي أجا اجلنائية املصري وأصول احملاكمات كقانون 

التحقيق األوىل أجاز كذلك قانون أصول احملاكمات اللبناين االستعانة باخلرباء يف مرحلة  و ،(440)ةغريهم من أهل اخلرب  و

 .(441) قانون أصول احملاكمات اجلزائيةمن  19يف املادة 

تنص على استعانة رجال الضبط القضائي باخلرباء يف مرحلة مجع االستدالالت صراحة  غري أن بعض القوانني مل        

يف املواد هو ما سلكه القانون اجلزائري  كما أهنا مل حتظره مما يستدل منه على إمكانية االستعانة باخلرباء يف هذه املرحلة و

                                                           
، املرجع السابقاملصري اإلجراءات اجلزائية قانون (  436( 

. 1750لسنة  112الصادر باملرسوم التشريعي رقم  ،السوريجراءات اجلزائية قانون اإل ( 437( 

، املرجع السابق.تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية (  438( 

.271رجع السابق، ص امل حامد طنطاوى،الدكتور إبراهيم  ( 439( 
 

، املرجع السابق.املصري اإلجراءات اجلزائية  قانون ( 440( 

.، املرجع السابقبناينلال اجلزائية قانون  أصول احملاكمات ( 441( 
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قانون أصول احملاكمات من  11/ 10/ 27يف املواد  األردين و، (442) قانون اإلجراءات اجلزائيةمن  12و  17

فسمحت لرجال الضبط القضائي االستعانة باخلرباء عند اكتشاف جرمية يتوقف متييز ماهيتها على معرفة ، (443)اجلزائية

يف هذه احلالة ال بد من أن حيلف اخلرباء أو األطباء  بعض الفنون والصنائع أو إذا مات شخص قتال أو بأسباب تجهولة و

 . (444) قبل مباشرهتم لعملهماليمني 

 الضبط:تنظيم محاضر -ط-

   يدون فيه رجال الضبط القضائي ما يقومون به من أعمال تندرج ضمن مهامهم، اليت الرمسية الوثيقة احملضر هو        

 يوقعون فيه، لذلك جيب أن يكون احملضر وفيا و دقيقا و واضحا. و

عن اجلرائم يتوجب عليهم و اإلستدالل التحري  بعملهم يف االستقصاء وعندما يقوم رجال الضبط القضائي         

       كل ما وقع حتت يدهم من أدلة  املعلومات اليت حصلوا عليها و تنظيم حماضر الضبط باإلجراءات اليت قاموا هبا و

العمل عن طريق إثبات  ذلك لضمان حسن سري  املتهمني و كل ما مسعوه من أقوال الشهود و وثائق و مستندات و و

 . (445)كل شيء كتابة

الشرطة القضائية سواء من تلقاء أنفسهم عندما ينفذون اخلدمات املعتادة اليت يتم حترير احملاضر من طرف أعضاء         

أو بناء  تندرج ضمن املهام املنوطة هبم قانونا كمعاينة اجلرائم و القيام بكل األعمال اليت ختوهلم إياها صفتهم و وظيفتهم،

على أوامر رؤسائهم أو تسخريات النيابة العامة أو جهات التحقيق القضائي أو طلبات خمتلف السلطات اإلدارية و 

 .(446)القضائية و العسكرية

 
                                                           

اجلزائري، املرجع السابق.قانون االجراءات اجلزائية  ( 442( 

األردين، املرجع السابق. أصول احملاكمات اجلزائيةقانون  ( 443( 

. 101/109ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  ( 444( 

.129 املرجع السابق، صالدكتور حممد عياد احلليب،   ( 445( 

. 112غازي، املرجع السابق، ص أمحد  ( 446( 
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 السلطات االستثنائية للضبط القضائي : الواجبات و - 2-

مقصورة على مرحلة مجع االستدالالت على إجراء  األصل أن وظائف الرجال الضبط اجلنائي يف األحوال العادية         

أنظمة اإلجراءات اجلنائية العربية ختول رجال الضبط اجلنائي  كل ما يلزم للكشف عن احلقيقة إال أن غالبية قوانني و

سلطات استثنائية تدخل يف اختصاصا التحقيق االبتدائي مبوجبها ميكن لرجال الضبط القضائي القيام ببعض االجراءات 

 خطورة الضروف اليت استدعت ذلك. الضرورية اليت تقتضيها السرعة و

  األحوال التي تخول الضبط القضائي مباشرة السلطات االستثنائية :-أ-

هي : إذا   إن األحوال اليت ختول رجال الضبط اجلنائي مباشرة السلطات االستثنائية واردة على سبيل احلصر و        

     إذا كان مثة إنابة لرجل الضبط اجلنائي بالتحقيق صادر عن السلطة املختصة بإجرائه  تلبس وكانت اجلرمية يف حالة 

أضافت بعض القوانني حالة ثالثة يف حال حدوث جناية داخل بيت واستدائهم صاحبهم إلجراء التحقيق بشأهنا كما  و

 .(447)ت اجلزائيةقانون أصول احملاكمامن 11 /12هو احلال يف القانون السوري يف املواد 

  :التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(  -1-

ينحصر اإلختصاص األصيل لرجال الضبط القضائي يف القيام بإجراءات التحري و اإلستدالل، إال أن هناك           

خروجا على القواعد الضرورية  الضبط القضائي القيام ببعض إجراءات التحقيق  فرض على رجالحاالت إستثنائية، ت

بصر رجل  فاجلرمية يف مثل هذه احلالة تقع حتت مسع والعامة للتحقيق، نظرا خلطورة هذه احلاالت على أمن اجملتمع، 

ال بد من اإلسراع يف إثباهتا خشية تبددها أو أن يعبث هبا كما أن وضوح الواقعة ينفي  تكون أدلتها ظاهرة و الضبط و

أدعى للثقة كما أن  أقرب للصحة و جيعل ما يقومون به جانب رجل الضبط القضائي ومضنة اخلطأ أو التعسف من 

تدخلهم السريع للقبض على املتهم، و حىت تفتيشه لتجريده مما معه من أسلحة قد  روف االستعجال قد تقتضيظ

 تشكل دليال على ارتكاب اجلرمية،
                                                           

.، املرجع السابقالسوري  قانون أصول احملاكمات اجلزائية ( 447(
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)اجلرم املشهود(  بعض  من  يف حالة التلبس باجلرمية لقضائي لذلك تتجه القوانني اىل منح رجال الضبط ا        

و لكن قبل التعرض هلذه السلطات ال بد من  (448)السلطات االستثنائية غري تلك املعرتف هلم هبا يف األحوال العادية،

 الوقوف  عن ماهية اجلرمية املتلبس هبا و أحواهلا؟

 ماهية التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(:-

ظهرت نظرية التلبس باجلرمية أو اجلرم املشهود يف القانون الفرنسي نتيجة التطور القضائي و القانوين ملفهوم كلمة         
(FLAGRARE)  و هي كلمة التينية تعين "يشعل أو يضرم"، و من ذلك جاء قول الفقهاء الفرنسيني القدامى بأن

ا أو يؤخذ بناصبة اجلاين و نشاطه مازال موقدا، و  نقلت هذه حالة التلبس تتوافر عندما يكون جسم اجلرمية مازال ساخن
جراءات السريعة اليت تقتضيها اإل، إختاذ رمية حتت مسعه و بصرهالنظرية إىل القوانني العربية كحالة تقتضي ممن وقعت اجل

 . (449)هذه احلالة و للسيطرة على اجلرمية و عدم ضياع أدلتها أو فرار فاعليها

، و إمنا اكتفت  بذكر ملقارنة  التلبس باجلرمية صراحةنظمة اإلجرائية اجلزائية اتعرف غالبية القوانني و األ مل        
 ، فعرفه  البعض بأنهالقانون وضع  تعريف جامع  مانع لذلك حاول فقهاءت اليت ينطوى عليها هذا اجلرم، و احلاال

    و هذا التعريف ال يشمل كل حاالت اجلرم املشهود، (450)""تقارب زمين بني حلظة ارتكاب اجلرمية و حلظة اكتشافها 
س احلقيقي لذلك أضاف فريق أخر عبارة "املشاهدة س احلكمي فقط و أغفل حاالت التلبو إمنا يقتصر على التلب

  ، (451)لية للجرمية و التقارب الزمين بني وقوع اجلرمية و كشفها" الفعلية" ليصبح تعريف التلبس باجلرمية :"املشاهدة الفع
لق باكتشافها ال بأركاهنا القانونية و يعتقد إما على مشاهدهتا وقت ارتكاهبا ، أو عة أخرى "التلبس باجلرمية حالة تتو بعبار 

   ، (452) "وقوعها هو مناط حالة التلبس بعده بوقت يسري فاملشاهدة الفعلية للجرمية أو التقارب الزمين بني اكتشافها و
بني حلظة ارتكاب اجلرمية و حلظة كشفها حبيث يتم ضبطها يف وقت تكون وصفا يفيد تقاربا زمنيا " :عرف كذلك بأنه و

                                                           
تري يف العدالة صاحل راشد فهد الدوسري،"اللطات اإلستثنائية ملأمور الضبط القضائي يف قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين" دراسة مقارنة، رسالة ماجس  (118)

  . 59، ص2002اجلنائية، حتت إشراف الدكتورحممد السيد عرفة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض سنة 

. 107لزي، املرجع السابق ، ص ياسر حسن ك ( 449(
 

.190الدكتور عوض حممد عوض، املرجع السابق، ص  (  450( 

   271القاهرة، دون سنة النشر، ص  عبد اهلل أمحد اهلاليل، املركز القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، الدكتور (111)

.570ص السابق،  ، املرجعسرورالدكتور أمحد فتحي  ( 452( 
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ا ظاهرة و احتمال اخلطأ يف التقرير ضعيفا فال خيشى من املساس باحلريات الشخصية نتيجة خطأ أو تسرع يف فيه أدلته
 .(453)ذلك ألن اجلرمية ضبطت و نارها ال تزال مستعرة" االهتام و

فحسب هذه (454).ة و حلظة اكتشافها باملشاهدةإن التلبس هو املعاصرة أو املقاربة بني حلظيت ارتكاب اجلرمي        
 إكتشفها.حلظة وقوع اجلرمية و حلظة التعريفات فإن السمة األساسية يف التلبس هو إنعدام الزمن أو التقارب الزمين بني 

لقد أخذت مجيع قوانني و أنظمة اإلجراءات اجلزائية املقارنة بنظرية اجلرم املشهود و حددت حاالته على سبيل         
"توصف  من قانون اإلجراءات اجلزائية بقوهلا: 11فقد تناول املشرع اجلزائري واقعة التلبس باجلرمية يف املادة  (455)احلصر

تلبس إذا كانت مرتكبة يف احلال أو عقب ارتكاهبا ، كما تعترب اجلناية أو اجلنحة متلبسا هبا إذا كان  اجلناية بأهنا يف حالة
الشخص املشتبه يف إرتكابه إياها يف وقت قريب جدا من وقوع اجلرمية قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت يف حيازته 

فاملشرع اجلزائرى حدد واقعة  (456)جلناية أو اجلنحة...."أشياء أو وجدت آثار أو دالئل تدعو إىل إفرتاض مسامهته يف ا
التلبس حتديدا دقيقا يف هذه املادة ألن وضوح التلبس من شأنه أن ينفي مظنة التعسف و اخلطأ من جانب ضابط 

ليت يقوم الشرطة  القضائية ، املخول قانونا السلطات اإلستثنائية يف حالة توافر التلبس باجلرمية ، فتجعل من اإلجراءات ا
ت حيث خيول ضابط الشرطة القضائية بناء على توافر حالة من حاال ،شروعية و أدعى للثقةهبا أقرب إىل الصحة و امل

سلطة مباشرة بعض اإلجراءات اليت تعترب من إجراءات اجلزائري،  قانون اإلجراءات اجلزائية 11التلبس املقررة يف املادة 
القانون خروجا على القواعد العامة اليت ال تسمح له مبمارستها إال بناء على تفويض  التحقيق يف احلدود اليت ينص عليها

للمحافظة على أدلة اجلرمية و آثارها قبل أن متتد  اىل احلقيقة  و من أجل الوصول كل ذلك .(457)من السلطة القضائية
كل ما يفيد يف   مجع االيضاحات ويد التحريف والعبث، طلب املشرع من الضبط القضائي يف حالة التلبس باجلرمية 

 .علومات يف شأن الواقعة و مرتكبهاكشف احلقيقة من مساع أقوال من كان حاضرا أم من ميكن احلصول منه على م

منه  بقوهلا  20و لقد تناول قانون اإلجراءات اجلنائية املصري موضوع التلبس باجلرمية و عدد أحواهلا يف املادة         
:"تكون اجلرمية متلبسا هبا حال إرتكاهبا أو عقب، ارتكاهبا بربهة يسرية و تعترب اجلرمية متلبسا هبا إذ اتبع اجملين عليه 

                                                           
. 11 تأليف سعد بن سلمان العتييب، املرجع السابق، ص  (111)  

ص  ،2002شر و التوزيع، اجلزائر سنة دار هومة للطباعة و الن، الدكتور عبد اهلل أو هايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائرية اجلزائري التحري و التحقيق (111)
221.         

 

. 111 حسن كلزي،املرجع السابق صياسر  ( 455( 

.السابقاملرجع  ،جراءات اجلزائية اجلزائريقانون اإل ( 456( 

. 221ص  السابق،املرجع  هابيه،عبد اهلل أو  الدكتور  ( 457( 
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مرتكبها ، أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسلحة أو 
أشيئا أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به يف هذا الوقت آثار أو أمتعة أو أوراقا أو 

فالقانون املصري أضاف يف احلالة الرابعة أن الشخص الذي ضبطت معه األشياء قد يكون ، (458)عالمات تفيد ذلك"
يك آثار أو عالمات تفيد ذلك ، كما فاعال أو شريكا يف اجلرمية كما أهنا أضافت حالة ما إذا وجدت بالفاعل أو الشر 

أصول من  22حددت كذلك املادة ، كما  (459)أن القانون املصري مل حيدد مدة زمنية معينة يعد خالهلا اجلرم مشهودا
 .االردين اجلرم املشهوداحملاكمات 

 :حاالت التلبس-

باجلرمية و حددهتا بنص القانون و ان لقد تناولت أغلب التشريعات و القوانني اجلزائية حاالت التلبس         
مية متلبسا هبا، أي احلاالت اليت تكون اختلفت يف صياغتها، و قد نص املشرع اجلزائري عن الصور الىت تكون فيه اجلر 

 ذا كان املشرع اجلنائي قد حدد حاالت التلبس فانه قداجلرمية أو اجلرمية املشهودة، و إاجلرمية يف وضع يطلق عليه التلبس ب
، و عموما فان حاالت التلبس (460)لظروف احلال، ما اذا كانت اجلرمية متلبس هبا أم ال ترك أمر تقديرها للجهة املختصة

 :، و هي(461)من ق.ا.ج.ج  11حددهتا املادة 

 مشاهدة اجلرمية حال ارتكاهبا. -

 .ارتكاهبا مشاهدة اجلرمية عقب -

 متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح. -

 ضبط أداة اجلرمية أو حملها مع املشتبه فيه. -

 وجود أثار أو عالمات تفيد ارتكاب اجلرمية. -

 كتشاف اجلرمية يف مسكن و التبليغ عنها يف احلال.إ -

                                                           
  ، املرجع السابق.اجلزائية املصرياإلجراءات  انونق  (118)

112ياسر حسن كلزي، املرجع السابق، ص  ( 459( 

.221اهلل أوهايبية، مرجع سابق، ص الدكتور عبد (    460( 

.السابقاملرجع  ،جراءات اجلزائية اجلزائرياإلقانون   ( 461( 
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ذا رجعنا للتشريع املصري، فنجد أن املشرع قد أضاف يف احلالة الرابعة أن الشخص الذي ضبطت معه غري أنه إ       
فاعال أو شريكا يف اجلرمية، كما أهنا أضافت حالة ما اذا وجد بالفاعل أو الشريك أثار أو عالمات األشياء قد يكون 

 .(462)تفيد ذلك، كما أن القانون املصري مل حيدد مدة زمنية معينة يعد خالهلا اتلجرم مشهودا

 إنابة رجل الضبط الجنائي في بعض إجراءات التحقيق:-2-

يف األصل إجراء تقوم به سلطات التحقيق القضائية أي قاضي التحقيق، نظرا لتوافر إن التحقيق اإلبتدائي        
ءات اليت الضمانات الكافية أمامه من حياد و نراهة و كفاءة و دفاع أثناء التحقيق و هو وحدة املعىن بإختاذ كافة اإلجرا

، إال أن ضرورات التحقيق و أحوال القضائية كقاعدة عامة القيام به ، فال جيوز لضابط الشرطةمن شأهنا اظهار احلقيقة
، القيام ببعض إجراءات التحقيق اليت عن هذا األصل و مسحت لسلطة أخرى اإلستعجال دفعت غالبية القوانني للخروج

 من أعمال التحقيق و ، بناء على تفويض من اجلهة األصلية لتنفيذ عمل معني القيام هبا يف األحوال العاديةال متلك أصال
 .(463)و اإلنابةأاإلجرائية تسمية الندب  ، القواننيتطلق عليها

"تكليف رجال الضبط القضائي من قبل سلطة التحقيق املختصة للقيام بعمل حمدد بأنه الندب أو اإلنابة يعرف         
    ،(464)من سلطة التحقيق نفسها" أو أكثر من أعمال التحقيق، و يرتتب على ذلك اعتبار العمل كما لو كان صادرا

اجراء يصدر عن قضاء التحقيق، يفوض مبقتضاه حمققا آخر أو أحد مأموري :"يعرفه الدكتور أمحد فتحي سرور بأنه و
جراءات التحقيق اليت تدخل تقيد هبا مبباشرة إجراء معني من إبنفس الشروط اليت ي الضبط القضائي لكى يقوم بدال منه و

فبموجب هذا اإلجراء ينقل قاضي التحقيق صالحياته إىل ضابط الشرطة القضائية أو أي حمقق أخر  ،(465)يف سلطته"
، و األثر القانوين للندب هو أن يصري ضابط الشرطة القضائية، خالفا يذلك  شخصيا ألي سبب من األسبابليقوم 

ى مباشرة التحقيق لندب ادخال املرونة علقد استهدف املشرع من وراء تقريره ل خمتصا بالتحقيق يف حدود ندبه، ولألصل 
  .(466)جراءاته املتنوعة يف الوقت املناسباالبتدائي، و إتاحة مباشرة إ

، ففي قانون القضائي للقيام بإجراءات التحقيقلقد أجازت القوانني و االنظمة اجلزائية املقارنة إنابة رجل الضبط         
اإلجراءات اجلزائية اجلزائري و حرصا على إجناز التحقيق بسرعة خول جلهة التحقيق إنابة غريها للقيام ببعض إجراءات 

                                                           
  .السابقاملرجع  ،من  قانون االجراءات اجلزائية املصري 20املادة   (162)

115ياسر حسن كلزي،املرجع السابق، ص   ( 463( 

 .19سابق، صالرجع املتأليف سعد بن سلمان العتييب،   (161)

295، ص ، املرجع السابقالدكتور أمحد فتحي سرور(   465( 

. 19 سابق، صالرجع املتأليف سعد بن سلمان العتييب،  ( 466( 
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"و إذا كان من املتعذر على  من قانون اإلجراءات اجلزائية بقوهلا: 01الفقرة  12التحقيق و هو ما نصت عليه املادة 
ميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ مجيع قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه جب

فهنا إجازة صرحية بإنابة أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراءات التحقيق بدال عن ( 467)أعمال التحقيق الالزمة "
ضمن الشروط احملددة يف  (468)قاضي التحقيق غري أنه جيب أن يتقيد املناب بنفس القواعد اليت يتقيد هبا القاضي احملقق 

 . 112إىل  122قانون اإلجراءات اجلزائية يف املواد من 

 127ا لنص املادة مساع أقوال املدعي املدين طبق املشرع استثىن من أعمال التحقيق استجواب املتهم و إال أن        
ال جيوز لضباط الشرطة القضائية استجواب املتهم أو القيام  و» :اجلزائري  قانون اإلجراءات اجلزائية من 02الفقرة 

 . (469)« مبواجهتــه أو مساع أقوال املدعي املدين 

منه لقاضــي التحقيق أن يكلــف أحد أعضاء النيابة  90كما أجاز قانون اإلجراءات اجلنائية املصري يف املادة         
متفقا يف ذلك  (470)العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق و استثنت االستجواب 

 مع املشرع اجلزائري.

 وث جنايــة أو جنحــة داخل بيت ولقوانني أضافت حالة ثالثة يف حال حــدأن بعض ا جتدر اإلشارة إىل        
 11قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري حيث تنص املادة احلال يف ستدعاهــم صاحبه إلجراء التحقيق بشأهنا ، كمــا هو إ

أو كشف صاحب املنزل منه على " تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ...، إذا كانت قد ارتكبت يف منزل 
أصول احملاكمات قانون ، (471)عنه عقب و قوعها و بادر يف احلال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلرثباهتا"

منه  بقوهلا " يتوىل النائب العام التحقيق وفقا لألصول املعينة  12، و الذي نص على ذلك يف املادة السورياجلزائية 
للجرائم املشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة، و إن مل تكن مشهودة يف داخل البيت، و طلب صاحب البيت إىل 

على نــي األردمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية  12كذلك نصت املادة و   (472)النائب العام إجراء التحقيق بشأهنا"،

                                                           
.السابقاملرجع  ، نون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريقا (  467( 

. 270الدكتور عبد اهلل أو هايية ، املرجع السابق ، ص  ( 468( 

.السابقاملرجع  ،قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 469( 

. 111ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 470( 

.السابقاملرجع  ،قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 471( 

.السابقاملرجع  ،قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري  ( 472( 
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تجلة اإلجراءات  من 22الفصل  و (474)املسطرة اجلنائية املغربيةمن  51األمر نفسه نصت عليه املادة  و، (473)هذه احلالة
 (475)اجلزائية التونسية.

يتعلق بالبحث عن دخول املسكن، من حيث أن التفتيش  عن تجرد خيتلف التفتيشال بد من اإلشارة إىل أن         
بينما الدخول قد يكون غرضه األساسي معاينة مكان وقوع اجلرمية إلثبات حالته أو اإلطالع األدلة و ضبطها، 

 .(476)عليه

 حماية حقوق اإلنسان في مرحلة االستدالل: :المطلب الثاني

بعد أن عرفنا االستدالل و بينــا صالحيات وسلطــات ضباط الشرطة القضائية يف البحث و التحري من أجل          
، فهذا املتهم له حقوقــا أقرها له القانون جيب مراعاهتا و احرتامها ان الشخص املتهــم أمام القضــاءاحلقيقة و تبيــكشف 

، نظرا خلطورة بعض اإلجراءات اليت تقــوم هبا سلطــات االستدالل احــل سيــر الدعــوى العموميــةأثنـــاء هذه املرحلــة من مر 
، لذلك البد (477)التأثري على حقوقــه يف املراحل التاليــة للدعوى اجلزائيــــة  ســاس حبريتــه الشخصيــة والتــي من شأهنــا امل و

من توفري الضمانات الكافيــة حلماية حقوق الفرد املشتبه به أمام كل اإلجراءات اليت تقوم هبا ضباط الشرطة القضائيــة ، 
 الضمانات املقررة حلماية حقوق اإلنسان يف مواجهتهــا ؟.ما هي  ففيما تتمثل هذه اإلجراءات و

 : حقوق اإلنسان و سلطــة الشرطة القضائية في القبض:الفرع األول

إن احلرية الشخصية هي مللك لنإنسانية بإسرها، فال ختلقها الشرائع بل تنظمها، و ال توجدها القوانني، بل توفق         
فهي ال تقبل القيود إال ما كان هادفا إىل هذه بني شيت مناحيها، حتقبق للخري املشرتك للجماعة، و رعاية الصاحل العام، 

يتسبب يف إنتهاك حرية القبض من اإلجراءات اخلطرية ملساسه حبقوق اإلنسان و ، و الغاية مستوفيا تلك األغراض
التحقيق أصال، نظرا خلطورته على احلريات املقبوض عليه و مصادرهتا، و هو يعترب يف القانون املقارن إجراء من إجراءات 

                                                           
.السابقاملرجع  ،قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين ( 473( 

. 2011،لسنة املغربيةاملسطرة اجلنائية  (  474( 

.السابقاملرجع  ،تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية (  475( 

.112ياسر حسن كلزي، املرجع السابق،   ( 476( 

األردن سنة الطبعة األوىل ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان  –دراسة مقارنة  –الدكتور حمدد الطراونة ، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية  (177)
  . 11ص  2002
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دي عليها، أو انتهاكها أو تقيدها إال يف ، فاألصل يف اإلنسان الرباءاة و متتعه بكامل حريته و عدم جواز التع(478)الفردية
  .احلدود اليت تقتضيها املصلحة العامة و محاية أمن اجملتمع

 وضع القيود و لقد حرصت مجيع دول العامل من خالل دساتريها و قوانينها الوطنية على محاية حقوق اإلنسان و        
لى حتقيق معادلة املوازنة بني حق الدولة يف العقاب املقرر هلا الضمانات الكافية اليت حتول دون املساس هبا، فهي تعمل ع

ألن احلرية حالة أصلية يف اإلنسان ، الالزمة لتنظيم احلريات الشخصية و بني حق املتهم يف التمتع حبريته ضمن الضوابط
، إال أن هذا ال مينع من أن  ال جيوز املساس هبا طاملا كانت ممارسة يف إطار الضوابط  اليت تضعها الدساتري و القوانني و

قد يكون هذا املساس يف  تفرض أحيانا بعض القيود على هذه احلرية و املساس هبا من أجل حتقيق مصلحة اجملتمع، و
قامت جتاهه دالئل كافية على ترجيح  صورة سلب حرية اإلنسان أو تقيدها عن طريق القبض على مشتبه به يف جرمية ، و

حوال يعد املساس باحلرية مشروعا إلستناده إىل القانون و استهدافه مصلحة اجملتمع ككل يف إهتامه ، ففي هذه األ
 .(479)مكافحة اإلجرام

تبيان الضمانات  و املقارنة،لذلك ال بد من حتديد معىن القبض و تبيان أحكامه يف القانون اجلزائري و القوانني         
 اء القبض.املقررة حلماية حقوق اإلنسان يف مواجهة إجر 

 ماهية القبض. :أوال

  القبض:تعريف  -1-

سلب حرية شخص ملدة قصرية و ذلك بإحتجازه يف املكان الذي » لقد عرف فقهاء القانون القبض بأنه:        
حجز الشخص لفرتة من الوقت ملنعه من الفرار متهيدا لسماع أقوالــه مبعرفة »أو هو :  ،(480)« خيصصه القانون لذلك 

 فما مييز هذا التعريف أن برر سلب حرية الشخص املشبه به أو إحتجازه خوفا من هربه. ،(481).«اجلهة املختصة 

لو دون إمساك به  ، واملادية عليهلشخص مبعىن اهليمنة سلب احلرية الكامل ل" هناك تعريف آخر للقبض بأنه :         
و يشري (482)"،مدة ما طالت أم قصرت بقصد إحضاره أمام السلطة املختصة قانونا بإصدار أمر حببسه أو إخالء سبيله 

                                                           
.91صاحل راشد فهد الدوسري، املرجع السابق، ص   )478( 

. 121ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 479( 

.15الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 480( 

 )481 121ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  (

. 91الدكتور عوض حممد عوض، املرجع السايق، ص (  482( 
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، أو اإلمساك باليد أو املالبس و إمنا يكفي إظهار القائم قبض ال يستلزم حكما مالمسة اجلسمهذا التعريف إىل أن ال
 .سلطته يف القبض باستسالم و خضوع املقبوض عليه إلرادته بالقبض ما يؤكد

كذلك، "اإلمساك باملتهم من قبل املكلف بإلقاء القبض عليه، و وضعه حتت تصرفه لفرتة قصرية،   القبض معناهو         
على حرية ، أو هو" احلجز (483)رف بشأنه"صهة اليت أصدرت األمر للتاجل ريثما يتم إحضاره أمام سلطة التحقيق، أو

 .(484)متهم بتقييد حركته يف التجول"

إجراء التحقيق يف الدعوى :» أما املؤمتــر الدولــي اخلامس ملنع اجلرميــة ومعاملــة اجملرميـــن فقد عرف القبض على أنه         
من سلطـــة قانونيــــة ، هبــــدف إحضــاره  اجلنائيـــــة يتضمــن أخــذ شخــص باإلكــراه حتت احلراســة لفتــرة زمنيــة وجيــزة بسنـــد

 (485).«أمــام السلطــــة املختصــــــة ، لتــأمر بإستمــرار وضعــه تــحت احلراســة أو إطــالق سراحــه 

 كل التعريفــات السابقـــة اتفقـــت على أن القبــض حيد من احلرية الشخصية لنإنســان بشكل جزئي أو كلي.        

أنظمــة اإلجراءات اجلزائيــة املقارنــة على القبــض ، ففي التشريع اجلزائري القبــض هو  لقد نصــت مجيع قوانني و        
اذ إجراء يقوم به ضبــاط الشرطـــة القضائيــة بإمســاك شخـــص املشتبه فيه لفتــرة حمددة متهيــدا لتقدميه لوكيل اجلمهورية إلختــ

، فهو حرمان املشتبه فيــه من حريــة التجول و التنقـــل فرتة من الوقت بإبقائه يف مركز الشرطة ــه من اإلجراءاتما يراه بشأن
 .(486)أو الدرك متهيــدا لتسليمـــه للجهــة املختصــة وهي النيابة العامــة ممثلـــة يف وكيــل اجلمهــوريـــة

هو األمر الذي يصدر إىل :» من قانون اإلجراءات اجلزائية بأنه  117ة و لقد عرف املشرع اجلزائري يف املاد        
ة العقابية املنوه عنها يف األمر، حيث جتري تسليمه أو حبسه القوات العمومية كالبحث عن املتهم وسوقه إىل املؤسس

 .(487)«فيها

يف املواد  مــــع احلريات الفردية املنصوص عليها يف الدستورالقبــض فـــي هــــذه األحـــوال إجــــراء خطيــــر يتعـــارض         
من الدستور اجلزائري أكدت على  19اليت ضمنت هذه احلريات كقاعدة عامة ، إال أن املادة  و، ( 488) 25/  21/ 22

                                                           
.155سابق، ص الرجع املحسن يوسف مصطفى مقابلة،  ( 483( 
.91صاحل راشد فهد الدوسري، املرجع السابق، ص  ( 484(

 

.277الدكتور حممد عوده اجلبور ، املرجع السابق، ص  ( 485(  
.210الدكتور عبد اهلل أوهابية، املرجع السابق، ص  ( 486( 
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 487( 

 )488 .التمهيديإحالة إىل الفصل  (
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ال يتابع أحد »بقوهلا : ال جيوز إال يف احلدود اليت يسمح هبا القانون ،  أن القبض إجراء استثنائي من القاعدة العامة ، و
 .(489)«طبقا لألشكال اليت نص عليها  ، وإال يف احلاالت احملددة بالقانون، ال يوقف أو حيتجز و

حسب الدكتور عبد اهلل أوهابية فإن هذه املادة الدستورية غامضة أي أهنا مل حتدد احلاالت وال الشروط اليت يتم  و        
بذلك يفتح الباب واسعا أمام السلطة التشريعية يف تنظيمه و النص عليه و التوسع يف سلطة القبض  مبقتضاها القبض و

 .(490)من الدستــور  25/ 21/ 22بطريقة قد ختلــو من الضمانــات املقـررة للحقــوق و احلريات املقررة يف املواد 

 51طة املختصة بالقبض هى الشرطــة القضائيــة مبوجــب املادة إذا راجعنــا  إىل قانون اإلجراءات اجلزائية ، فإن السل        
متماسكــة من شأهنا التدليل على اهتامه  و إذا قامت ضد شخص دالئل قوية و» اليت تنص على أنــه :  من ق إ ج و

( 12و أربعني ) فيتعني على ضابط الشرطــة القضائية أن يقتاده إىل وكيل اجلمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من مثان
 .(491)«ساعة 

در أمرا ، على النيابة العامة فقط فلها أن تصسلطة القبض يف غري أحوال التلبس أما املشرع املصري فقد قصر        
من قانون اإلجراءات  21، بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي، حيث نص يف املادة بالقبض مىت توافرت شروطه
أو نصب أو ، شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقةإذا وجــدت دالئل كافية على اهتام »... اجلزائية املصري على أنه : 

ضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات تعد شديد ، أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة أو العنف ، جاز ملأمور ال
 (492)التحفظية املناسبة و أن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه."

"ال جيوز القبض على أي إنسان  على أنه: 102أما قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين فقد نص يف املادة          
طة القبض يف حاالت لعضو الضابطة العدلية سلكذلك أجاز   و، ذلك قانونا"أو حبسه إال بأمر من السلطة املختصة ب

ألي موظفي الضابطة العدلية صالحية األمر بالقبض على "املشتكى عليه"احلاضر اليت توجد يكون ، و اجلرم املشهود
 (493)من نفس القانون. 77يف املادة  دالئل كافية على إهتامه

 

 
                                                           

.، املرجع السابقالدستور اجلزائري ( 489(  
  )490 210الدكتور عبد اهلل أوهابية ، املرجع السابق ، ص  (
اجلزائري، املرجع السابق. قانون اإلجراءات اجلزائية ( 491(  
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية املصري ( 492(  
أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. قانون  ( 493( 
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 خصائص القبض:-2-

أن قلنا بأن القبض أجراء من إجراءات التحقيق أصال و هو يقيد حرية الشخص و ال يكون إال ملدة سبق و         
 حمددة قانونا سلفا:

 القبض إجراء من إجراءات التحقيق:-

القاعدة العامة أن السلطة املختصة بالتحقيق هي اليت تصدر أمر القبض مادام من إجراءات التحقيق و هي         
إال أنه جيوز لرجال الضبط (494)ة على تقدير توافر األسباب الداعية ال إصدار هذا األمر و ضوابطه القانونيةالسلطة القادر 

 القضائي كما سبق اإلشارة إصدار هذا األمر عند الضرورة احملددة قانونا .

 القبض تقييد لحرية المشتبه به باإلكراه:-

حرية التجول و التنقل كما يريد و يصبح بذلك خاضعا لسلطة القبض هو حرمان الشخص املقبوض عليه من         
اجلهة اليت ألقت القبض عليه طبقا لنص القانون، حيث جتيز القوانني للقائمني بالقبض اللجوء إىل إستخدام القوة و 

اإلكراه ليس شرطا لتنفيذ ، و (495)اإلكراه بالقدر الالزم لتنفيذ القبض القانوين، إذا حاول املشتبه به املقاومة أو اهلرب
فإذا رافق الشخص املراد قبضه أعوان الشرطة القضائية دون أي  طوعا،القبض و إمنا يستعمل يف حالة استحالة تنفيذه 

 مقاومة أو معارضة فال داعي لنإكراه.

 القبض إجراء مؤقت:-

العبث بأدلة اجلرمية إال أن خمالفته لقاعدة القبض من اإلجراءات املؤقتة و الالزمة ملنع املشبه به من اهلرب أو         
األصل يف اإلنسان الرباءة حتتم أن يكون إجراء مؤقتا يستمر لفرتة قصرية حلني عرض املقبوض عليه على السلطة املختصة 

  .(496)بالتحقيق لتنظر يف أمر توقيفه إحتياطيا أو إخالء سبيله

 

                                                           
 )
.277الدكتور حممد عوده اجلبور ، املرجع السابق، ص   494(

 

)
112ص  ياسر حسن كلزي، املرجع السابق،  495(

 

، بدون دار النشر   من إجراءاتالقضائية يف القبض على األشخاص بدون إذن من جهة قضائية و ما يشتبه به الدكتور حسن حممد ربيع، سلطة الشرطة   (196)
  . 29،ص  1775القاهرة مصر سنة 
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 القبض:إجراء ضمانات حماية حقوق اإلنسان في مواجهة  :ثانيا

تعترب حقوق اإلنسان و حرياته هي األصل و ال جيوز أن يوضع قيد على هذه احلقوق إال بقانون و إن محاية         
حقوق اإلنسان و خاصة احلرية الشخصية و حقه يف سالمة جسمه و كرامته من احلقوق األساسية اليت اهتمت هبا 

 .الدولية و كذا الدساتري و القواننيإعالنات احلقوق املختلفة و اإلتفاقيات 

فإذا كان األصل يف اإلنسان الرباءة فمن حق املشتبه به أن تفرتض براءته حىت تثبت ادانته  حبكم قضائي هنائي         
صادر من حمكمة خمتصة تتوافر أمامها مجيع الضمانات الدفاع، و حىت حق الرباءة من احلقوق األساسية لنإنسان 

غري أن وقوع جرمية يف حالة تلبس و  ،(497)ها يف اإلعالنات و املواثيق و االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنساناملنصوص علي
توافر أدلة معينة جتاه شخص ما على أنه مرتكبها قد تشكك يف أصل الرباءة يف املتهم و لكن ال تنفيها و هذا التشكيك 

تدفع برجال الضبط القضائي إىل القبض عليه و احلد من  قد يرتب بعض اإلجراءات اليت متس  حبرية هذا الشخص و
حريته لفرتة زمنية قصرية ، تتضمنها ضرورة التحقيق إال أن هذا اإلجراء ليس مطلقا و إمنا هناك قيود و ضوابط و 
 ضمانات البد من االلتزام هبا تتطلبها ضرورات احملافظة على حقوق اإلنسان األساسية و خصوصا حريته الشخصية يف

 (498).التنقل

سوف نتناول هذه الضمانات املقررة حلماية حقوق اإلنسان و حرياته يف مواجهة إجراءات القبض من خالل         
 اإلعالنات و االتفاقيات الدولية و كذا يف القوانني الداخلية.

 في اإلعالنات و المواثيق الدولية: -1-

بالغا على املستوى الدويل و لقد نصت يف هذا الصدد معظم موضع القبض على األفراد يشهد اهتماما         
اإلعالنات و االتفاقيات و املواثيق الدولية ، على احلقوق و الضمانات اليت يتمتع هبا املقبوض عليه يف مواجهة السلطة 

 و تتمثل هذه الضمانات فيما يلي:، القائمة بإجراء القبض و منعت القبض على األفراد بشكل تعسفي

 

                                                           
,111الدكتور عوض حممد عوض، املرجع السايق، ص  ( 497( 

. 111ياسر حسن كلزي، املرجع السابق ، ص  ( 498( 
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 لحق في افتراض براءة المقبوض عليه:ا -

لقد أكدت كل االتفاقيات الدولية مبدأ براءة املقبوض عليه و جيب أن يعامل هبذا املبدأ يف مجيع مراحل سري         
 الدعوى العمومية حلني صدور حكم قضائي هنائي ينفى التهمة املوجهة إليه أو يؤكدها و يد ان بذلك احلكم.

راءة املقبوض عليه يعترب التزاما على عاتق سلطة االستدالل فيعامل املقبوض عليه على أنه شخصا بريئا فرتاض بإ        
من اإلعالن  01الفقرة  11و هو ما نصت عليه املادة  ،حترتم حريته الشخصية و إنسانيته أيا كان نوع اجلرمية اليت ارتكبها

جبرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت إرتكابه هلا قانونا يف حماكمة علنيه تكون "كل شخص متهم  العاملي حلقوق اإلنسان بقوهلا:
من االتفاقية  2 الفقرة 11و هو ما أكدته املادة  (499)قد و فرت له فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه"

من  1الفقرة  2ق اإلنسان و املادة من اإلتفاقية االوروبية حلقو  2الفقرة  1 الدولية للحقوق املدنية و السياسية و املادة
 منه. 9االتفاقية االمريكية حلقوق اإلنسان و كذلك امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف املادة 

  الحق في عدم القبض على االشخاص بشكل تعسفي: -

نصت اإلعالنات و االتفاقيات الدولية على عدم جواز القبض على إنسان أو تقيد حريته بشكل تعسفي و دون         
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه : " ال جيوز القبض على أي  07مربر قانوين و هو ما نصت عليه املادة 

من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية  01رة الفق 07إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا " و كذلك نصت املادة 
، و ال جيوز وز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياعلى انه : "لكل فرد احلق يف احلرية و يف األمان على شخصه ، و ال جي

 حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون و طبقا لنإجراء املقرر فيه".

احلاالت اليت ال جيوز فيها اللجوء إلجراء   روبية حلقوق اإلنسان فقد توسعت أكثر و حددتأما االتفاقية األو         
، و ال جيوز حرمان أي إنسان من نسان له حق احلرية و األمن لشخصهبقوهلا:"كل إ 01الفقرة  05القبض يف املادة 

 حريته إال يف األحوال اآلتية وفقا لنإجراءات احملددة يف القانون:

 حبس شخص بناء على حماكمة قانونية أمام حمكمة خمتصة.-

                                                           
)
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق.  499(  
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إلقاء القبض على شخص أو حبسه ملخالفته أمر صادر عن حمكمة وفقا للقانون لضمان تنفيذ أي إلتزام حمدد يف -
 القانون.

القبض على شخص أو حجزه طبقا للقانون هبدف تقدميه إىل السلطة القضائية املختصة بناء على اشتباه معقول  إلقاء-
   ، (500).بعد ارتكاهبا"يف ارتكابه جرمية أو عندما يعترب حجزه أمرا معقوال بالضرورة ملنعه من ارتكاب اجلرمية أو اهلروب 

 .(502)و امليثاق العريب حلقوق االنسان (501)حلماية حقوق اإلنسانو هو ما أكدته كذلك االتفاقية األمريكية 

 لحق في العلم بأسباب القبض و التهمة الموجهة إلى المقبوض عليه:ا-

العلم بأسباب القبض هو حق من حقوق املقبوض عليه ، و ذلك لتمكينه من إعداد دفاعه و يطالب باإلفراج         
و إذا رجعنا إىل العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية ، (503)األسباب للقبض عليهعنه إذا كان يعتقد بعدم كفاية 

قيف لدى : " يتوجب إبالغ أي  شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التو بقوهلا 2الفقرة  07فهو يؤكد ذلك يف املادة 
 .وقوعه

و هو األمر الذي نصت عليه كل من االتفاقية األوروبية  (504)يتوجب إبالغه سريعا بأية هتمة توجه إليه"كما         
 (506).و كذا االتفاقية االمريكية حلماية حقوق اإلنسان،  (505)قوق اإلنسانحل

فإذا   ،إليه بلغه يفهمها املقبوض عليه بالغ بأسباب القبض و التهمة املوجهةإلن يكون اأتتفق هذه املواثيق على         
 (507).كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف بلد التحقيق فمن حقه أن يزود مبرتجم

 
                                                           

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 500(  
نه:"ال جيوز حبس أحد أو إلقاء القبض عليه تعسفا"، املرجع السابق.أية األمريكية حلقوق اإلنسان على من االتفاق 9/2تنص املادة ( 501( 

  من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على انه:"لكل إنسان احلق يف احلربة و السالمة الشخصية فال حيوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغري 2تنص املادة   (112)
سند من القانون، و جيب أن يقدم إىل القضاء بال إبطاء"، املرجع السابق.   

.25الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص    ( 503(  
العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 504(  

 سباب اليت بض عليه من أجلها و من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على انه:"كل من يلقى القبض عليه خيطر فورا بلغة يفهمها باأل 5/2تنص املادة  (111)
التهم   املوجهة إليه"، املرجع السابق.  

 من االتفاقية االمريكية حلماية حقوق اإلنسان على انه:"جيب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب التوقيف و جيب إخطاره ، فورا  9/1تنص املادة  (116) 
بالتهمة املوجهة إليه"، املرجع السابق.       

  )507 290الدكتور عوض حممد عوض، املرجع السايق، ص  (
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 حق المقبوض عليه في معاملته بما يحفظ كرامته االنسانية:-

، فال ميس إليه و مينع التأثري على إرادته جيب معاملة املقبوض عليه معاملة إنسانية مهما كانت التهمة املوجهة        
حقه يف احلياة و ال يتعرض للتعذيب ، و املعاملة السيئة اليت حتط بكرامته و ال حيوز هتديده أو وعده بفائدة بغرض التأثري 

و هو األمر الذي أكدته املادة اخلامسة من اإلعالن  ،(508)عليه لكي يدىل مبا ال يريد أو ليمتع عن اإلدالء مبا يود قوله
و كذا ، (510)ادة السابعة من االتفاقية الدولية حلماية حقوق االنسان املدنية و السياسيةو امل (509)العاملي حلقوق اإلنسان 

 .(511)االتفاقية االمريكية حلماية حقوق اإلنسان و امليثاق العريب حلقوق االنسان

 حق المقبوض عليه في الدفاع عن نفسه:-

حييطه علما بكل ما أختذ جتاهه من إجراءات و ما لكل مقبوض عليه احلق يف االتصال مبحام ليساعده ، و حىت         
إذا كانت هناك إساءة استعمال السلطة و إنتهاك حلقوقه اإلنسانية و بذلك يستطيع احملامي أن يكون رقيبا على تصرفات 

املادة و هو األمر الذي نصنت عليه االتفاقية الدولية للحقوق املدنية السياسية يف ، (512)رجل الضبط القضائي أو احملقق
بقوهلا:"لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته و على قدم املساواة التامة بالضمانات التالية   02الفقرة  11

 كحد أدىن:

 أن يعطى من الوقت و من التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه و االتصال مبحام خيتاره بنفسه.-

أن حياكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة حمام من إختياره ، و أن خيطر حبقه يف وجود من يدافع -
عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه و أن تزوده احملكمة حكما ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك مبحام يدافع عنه 

                                                           
 ) 508 125، ص 2000يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة سنة للقبض على األشخاص نظرية العامة إبراهيم، الإبراهيم حممد  تأليف (

"، من االعالن العاملي على انه:" ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب و للعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو احلاطة بالكرامة اإلنسانية 05تنص املادة  (119)
  املرجع السابق.

من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. 09املادة  ( 510 ( 
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على انه:"حتمى الدول االطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بديئا أو نفسيا و أن يعامل  12تنص املادة   (111)
مهام فيها جرمية يعاقب عنها..."، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهنية أو حاكة بالكرامة و تتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك و تعترب ممارسة هذه التصرفات أو اإل 

  املرجع السابق. 
. 520ص   ،2002تأليف حسني خليفة كلندر، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي، دار النهضة العربية، القاهرة سنة  (  512 ( 
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و هو نفس األمر الذي أكدته كل  (513)الكافية لدفع هذا االجر"دون حتميله أجر على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل 
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و االتفاقية األمريكية حلماية حقوق االنسان.

 حق المقبوض عليه في إرساله إلى السلطة القضائية فورا:-

املقبوض عليه فورا إىل السلطات القضائية ، محاية له تؤكد االتفاقيات الدولية حلقوق االنسان على ضرورة تقدمي         
من كل ممارسة لنإكراه أو التعذيب ، و لقد نصت الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و 

ني قانونا مباشرة وظيفة السياسية على أن "يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخول
و إذ اختلفت العبارات إال ان الفكرة  (514)قضائية و يكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه..."

نفسها أكدت عليها كل من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و االتفاقية االمريكية حلماية حقوق اإلنسان و امليثاق 
 .العريب حلقوق االنسان

 الحق في التظلم أو الطعن في أمر القبض:-

ساس أالقبض غري مشروع و ال يستند إىل احلق يف التظلم هو حق من حقوق املقبوض عليه اخلاصة إذا كان         
:" لكل ة احلقوق املدنية و السياسية فإنقانوين فحسب نص املادة التاسعة الفقرة الرابعة من االتفاقية الدولية حلماي

ىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية إبالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع شخص حرم من جريته 
مريكية حلقوق وروبية و األو هو ما أكدته االتفاقيتني األ (515)اعتقاله و تأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين"

 . نساناإل

  الحق في طلب التعويــض :-

، لكل لذلك إعرتفت اإلتفاقيات الدولية التعويض هو جرب للضرر الناتج عن عمل غري مشروع يلحق باملضرور،        
من متى القبض عليه بصفة غري مشروعة وتعسفية باحلق يف طلب التعويض ، فحسب املادة التاسعة الفقرة اخلامسة من 

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين :» العهد الدويل حلماية حقوق اإلنسان املدنية و السياسية فأنه 

                                                           
العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 513(  
)
.، املرجع السابقاملدنية و السياسيةلعهد الدويل للحقوق ا  514 (

 

)
.، املرجع السابقلعهد الدويل للحقوق املدنية و السياسيةا  515( 
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هو ما نصت عليه املادة اخلامسة الفقرة اخلامسة من اإلتفاقية  و، (516)« حق يف احلصول على تعويض قابل للتنفيذ
لكل من كان ضحية قبض أو حجز خمالف ألحكام هذه املادة حق وجويب يف :» األوربية حلقوق اإلنسان على أنه 

 ملن كان ضحية:» ... على ذلك بقوله  11أما امليثاق العريب حلقوق اإلنسان فقد نص يف املادة ، (517)«التعويض 
، فالفرق بني التعويض الذي أقره امليثاق العريب حلقوق اإلنسان «كل غري قانوين احلق يف التعويض القبض أو اإليقاف بش

ذلك الذي نصت عليه اإلتفاقيات الدولية يف أن امليثاق قيد التعويض بأن يكون نتيجة لعمل غري قانوين أما اإلتفاقيات  و
 .(518)القضائــي الدولية فتجيز التعويض يف حال اخلطأ

 في القوانيــن الداخليــة ) الوطنيــة (:-2-

، فضمت ان على معظم األنظمــة الوطنيــةلقد أثرت اإلعالنــات و اإلتفاقيات الدولية املتعلقــة حبمايـة حقوق اإلنس        
سواء يف دساتريها أو قوانينها األخرى قوانينها العديد من النصوص القانونية املشتقاة من اإلعالنات و اإلتفاقيات الدولية 

مت ذلك وفقــا  و ،كان هناك خطر يهدد أمن اجملتمع  عدم تقيدها إال إذا و أكدت على ضرورة محاية احلرية الشخصية و
و فيمايلي بيان بأهم الضمانات اليت تتناوهلا القوانني الداخلية فيما يتعلق ، يف أضيق احلدود للشروط احملددة قانونا و

 لقبض على األشخاص.با

 تحديد السلطة المختصة بإصدار أمر القبض:-

    األنظمة اإلجرائية اجلنائية املقارنة حددت السلطة املختصة بإصدار أمر القبض أو القيام به  معظم القوانني و        
لة وحقوق اإلفراد و هذا هو ، كوهنا هي القادرة على املوازنة بني ما تقتضيه مصلحة العداحصرهتا يف السلطة القضائية و

رمية متلبسا هبا وفق ، القبض على املتهم إن كانت اجليل اإلستثناء لرجل الضبط القضائيأجازت على سب ، واألصل
 .(519)، أو بناء على ندب من سلطة التحقيق شروط معينة

 

 

                                                           
.، املرجع السابقاإلتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان(  516( 

 

)
.، املرجع السابقامليثاق العريب حلقوق اإلنسان   517( 

 

)
. 155 املرجع السابق، صياسر حسن كلــزي ،  518( 

 

.لقبض على املتهم يف أحوال التلبس.ج. املصري اليت خولت ا.إمن ق 21من ق.إ.ج.اجلزائري و املادة  51إرجع إىل املادة  ( 519( 
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      الحق في ابالغ المقبوض عليه بأسباب القبض والتهمة المنسوبة إليه:-

ذلك  و الدفاع،ونه مرتبط حبق هو حق من حقوق املقبوض عليه ك املوجهة،العلم بأسباب القبض والتهمة         
 من دفع التهمة املنسوبة إليه. لتمكينه

إذا راجعنا إىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري فنجده مل يشر صراحة إىل إبالغ املقبوض عليه بالتهمة املوجهة         
جيب » اليت تنص على أنه  وانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من ق  52إليه ، إال أنه يستنتج فيما يعض املواد كاملادة 
 فرتات الراحة ... ضر مساع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وعلى كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن حم

، كما جيب أن تذكر ب الشأن أو يشار فيه إىل اقتناعه، إما توقيع صاحجيب أن بدون على هامش هذا احملضر و        
لواجب ، فهذه املادة نصت على البيانات ا(520)«يف هذا البيان األسباب اليت استدعت توقيف الشخص حتت النظر

يف ذلك ضرورة  على ضرورة ذكر األسباب اليت استدعت التوقيف للنظر و ، وفرها يف حمضر مساع املوقوف للنظرتوا
و املتعلقة بتبليغ أوامر اإلحضار  (521)قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من 110كذلك املادة  و ،إلفرتاض علمه هبا

 نسخة منه.تسليمه  نصت على ضرورة إبالغ شخص باألمر و

من  127/1أما القانون املصري فقد نص صراحة على ضرورة تبليغ املقبوض عليه بالتهمة املوجهة إليه يف املادة        
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو حيبس إحتياطيا بأسباب القبض عليه أو » بقوهلا : ملصري نون اإلجراءات اجلزائية اقا

 (522) .«السرعة بالتهم املوجهة إليه حبسه و جيب إعالمه على وجه 

 انون أصول احملاكمات اجلزائيةمن ق 01الفقرة  12أما قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين فنص يف املادة         
 يطلب املنسوبة إليه و ، أن يتلو عليه التهمةبعد التثبت من هويته و األردين على املدعي عندما ميثل املشتكي عليه أمامه

، ضرورة إحتوائها على اجلرم الذي املتعلقة مبذكرة التوقيف من نفس القانون و 111لقد إشرتطت املادة  ، وجوابه عنها
 .(523)املادة القانونية اليت تعاقب عليه استوجب صدورها و نوعه و

                                                           
)
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري   520(

  

)
.، املرجع السابق قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من 110املادة   521(

 

)
.، املرجع السابق ريصاجلزائية املقانون اإلجراءات   522(

 

.، املرجع السابققانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين(  523( 
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لعدلية بإبالغ املقبوض ، فلم ينص صراحة على قيام موظف الضابطة ااكمات اجلزائية السوريأما قانون أصول احمل        
تنص  اكمات اجلزائية السوريقانون أصول احملمن  1الفقرة  17غري أن املادة  ،التهمة املوجهة إليه عليه بأسباب القبض و

عندما ميثل املدعي عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على األفعال املنسوبة إليه و » على أنه : 
يصرح يف » من نفس القانون و املتعلقة مبذكرة التوقيف فتنص على أنه  102أما املادة ، (524)«عنها... يطلب جوابه 

 .(525)«مذكرة التوقيف باجلرم الذي استوجب إصدارها ونوعه واملادة القانونية الىت تعاقب عليه 

 عليــه:سمــاع أقوال المقبــوض -

التهمــة املوجهة له البد  ، وغ املقبوض عليه بأساب القبض عليهفبعد  إبــال، ق هو الحــق للحق السابــقهذا احل        
 .(526)إلقــــاء القبض عليـه من مساع أقوالــه عن الواقعــة اليت كانت سببــا يف املساس حبريته الشخصية و

أن ضابط الشرطة القضائية البد ، فيستنتج منها نون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمن قا 52ذا رجعنا إىل املادة إ        
أن يضمن حمضر مساع كل شخص موقوف للنظر مدة إستجوابه و فرتات الراحة :» عليه من مساع أقوال املوقوف بقوهلا 

 (527).«اليت ختللت ذلك 

جيب على مأموري الضبط القضائي  "منه على أنه ، 21املصري فقد نص يف املادة  زائيةأما قانون اإلجراءات اجل        
 (528).."أن يسمح فورا أقوال املتهم املضبوط ..

على موظف الضابطة العدلية حتت (529) 2/ 1األردين يف املادة  اجلزائية قد أوجب قانون أصول احملاكمات و        
 طائلة بطالن اإلجراءات مساع أقوال املشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه .

 محاميــه : عليه في اإلتصال بأسرتــه و حق المقبوض-

ارتباط باحلقوق  أنظمة اإلجراءات اجلنائية املقارنة ملا له من تأثري و هذا احلق كذلك نصت عليه غالبية  قوانني و        
 األخرى.

                                                           
)
.، املرجع السابققانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري  524(

  

)
.، املرجع السابققانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري  525(

 

)
.110ص  السابق ري ،املرجعلكياسر حسن    526(

  

قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق (  527(  

قانون  اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 528 ( 
قانون أصول احملاكمات األردنــي، املرجع السابق. ( 529(  
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جيب على ضابط  " هراءات اجلزائية اجلزائري على أنمن قانون اإلج 1مكرر  51لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة         
من  الشرطة القضائية أن يضع حتت تصرف الشخص املوقوف للنظر كل وسيلة متكنه من اإلتصال فورا بعائلته و

 .(530)"زيارهتا

يبلغ فورا كل من  "اجلزائية املصري  بقوهلا :اإلجراءات من قانون  127كما تنص على هذا احلق كذلك املادة         
يقبض عليه أو حيبس إحتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق اإلتصال مبن يرى إبالغه مبا وقع واإلستعانة 

 .(531)"مبحام

ال بد من تدارك هذا النقص وإقرار  و ،ال وجود هلذا احلق يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين و السوري و        
 .(532)لكل من تعرض للقبض هذا احلق

 المهينة:المعاملة  طر التعذيب وح-

، على عدم جواز تعذيب املقبوض عليه بأي شكل من قضائي فقهي و قانوين و هنالك اتفاق دستوري و        
، جيوز وضع قيود يف يديه أو قدميه ال ، وال جيوز هتديده ، و، فال جيوز ضربه أو إهانته بقول، أو فعل، أو إشارةاألشكال

 .(533)ال جيوز حرمانه من الطعام أو الشراب  و

و إن كان النص على هذا احلق يف غالبية الدساتري إال أن بعض القوانني و األنظمة اإلجرائية اجلزائية  مل تكرر         
 خيالف إعتبار هذا احلق.ال جيوز النص على ما  النص عليه بإعتباره حقا طبيعيا مكفول بالدستور، و

من القوانني اليت نصت على حظر التعذيب و املعاملة املهنية باإلضافة اىل النص عليه يف الدستور قانون        
جيب معاملة املقبوض عليه أو احملبوس ، مبا حيفظ عليه كرامة  "منه بقوهلا: 10اإلجراءات اجلزائية املصري يف املادة 

 .(534) "اؤه بدنيا أو معنوياال جيوز إيذ اإلنسان و

                                                           
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق (  530(  
قانون  اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 531( 
. 111ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 532( 
.21الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  (  533( 
قانون  اإلجراءات اجلزائية املصري،املرجع السابق.  ( 534( 
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اكتفت مبا قرره الدستور من محاية هلذا احلق كما هو يف اجلزائر  هناك من القوانني اليت مل تنص على هذا احلق و        
حيظر أي عنف بدين أو معنوي  ، والدولة عدم إنتهاك حرمة اإلنسان تضمن "على أن  21حيث نص الدستور يف املادة 

هو ما ينطبق على  فكل ما نص عليه الدستور جيب أن ال تتعارض معه القوانني األخرى و (535)" بالدولةأو أي مساس 
 هذا احلق.

املعاملة املهنية مكتيا مبا  كذلك قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري مل يتضمن نصا صرحيا مبنع التعذيب و و        
ال جيوز تعذيب أحد جسديا  "بقوهلا : 22/1املعاملة املهنية يف املادة  ب وجاء يف الدستور الذي حيظر اللجوء إىل التعذي

 ."أو معنويا أو معاملتة معاملة مهينة و حيدد القانون عقاب من يفعل ذلك

لكن بالرغم من وجود اتفاق حطر التعذيب واملعاملة املهينة للمقبوض عليه إال أنه كان البد من النص صراحة          
البد من فرض عقاب جنائي رادع على كل من ينتهك هذا احلق ملا له  على هذا احلق كما هو احلال يف القانون املصري و

التحقيق يف  نظرا لتزايد جلوء سلطات الضبط و و ،إلنسان عامةا ملقبوض عليه خاصة ومن أمهية كبرية يف محاية حقوق ا
 (536)تعذيب املقبوض عليهم النتزاع إعرتاف منهم أو إجبارهم على تقدمي دليل. الواقع إىل إيذاء و

 حجز المقبوض عليه في المكان المخصص للقبض:-

يتم إحتجاز املقبوض عليه يف األماكن اليت ختصصها  نظمة اإلجرائية اجلزائية على أننصت غالبية القوانني واأل        
وفقا للقانون واإلحتفاظ له  ،ض عليه يف سجن رمسي تكفل معاملتهالدولة لذلك وعلة هذا الضمان أن إيداع املقبو 

ال  هو ما يغلب حتققه إذا أودع يف مكان يدرأ عنه إحتمال تعذيبه أو امتهان كرامته و باحلقوق اليت يقررها للسجناء، و
 .(537)خيضع إلشراف السلطات املختصة 

التوقيف للنظر جيب أن يتم يف أماكن الئقة "من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أن  52لقد نصت املادة         
ال "من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املصري على أنه :  11و تنص املادة ، (538)"بكرامة اإلنسان خمصصة هلذا الغرض

 (539) "جيوز حبس أي إنسان إال يف السجون املخصصة لذلك 

                                                           
  الدستور اجلزائري، املرجع السابق.  (111)

)
. 115ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ص   536( 
.21الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص (  537( 

.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 538( 
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 539( 
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ال جيوز حبس أي إنسان إال يف "من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين تنص على أنه  105كذلك املادة  و        
السلطات ال جيوز ملأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إال مبقتضى أمر موقع عليه من  السجون املخصصة لذلك و

 .(540)"املختصة

إن معظــم القوانني اإلجرامية اجلزائية فرضت على سلطات التحقيق و السلطات القضائية املختصة ضرورة زيارة         
اختاذ اإلجراءات  أماكن التوقيف و احلبس وتفتيشها للتأكــد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غري مشروعة و

 (541)الالزمة لذلك.

 مدة القبض: تحديد-

من أهم الضمانات املقررة يف القبض هو حتديد املدة اليت جيوز ابقاء املقبوض عليه حمتجزا فيها ، وقد حددت          
 غالبية القوانني اإلجرائية اجلنائية. 

أما القانون  ،(542)من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 15/ 51تناول املشرع اجلزائري هذه املسألة يف املادتني        
 112املادة ، و بينما القانون األردين فتناوهلا يف (543)انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 21 / 21يف املادتني تناوهلا املصري ف

 .(544 انون أصول احملاكمات اجلزائيةمن ق

 الحق في الفحص الطبي:-

للمقبوض عليه يف أن يعرض على الفحص الطيب نصت عليه بعض القوانني اإلجرائية اجلزائية بينما أغفلت  احلق        
 عليه.بعض القوانني األخرى النص 

مكرر حيث أكد على وجوب إجراء  51من القوانني اليت نصت عليه قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف املادة         
جيري الفحص الطيب من طرف  فحص طيب للشخص املوقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة حمامية أو عائلته و

                                                           
  )540 .، املرجع السابققانون أصول احملاكمات األردين (
. 119ياسر حسن الكلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 541(

 

، املرجع السابق.قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري   )542(  
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق.(  543( 
.، املرجع السابققانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين ( 544(  
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طبيب خيتاره الشخص املوقوف من األطباء املمارسني يف دائرة إختصاص احملكمة و إذا تعذر ذلك يعني له ضابط الشرطة 
 (545)القضائية تلقائيا طبيا.

حيث أكدت على إمكانية إجراء  12هو ما نصت عليه كذلك تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية يف املادة  و        
 (546)فحص طيب للمحتفظ به بناء على طلبه أو أحد أفراد أسرته خالل مدة اإلحتفاظ أو عند إنقضائها.

 الباطــل:جريــم القبــض ت-

أنظمة اإلجراءات اجلنائية على اعتبار القبض على األشخاص أو توقيفهم  قوانني و لقد نصت قوانني العقوبات و        
 (547)دون وجه حق جرما جزائيا يستوجب عقوبة جزائية يف حال إنتهاك هذا احلق.

دون كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه ب": من قانون العقوبات املصري على أن 220تنص املادة         
اللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب  يف غري األحوال اليت تصرح فيها القوانني و ، واملختصني بذلكأمر من احلكام 

 .(548)"باحلبس أو الغرامة مائيت جنيه

 حق اإلستعانة بمحام أمام رجل الضبط القضائي:-

عليه أمام سلطات التحقيق األصلية  األنظمة اإلجرائية اجلزائية رغم النص  هو احلق الذي مل تنشر له القوانني و و        
غري أن االجتاه احلديث و نصوص املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان تفيد أنه جيب اإلستعانة مبحام فور القبض على 

 .(549)ستقصاءاال لو يف مرحلة التحري و الشخص وله أن حيضر معه و

 : حقوق اإلنسان وسلطة الشرطة القضائية في التفتيش:الفرع الثاني

تكفل له القوانني محاية هذه  ، ومتعددة يودع فيها أسراره الشخصيةميارس اإلنسان حياته اخلاصة يف تجاالت         
   ، يقتضي ختويل أجهزهتا القائمة بالتحقيق مكافحة اجلرمية األماكن واألسرار إال أن حق الدولة يف ضبط أمن اجملتمع و

                                                           
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 545( 
تجلة اإلجراءات اجلزائية التونسية، املرجع السابق (  546(

  

  )547 190ياسر حسن كلزي املرجع السابق ، ص  ( 
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 548( 
. 15 الدكتور عوض حممد عوض، املرجع السايق، ص(  549( 
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إمنا مقيد بالقدر الالزم للموازنة بني  اخلاصة إال أن هذا التخويل ليس مطلقا والضبط بعض اإلجراءات املاسة باحلياة  و
 (550).ق يف احلياة اخلاصة من جهة أخرىمقتضيات سلطة الدولة من جهة و إحرتام احل

أحاطت غالبية القوانني اإلجرائية اجلزائية التفتيش بالعديد من الضمانات اليت تكفل عدم التعدي على  لقد        
 يف أضيق نطاق ممكن. احلقوق إال بالقدر الالزم للكشف عن احلقيقة و

و بيان  ،املقارنةالقوانني  نون اجلزائري وتبيان أسبابه و شروطه يف القا لذلك البد من حتديد ماهية التفتيش و        
 الضمانات املقررة حلماية حقوق اإلنسان يف مواجهة إجراء التفتيش.

 ماهية التفتيش: :أوال

إال أنه يف ذلك مساس مباشر  اجلرمية،ال بد من اللجوء إىل التفتيش من أجل الكشف عن احلقيقة وضبط أدلة         
 السرية.حق اإلنسان يف  حبرمة احلياة اخلاصة و

، فهو كذلك إجراء خطري ميس حبقوق اإلنسان اليت تسعى إىل الكشف عن احلقيقة التفتيش من الوسائليعترب         
مباشرة و لذلك جند أن القوانني قد رخصت اللجوء إليه تغليبا للمصلحة العامة على مصاحل األفراد اخلاصة و إحتمال 

 .(551)ةالوصل عن طريقه إىل دليل مادي يفيد يف كشف احلقيق

 التفتيــش:تعريف -1-

إجراء من إجراءات التحقيق  "، و إهتم بذلك الفقــه القانوين و عرفه بأنه : تتناول القوانني تعريف التفتيشمل        
يهدف إىل التوصل إىل أدلة جرمية أرتكبت فعال وذلك بالبحث عن األدلة يف مستودع السر، سواء أجري على شخص 

وسيلة لنإثبات املادي يهدف إىل اكتشاف أشياء خفية أو "أو هو ، (552)"املتهم يف منزلة دون توقف على إرادته 
قد يكون موضوعه شخصا أو مكانا أو  ، وفهو وسيلة إلثبات أدلة ماديةة ، أشخاص هاربني من وجه العدال

، يشمل جسم اإلنسان سواء تعلق يتني األوىل أن التفتيش حبث ماديفهذا التعريف يؤكد على نقطتني أساس ،(553)"شيئا

                                                           
. 195ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 550( 
.107ص  السابق،املرجع  ،الدكتور أمحد فتحي سرور(  551(  

. 292، املرجع السابق ، ص الدكتورة فوزية عبد الستار(   552 ( 

  )553 292، املرجع السابق ، ص الدكتورة فوزية عبد الستار (
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مة األفراد لضبط لكن ينفذ يف مكان إقا األمر مبالبسة أو أمتعته ، أما النقطة الثانية فالتفتيش حبث مادي كذلك و
 أشخاص أو أشياء موجودة يف ذلك املكان وتفيد يف إثبات احلقيقة.

إجراء حتقيق يقوم به موظف خمتص للبحث عن أدلة مادية جلناية أو  "للتفتيش:و هناك تعريف فقهي آخر         
 .(554)"ذلك يف حمل خاص أو لدى شخص وفقا لألحكام املقررة قانونا و جنحة،

يستنتج من هذه التعاريف أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق وبالتايل تقوم به السلطة املختصة ما  و        
كما سبق -يف األحوال اليت خيول فيها القانون لرجل الضبط القضائي، فهو يقوم به بإعتباره عمل إستثنائي  بالتحقيق و

، و فتيش ال يكون إال بصدد اجلرائم ذات اجلسامةكذلك إتفقت هذه التعاريف على أن الت و –اإلشارة إىل ذلك 
اهلدف منه احلصول على أدلة اجلرمية، و أنه ينطوي على مساس حبق األفراد يف أسرار حياهتم اخلاصة، فال ينصرف إىل 

 (555)اإلشياء املعلنة اليت ميكن للكافة اإلطالع عليه.

 سبــب التفتيــش :-2-

، مبعىن أن ضرورة احلصول ائم بقصد الوصول إىل احلقيقةدليل مادي يف حتقيق قسبب التفتيش هو احلصول على         
، إمنا ميثل السبب الذي حيرك السلطة الدليل لدى شخص معني أو يف مسكنهعلى الدليل مع قيام القرائن على وجود 

 .(556)املختصة إىل إصدار قرارها بالتفتيش أو مباشرته

 ألخر،خيتلف نوع هذه اجلرمية من قانون  و اجلسامة،القيام بالتفتيش هو وقوع جرمية على درجته من  فسبب        
 .(557)و البعض األخر جييزها يف اجلنح فقط،فمنهم من حيصرها يف اجلنايات 

اجلرمية ن دليل يف جيب أن يكون سبب التفتيش مشروع ، أي هبدف إىل البحث و التنقيب  يف مستودع السر ع        
، فالتفتيش ال جيوز إجراؤه ري احلصول على الدليل، فإنه يكون باطال، أما إذا مت القيام به لغرض آخر غموضوع التحقيق

                                                           
، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب اجلامعي، القاهرة، سنة التفتيش" الضبط و" اجلنائية يف القانون املقارن الدكتور حممود مصطفي حممود، اإلثبات يف املواد (111)

. 11،ص  1792  
. 119الدكتور أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق، ص   ( 555( 
.79، ص 1792سامي حسين احلسيين، النظرية العامة يف التفتيش يف القانون املصري و املقارن، دار النهضة العربية، القاهرة سنة  الدكتور ( 556( 

. 572عبد اهلل أمحد اهلاليل، املرجع السايق، ص   الدكنور(   557( 
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عليه إذا ختلف  و، (558)األمر مرتوك للسلطات القائمة به  رائه و قانونا إال إذا كان هناك إحتمال العثور على دليل من و
 غري مشروع أعترب عمال ماديا تعسفيا و إعتداء على حقوق اإلنسان اخلاصة . السبب يف التفتيش أو كان سببه

 التفتيــش:طبيعة -1-

ال يدخل يف إجراءات البحث  إتفق الفقه القانوين على أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق اإلبتدائي و        
ذلك أن جوهر التفتيش هو البحث عن أدلة اجلرمية ، فهو من أوامر التحقيق اإلبتدائي األوىل أو مجع اإلمتدالالت ،

كل ما يفيد يف كشف احلقيقة من أجل إثبات إرتكاهبا أو نسبتها إىل املتهم، فإذا مل تكن هناك جرمية  موضوع التحقيق و
      ال يصح قانونا إجراؤه أو إصدار اإلذن به إال لضبط جرمية وقعت بالفعل ويبحث عن أدلة فيها فال حمل للتفتيش و

 .(559)بالتايل ال ميكن إجراء التفتيش لضبط جرمية مستقبلية نسبت إىل شخص معني و و

 التفتيـــش:شــروط -1-

 التاليــة:مرتبـا جلمع آثاره إال إذا توافرت فيه الشروط  ال يكون التفتيش صحيحا و       

 فال وجود لتفتيش يف جرمية مل تقع بعد. فعــال،جيب أن يسبقــه وقوع جرمية  -1
، فال ميكن إنتهاك حرمــة األشخاص و اإلعتداء على حقوقهم اخلاصة بالتفتيش كون اجلرمية على درجة من اجلسامةأن ت -2

 .(560)إمنا جيب أن تكون اجلرمية على درجة من اجلسامة أي جناية أو جنحــة دون املخالفــات مبجرد وقوع أي جرمية و
، ومبوجبها تكون اجلرمية قد نسبت إىل الشخص املراد تفتيشه فمجرد دالئل و قرائن قوية تتيح التفتيشن هنالك أن تكو  -2

 (561)البالغ أو تقدمي شكوى ال يكفي إلجراء التفتيش بل جيب أن تتوافر دالئل قوية على نسبة اجلرمية لشخص معني.
ن، و حىت ال كسحرمة امل ملساس باحلرية الشخصية وحىت تربر مسألة ا احلقيقة،أن يكون اهلدف من التفتيش إظهار  -1

 .(562)يكون التفتيش تعسفيا

 

 
                                                           

. 192ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 558( 
. 255الدكتور حممد عوده اجلبور ، املرجع السابق، ص  ( 559( 
.19املرجع السابق، ص الدكتور حممود مصطفي حممود،  ( 560( 

. 95إبراهيم حامد طنطاوي، املرجع السابق، ص  الدكتور ( 561( 

. 292، ص  1790القاهرة، سنةشرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، الدكتور حممود مصطفي حممود، (  562( 
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 التفتيــش:خصائــص -1-

التفتيش أحد هذه اإلجراءات و الذي يتميز جبملة من اخلصائص جنملها  هناك العديد من اإلجراءات اجلنائية و        
 فيما يلي:

التحقيق اليت تقوم هبا السلطات املختصة بالتحقيق أصال واستثناء رجال الضبط لتفتيش إجراء من إجراءات ا -1
 .(563)القضائي يف احلاالت اليت جييزها القانون

 اإلجبار ، ألنه تعرض قانوين حلرية املتهم الشخصية أو حلرمة مسكنه بغري إرادته و ينطوي التفتيش على اإلكراه و -2
مثل هذا اإلجراء يتخذ من قبل اجلهات املختصة به دفاعا عن حق اجملتمع الذي  ، ألنال حيق له معارضتة رغما عنه و

، لذلك شخص مبوجب القانونانتهكت مصاحلــه بإرتكاب اجلرمية مع اإللتزام مبراعاة الضمانات و احلقوق املقررة هلذا ال
يستوي يف ذلك أن يتعلق اإلجراء  ضاه ودون أمهية لر  فالتفتيش باملعىن القانوين يتخذ دون إعتداد بإدغان من يقع عليه و

 .(564)أو برسائله بشخصه أو مبسكنه
، فهو بذلك إنتهاك قانوين حلق اإلنسان يف اإلحتفاظ بأسراره ق اإلنسان يف حرمة وخصوصية حياتهلتفتيش ميس حبا -2

احلقيقة عند التحقيق يف  لكن جيب أن يكون هذا اإلنتهاك حمددا بالقدر األدىن الالزم لكشف و حرمة حياته اخلاصة ، و
يصوهنا تعترب موضوعا للسر املقصود  جرمية ما وعلى ذلك فإن كل ما حيمله اإلنسان من أشياء أو خيفيها و

 .(565)باحلماية
، فالتفتيش اليعد دليال بذاته عن جرمية وقعت وإمنا ينتج عنه الدليل بحث عن أدلة مادية يف جرمية وقعتالتفتيش ي -

 .(566)ـة احلصول على الدليلاملادي فهو وسيلـ
 محــل التفتيــش و آثــاره :-6-

باألشياء حمل التفتيش هو الشخص أو املكان الذي جيري فيه التفتيش أو عليه، فهو الوعاء الذي حيتفظ فيه املرء         
     أو هو الوعاء الذي حيتفظ فيه اإلنسان باألشياء اليت تتضمن عناصر تفيد يف إثبات اجلرمية  ،املادية اليت تتضمن سره

فالسر الذي حيتفظ به اإلنسان يف ذات نفسه ليس موضوعا للتفتيش و إن كان من املمكن ، (567)ة و تكون له حرم
ل التفتيش تبعا ، و خيتلف حمالرسائلاألماكن و  التوصل له باإلستجواب و يشمل كذلك حمل التفتيش األشخاص و

                                                           
.299، املرجع السابق، ص الدكتور حممود مصطفي حممود، (  563( 

 )564 .22الدكتور سامي حسين احلسيين، املرجع السابق، ص  (
.11الدكتور سامي حسين احلسيين، املرجع السابق، ص  ( 565( 

. 911، ص إبراهيم حامد طنطاوي، املرجع السابق الدكتور(   566( 

.202الدكتور سامي حسين احلسيين، املرجع السابق، ص (  567(  
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، أما إذا كان حقيق، فإذا قام به قاضي التحقيق فيعد حمال للتفتيش كل مكان يرجى من تفتيشه فائدة للتللقائم بالتفتيش
، فاألمر خمتلف متاما ، فلم جتز هلم القوانني إجراء التفتيش إال يف الظروف بالتفتيش أحد رجال الضبط القضائيالقائم 

ال ميتد هذا اإلجراء إىل مراسالتــه  منزله و ، ولتفتيش يف هذه احلالة إال املتهمال يكون حمال ل ستثنائية كالتلبس واإل
 (568).اخلاصة

 األشخــاص:تفتيــش  -أ-
التنقيــب عن دليل اجلرميــة يف جسمــه ، أو مالبســه أو ما حيملــه  "يعرف الفقــه القانونــي تفتيــش األشخــاص بأنــه :       
سان أو تجال ، فالتفتيش ال يعد و كونه البحث املادي الذي ينفذ على جسم اإلناحلصول على الشــئ املراد ضبطــهبقصــد 

 (569)."هذا اجملال ذلك من أجل ضبط أشياء تتوافر دالئل قوته على أهنا خمبأة يف ، واحلماية الذي يصاحبه
   

فالقصد من تفتيش األشخاص هو ضبط األدوات اليت استعملت يف اجلرمية مثل أن يتمكن املتهم من إخفائها أو         
، لذلك جيوز لرجل الضبط اجلنائي القيام به يف إعدامها، لذلك اعترب فقهاء القانون أن التفتيش من مستلزمات القبض

 .(570)أحوال التلبس
مالبسه و أمتعته  أما الشخص كمحل للتفتيش فيشمــل كيانه املادي وكل ما يتصل به ويشمل ذلك جسمه و        

قد ميتد إىل داخل أحشائه، كما  قد يكون التفتيش خارجيا يقتصر على مالبس الشخص، و اليت يف حوزته متنقال هبا و
 .(571)ميتد اىل توابعه و ما حيمل معه

كتفى بالنص على إيشر اىل التفتيش األشخاص و إمنا إذا رجعنا إىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري فإنه مل         
 .(572)من قانون اإلجراءات اجلزائية 12يف املادة  تفتيش املساكن

 يضع قواعد خاصة به مل على تفتيش األشخاص بصفة مستقلة وأما قانــون اإلجراءات اجلنائية املصري فلم ينص        
ففي  "على أنــه  زائيةمن قانون اإلجراءات اجل 11و إمنا ربط بني القبض على األشخاص و تفتيشهــم حيث نصت املادة 

                                                           
. 125، ص ياسر حسن كلزي، املرجع السابق ( 568( 

دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهره و الكتاب اجلامعي، القاهر سنة  ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية،الدكتور حممود جنيب حسين (169)
  . 512، ص  1722

. 21الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 570( 
. 102حممد عوده اجلبور، املرجع السابق، ص  الدكتور ( 571( 

قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.(  572( 
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و أعترب التفتيش يف هذه  ،(573)"األحوال اليت جيوز فيها القبض قانونا على املتهم جيوز ملأمور الضبط القضائي تفتيشــه
 .574قائي ليس تجرد تفتيش و راءات التحقيق الذي يستهدف التنقيب عن أدلة اجلرمية واألحوال إجراء من إج

 ينص قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري على حق موظف الضابطة العدلية يف تفتيش األشخاص إال أن مل        
، وذلك إلرتباط التفتيش عادة بالقبض على املتهم وقد ختصاص من موظفي الضابطة العدليةهذا ال يعين سلب هذا اإل

من قانون أصول  11أجاز القانون ملوظفي الضابطة العدلية القبض على املتهم احلاضر يف اجلناية املشهودة يف املادة 
ءات اخلطرة القبض يعد من اإلجرا "، ذلك أن :يشه بناءا على هذا القبضبالتايل جيوز تفت و ،احملاكمات اجلزائية السوري

، و إذا كان أكثر فائدة منه يف حجز حلرية الشخص و إهدار حلرمته، فهو بذلك أشد خطورة من التفتيش و ينطوي على
 .(575)"ظهور احلقيقة

و هو القبض فال يوجد ما مينع من اللجوء إىل تفتيش املقبوض عليه ألنه أقل  ا القانون مسح باالنتهاك األشدملفطا        
هو األمر الذي سلكه قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين حيث أجاز للمدعي العام يف  و،(576)خطورة من القبض 

أنه خيفي أشياء تفيــد يف  يفتش املشتكي عليه ، وله أن يفتش غريه إذا أتضح من إمارات قوية  "على أنه : 21املادة 
 (577)."كشف احلقيقــة

جتدر اإلشارة هنا إىل أنه إذا كان التفتيش جائزا حيث جيوز القبض فإن العكس غري صحيح فال يشرط التالزم         
حق رجل الضبط  و ، ال يشرط أن يسبق القبض التفتيش ، والتفتيش، فقد يتم التفتيش دون القبض بني القبض و

 .(578)، أما يف غري هذه احلالة فهو غري جائز بوض عليه يقتصر على حالة التلبيسيف تفتيش املقالقضائي 
 المنـــازل:تفتيـــش  -ب-

حتددها  أحاطــت الدساتيــر والقوانيـــن املنازل حبصانه خاصة حتول دون دخوهلــا أو تفتيشهــا إال يف أحوال إستثنائيــة        
    ، تغلب فيها مصلحـــة اجلماعـة يف تعقـب اجلرميـة على مصلحـة الفرد يف اإلستمتاع باهلــدوء القوانني على سبيل احلصر

 .(579)و الطمأنينــة يف منزلــة و احملافظـــة على أسراره الشخصيــة
حرمة املسكن  "القانونــي و تنطلق مجيعهــا من أن :لقد تعددت التعريفــات اليت تناولت مدلول املنزل يف الفقــه         

  "هو كذلك : و، (580)"تستمــد من حرمة احلياة اخلاصة فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفــة دائمــة أو مؤقتــة
                                                           

قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 573(  
. 517الدكتور حممد جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص  ( 574( 

.51الدكتور حممود مصطفى حممود، اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارن" الضبط و التفتيش"، املرجع السابق، ص  ( 575(  

. 517الدكتور حممد جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص  ( 576( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 577(  
. 227، املرجع السابق ، ص الدكتورة فوزية عبد الستار، ( 578( 
.22الدكتور حممود مصطفى حممود، اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارن" الضبط و التفتيش"، املرجع السابق، ص  ( 579( 
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ن األشخاص ليس مباحــا كل مكان مسكــون أو معــد للسكنـي مأهوال كان أم غري ذلك فهو كل مكان خيص شخصــا م
املكــان  "قــد عرف املنزل كذلك بأنه: و، (581)"، بل معــدا بطبيعته لنإقامـــة ليــال و هنارا ملدة طويلــة أو مؤقتــةلجمهــورل

 .  (582)"الذي يأوي إليه اإلنسان ويتخــذه مقرا له سواء كان مسكونا فعــال أم معــدا للسكــن
ني ، ، جتاه متهــم معهو يرمــي للحصول على أدلة معينةالبحــث عن احلقيقــة ، فإن اهلــدف من تفتيــش املنزل هو         

خــص معيــن الكافيــة حنو ش اجتهت فيها الدالئل القويــة و هي على درجة من اجلسامة و ، ويف جرمية حمددة وقعــت فعال
مصلحــة التحقيق و إظهــار ية من أجل حق اخلصوص ، فتفتيــش املنزل ميس باحلرية الشخصية وعلى أنــه مرتكبهــا

 .(583)احلقيقـــة
 و يشرتط لصحة تفتيش املنازل من قبل رجل الضبط القضائي مايلي:        

فمن القوانني من اشرتطت أن تكون  جيب أن يكون رجل الضبط اجلنائي أمام حالة تلبس على درجة من اجلسامة: -
. و قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين يف (584)11 ،12اجلرمية جناية كقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف املادتني 

هناك من القوانني من اشرتطت أن  ، و(586)27/1و قانون أصول احملاكمات السوري يف املادة ، (585) 27/1املادة  
 .(587)21تكون اجلرمية جناية أو جنحة متلبس هبا كما هو احلال يف قانون اإلجراءات اجلنائية املصري يف املادة 

أن يكون هدف التفتيش هو  أن تقوم إمارات قوية على وجود أشياء أو أوراق تفيد يف كشف احلقيقة مبنزل املتهم و-
هو الشرط  الشرط عام سواء كان القائم بالتفتيش رجل الضبط القضائي أو سلطة التحقيق  و هذا ضبط هذه األشياء و

 ،  (588)11، كقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف املادة ني و األنظمة اإلجرائية اجلزائيةالذي نصت عليــه أغلبيــة القوان
 .(590)السوري كذلك  و، (589)أصول احملاكمات اجلزائية األردين قانون من 22و املادة 

                                                                                                                                                                                                 
.112الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص (  580( 

. 152الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 581( 
.221السابق، ص  الدكتور سامي حسين احلسيين، املرجع ( 582( 
. 175ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 583( 
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 584( 

  )585 ( أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق.
  )586  ، املرجع السابق.أصول احملاكمات اجلزائية السوري (
املصري ، املرجع السابق.قانون اإلجراءات اجلزائية  ( 587(  
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. .(  588( 

أصول احملاكمات اجلزائية األردين (  589( 
.   ، املرجع السابق.أصول احملاكمات اجلزائية السوري ( 590( 
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: فليس له يف ذلك أن يكلف أحد معاونينه إال إذا كان بط القضائي بنفسه بإجراء التفتيشجيب أن يقوم رجل الض-
  ضبط األشياء قد مت  حتت نظره و اشرافه خلطورة التفتيش و للحرص على أن جيريه شخص تتوافر فيه ضمانات كافية ،

 .(591)على حسن تطبيق هذا الشرطمن حق حمكمة املوضوع أن تشرف  و

 ثانيا : ضمانات حقوق اإلنسان في مواجهــة إجراءات التفتيــش :
كلها متفقة  القوانني الداخلية و اإلتفاقيات الدولية و الدساتري الوطنية و للحياة اخلاصة حرمة أقرهتا اإلعالنات و        

مساكنهم حصانة يف عدم دخوهلا أو تفتيشها  لألشخاص و و، وصيانتها من أي إعتداء يقع عليهاعلى ضرورة محايتها 
، تفرض هلا الضمانات الكافية لعدم تعسف اجلهات املخولة مثل هذا اإلجراء إال يف أحوال إستثنائية حتددها القوانني و

 الوطنيــة .يف القوانني  املواثيق الدولية و فما هي احلقوق املقررة لنإنسان يف هذا اجملال يف اإلعالنات و
 حقوق اإلنسان في مواجهة إجراءات التفتيش في المواثيق و اإلتفاقيات الدوليــة : -1-

اإلتفاقيات الدولية على ضرورة احملافظة على احلياة اخلاصة على اختالف أشكاهلا و أكدت  نصت اإلعالنات و        
سرة أو املنزل أو ا بشكــل تعسفــي سواء تعلق هذا التدخــل باألعلى توفري احلماية  هلــا وعــدم التدخــل فيها أو التعرض هل

 .(592)عتــهمس ل ما ميكن أن ميس بشرف اإلنسان وك  ، واملراسالت
ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف  و"أنــه:على  12لقــد نص اإلعــالن العلمي حلقوق اإلنسان يف املادة         

مسعته ولكل شخص احلق يف محاية  أو مسكنه، أو مراسالته وال حلمالت على شرفه وحياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته 
 .(593)"القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت

السياسية على عدم التعدي  كما نصت املادة السابعة عشرة من العهد الدولــي اخلاص حبقوق اإلنسان املدنية و        
لتدخل يف خصوصياته أو شؤون وز تعريض أي شخص على حنو تعسفي أو غري قانوين جي ال "على احلياة اخلاصة بقوهلا :

من حق كل شخص أن حيميه القانون ، و غري قانونية متس شرفه أو مسعتــهال ألي محالت  ، أو بيته أو مراسالته وأسرته
 .(594)"اسسمن مثل هذا التدخل أو امل

لكل إنسان  "اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على محاية احلياة اخلاصة بقوهلا:كذلك أكدت املادة الثامنة من         
 مراسالته. مسكنه و حق إحرتام حياته اخلاصة و العائلية و

                                                           
.  57الدكتور حممد جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص  ( 591(  
. 179ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 592(  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 593( 
العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 594( 



140 
 

الجيوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا احلق إال وفقا للقانون ومبا متليه الضرورة يف تجتمع دميقراطي لصاحل األمن -
        منع اجلرائم أو محاية الصحة العامة  مة اجلمهور أو الرخاء اإلقتصادي للمجتمع أو حفظ النظام وسال القومي و

، فهذه اإلتفاقية أجازت املساس يف احلياة اخلاصة يف حاالت معينة (595)"حرياهتم اآلداب أو محاية حقوق اآلخرين و و
محاية احلياة اإلجتماعية  مكافحة اجلرمية فيه و نظامه و ورخائه  هتدف إىل محاية اجملتمع ككل يف سالمته و أمنه و

 للمجتمع.
مل خترج اإلتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان عن سابقاهتا فيما يتعلق حبماية احلياة اخلاصة ، فقد نصت         

 تصان كرامته. على أن : "لكل إنسان احلق يف أن حترتم شخصيته و 11املادة 
يتعرض أحد لتدخل إعتباطي أو تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو منزله أو مراسالته وال أن الجيوز أن -

 يتعرض إلعتداء غري مشروع  على شرفه أو مسعتــه .
و قد أخذ امليثاق العريب  ،(596)لكل إنسان احلق يف أن حيميه القانون من قبل ذلك التدخل أو تلك اإلعتداءات " -

 "ص يف املادة السابعة عشرة على أن :ن ، ولعاملي و اإلتفاقيات الدوليةن باملبادئ الواردة يف اإلعالن احلقوق اإلنسا
     حرمة املسكن ، خصوصيات األسرة وجرمية و تشمل هذه احلياة اخلاصة يعد املساس هبا ، وللحياة اخلاصة حرمتهــا

 . (597)"سرية املراسالت و غريها من وسائل اإلتصال اخلاصة و
فما يالحظ من نص املادة أهنا إعتربت صراحــة على أن املساس باحليــاة اخلاصة جرميـة دون أن حتدد العقوبة         

 ، كوهنا تتطور يوميا يف زمننا هذا.هو أمر صائب الواجبة تطبيقها ، كما وسعت وسائل اإلتصال و
بالتايل ال  ، وحرمتهــا املواثيق على أن للحياة اخلاصة قدسيتهــا و اإلتفاقيات الدوليــة و لقد أمجعت اإلعالنات و        

جيوز التعدي عليها باإلنتهاك أو التفتيش أو التجسس ، مع أن مجع هذه اإلتفاقيات إكتفت فقط باإلشارة إىل وجوب 
 (598)الواجب اإللتزام هبا.بيان كيفية محايتها و اإلجراءات  أوردهتا تجملة دون  التفصيل فيها ، و إحرتام هذه احلقوق و

 حقوق اإلنسان في مواجهة إجراءات التفتيش في القوانين الداخلية :-2-
ضماناته يف قوانينها  شروطه و ، واجلزائية موضوع التفتيش و أحوالهتناولت غالبية قوانني و أنظمة اإلجراءات         

 يف النقاط التالية : الضمانات ميكن إمجال أهم هذه احلقوق و اإلجرائية اجلزائية و
 
 

                                                           

  )595( اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق.
اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 596( 
امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. (  597( 
. 200ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 598(  
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 تحديد السلطة المختصة بالتفتيش:-
، هو حتديد السلطة املختصة به، ليها القوانني عند إجراء التفتيشإن من أهم احلقوق والضمانات اليت تنص ع        
إنتهاك حرمة  إلنسان يف عدمحقوق ا القادرة على املوازنة بني حق اجملتمع الذي يستلزم مثل هذا اإلجراء و املؤهلة و

، ومسحت لرجل الضبط قيق، و اجتهت معظم القوانني إىل حتديد السلطة املختصة بإجراء التفتيش يف سلطة التحمنزله
القضائي تفتيش منزل املدعي عليه استثناء و يف أحوال حمددة على سبيل احلصر ، بل إن بعض القوانني أجارت له 

 . (599)فيها وثائق أو أشياء تتعلق بإرتكاب اجلرميــة  تفتيش منزل غري املتهم إذا إتضح أنه خيفي
ففي قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري خيتص قاضي التحقيق  بسلطة إجراء التفتيش يف األحوال العادية حسب         

من  12و تقوم به السلطـــة القضائيــة يف حالة التلبس باجلرمية حبسب املادة ، (600) قانون اإلجراءات اجلزائيةمن  97املادة 
 قانون اإلجراءات اجلزائية من 15وسع القانون من سلطات الشرطة القضائية يف املادة  و، (601) قانون اإلجراءات اجلزائية

 م.( سلطة التفتيش إىل مسكن شخص غري املته 02 – 22) املعدلة بالقانون رقم ) (602)
، ختتص النيابة العامة بالتفتيش بإعتبارها سلطة التحقيق األصلية و يقوم املصري زائيةيف قانون اإلجراءات اجل و        

 ، أما بالنسبة ملأموري الضبط القضائي فبعد صدور احلكم بعدم دستورية املادة بذلك قاضي التحقيق يف حاالت خاصة
، أصبح مأمور الضبط القضائي ممنوعا من  (604)من الدستور املصري 11ملخالفتها للمادة  (603)ق إ ج مصري من 19

، إىل 90)املواد من ال جيوز هلم القيام بالتفتيش إال بناء على إنابة سلطة التحقيق  تفتيش املنازل بناء على حالة التلبس و

 .(605)صرياملمن ق إ ج  (200
قد حصر قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري سلطة التفتيش بقاضي التحقيق يف األحوال العادية سواء           

، قبل القيام مبثل هذا مقيد بإقامة الدعوى العامة أمامهكانت اجلرمية مشهودة أم غري مشهودة جناية أم جنحة إال أنه 
ي التحقيق ممنوع من القيام بأي إجراء ما مل تقم الدعوى العامة اإلجراء ، ذلك أنه إذا مل تكن اجلناية مشهودة فإن قاض

 .(606)لديه فإذا أقيمت كانت سلطاته واسعة جدا

                                                           
. 200ياسر حسن كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 599( 
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 600( 
اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.قانون  ( 601(  
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 602(

 

 األوراق اليت ملأمور الضبط القضائي فيه حالة التلبس جبناية أو جنحة تفتيش منزل املتهم وتضبط فيه األشياء و»اة غأ.م. ج مصري املل 19تنص املادة  ( 611)
، املرجع السابق.«يف كشف احلقيقة، إذا اتضح له من إمارات قوية أهنا موجودة فيه  تفيد    

، املرجع السابق.«للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا و ال تفتيشهــا، إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانون » من الدستور املصري: 11تنص املادة  ( 604( 
ملرجع السابق.قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، ا ( 605( 
 )606 . 111،ص 1729الدكتور عبد الوهاب حومد، أصول احملاكمات اجلزائية، الطبعه الرابعة، املطبعة اجلديدة، دمشق سنة  (
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مسح  ج سوري( و.م.أ 22سلطة إجراء التفتيش للنائب العام ) أصول احملاكمات اجلزائية السوري قانون و منح         
كذلك إذا  ، وج سوري(.م.أ 11لبعض موظفي الضابطة العدلية بالقيام بتفتيش منزل املدعي عليه يف اجلرم املشهود ) 

 .607ج سوري(.م  .أ 12 طلب صاحب بيت التحقيق يف جرمية و قعت يف بيتة و إن مل تكن مشهودة )
 22 ،22تحقيق هي املدعي العام حبسب املادتني) أما يف قانون أصول احملاكمات األردين فالسلطة املختصة بال        

 .(608)ج أردين( يف اجلرم املشهــود.م  .من أ
 حضور بعض األشخاص إجراءات التحقيــق :-

أنظمــة اإلجراءات اجلزائية إشرتاط حضور بعض األشخاص إجراءات التحقيق و  من احلقوق اليت تقررها قوانني و        
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على حضور الشخص الذي يشتبه يف أنه ساهم يف  15تنص على ذلك املادة 

، فإن ضابط الشرطة ر عليه احلضور وقت إجراء التفتيشارتكاب اجلناية فإنه جيب أن حيصل التفتيش حبضوره ، فإذا تعذ
هاربا يستدعي ضابط الشرطة القضائية حلضور إذا إمتنع عن ذلك أو كان  ، ولــزم بأن يكلفــه بتعني ممثل لهالقضائية م

يلجأ إىل نفس اإلجراء  إذا كان املطلوب تفتيشه شخصا  تلك العملية شاهدين من غري املوظفني اخلاضعني لسلطته و
 (609)آخر يشتبــه بأنه حيوز أوراقا أو أشياء هلا عالقة باألفعال اجلرمية .

، كلما أمكن حبضور املتهــم أو من ينيبه عنه حيصــل التفتيــش"ى أن : ج مصري عل.إ من ق. 51كما تنص املادة         
يكون هذان الشاهدان بقدر اإلمكان من أقاربه البالغني أو القاطنني معه  إال فيجب أن يكون حبضور شاهدين و ذلك و

 .(610)"باملنزل أو من اجلريان و يثبت ذلك يف احملضر
ج سوري على أن جتري معامالت .م  .أمن ق. 21يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري إشرتطت املادة  و        

 .(611)إال فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام التفتيش أمام وكيل املتهم أو أمام اثنني من أفراد عائلته، و
 و ،ج سوري.م .أمن ق. 21منــه هو ذاته نص املادة  21ل احملاكمات اجلزائية األردنــي فنص املادة صو أما قانون أ       

 .(612)بالتايل إشرتط ما اشرتطه القانون السوري يف احلضور
 
 

                                                           
قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق.  ( 607( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية اإلردين، املرجع السابق.(  608( 

اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.قانون  ( 609(  
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 610( 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق  (  611( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق.(  612(  
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 التفتيــش:تحديد موعــد إجــراء -
إجراء التفتيــش وقد حدد ت بعض قوانني من احلقوق املقررة لنإنســان عند تنفيــذ إجراءات التفتيــش حتديد وقت         

من قانون اإلجراءات اجلزائية  19من ذلك ما نصت عليه املادة  و أنظمة اإلجراءات اجلزائية وقت إجراء تفتيش املنازل و
وال معاينتها قبل الساعة اخلامسة صباحا  ال جيوز البدء يف تفتيش املساكن أو" (02-22) اجلزائري املعمولة بالقانون رقم

 .(613)"بعد الساعة الثامنــة مساءا
ال ميكن الشروع يف تفتيش املنازل أو معاينتها قبل السادسة "من م،ج املغربية تنص على أنه :  12ــذلك املادة ك  و        

بعد الساعة التاسعة ليال، إال إذا طلب ذلك رب املنزل أو وجهت استغاثة من داخلــه أو يف احلاالت  صباحا و
 (614)".نائية اليت ينص عليها  القانون ، غري أن العمليات اليت ابتدأت يف ساعة قانونية ميكن مواصلتها دون توقفاإلستث

 السوري احملاكمات اجلزائية األردين و صولقانــون أ ات اجلنائية املصري و يشــر إىل هذا احلــق قانون اإلجراءمل و         
 .(615)إال أن نظام خدمة الشرطة يف سوريا منع التفتيش ليال

 : بطــالن اإلجــراء المخالــف للقانــون-
رتبت بعض القوانني على خمالفــة إجراءات التفتيــش املقررة قانونا جزءا إجرائيــا يتمثــل يف بطــالن اإلجــراء املخالف         

منها، و باألخص اليت نصت على ضمان محاية احلرية خصوصا اإلجرائية  القوانني وللقواعد األساسية اليت تفرضهــا 
 .(616)الشخصية
من قانــون اإلجراءات اجلزائيــة اجلزائري على أنه إذا تراءى لقاضــي التحقيــق أن اجراء من  102فقد نصــت املادة         

فة اإلهتام باجمللس القضائي بطلب إبطــال هذا إجراءات التحقيق مشوب بالبطالن فعليه أن يرفع األمر لغر 
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بأن يرتتب البطالن على أي خمالفــة  107و أضافت املادة  ،617«اإلجراء...

 .(618)لألحكام اجلوهرية

                                                           
املرجع السابق.، قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 613( 
تجلة األحوال اجلزائية املغربية، املرجع السابق(  614( 
. 100ياسر كلزي ، املرجع السابق ، ص  ( 615( 
. 125الدكتور حممد عياد احلليب، املرجع السابق، ص  ( 616( 

قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 617( 
املرجع السابق.قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري،  ( 618(  
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إىل  221أما يف قانون اإلجراءات اجلنائيــة املصري فقد جاءت النصوص عامة تبني قواعد البطالن يف املواد )         
لزوم إعادته مىت أمكــن  ( و يرتتب على البطالن يف القانون املصري بطالن مجيع اآلثار اليت ترتتب عليه مباشرة و221
 .(619)ذلك

جلزائية السوري مل يتضمن نظرية عامة لبطالن اإلجراء غري أنه ذكر بعض حاالت أما يف قانون أحوال احملاكمات ا        
من  20البطالن كبطالن كل حتشية أو شطب أو إضافة غري مصادق عليها يف حمضر التحقيق وهو نصت عليه املادة 

قاضي االحالة أو مل يتضمن و كذلك بطالن قرار اإلهتام إذا مل يوقع عليه ، (620)قانون أحوال احملاكمات اجلزائية السوري
فالقانون  ،(621)من قانون أحوال احملاكمات اجلزائية السوري 151خالصة مطالبة النيابة العامة يف املادة  إسم القاضي و

السوري يقر بالبطالن من حيث املبدأ إال أنه جاء صامتا ازاء عدم مراعاة موظفي الضابطة العدلية للقواعد اإلجرائية 
 (622).ض و التفتيشاملتعلقة بالقب

ن دخول املنازل دون أن تتوافر الشروط الالزمة ملثل هذا اإلجراء يعد عمال تعسفيا من شأنه أن يفسح اجملال إ        
  عتباره مس باحلرية الشخصية للفرد من دون إذن قانوين.إ، بالقائم بهضد شكوى لرفع 

ية أثناء ممارسة للمشتبه فيه عند هذا احلد، فأعضاء الشرطة القضائرص على توفري ضمانات حقيقية ال يقتصر احل        
اسبون عن طريقة أداء وظيفتهم، و بذلك يكنون مسؤولني عما يصدر عنهم من تصرفات مسؤولية مهامهم يسألون و حي

تبني  تنظيمها و والتنظيمية اليت حتدد مهامها  تأديبية، باعتبارهم خيضعون هليئة حتكمها مجلة من النصوص القانونية و
ه أو ارتكابه قررة لكل موظف أخل بواجباته بتقصري ، كما تتضمن هذه النصوص جزاءات تأديبية ماملسار املهين ألعضائها

تسند مهمة توقيع هذه اجلزاءات اىل السلطات الرئاسية  تكيفه على أنه جرمية تتطلب املتابعة القضائية، و خلطأ ال ميكن
االنذار، التوبيخ، التوقيف املؤقت عن مثال عن هذه اجلزاءات  تتناسب مع اخلطأ املرتكب، واليت يتبعها املوظف و 

مثال  هناك مسؤولية جنائية يف حالة اذا ما ارتكب أعضاء الشرطة القضائية  جرمية، و العمل، الفصل النهائي ...، و
من مخس  اىل عشر سنوات اذا أمر  بالسجن املؤقت"يعاقب املوظف :من ق.ع.ج  بقوهلا 109نصت املادة ذلك ما 

هناك نوع أخر من  ، و(623)بعمل حتكمي أو ماس، سواء باحلرية الشخصية للفرد أو باحلقوق الوطنية ملواطن أو أكثر"
ضررا بالضحية، و هنا يستوجب  ذا أحلق أحد رجال الضبط القضائيهو املسؤلية املدنية يف حالة ما إاملسؤولية، و 

مرتكب  ":من ق.ع.ج بقوهلا10هو مانصت عليه املادة  التعويض سواء من مرتكبها شخصيا أو من طرف الدولة، و
                                                           

قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 619( 
قانون أحوال احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق. ( 620( 
قانون أحوال احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق. ( 621( 
.  521الدكتور حممد عوده اجلبور، املرجع السابق،ص  ( 622(

 

.، املرجع السابقالعقوبات اجلزائري قانون(   623( 
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كذلك الدولة على أن يكون هلا حق الرجوع  مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية و 109اجلنايات املنصوص عليها يف املادة 
 .(624)على الفاعل"

 : القواعد اإلجرائية لحماية حقوق اإلنسان في مرحلة التحقيق اإلبتدائي:الثانيالمبحث 
لة اإلستدالل فإننا يف هذا القواعد اإلجرائية حلماية حقوق اإلنسان يف مرحاملبحث األول بعد أن تناولنـا ىف         

سوف نتطرق إىل حقوق اإلنسان و الضمانات الواجب توافرها له خالل مرحلة التحقيق اإلبتدائي و اليت تعترب  بحثامل
 أهم مراحل الدعوى اجلزائية.

 : ماهيــة التحقيــق اإلبتدائــي :المطلب األول
، فاهنا متر مبرحلة ابتدائية يتم فيها مجع األدلة  اأن تطرح الدعوى اجلزائية أمام قضاء احلكم ليقول كلمته فيهقبل         

 ذلك متيزا هلا عن مرحلة التحقيق النهائي. هذه املرحلة يطلق عليها مرحلة التحقيق االبتدائي، و و متحيصها، و
اسا ل القضائية، الىت تباشرها أسمرحلة التحقيق االبتدائي هى أوىل مراحل اخلصومة اجلنائية، و هي من األعما       

يتم هبا نشوء اخلصومة القضائية و حتيك  ستثناء، وقد يقوم هبا غريها إ هى النيابة العامة، و حدى السلطات القضائية وإ
 .(625)الدعوى اجلنائية 

التنقيب عن خمتلف األدلة اليت  التحقيق االبتدائي مرحلة تستهدف الكشف عن احلقيقة يف الدعوى اجلزائية و        
ألن هذا التنقيب يتطلب إختاذ إجراءات تستهدف  ، وصالحية عرض األمر على القضاء معرفة احلقيقة وتساعد على 

موضوعية كان البد من اسناد تلك املهمة إىل جهة مؤمتنة على  البحث عن األدلة اليت تفيد يف كشف احلقيقة يف حياد و
 . (626)حريات الناس ومقدساهتم و إحاطتة بالضمانات اليت يلزم إحرتامها

 :نطاقه و أهميته و : التعريف بالتحقيق اإلبتدائيالفرع األول
 :التحقيق اإلبتدائيعريف ت :أوال

نظرا خللو التشريعات من تعريف التحقيق االبتدائي، تاركة ذلك للشراح و الفقهاء من أهل القانون، لذا وجدت         
 ن اختلفت يف طريقة صياغتها.    ق االبتدائي تتشابه يف مضموهنا و إتعريفات كثرية للتحقي

                                                           
.، املرجع السابققانون العقوبات اجلزائري ( 624( 

.211سابق، ص الرجع املالدكتور أمحد عبد احلميد الدسوقى، (   625( 

. 91الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 626( 
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ون و ختتص تجموعة اإلجراءات اليت حيددها القان "يعرف الدكتور حسن جوخدار التحقيق اإلبتدائي بأنه :        
، يف حماولة الوصول إىل دليل اإلثبات من تجموع ما حتصل لدى هذه السلطات من أدلة تكفي مبباشرهتا سلطات معينة
 . (627)"بشكل مقبول لكي تصبح جاهزة للمحاكمة ألن تكون القضية معدة

تجموعة االجراءات اليت تباشرها السلطات املختصة قبل احملاكمة بقصد الوصول اىل " :يعرف كذلك على أنه و         
 .(628)احلقيقة عن طريق التثبت من األدلة القائمة على ارتكاب اجلرمية و نسبتها اىل فاعل معني"

تجموعة من اإلجراءات تستهدف التنقيب عن األدلة يف  شأن جرمية  "الدكتور حممود جنيب حسن بأنه :و يعرفه         
 .(629)"ارتكبت وجتميعها مث تقديرها لتحديد مدى كفايتها إلحالة املتهم إىل احملاكمة

للتحقيق يف مدى صحة "نشاط اجرائي تباشره سلطة قضائية خمتصة  :كما يعرفه الدكتور عبد اهلل أوهايبية بأنه        
االهتام املوجه بشأن واقعة جنائية معروضة عليها، من طرف النيابة العامة، للبحث  عن األدلة املثبتة للتهمة و البحث عن 

 .(630)اجملرمني املتهمني هبا"
قوع اجلرمية و و يعرفه البعض اآلخر بأنه إجراء يقصد به تعزيز األدلة وجتميعها للتحقق من كفايتها يف إثبات و         

 (631)نسبتها إىل مرتكبها وجود وجه إلقامته.
ي، وحيت يكون صحيحا البد أن ميارس من طرف جهة منحها من هذه التعريفات نستنتج أن التحقيق االبتدائ        

كإجراء من ون و إال يفقد االجراء صفته  القانون سلطة التحقيق، كما جيب أن يتم اجراؤه وفقا للشكل الذي حدده القان
جراءات التحقيق حيت و لو مت أمام سلطة التحقيق، وجيب أن يكون اهلدف من التحقيق هو البحث عن األدلة  اليت إ

 تساعد يف الكشف عن احلقيقة.
، وقد وصف ملرحلة اليت تسبق مرحلة احملاكمة، وهي ااملرحلة األوىل للدعوى اجلزائية ثل التحقيق اإلبتدائيمي و        

، إمنا تجرد ل يف الدعوى باإلدانة أو الربائة، ليس من شانه الفصن غايته التمهيد ملرحلة احملاكمةالتحقيق بأنه إبتدائي أل
  .(632)جتميع العناصر اليت تتيح لسلطة أخرى الفصل بالدعوى اجلزائية

                                                           
. 12الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص ( 627( 

.7تأليف سعد بن سلمان العتييب، مرجع سابق، ص  ( 119)  

.7تأليف سعد بن سلمان العتييب، مرجع سابق، ص  ( 629( 
.221الدكتور عبد اهلل أوهايبية، املرجع السابق،ص (   630( 

. 271، ص 2012سنة  الدكتور عبد الستار سامل الكبيسي، ضمانات املتهم قبل و أثناء احملاكمة، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، ( 631( 
.122الدكتور حممد جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 632( 
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بني إقامة الدعوى أو توازن بعد ذلك ، بأن سلطة التحقيق تقوم بتجميع األدلــة لو يتميز التحقيق اإلبتدائي            
يتابع احملقق مجع األدلة بعد إقامة الدعوى أمامه ليوازن بني أحالة الدعوى إىل احملاكم أو عدم  و ،عدم إقامتها

 .(633)إحالتها

 أهميــة التحقيــق اإلبتدائــي ::ثانيا
التحقيقات اإلبتدائية اليت قامت هبا سلطة التحقيق، تتأتى أمهيــة التحقيــق اإلبتدائي من كون األحكام تبين على         

من حتقيقات جتيئ بعد فرتة طويلة قد تولد  ،بتدائية تتخذ فور إرتكاب اجلرمية، فتكون أدعى لنإطمئنانألن التحقيقات اإل
تحقيق إحتمال إمتداد العبث إليها وهي أمر يدعو إىل توفري ضمانات للمدعي عليه يطمئن معها إىل أن إجراءات ال

 . (634)اإلبتدائي تتخذ يف حيدة تامة و أن حريته يف نواحيها كافة ال متتد هلا يد املساس إال يف حدود القانون 
ة على ، بكونه مرحلة حتضريية للمحاكمة ، إذ يكفل أن تعرض الدعوى اجلزائيو تبدوا أمهية التحقيق اإلبتدائي        

 التحقيق اإلبتدائي إكتشاف األدلة قبل إحالة الدعوى إىل احملكمة و استظهارمن شأن  ، والقضاء وهي معدة للفصل هبا
، فعلى ضوء التحقيق اإلبتدائي تستطيع احملكمة أن تنظر يف الدعوى، وقد اتضحت قيمتها واستبعاد األدلة الضعيفة

 .(635)العدالة عناصرها وتكشفت أهم أدلتها ، فيدعم ذلك اإلحتمال يف أن يأيت حكمها أدىن إىل احلقيقة و
يضاف إىل ذلك أن األدلة اليت تقدم للمحكمة عند إحالة الدعوى اجلزائية هلا ، يتم جتميعها يف مرحلة التحقيق         

 .(636)اإلبتدائي يف الوقت املالئم أي بعد إرتكاب اجلرم مباشرة 
و للتحقيق اإلبتدائي أمهية كذلك يف أنه يكفل أال حتال إىل احملكمة غري احلاالت اليت تتوافر فيها أدلة كافية تدعم       

إحتمال اإلدانة، ويف ذلك توفري لوقت القضاء وجهده ، وصيانة إلعتبار املدعي عليه من أن ميثل أمام القضاء إذا كانت 
 .637األدلة هذه غري كافية

 ،ذلك يصون حقوق املتهمك  مــن احملاكمة العادلة للفرد، ويــة التحقيق اإلبتدائي تأيت من ثنائية غرضــه ، فهو يضفأمه     
 بذلك تستبعد مفاجآت العدالة يف مرحلة احملاكمــة  . و

 نطــاق التحقيـــق اإلبتدائــي : :ثالثا
يقــوم احملقــق جبميــع أعمــال التحقيق اإلبتدائي اليت يرى بأهنــا ضرورية لكشف احلقيقة طاملــا أهنا كانت مشروعــة      

ومتفقــة مع القانــون ملا كان التحقيق اإلبتدائي مرحلة سابقة ملرحلة احملاكمــة ، فهو يهدف  إىل تزويد القاضي بالعناصر 
                                                           

. 12الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص (  633(  
. 92الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  ( 634(  
.  17الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص ( 635( 
)636 . 92الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  (

 

122الدكتور حممد جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 637( 
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على ذلك فإن  و ،حلكم الذي يكشف عن احلقيقة ، بشأن اجلرمية ونسبتها إىل املدعي عليهاليت متكنه من إصدار ا
    التحقيق اإلبتدائي مرحلة هامة هتدف أال حيال من الدعاوي إىل احملاكم إال ما كان قائما على سند قوي من الوقائع 

 .638احلقيقة ونسبتها إىل املتهمو القانون ، حبيث يشمل مجيع اإلجراءات اليت هتدف إىل الكشف عن 
ال تقتصر مهمة احملقق على الوقائع اليت تؤيد اإلدعاء ضد املتهم بل من املفروض ، أن تشمل الوقائع اليت قد تبعد  و     

، فيقدم للقضــاء صورة كاملة لعناصر الدعوى سواء ما كان متثل أدلة ملصلحته عنه أو تنفي مسؤوليته أو ختفف منها و
لنفسيته  التحقيق اإلبتدائي دراسة لشخصية املتهم و كذلك  و يشمل، مصلحــة املتهــم أو ما كان يف مصلحتــه منها ضد

 . 639حتديد العقوبة املناسبة له  و حلالته االجتماعية، بقصد معرفة الظروف الىت دفعته اىل ارتكاب اجلرمية و
كذلك من الناحية  ، وقوعهــا و نسبتهــا إىل شخص معنيث و ، من حيجه اجلرمية من الناحية القانونيةفاحملقق يوا     

 .640النفسية لدراسة شخصية مرتكبها و العوامل املؤثرة فيها لتحقيق تفريد العقاب
للمحقق أن يباشــر إجراءات التحقيــق بنفســه وله أن ينتدب غريه يف مباشــرة بعضهــا بشرط أن يكون ذلك حتت        

، ألنه قد يرتتب على بعض تلك اإلجراءات خرق حقوق أساسية لألفراد كحرمة املسكن القانونيف حدود  إشرافه و
 . 641واحلرية الشخصية وسرية املراســالت 

ميلــك احملقق إصدار بعض القرارات أثناء التحقيق كالفصـل يف طلبات إخالء السبــيل بكفالــة يف احلاالت اليت         
إصــدار قرار الطعــن باملتهــم أو ب ،التحقيق اإلبتدائي التصرف فيهكما يشمــل   ة،األشيــاء املضبوطــميلك هبا ذلــك و إعادة 

و باختصار فإن نطاق التحقيق اإلبتدائي يشمــل كل إجــراء ضروري لكشف احلقيقة بشأن ارتكــاب  ،مينــع احملاكمــة فيــه
 .(642)صيلــة عمل احملقق بالتثبــت من توافر أدلة قانونية مكتملــة العناصر، حبيث ميثل حجلرمية و نسبتها إىل املدعي عليها

 الحــاالت التي يكــون فيهــا إجــراء التحقيـــق وجوبيــا : :الفرع الثاني
هي املرحلة السابقة علي دخول الدعوى اجلزائية يف حوزة قضاء كما سبق القول فان مرحلة التحقيق االبتدائي         

، ألن األمر خيتلف باختالف الدعاوى اجلزائيةاحلكم حيث يتم الفصل فيها، اال أن هذا القول ال يسري على مجيع 
 األحوال التالية : وجوبيــا يف ات املقارتةالتشريــع أغلب يكون التحقيــق اإلبتدائي يف و عموما اجلرائم، جنايات أو جنح،

 

 
                                                           

. 91، املرجع السابق ، ص حممد الطراونة الدكتور ( 638( 
.95، املرجع السابق ، ص حممد الطراونة الدكتور ( 639( 
. 902اجلزائية، املرجع السابق، ص الدكتور أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات  ( 640( 
.121الدكتور حممد جنيب حسين، املرجع السابق، ص ( 641(  
. 91سابق ، ص الرجع املحممد الطراونة ، الدكتور  ( 642(  
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 في الجنايــات عمومــا : -
      أكده املشرع اجلزائري يف املادة السادسة  هو ما و يف مجيع مواد اجلنايات،يتم التحقيق االبتدائي جيب أن          

 .(643)حقيق االبتدائي وجويب يف مواد اجلنايات..."الت" :األوىل من ق.ا.ج.ج بقوهلا الستون الفقرةو 
هذا ما يستخلص من نص  يكون التحقيق إلزاميــا وعلى درجتيــن إذا كانت اجلرمية املرتكبة تشكل جرما جنائيــا و        
... إذا تبني للمدعي العام أن الفعل يؤلــف جرما جنائيــا ... يرسـل  "ج األردين اليت جاء فيها .إ.من ق 122املادة 

إذا وجد النائب العام قرار الظن يف حملــه يقرر إهتــام املشتكي عليه بذلك اجلرم و  إضبارة الدعوى إىل النائب العام ، و
 .(644)"يعيد إضبارة الدعوى إىل املدعي العام ليقدمها إىل احملكمــة ذات اإلختصــاص حملاكمتــه

ال خيتص القضاء  و العامة،ىل النياية يف مجيع اجلرائم إفقد خول سلطات التحقيق االبتدائي صري املشرع املأما         
و قد نصت  ،(645)سلطة التحقيق األصلية يف الدعوى اجلنائيةبالتحقيق اال على وجه عارض، ألن النيابة العامة هي 

نايات طبقا لألحكام املقررة يف مواد اجلنح واجل "... تباشر النيابة العامة التحقيق: من ق.ا.ج.م على أنه 177املادة 
ختصاصات متعددة فهي جتمع بني سلطة الضبط القضائي ابة العامة وفقا للقانون املصري إفللني ،(646)"ي التحقبقلقاض

 .(647)و التحقيق االبتدائي و االهتام و االشراف على التنفيذ العقايب
 روف معينة، األمر الذي يستلزم إجراء التحقيق فيها.ظاليت تصاحبها  :في بعض الجنح -

 حمايــة حقــوق اإلنســان في مرحلــة التحقيــق اإلبتدائــي :: ضمانــات المطلب الثاني
    ميكــن تقسيــم ضمانــات محايــة حقوق اإلنســان خالل مرحلــة التحقيــق اإلبتدائي إىل نوعيــن ضمانات عامــة         

 أخرى خاصــة  و
 مرحلـــة التحقيـــق  اإلبتدائــي :: الضمانات العامــة لحمايــة حقوق اإلنسان في الفرع األول

، ل يف التهمـــة املنسوبـــة إليهإن التحقيــق اإلبتدائــي يهدف أساسا إىل مجع األدلــة إلحالــة املتهم إىل احملكمــة للفص       
مبراعاة ضمانات للمتهم  التحقيــق الذي يتــم قبــل احملاكمــة يفتــرض فيه توخــي التكافؤ املناسب بني أطراف اخلصومــة و

ســا مع تلــك انيات و املوارد اهلائلــة ، قياالنيابة العامـة( ذات اإلمكاملمثل للدولة ) العاجــز عن مواجهة وسائــل اإلدعــاء
 تتحقق الضمانات العامــة للمتهــم يف اآلتــي : اليت لدى املتهم و

                                                           
  قانون اإلجراءات اجلزائيةاجلزائري، املرجع السابق.   (611)

قانون اإلجراءات اجلزائية األردنــي، املرجع السابق .  ( 644( 
,212أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص  الدكتور  ( 645( 

قانون االجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق.(   646( 
,212أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص  الدكتور(   647( 
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  التحقيــق:ضمــــان حيــدة سلطــة -1
يقصـد بذلك إتصــاف هذه السلطــة بعــدم اإلحنيــاز والتجرد أثناء مباشرهتــا إلجراء التحقيق فال متيــل ألحــد         

اما  أطراف اخلصومــة و التزامهــا يف سلوكهــا بإنتهــاج السبــل املشروعــة أثنــاء مجعهــا األدلة كإهتمامهــا مبصالــح الدفــاع مت
أن يكون سلوكهــا يف التحقيــق بعيــدا عن كل ما  ، وئــل القانونيــة املتاحــة لــهدعاء و عدم ختطــي الوساكإهتمام مبصالــح اإل

، و يلحق البطالن لك فإن سلطة التحقيق تفقد حيادهابعكس ذ ، وخلفيــات ضد املتهم أو لصاحلــه لديهــا من
 (648).بإجراءاهتــا
، إذ أن استقامــة اإلبتدائي ترجع إىل احملقق نفسه لعــل أهم ضمانــة حلمايــة حقوق الفرد يف مرحلة التحقيق         

، الذي يتمتع بقدر كاف من عن إختيار احملقق النزيه احملايدالتحقيق وحياده ومدى إضهاره للحقيقة يتوقفان قبل كل شئ 
تتوىل مهمــة التحقيق اإلبتدائي سلطة حمايدة يتوافر فيها من اخلصائص ما يبعث عليه جيب أن  ، وستقاللاال الكفاءة و

و تقتضي احليدة ضرورة ، (649)على اإلطمئنان إىل جانب عنايتها بتحقيق دفاع املتهم كما تعين بأدلة اإلدعاء أو اإلهتام 
إىل أساليب و سبل ال جيوز إناطة  الفصل بني سلطة اإلهتام وسلطة التحقيق كون إجراءات مجع األدلة تتطلب اللجوء

القيام هبا إىل جهة املالحقة و اإلدعاء حىت ال يساء إستخدامها أو يلجأ إليها عن هوى أو بتأثري رأي مسبق أو فكرة 
و من جهة أخرى فاذا مجعت النيابة العامة بني سلطيت االهتام و التحقيق فإهنــا تصبــح خصمــا وحكمــا يف آن ، موهومــة

د واخلصم ال ميكـن أن يكون حمايــدا أو عادال ، كما أن ختويل النيابــة العامــة سلطــة التحقيق إىل جانــب سلطــة اإلهتام واح
سناد التهمــة مما قد يدفع إىل عدم حتقيق دفاع املتهــم فتضيع معامل للجرمية كانت تؤدي إىل إجيعلهــا ذات مصلحــة يف 

 .(650)براءتــه
التحقيق و حجتهم يف ذلك  الفصل بني سلطيت اإلهتام و بإىل موقف الفقه فهناك من يرى وجو لكن إذا رجعنــا         

مهمــتها الوصول إىل احلقيقــة فهى ال حتيل املتهم إىل  براءة الربئ و أن النيابة العامة خصم عادل يهمها إدانة اجملرم و
متحيص األدلة و تفنيدها أما إذا رأت غري ذلك فهى اما أن تأمر حبفظ  احملكمة إال بعد التثبت من إقرتافه للجرمية و

 .(651)الدعوى أو تصدر قرار باألوجه إلقامــة الدعوى حسب األحوال

                                                           
. 100الدكتور عبد الستار سامل الكبيسي، املرجــع السابق ، ص  ( 648( 
122املرجع السابق، صالدكتور حممد جنيب حسين،  ( 649(  
. 92حممد الطراونــة ، مرجع سابق ، ص الدكتور  ( 650( 
.125الدكتور حممد جنيب حسين، املرجع السابق، ص ( 651(  
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ال حييز للنيابة العامة القيام بإجراء  إال أن الرأي الراجع هو الذي يقصر التحقيق اإلبتدائي على قاضي التحقيق و        
يق إال على سبيل اإلستثناء أو إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك وهذا ليس إحنيازا للقاضي ، إمنا من إجراءات التحق

 . (652)ستقالل و مها ال يتوفران لعضو النيابة العامة اال إستنادا إىل أن القاضي سيتمتع باحليدة و
يتوىل قاضي الصلح مهام املدعي العام يف  أما يف التشريع األردين فتوىل النيابة العامة سلطة التحقيق األصلية و        

، كما يباشر أعضاء الضابطة العدلية مهام املدعي العام يف حالة اجلرم املشهود أى اكز اليت ال يتواجد فيها مدع عاماملر 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية  12/22/21/12/51 ) املواد يأخذ املشرع األردين باجلمع بني السلطتني

 .(654)من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين( 11/11)بعكس املشرع اللبنانــي (653)األردين(
 ضمانــة حضور المتهم التحقيــق اإلبتدائــي : -2

       ، ألنه يبعت الثقة لتحقيق اإلبتدائي يف حضور اخلصوم، مباشرة اضمانات العامة للتحقيق اإلبتدائيمن ال        
، ألن مجيع ا إذا كان هلم إعرتاض عليه أم الفيم ، وحهــم الفرصة ملعرفة سري التحقيقمين نفوسهم وو اإلطمئنان يف 

   ، ة حضور املتهــم إجراءات التحقيقذلك جيمـع الفقه على ضرور ك  و، أطراف الدعوى اجلزائية كانوا حاضرين للتحقيــق
لكن إذا قررت سلطـة التحقيق منع اخلصوم من احلضور يف غري احلاالت املستثناة بنص القانون ، فإن هذا املنع يؤدي  و

 .(655)إىل بطالن التحقيق اإلبتدائي إال إذا تنازل اخلصوم على هذا احلــق 
 ضمانــة سريــة للتحقيــق اإلبتدائــي : -2

، األمر الذي إقتضى مجع التحري سرية و غري علنية ظل نظام التنقيب و تكون مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف        
غري أن التشريعات احلديثة حاولت التوفيق بني مصلحة املتهم يف حضور  ،عيدا عن اجلمهور ويف غيبة اخلصوماألدلة ب

 .(656)مصلحة الدولة يف مجع األدلة وصوال إىل احلقيـــقــة التحقيق و
، فانقسم هــور يف حضور التحقيق اإلبتدائييف العصر احلديث حول إمكانية إتاحة الفرصــة للجم قد ثار اخلالف         

معارض فذهب الرأي األول إىل أنه يتعني أن جيري التحقيق يف عالنية مثل إجراءات احملاكمة و ذلك  الفقه بني مؤيد و
العالنية يرتتب عليها معرفة احلقيقة دون تشويه وأنه ال أن  إستنــادا إىل أن اإلعالم باحلقائق هو حق جلميع املواطنني و

 .(657)يوجد ما يسمى بالسرية ألن كثريا من أسرار التحقيق يتسرب من خالل املتصليــن به

                                                           
. 92الدكتور حممد الطراونــة ، مرجع سابق ، ص  ( 652( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 653( 
اجلزائية اللبناين، املرجع السابق. قانون أصول احملاكمات  ( 654( 
. 91الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص ( 655(  
. 22الدكتور حممد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص  ( 656(  
. 101الدكتور عبد الستار سامل الكبيسي، املرجع السابق، ص ( 657( 



152 
 

يف حني ذهب الرأي الثاين إىل أن اهلدف من إجراء التحقيق بعيد ا عن اجلمهور هو احلفاظ على مسعة املتهم،         
احملقق قرارا مبنع احملاكمة  لتهمة املوجهـة إليه لن ميحوها أي قرار صادر من سلطة التحقيق كما لو أصدرألن علم الناس با

 . (658)، هذا فضال عن أن السرية حتول دون تأثر احملقق بالرأي العام العالنية قد تعيق إظهار احلقيقة ، كما أنعنه
إجراءات التحقيق تستهدف التنقيب عن أدلة قد حياول املتهم أو ممن ، أقرب إىل احلقيقة كون نرى أن الرأي الثاين        

، لذلك يتعني أن جيري ذلــك يف سريــة تامــة تفاديــا حملاوالت اإلفسـاد أو ة يف ذلك إخفاءهــا أو تشويههــاله مصلح
م اليت قد تتخذ إجتاها حياده من تأثر وسائل اإلعال التشويه كما أن السرية تضمن من جهة أخرى استقالل احملقق و

 .(659)متحيزا ضد املتهم أو ملصلحتــه
عاقب   نص على إجراء التحقيق اإلبتدائي يف غري حضور عامة الناس و قد أخذ املشرع األردين باإلجتاه الثاين ول        

 ج.م.أ.من ق 212،  191واد امل) تالوهتـــا يف جلســة علنيــة كل من يفشــى أسرار التحقيق بنشــره وثيقــة من وثائقه قبل
  (660).رديناأل
 ضمانة تدويــن التحقيــق اإلبتدائــي :-1

جاج فيها و ذلك ، حىت يكون هلا أثر حني الرجوع إليها أو اإلحتجراءات التحقيق ثابتــة بالكتابةجيب أن تكون إ        
مل حيضر كاتب التحقيق مجيع إجراءات ، فإذا تحقيق حتت إشراف احملقق، يقوم بكتابته كاتب البتدوينها يف حمضر

، ألن البطالن ك بذلك أمام حمكمة الدرجة األوىلالتحقيق كان التحقيق باطال ، إال أنه جيب على املدعي عليه أن يتمس
 . (661)هذا ليس من النظام العام كونه متعلقا بالوقائــع 

، ذلك أن ضمانات التحقيق اإلبتدائيتحقيق تعد إحــدى و يذهب الرأي السائد يف الفقــه إىل أن كتابة إجراءات ال       
باألقوال تؤكد وقوعهــا حبيث ميكن إعتبارها حجة فيما يتعلق  ، واإلجراءات و حتفظهــا من النسيانالكتابــة تسهــل إثبات 

، حبيث ميكــن تدائي الثقــةراءات التحقيق اإلب، كما أن الكتابــة تعطي األدلــة املستخلصــة من إجالوقائع املثبتــة هبا و
 .(662)قرارتـــه اإلعتمــاد عليهــا كأســاس ألحكــام القضــاء و

غيــر أن هنــاك إجتاهــا فقهيــا يرى أن احملاضـــر املكتوبــة ال تعبــر عن حقيقــة ما يقــال خالل إجراءات التحقيق ذلك         
ما يقــع عليــه  حيث أن الكاتــب ال ميكنــه أن يرتجــم كل ما يوجد أمامــه و ،عن وجهة نظر احملقق فيما يقال لهأهنا تعرب 
، كما أن بلــغ يف التعبيــر من األقــوالنظرات قد تكــون أ حركات و مهسات و أقوال و مسعــه من تصرفات و بصــره و

                                                           
115الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص ( 658( 
. 22حممد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص الدكتور  ( 659( 
، املرجع السابق.قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين ( 660(  
. 92الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 661(  
. 21الدكتور حممد الطراونــة املرجع السابق ، ص  ( 662(  
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عالقاهتــا  ، املنطقيـة  وهتــاتداعبا رتباطاهتتـا الطبيعيــة والكاتــب ال يستطيـــع أن يظهــر األقوال اليت يدلــى هبا يف التحقيق يف ا
، لذلك فقد جلأت بعض الدول املعنــى احلقيقــي لتلك األقوال خيفي ما هلذه األمور من أمهيــة بالغــة يف فهــم ال و السببية، 

معية البصرية( يف التحقيق اإلبتدائي  إال أن هذا اإلستخــدام حمفوف باملخاطر حيث سالاستخدام األجهزة احلديثة )إىل 
 .(663)تثار مشكلــة تدخل اإلنسان يف هذه الوسائل والتشكيك يف مدى صدقها كفايتها 

 (664).من ق أ م ج( 92- 91- 12- 29لقد أخذ التشريع األردين مببدأ تدوين إجراءات التحقيق يف املواد)          
، كضمانة حيدة ة التحقيق اإلبتدائيكخالصة ملا سبق فإنه يف حال توفري الضمانات العامة للمتهم يف مرحل          

ضمانة سرية اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق اإلبتدائي  كافة فإن  سلطة التحقيق و ضمانــة حضور املتهم ذلك التحقيق و
، كما يؤدي إىل حتقيق تكافؤ الفرص بني أطراف اخلصومة إال أن أثناء التحقيقلطمأنينة للمتهــم ذلك يؤدي إىل توفري ا

، بل ال بد من توفري بعض النيابة العامة أو قاضي التحقيق الضمانات العامة ال تكفي وحدها عند التحقيق مع املتهم من
 هذا ما سنتطرق إليه. الضمانات العامة و

 :: الضمانات الخاصة لحمايـــة حقوق اإلنسان في مرحلــة التحقيق اإلبتدائي الفرع الثاني
تضاف إىل الضمانات العامة حلماية حقوق اإلنسان يف مرحلــة التحقيق اإلبتدائي ضمانات خاصة جيــب         

 تياطيــة املتحدة ضد املتهــم .مراعاهتــا لنإنسان منها ما يتعلــق باإلجراءات اخلاصة جبمع األدلــة أو اإلجراءات اإلح
 حمايــة حقوق المتهم في اإلجراءات التحقيق الخاصة بجمع األدلــة :: أوال

     خصوصا يف ظل اإلجراءات اخلاصة جبمع األدلة القوليــة أو املادية  هناك حقوق للمتهم البد من مراعاهتا و        
 و الفنيــة.

 جمــع األدلـــة القوليـــة : -1-
  : حمايــــة حقوق المتهم في الشهادة-أ-

    ،(665)ملا يكون قد رأه أو مسعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم حبواسه"بأهنا،" تقرير شخص  عرف الشهادةت        
الواقعــة حمل ، أو وصل إىل مسعــه أو إدراكـــه حبواســه عن فيها الشاهــد ما وقع حتت بصــرهالشهادة وسيلــة إثبــات حيرر و 

املباشر بني حواس  اليت تنجــم عن االتصال و الشهادة اليت يعتد هبا كدليــل إثبــات هي الشهادة املباشرة و ،اإلثبــات

                                                           
.111الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 663(  
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 664(

 

.117، مرجع سابق، ص هيوسف مصطفى مقابلحسن  ( 665( 
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، و تعرف كذلك بأنه تلك املعلومات أو البيانات اليت يقدمها غري اخلصم يف (666)اإلنسان و الواقعة حمل الشهادة
 .(667)أو مسعه، أو أدركه بأحد حواسه تتعلق مبوضوع اإلهتام ألمر رآه، حقبذيقة معينة،التحقيق، و ذلك قصد تقرير 

، بل أن اإلستماع للشهود يكاد يكون أهم إجراءاته، فاجلرمية يف أبرز مهية كبرية يف التحقيق اإلبتدائيللشهادة أ        
، فكثريا ما يكون للشهادة على حتديد مرتكبيها من مث كانت الشهادة أهم دليل على ارتكاهبا و عناصرها واقعة مادية و

لذلك تقرر العديد من التشريعات بعض الصمانات اليت  أو الرباءة أثناء التحقيق اإلبتدائي أكرب األثر يف القضاء باإلدانة
 فيمايلي:اليت تتمثل  و  ،(668)من شأهنا أن تكفل سالمة الشهادة 

 حلــف اليميــن : -1-أ-
جيب أن حيلف الشاهد اليمني بأن يشهد باحلق وال يقول إال احلق و يعــد ذلك ضمانا جيب توافره سواء أمام          

ينبه الشاهد بأن ما سيديل به من أقوال قد  ، ألن من شأن اليمني أن يضع الشاهد أمام ضمريه، واحملكمــةاحملقق أو أمام 
لذلك ميكن القول بأن اشرتاط تأدية الشاهد اليمني هو حبق ضمانة تؤدي إلىى إدانة بريء أو إفالت تجرم من اجلزاء، 

 .(669)شرعت ملصلحة املتهم
، هو ما أخذت به أغلب التشريعات املقارنة يف نصوصها اجلزائية، ألن الشهادة الغري مسبوقة بيمني تعد باطلة و        
 .(670)اجلزائريمن قانون اإلجراءات اجلزائية  72/2نصت عليه املادة  و هو ما

 : حيــاة الشاهــد -2-أ-
، مبدأ حياد الشاهــد و الذي هم يف اإلجراءات اخلاصة بالشهادةحلماية حقوق املتأيضا من الضمانات املقررة         

يفقــد هذه الصفــة إذا كانت له مصلحــة شخصية تتعارض مع شهادتــه أو إذا تعارضت صفتــه يف الدعوى مع كونه 
 . شاهــدا 

 الشهادة:تعارض مصلحة الشاهــد الشخصيــة مع -
إذا تعارضت املصلحة الشخصية للشاهــد مع شهادتــه فإن الشارع أجاز لــه اإلمتنــاع عن الشهادة يف بعض         

 منعــه عن أدائهـــا يف حاالت أخرى . احلاالت و
 

                                                           
. 22حممد الطراونــة ، مرجع سابق ، ص الدكتور  ( 666(  

احلاج  تأليف مسوس رشيدة، إستجواب املتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي، حتت إشراف اإلستاذ نواصر العايش، جامعة (667)
. 10،ص 2005/2001خلضر باتنة، السنة اجلامعية    

.117حسن يوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص   ( 668(  
 العكيلي، أصول اإلجراءات اجلنائية يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء األول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد العراق، سنةالدكتور عبد األمري  (669)

. 215، ص  1799   
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 670( 
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 تعارض صفة الشاهــد مع الشهــادة :-
اجلمع بني صفــة الشاهــد وكاتب التحقيق مثــال أو املدعــي العام فإذا إقتضــى األمر ذلك تعيــن أن يتولــى  فال جيــوز        

 كاتــب أخر تدوين التحقيق .
 نفســه:عدم جواز سمــاع الشاهــد ضــد -

، فال تقبل حرمانــه من حق الدفاعتــب عليه فال جيــوز مساع املتهم شاهــد ضد نفســه ، والقول بغيــر ذلك يرت        
    ، هــدا و متهمــا يف نفس القضيــةشهادتــه يف نفس القضيــة أو الدعوى اليت سيحاكم فيها ألنه ال ميكــن أن يكون شا

 .(671)لكن جتوز شهادتــه إذا برئ من القضيــة أو صدر قرار مبنع حماكمتــه فيها  و
املتهم ضد غريه من املتهمني دون حلف اليمني و بني شهادتــه ألن تجرد مساع أقواله هناك فرق بني مساع أقوال         

، فاملتهم ال يلتزم بأداء اليمني لتعلقه مبصلحة ضع لقناعة احملكمــة و تقديرهــافقط ال يعترب شهادة بل تجرد امارات خت
 (672)إىل أي جزاء على هذا املسك.  دفاعه، فمن حقه أن يكذب دفاعا عن نفسه، أو يلتزم الصمت دون أن يتعرض

 حمايــة حقوق المتهــم في اإلستجــواب : -ب-
 :تعريف االستجواب -1-ب-

بأنه اجراء من اجراءات التحقيق، ومبقتضاه يثبت احملقق من  (673)يعرف علماء الشريعة االسالمية االستجواب        
مفصل، بغية الوصول اىل اعرتاف منه يؤيدها، أو دفاع  شخصية املتهم و يناقشه يف التهمة املنسوبة اليه على وجه

اذا قال اهلل يا عيسى ابن مريم أأنت قلت  و" :يف القرآن الكرمي قوله تعاىلو دليل مشروعية االستجواب ، (674)ينفيها

ففي هذه األية استجواب من اهلل للمسيح يستهدف تقدير حقيقة ، (675)للناس اتخذوني و أمي الهين من دون اهلل"
، لريد عن نفسه التهمة نه اله يعبد هو وأمه من دون اهللعنه أاأللوهية و حقيقة العبودية بعد أن زعم بعض األنصار 

علمته تعلم قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد " :يف قوله تعاىل (676)املنسوبة اليه
ملا  :السنة ماورد عن أيب هريرة قال أما يف  ،(677)ال أعلم ما في نفسك انك أنت عالم الغيوب"  ما في نفسي و

                                                           
. 72/  71الدكتور حممــد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص  ( 671(  

. 11مسوس رشيدة، مرجع سابق ص (  672( 
ال يوجد مصطلح االستجواب يف كتب الفقه، نظرا ألنه مصطلح مستحدث، وعرف لديهم مصطلح "سؤال املدعى عليه" الذي يعطى نفس املعىن و (  671)

  الداللة.

االجراءات اجلزائية السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستري،  تأليف سعيد بن عبد اهلل بن بدوي الكناين الزهراين، االستجواب و املواجهة يف نظام  (671)
  .27ه، ص 1127م/2002سالمي، الرياض سنة إالة اجلنائية، ختصص تشريع جنائي جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،كلية الدراسات العليا، قسم العد

.111سورة املائدة اآلية (   675( 

.11سابق،ص الرجع املتأليف سعيد بن عبد اهلل بن بدوي الكناين الزهراين، (  676( 

.111سورة املائدة اآلية (  677( 
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امجعوا ايل من كان  : فتحت خيرب أهديت للنيب صلى اهلل عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
نعم، قال هلم النيب صلى اهلل :اين سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا :فقال هاهنا من يهود، فجمعوا له،

فهل أنتم صادقي عن شيء  :صدقت،قال:كذبتم بل أبوكم فالن، قالوا :فالن، قفال  :قالوا من أبوكم؟ :سلم عليه و
 فقال هلم من أهل النار؟ فقالوا ، و ان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته يف آبائنا،نعم يا أبا القاسم :سألتكم عنه؟ فقالوا

 :فيها أبدا، مث قال اخسؤا فيها ، واهلل لن خنلفكم   :، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلمون فيها يسريا ، مث ختلفونا فيهانك:
نعم قالوا:هل جعلتم يف هذه الشاة مسا؟  :، فقال نعم يا أبا القاسم :فقالواهل أنتم صادقي عن شيء ان سألتكم عنه؟ 

، فالرسول صلى اهلل عليه وسلم (678)ما محلكم على ذلك؟ أردنا ان كنت كاذبا نسرتيح، وان كنت نبيا مل يضركفقال:
 .توصل اىل تقرير اجلاىن بلسانه

   قائعهــا  فهو الذي يربط بني مجيع و ة،من أهم إجراءات الدعوى اجلزائييعترب اإلستجواب  يف القوانني الوضعية        
قد عرفه  و ،توقيع العقاب على املذنــب مدى جديتهــا لتحقيق هدفهــا األول يف الوصول إىل احلقيقة وو يبحث يف 

من إجراءات التحقيق، يهدف إىل الوقوف على حقيقة التهمة من نفس اء هام ر الدكتور أمحد فتحي سرور بأنه "إج
      ، أو هو" مناقشة املتهم تفصيليا يف الدالئل (679)املتهم، و الوصول فيها على إعتلراف منه يؤيدها أو دفاع ينفيها"

 .(680)و األدلة القائمة على نسبة التهمة إليه"
  مناقشتــه تفصيليا يف التهمة املسندة إليه  فاإلستجواب هو توجيه الظن أو اإلهتام إىل املتهم عن طريق تجاهبتــه و        

مناقشة املتهم  ، وهو كذلكاء هام و خطري ، وقد يؤدي إىل إدانة املتهم و باألدلة املختلفة ليؤكدها أو ينفيهــا فهو إجر 
فهو وسيلة  ،(681)مناقشة تفصيلية و مواجهته باألدلة أو بغريه من املسامهني أو الشهود و ذلك الثبات التهمة أو نفيها

 متكن احملقق من استجالء احلقيقة والوصول اىل الفاعل احلقيقي.
ليه و مواجهته باألدلة املختلفة و مساع ما م و مناقشته عن التهمة املنسوبة إفاإلستجواب هو مسألة املتهعليه  و       

، و الثاين مجع األدلة إلثبات التهمة ضد املتهم لديه من دفوع لتلك التهمة، فهو إجراء ذو شقيني، األول يهدف إىل مجع
للدفاع عن نفسه و دحض ما يتوفر من أدلة أو قرائن ضده، من هو بذلك فرصة للمتهم  ما يدفع التهمة عن املتهم، و

 .(682)موقفه و إثبات براءته إذا كان بريئاخالل مناقشتها و تقدمي ما يدعم 
 

                                                           
.1151، ص 2772صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب اجلزية، باب اذا قدر املشركون باملسلمني هل يعفي عنهم، اجلزء الثالث، رقم احلديث   ( 678( 
. 992يط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، املرجع السابق، ص الدكتور أمحد فتحي سرور، الوس ( 679( 
. 171، ص  1791الدكتور حممود مصطفى حممود، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة احلادية عشر، مطبعة القاهرة، القاهرة سنة  ( 680( 
.20تأليف سعيد بن عبد اهلل بن بدوي الكناين الزهراين، مرجع سابق،صفحة  ( 681( 
.110، مرجع سابق، صفحة هحسن يوسف مصطفى مقابل ( 682(  
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 :خصائص االستجواب -2-ب-
 :لالستجواب خصائص متيزه وتتمثل فيما يلي       

و عندها يرتاح  األقوي، الذي هو اإلعرتاف،، بوصفه أداة إهتام فقد يؤدي إىل الدليل اإلستجواب إجراء حتقيقي-
القاضي و يزول الشك يف اإلهتام، ألن اإلعرتاف نادرا ما يكون تلقائيا، لذلك يعترب اإلستجواب وسيلة إثبات هلا أمهيته 

 .(683)ىيف الدعو 
ة كافية لتوجيه اإلستجواب جيري مع املدعي عليه : فهو ال جيري إال مع املتهم الذي توافرت ضده أدلة و قرائن قوي-

، و بناء ، إذ جتعل من القاضي يعتقد أنه ساهم أو إشرتك يف اجلرمية(684)لتحريك الدعوى اجلزائية ضده  اإلهتام إليه و
عليه إذا شك القاضي يف إرتكاب شخص ما جرمية جاز له إستدعاءه ليستمع ألقواه يف موضوع الدعوى بصفته شاهدا، 

إلهتامه، بعد حتليفه اليمني، أما إذا وجدت أدلة جديدة مل تكن معروفة أثناء أداء الشهادة تدعو لعدم توافر األدلة الكافية 
إىل إهتام الشاهد، فيتوقف القاضي فورا عن مساع أقواله هبذه الصفة، و إذا إستمر يف مساع أقواله بإعتباره شاهدا، بغية 

يمني، وقع اإلستجواب باطال و ال ميكن أن تؤخذ إستدراجه يف الكالم حيث يضطر إىل قول احلقيقة بعد حلف ال
 .(685)األقوال الناجتة عنه كدليل يف اإلثبات

 :مضمون االستجواب -1-ب-
، أي أن ه باألدلة القائمة ضده يف الدعوىجيب أن يضمن اإلستجواب مناقشة تفصيلية مع املتهم ومواجهت        

، فهذه املناقشة التفصيلية تعد يتضمن مواجهة املتهم باألدلــة عليه كماأجوبة املدعي  موضوعه يتمثل يف أسئلة احملقق و
 .(686)إذا عنرا جوهريا و إمهاله ميس حبق الدفاع

 :شكل االستجواب-1-ب-
، بإعتبار أن اإلستجواب فن و ليس حققلمترك ذلك للسلطــة التقديريــة لحيدد شكال معينــا لنإستجواب إمنا  مل        

إداري وجب على احملقق أن يبحث عن الطريقة اليت تؤدي به إىل حتقيق الغاية اليت يسعى إليها، و هي الصول تجرد عمل 
 ، إال أن أهم ما مييز اإلستجواب من حيث الشكــل :املوضوعحتت رقابــة حممكـــة كل ذلك   و إىل احلقيقة،

فال جيوز أن يوجــه  هت اليت يديل هبــا املتهــم شفويكذلك اإلجابا و ه: فتكون أسئلــة احملقق شفويشفوية اإلستجواب -
 ، و جيب أن يتم اإلستجوابيطلــب منه التوضيحــات شفويــاللمتهم أسئلــة مكتوبة أو يعرض عليه شيئا دون أن  احملقق

لة فهم أسئاعده على بلغة الدولة الرمسية، و إن كان املتهم أجنبيا و جيهل اللغة اليت جيري هبا التحقيق عني له مرتمجا يس
                                                           

. 21مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص ( 683( 
)684 . 71الدكتور حممد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص  (

 

.   22مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص   ( 685(  
. 25مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص  ( 686(  
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من قامون اإلجراءات  71يرتجم إجاباته و يعتهد أن ال يكون من شهود الدعوى، و هو مانصت عليه املادة  قق، واحمل
 .(687)اجلزائية اجلزائري

إذا كان املتهم أصم، أو أصم أبكم، و يعرف الكتابة، جييب على أسئلة احملقق كتابة، أما إذا كان جيهل القراءة و  أما
 .(688)الكتابة، يعني له احملقق خبريا خمتصا يفهم لغة اإلشارات، ينقل إليه أسئلة احملقق و يأخذ منه أجوبته

القانونية من احملضر الذي يعد بيانا كتابيا لنإجراءات اليت اتبعت، إن اإلستجواب يستمد قوته : محضــر اإلستجــواب -
ب أن تدون األقوال اليت ترد على لسان أصحاهبا ، لذا جي(689)فكل إجراء يتخذه احملقق و ال يدون باحملضر يعد ملغى

 97و مانصت عليه املادة و ه ،له أن يبدي تعليقاتــه يف احلال بصيغة املتكلــم على أن يكون ذلك مبسمع من املتهم الذي
 جيب أن يشمل حمضر اإلستجواب على بعض البيانات التاليــة : و ،(690)من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

  ، فيساعد على اثبات أن الشكليات اخلاصة باإلستجواب قد اختــذت باملعياد  فهو عنصر هام لنإستجواب :التاريخ -
، فالتاريخ يف هذا احلال اليت بدأ و إنتهى فيه اإلستجوابجيب أن يذكر يف احملضر اليوم و الشهر و السنــة و الساعــة  و

يساعد على تأكيد الضمانات املنصوص عليها يف القانون، و اليت ربطها املشرع مبيعاد معني، فإذا مل حيدد التاريخ فال 
ساعة  12اب خالل املدة احملددة قانونا كما هو احلال يف إستجواب املتهم خالل ميكن معرفة فيما إذا مت إجراء اإلستجو 

 .(691)من وقت القبض عليه
 كما جيب أن تذكر صفــة احملقق و امســه و إختصاصــه . -
ر جيب أن تدون يف حمضر اإلستجواب البيانات اخلاصة باملتهــم و املالحظــات اخلاصة به و بوصفــه واإلصابات واآلثا-

 اليت بــه .
، (692)الكاتــب و املتهــم فإذا رفض األخري يدون ذلك يف احملضــر  جيب أن يتضمن حمضر اإلستجواب توقيع احملقق و-

ألن التوقيع يعد دليال على صحة ما جاء يف احملضر، حبيث ال ميكن إثبات عكسه بأي دليل آخر إال عن طريق الطعن 
أن يوقع احملضر من كل أطرافه، احملقق، من قانون اإلجراءات اجلزائية  71بالتزوير، فأوجب املشرع اجلزائري يف املادة 

كل من مسعت أقواهلم يف التحقيق، و التوقيع واجب على كل ورقة ال يف   املتهم، الكاتب، الشهود، املرتجم إن وجد، و
 .(693)هناية احملضر فحسب

                                                           
.املرجع السابق، قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 687( 
. 21مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص  ( 688( 
. 11مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص  ( 689( 
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 690(  
. 12مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص  ( 691( 
. 212الدكتور عبد الستار سامل الكبيسي، املرجع السابق، ص  ( 692( 
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 693(  
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من قانون  75جتدر اإلشارة إىل أن احملضر الذي مل يوقع عليه ال يعتد به أو يعترب ملغى حسب نص املادة         
 .(694)اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

 :وقت االستجواب  -1-ب-
كما جيــب أن جيــري اإلستجــواب عقــب معرفــة املتهــم مباشــرة بقــدر اإلمكــان كون ذلك حيقــق مصلحتــي اإلهتــام         

لقد قرر املشرع اجلزائري ضمانا هاما للحريات الفردية إذ ال يسمح باحلبس التعسفي،  ، و(695)و الدفاع على الســواء 
ساعة من القبض عليه حسب  12إلستجواب حيدد حيدد مصري املتهم خالل الذي تطول مدته، دون سند قانوين، فا

، إال أنه ال ميكن لقاضي ، و إما يطلق سراحه أو حيبس إحتياطيا(696)من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 121املادة 
من  112عليه املادة  التحقيق أن يصدر أمرا حببس املتهم إحتياطيا قبل أن يستجوب، و إال يبطل األمر، و هم مانصت

 .(697)قانون اإلجراءات اجلزائية
 أهميــة اإلستجــواب : -6-ب-

تكمــن أمهيــة اإلستجــواب يف كونــه من إجراءات التحقيــق ذات الفاعليــة املؤثـرة يف سيــر الدعوى اجلزائيــة وذلــك         
التأكــد  املنسوبــة إىل املتهــم عن طريق حبث مجيع عناصــر الواقعــة وألنــه يهــدف إىل الوصــول إىل احلقيقــة بصدد التهمــة 

 من جديــة األدلـــة اليت حتصلـــت من إجراءات التحقيــق السابقـــة لــه .
املتهــم هو اإلعتــراف وذلك عن طريــق تبادل األقوال مع  كما أن اإلستجواب قد يؤدي إىل أكثــر األدلــة أمهيــة و        

وضعــه إزاء األدلــة األخرى القائمــة ضده مما قد يؤثــر فيه ليعطي سلطــة التحقيق  اإلعرتاف أو املعلومــات الكافيـــة  و
قرائــن تؤيــد اإلهتــام القائم ضده كما أن اإلستجواب يهدف إىل افســاح اجملال أمام املتهــم إذا كان  لنإهتداء هبا كأدلــة و

 .(698)حقا لدحض ما يقدم ضده  من أدلة إهتاميــة لينفــي التهمــة عن نفســهبريئا 
نظرا ألمهيــة اإلستجواب فقد أخذ الرأي الغالــب يف الفقــه بإعتبــار أن اإلستجواب إجراء هام وضروري يف مرحلة         

 .التحقيق اإلبتدائي
خطورة منه كونة ينطوي على تضيق اخلناق على املتهم ويؤثر على على الرغم من أمهية اإلستجواب إال أن هناك          

، لذلــك البد من ضمانات أساسية جيب مراعاهتــا وكفالة إحرتامها ىل األدالء بكالم ليس يف صاحلــهنفسيتة مما قد يدفعــه إ
 حلماية حقوق املتهم أثناء اإلستجواب .

                                                           
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.(  694(  
. 75الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  (  695( 

 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. (696)
السابق.قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع    )697( 

 )698 75الدكتور حممد الطراونة، املرجع السابق ، ص  (
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 ضمانــات المتهــم أثنــاء اإلستجــواب :-7-ب-
جراءات اليت حتددها الشريعة االسالمية لكفالة ، هي تجموعة اإلستجواب يف الفقه االسالميبضمانات اإليقصد         

حقوق املتهم يف مرحلة معينة من مراحل التحقيق أو احملاكمة يرتتب على خمالفتها بطالن التحقيق أو احملاكمة، حبيث 
 يعته كإجراء من إجراءات الدفاع.اب املتهم بضمانات تؤكد طبجيب أن حياط استجو 

بإعتبار أن اإلستجواب على درجة من األمهية، سواء بالنسبة :  ضرورة إجراء اإلستجواب من قبل سلطة التحقيقي -
من قبل جهة قضائية شرتط غالبية التشريعــات إجراء اإلستجواب ، فقد إلسلطة التحقيق أو بالنسبة للمتهم، و نظرا لدقته

بالتحقيق يف الدعوى، و هي قضاء التحقيق، تأكيدا ملبدأ الفصل بني سلطيت االهتام و التحقيق، و هو حمايدة ختتص 
و هو األمر الذي إعتمده املشرع اجلزائري، فعهد بسلطة اإلهتام  ،أحد الدعائم األساسية اليت تقوم عليه العدالة اجلنائية

حيث أعطاها سلطة  ،(699)ن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريم 27إىل النيابة العامة، وحدد صالحياته مبوجب املادة 
و طلب التحقيق فيها، و عهد بسلطة التحقيق لقاضي التحقيق، فخوله سلطة التصرف يف  و مباشرهتارفع الدعوى 

اليت و يستقل يف مهمة الفصل يف اإلجراءات  ،(700)من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 22التحقيق مبوجب املادة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية  27/2نصت عليه املادة  هو ال يتقيد بطلبات وكيل اجلمهورية و هو ما جيريها، و

 .(701)اجلزائري
إن اجلمع بني السلطتني جيعل املتهم أمام خصم و حمقق يف نفس الوقت، و اخلصم ال ميكن أن يكون عادال مما         

، كما أنه ال خيل مببدأ الفصل بني السلطتني، (702)خري و يهمل دفاعهيشتد مع هذا األيهدد املتهم يف ضماناته، ألنه 
، و هم ما نصت عليه املادة قيام النيابة العامة بالتحقيق يف حالة التلبس، إذا مل يتصل قاضي التحقيق بعد بالدعوى

األصل ال يقاس عليه، خاصة و أن املشرع ، و الذي تعتبه إستثناء عن (703)من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 52/2
التحقيق يف اجلرمية قبل أن ختتفي  اجلزائري ذكر حاالت التلبس على سبيل احلصر، و هي تستلزم سرعة التحرك إلجراء

من قانون  27، حسب نص املادة (704)معاملها، و تزول أدلتها، و حتقيقات النيابة العامة ال تلزم قاضي التحقيق
 .(705)ائية اجلزائريت اجلز اإلجراءا

                                                           
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 699( 
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 700(  
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 701( 
. 20مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص (  702( 
.قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق ( 703( 
. 21مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص  ( 704( 
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. (  705( 
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للسلطات القضائية، و مل خيول مأمور  يعترب اإلستجواب هو الوحيد من بني إجراءات مجع األدلة الذي أسند        
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري " ... و ال جيوز  27/2حىت جواز ندبه أليه طبقا لنص املادة  الضبط القيام به، أو

ألنه ، و كل ذلك زيادة يف الضمان الذي يدعم حق الدفاع للمتهم، (706)أستجواب املتهم..." لضابط الشرطة القضائية
حبكم وظيفته حيرص على احلصول على نتائج تجذية جملهوداته، مما يدفعه إىل تركيز إهتمامه إىل توجيه األسئلة املتعلقة 

فيختل  ة اجلرمية املسندة إليه، فيسأله يف غياب حماميه،باإلدانة و يهمل اجلانب املتعلق بالرباءة، فيرتكه يف جهل تام بطبيع
دفاعه، و يكون من نتيجة ذلك سهولة احلصول على اإلعرتاف، و عليه إذا قام باإلستجواب مأمور الضبط القضائي، 

ليس له ، إلستداللفإنه ال يعد إستجوابا و لو مت حبضور قاضي التحقيق و بإرشاد منه، بل يعد تجرد إجراء من إجراءات ا
 .(707)مكانة كبرية يف اإلثبات

قصره من حيث قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، من  12هذا ما أخذ به املشرع األردين يف املادة         
، إال أنه رتــب البطالن على خمالفــة أحكام هذه املادة، كون قواعد االستجواب من النظــام اإلستجواب على املدعي العام

 .(708)العام
عونــا لسلطـــة  : جيب أن يتــم اإلستجواب حبضور حمام ألن حضور الدفاع يعد ضمانا للمدعي عليــه وحضور الدفاع -

له احلق يف  ، وأن يكون رقيبــا على إجراءاتــه التحقيق يف إجــراء حتقيــق عادل و اهلــدف من حضور احملامــي اإلستجــواب
أن يطلــب  األسئلــة اليت يوجههــا احملقــق أو املدعي العام إىل املتهم أو على كيفيــة توجيههــا ، وإبداء مالحظاتــه حول 

        .حظاتــه يف حمضــر اإلستجــوابمال إثبــات اعرتاضــه و
، حىت يكون عليها غالبية التشريعات اجلزائيةحضور احملامي إجراءات اإلستجواب و التحقيق ضمانــة نصــت  و        
من شهود، حبيث يتمكن  من أدلة و ما مت من إجراءات و و ،حماميــه على علم كامــل جبميع وقائع اإلستجواب املتهم و

احملامي بعد ذلك من إعداد دفاعه و تفنيــد أدلــة اإلثبات و جيب على احملقق أن يطلــع املتهم أو حماميــه على مجيع 
يساعد على إظهار براءته، كما يكون عونا  ، فحضور احملامى يصون حق الدفاع، و(709)ته اإلجراءات اليت متــت يف غيب

 .(710)للمحقق يف ضمان حتقيق عادل

                                                           
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق.(   706( 
. 21مسوس رشيدة، املرجع السابق، ص  ( 707( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 708( 
. 79، املرجع السابق ، ص الدكتور حممد الطراونــة ( 709(  
.111حسن يوسف مصطفى مقابله، مرجع سابق، ص   ( 710(  
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نصت عليه املادة و هو ما  ،قبل إستجوابه يف اإلستعانة مبحاملذلك أوجبت كثري من التشريعات إخطار املتهم         
سان أثناء هذه يعترب ضمانة أساسية حلماية حقوق اإلنكذلك  و ،(711)من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 100

 .(712)من ق أ م ج أ   12ما نصــت عليــه املــادة  حسب ةاملرحلة من مراحل سري الدعوى اجلزائي
اليت و املالحظ أن تنبيه املتهم إىل حقه يف اإلستعانة مبحام قبل أستجواب احلضور األول ميتد إىل اإلستجوابات التالية 

 .(713)، فال يلتزم القاضي بتوجيه هذا التنبيه قبل كل إستجواب الحقتتعلق بنفس الدعوى
: يهتــم الفقــه مبشكلــة اإلطالع على التحقيــق ألهنــا ترتبط بصورة مباشرة حبق الدفاع يف اإلطالع على التحقيــق -

ذللك حيت  ، وذلك حقا من حقوق املدعي عليه اإلسهام بدور فعال يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية ، بإعتبار أن
من قانون اإلجراءات اجلزائية ميعاد إطالع احملامي  105يتمكن من إعداد دفاعه، و قد حدد املشرع اجلزائري يف املادة 

       .(714)ساعة على األقل، ما مل يتنازل الدفاع صراحة عن ذلك 21على التحقيق، قبل اإلستجواب أو املواجهة ب 
وكيلــه اإلطالع على التحقيق الذي جرى يف  للمدعي عليه وكذلك و أجاز قانون أحوال احملاكمات اجلزائية األردين  

 . (715)منه  12/2غيابــه يف املادة 
ابة عن للمتهم احلق يف الصمت فلــه أن يرفض الكالم أثناء اإلستجواب و له أن يرفض اإلج :الحق في الصمت -

بالتالــي ال جيوز أن يستخلص من  ، ويعد صمتــه و امتناعــه استعماال حلــق مقـرر مبقتضــى القانــون واملوجهــة إليهاألسئلــة 
 صمتــه قرينــة ضده.

جيوز للمحقق أن يستعمل أسلوب اخلداع مع املتهم وذلك أن اخلداع جيعل اإلستجواب باطــال ، فإذا ترتب  ال و        
 اب اعرتف كان باطال لصدوره عن ارادة معينــة .على هذا اإلستجو 

ال  ، وبــة حبرية دون تأثري على إرادتهو يتعني أن يتم اإلستجواب يف ظروف مالئمــة جتعل املتهم قادرا على اإلجا        
يف يثور البحث حول مدى مشروعية الوسائل العلميــة احلديثــة  جيوز تعذيب اخلاضع لنإستجواب أو إكراهه و

اإلستجواب ومن أهم الوسائــل العقاقيــر املخدرة و جهاز كشف الكذب و التنومي املغناطيسي و ترى أن اهلدف من 
، فال قيمــة للحقيقة اليت يتــم التوصل إليها على حساب حريات ية ليس الكشف عن احلقيقة بأي مثناإلجراءات اجلزائ

جيوز استعمــال هذه  و لذلــك نرى أن ال ،در ما يعمل على معاقبة اجملرميــناألفراد فالقانون يعمل على احرتام احلريات بق

                                                           
.جلزائية اجلزائري، املرجع السابققانون اإلجراءات ا (  711(  
األردين، املرجع السابق. قانون أصول احملاكمات اجلزائية ( 712( 
.112الدكتورة فوزية عبد الستار، املرجع السابق، ص  ( 713( 
.، املرجع السابققانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري (  714( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 715(  
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، كما أهنا تفقــد اإلستجواب معناه ــل للتجربــة وهذا ال يليــق بهالوسائــل يف اإلجراءات اجلزائيــة ألهنــا تعامــل اإلنســان كمح
 .(716)بإعتباره إجراء من إجراءات الدفاع

 :م في اإلعتــراف تهمحمايــة حقوق ال -ج-
يعتبــر اإلعرتاف من أدلة اإلثبات يف املواد اجلزائية و يقال عنه أنه سيــد األدلــة و أقواها، وهو الذي  ينبغي عن         

 املدعي عليه قرينة الرباءة .
 :  تعريف اإلعتراف-1-ج-

إقرار  بذلك هوف، (717)للجرمية كلها أو بعضها قائع املكونةو هو إقرار املتهم على نفسه بارتكاب الاإلعرتاف         
جيب التفريق بني اإلعرتاف و أقوال املتهــم اليت قد  و ،املتهم عن نفســه بإرتكاب الوقائــع املكونــة للجرمية كلها أو بعضهــا

، فهذه األقوال مهما كانت داللتهــا ترقى إىل مرتبــة اإلعرتاف الفعــل اإلجرامــي املنسوب إليهيستفــاد منها ضمــنا ارتكابه 
الذي ال بد و أن يكون صرحيــا يف اقرتاف اجلرميــة و ميكــن تعريفه بأنه الشهادة على النفس ألن املتهم يقــر بأنــه ارتكــب 

  ، (718)نــى عليــه أو املدعي الشخصــي هو صحيــح، أي أنــه يشهــد على نفســه بأن ما تدعيــه النيابــة العامــة أو اجملجرمــا
و هناك تعريف أخر يشمل شروط صحة اإلعرتاف و هو" اإلقرار على النفس حبرية و إدراك باإرتكاب األفعال املكونة 

هذا ما  و، (719)"، و أنه هو الذي قام هبذا الفعل بنفسه بألفاظ جريئة واضحةرمية أو بعضها دون تأثري و إكراهللج
... إذا  اعرتف املتهم بالتهمــة بيمر الرئيس تسجيــل إعرتافه "ج األردين بقوهلا : .م.من ق أ 211أشارت إليــه املادة 

 .(720)"جيوز للمحكمة االكتفاء بإعرتافه ... بكلمــات أقرب ما تكون إىل األلفاظ اليت استعملها يف اعرتافه و
  أنــواع اإلعتــراف :-2-ج-

 ميكنــه تقسيمــه إىل:        
 غير القضائــي : اإلعتراف القضائي و-

حدى اجلهات القضائية أي ذلك الذي صدر أمام قاضي إهو الذي يصدر من املتهم أمام  اإلعتراف القضائي        
احلكم على املتهم بغري كمة اإلكتفاء به و حاف للمرت ، و جييز هذا اإلعاليت تنظر يف الدعوى اجلزائيةالتحقيــق أو احملكمــة 

 .(721)مساع الشهود

                                                           

 )716 72حممد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص ( الدكتور 
.110الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 717( 
. 77الدكتور حممد الطراونــة ، مرجع سابق ، ص  (  718(  
. 227الدكتور حممد عياد احلليب، املرجع السابق، ص  ( 719( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 720( 

. 1220، ص  2002الدكتور مهدي عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة لنإجراءات اجلنائية، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة سنة  (  721(  
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فهو الذي يصدر أمام جهة أخرى غري قضائيــة كأن يصدر أمام أفراد الضبطية  أما اإلعتراف غير القضائي        
 القضائية ) الشرطــة القضائية( أو يف حتقيق اداري أو أمام إحدى األشخــاص .

، فله كامل احلريــة يف تقدير قيمــة اإلعرتاف سواء كان يف تكوين عقيدتــهحرية  القاضي  أخيضع اإلعرتاف ملبــد        
، ألنه ال خيرج عن كونــه غري القضائي سببــا يف اإلدانــة، فليس هناك ما مينع من أن يكون اإلعرتاف يقضائيا أو غري قضائ

اجلهة اليت صدر  يف اإلقناع تتوقف على الثقــة يفدليــال يف الدعوى خيضع لتقدير القاضي كباقــي األدلــة و لكــن قيمتــه 
 .(722) هبااحملضر أو الورقة اليت دون  ، أو لشهادة من صدر اإلعرتاف أمامه أو يف قيمةأمامها اإلعرتاف

 اإلعتراف الكامــل و اإلعتراف الجزئــي :-
 .اف كامال ، كما قد يكون جزئيــا قد يكون اإلعرت        

كما وصفتهــا سلطــة   هو الذي يقر فيه املدعي عليه بصحة إسناد التهمة املوجهة إليه الكاملفاإلعتراف          
أمام احملكمة، و إذا كان اإلعرتاف يف مرحلة التحقيق فإنه يكون كامال إذا كان منصبا على إرتكاب اجلرمية التحقيــق 

 .(723)موضوع التحقيق يف أركاهنا املادية و املعنوية
فيكون إذ إقتصــر املتهــم على اإلقرار بإرتكابــه اجلرميــة يف ركنهــا املادي نافيا مع ذلك اإلعتراف جزئي  أما        

، أو اب السلوك اإلجرامي املنسوب إليهنفــي قيامــه بإرتك مسؤوليته عنها أو إعرتافه مبسامهته بوصفه شريكــا باملساعــدة و
 .(724)بصورة خمففــة ختتلــف عن اإلهتــام املنسوب إليــه  إذا أقر املتهم بإرتكاب اجلرمية ولكن

 شروط صحــة اإلعتــــراف :-1-ج-
غالبــا ما يكون اإلعرتاف أثرا من أثار اإلستجــواب ، لذا فإنه يتعني توافــر بعض الشروط لصحــة ذلك اإلعرتاف         

 ميكــن إمجاهلا يف :واليت تشكــل يف حال توافرها ضمانــة للمتهــم و اليت 
     ة إليه التميز وقت اإلدالء باإلعرتاف بأن يكون املتهم قادرا على فهم ماهية األفعال املنسوب جيب توافر اإلدراك و -
          ملصاب بعاهــة عقليــة ا على هذا األساس ال يؤخذ بإعرتاف الصغري و اجملنون و أن يتوقع أثارها و ، وطبيعتها و

  يقصد أيضا باإلدراك و الوعى مقدرة اإلنسان على معرفة كل ما ميكن أن تؤدي إليه تصرفاته من نتائج،  ، والسكرانو 
 .(725)هو ال يكون كذلك إال إذا كان بالغا عاقال يدرك حقيقة األمر و النهي و

                                                           
 . 119،ص  1772الدكتور عبد احلميد الشواريب، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي، الطبعة األوىل، منشأة املعارف اإلسكندرية سنة  (722)
 -ية السعوديتأليف على بن مفرج بن هادي القحطاين، اإلعرتاف يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي و أثره يف تكوين قناعة القاضي يف نظام اإلجراءات اجلزائ ( 721)

،  2011العربية للعلوم األمنية، الرياض سنة  دراسة وصفية تطبيقية، مذكرة ماجستري يف العدالة اجلنائية، حتت إشراف الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد، جامعة نايف
22ص   

. 22على بن مفرج بن هادي القحطاين،املرجع السابق، ص  ( 724( 
.221الدكتور عبد اهلل أمحد اهلاليل، املرجع السابق، ص ( 725( 
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حىت يعتد بإعرتافه يف  اإلرادة حرة واعيةكون تلك تأن  هو يف كامل إراداته و ب أن يكون املتهم قد أدىل بإعرتافه وجي -
، لذلك جيب إستنبعاد كل وسائل التإثري لتعذيب أو الضغط أو اإلكراهو أن يديل بإعرتافه بدون تعرضه ل تجال اإلثبات،

املختلفة حلمل املتهم على اإلعرتاف سواء كانت معنوية أو مادية، و سواء كانت وسائل تقليدية أو وسائل علمية 
 ، فكل هذه الوسائل تفسد حرية املتهم يف اإلختيار و تعيب إرادته.(726)حديثة

       ،قعة اإلجرامية ال على مالبساهتامطابقا للحقيقة حبيث ينصب على نفس الوا جيب أن يكون اإلعرتاف صرحيا و -
    ، حيت يتم اإلستناد إليه كدليل إثبات يف الدعوى اجلزائية، ألنه ال جيوز يكون اإلعرتاف مطابقا للحقيقــةيتعني أن  و

من بعض تصرفات املتهم مثل  ستناد إىل إعرتاف يكون غامضا و حيتمل أكثر من تأويل و ال جيوز إستنتاج اإلعرتافاإل
رتاف الضمين و يقول "ال يلزم و يأخذ الدكتور أمحد فتحي سرور باإلع ،(727)أو صمته هربه، أو تصاحله مع اجملين عليه

لوضوح اإلعرتاف استعمال عبارات معينة يف صيغة اإلعرتاف، بل يكفي أن حتمل أقوال املتهم مهىن اإلعرتاف بشكل ال 
حيتمل التأويل، على أنه يلزم يف حالة اإلعرتاف الضمين أن يكون واضحا حبيث ال تقبل عبارات املتهم تفسريا آخر غري 

 .(728)"رتكابه اجلرميةمعىن التسليم بإ
  جيب أن يستند اإلعرتاف إىل إجراءات صحيحة كون اإلعرتاف الذي يستند إىل إجراء باطال يلحق به البطالن أيضا  -
، و كذلك إذا تقرر بطالن إجراء من إجراءات التحقيق و نتج عن اإلجراء صدور اإلعرتاف فإن هذا ال يعتد به و

 .(729)البطالن ميتد إىل اإلعرتاف
 لضمانات الواجب توافرهــا للمتهــم عند اإلعتــراف :ا-1-ج-

 اليت تتمثل فيمايلــي : خلطورة اإلعرتاف يلزم إحاطتــه ببعض الضمانات و        
حيق للمتهم العدول عنه يف أي وقت دون أن يكون القاضي  ، وون اإلعرتاف خاضعا لتقدير القاضيجيب أن يك -

 .(730)عرتاف الذي عدل عنه ملزما بأن يثبت عدم صحة اإل
 عدم جواز حتليف املتهم اليمني القانونية قبل اإلدالء بأقوالــه و إال كان اإلعرتاف باطــال . -
ب أن تكون حجيـة اإلعرتاف مقتصرة على املتهم فقط فاألقوال الصادرة منه على متهم آخر يف حقيقتها ليست جي -

 اليت جيب أن تتأيد ببينــة أخرى حىت يتم قبوهلا يف اإلثبــات . سوى إفادة مدعى عليــه ضد  متهم آخر و

                                                           
 )726  21املرجع السابق، صعلى بن مفرج بن هادي القحطاين، (

  . 11على بن مفرج بن هادي القحطاين،املرجع السابق، ص  (727)
.121الدكتور أمحد فتحي سرور، ، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، املرجع السابق، ص  ( 728( 
. 12على بن مفرج بن هادي القحطاين،املرجع السابق، ص  ( 729( 

110الدكتور عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص ( 730( 



166 
 

نفســه ضد اإلهتام  سيلــة للدفاع هبا عن مشيئتــة فإذا رأى الصمــت أحسن و إلعرتاف أمر مرتوك لتقدير املتهم وا -
 ، فلــه احلق يف الصمت.املوجهــة له

 ال غموض. فيــه وواضحــا ال لبــس  جيب أن يكون اإلعرتاف صرحيــا و -
 اإلكراه املادي و املعنوي. ال جيوز أن ينتزع اإلعرتاف من املتهم حتت وطأة التعذيب و -
 جيب أن يستنــد اإلعرتاف إىل اإلجراءات صحيحــة وقانونيــة . -

األثار املرتتبـة عليــه خصوصا عندما تكون التهمــة  ذلك خلطورة اإلعرتاف و هذه الضمانات جيب مراعاهتا و        
، كون األشخاص قد يلجأون إىل اإلعرتاف جبرائم ارتكبها عليها بعقوبات جسيمــة كاجلناياتاملسنــدة للمتهــم يعاقــب 

 (731).غريهم اما بدافع اخلوف أو بدافع اإلغراء املايل
 الفنيــة : جمـــع األدلــة الماديــة و -2-

      حق شهادة) يف إجراءات مجع األدلة القوليةفباإلضافــة إىل الضمانات الواجب توافرها حلماية حقوق املتهم         
اليت البد من تقرير ضمانات كافية  املادية و اعرتاف( فإن هناك إجراءات أخرى جلمع األدلة الفنية و استجواب و و

 خالهلا حلماية حقوق املتهم .
 حقوق المتهــم في التفتيــش :حمايــة -أ-

إجراء من إجراءات التحقيق اإلبتدائي يقصد به البحث عن احلقيقة يف مستودع السر لنإطالع على  التفتيش        
إجراء حتقيق يتوىل تنفيذه موظف خمتص هلدف البحث عن أدلة مادية جلنايــة أو جنحة و هو ، (732)حرمة احلياة اخلاصة 

      وقعت فعال وهو إجراء خطري ملا ينطوي عليه من تعرض حلرية املتهــم يف شخصــه أو مسكنــه أو مراسالته من جهة 
اشرة ايته حلق اإلحتفاظ بالسر أثناء مبهلذا جند أن القانون يقرر مح و ،لكونــه إجراء جلمع األدلة من جهة أخرى و

ختلف هذه احلماية باختالف مستودع السر كما لو كان التفتيش للمتهم بذاته أو  ، وتالتفتيش الواقع على مستودعه
 .(733)ملسكنه أو ملراسالته ووسائــل اتصاله بالغيــر

أن تكون دالئل   و أن تتميز باخلطورة، و  فعالضمانة ال جيوز إجراء التفتيش مامل تكن هناك جرمية قد وقعت ك        
كافية إل رتكاهبا، لذلك ال جتيز بعض التشريعات إجراء التفتيش إال إذا كانت اجلرمية املرتكبة جناية أو جنحة، أما 

                                                           
. 202/ 101الدكتور حممــد الطراونــة ، املرجع السابــق ، ص  ( 731( 
. 150 سابق، صالرجع امل، هحسن يوسف مصطفى مقابل  ( 732(  
. 110الدكتور عبد الستار الكبيسي، املرجع السابق، ص   ( 733(  
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ة املختصــة حتديد حملــه و السلطــ و للتفتيــشسبب مربر املخالفة فليس يف وقوعها ما يربر مباشرة التفتيش، فال بد إذا من 
 .(734)مشروعا  به و توافر شروط شكلــه ليكــون هذا اإلجراء صحيحا و

 حمايــة حقوق المتهــم في ضبــط المراســـــالت: -ب-
يهــدف تفتيش املراســالت إىل اإلطــالع على مكنوناهتــا باعتبارها مستودعــا حلق السر الذي حيميه القانون  فال         

 لسلطات خمتصة. عليه من قبل الغري إال يف أحوال معينة وجييز اإلطالع 
و تشمل املراسالت مجيع الرسائل املكتوبة و الربقيات أيا كانت طريقــة ارساهلا سواء كانت ىف مظروف مغلق أو مفتوح أو 

 .(735)ا أن قصد املرسل منها عدم إطالع الغري عليهــاملبطاقة مكشوفة، طا ىف
حده أو ملوظف   ( لقاضــي التحقيق و 70 – 27 – 22ج يف املواد) .م.أ.املشرع األردنــي يف قد أجــاز ق و        

أن يطلع قاضي  الضبطية القضائية املستناب وفقا لألصول أن يضبط مجيع األشياء اليت يراها ضرورية إلظهار احلقيقة و
غالفها املختوم فيحتفظ بالرسائل و الربقيات اليت التحقيق على الرسائــل و الربقيات املضبوطة حال تسلمه األوراق يف 

يسلــم ما بقي عنها إىل املتهــم أو  ، أو اليت يكون أمر اتصاهلا بالغري مضرا مبصلحة التحقيق ويراها الزمة إلظهار احلقيقة
أو بعضهـــا أوصور عنها الربقيات املضبوطــة مجيعهــا  وينبغي أن ترسل أصول الرسائل  ، وإىل األشخاص املوجهــة إليهــم

إىل املتهــم أو إىل الشخص املوجهة إليه يف أقرب مهلــة مستطاعــة إال إذا كان أمر إتصاهلــا هبما مضرا مبصلحــة 
 .(736)التحقيــق

 حماية حقوق المتهم في مراقبة المحادثات الهاتفيــة : -ج-
ختلفــة تقرر محاية حيث أن القوانني امل حرمــة احلياة اخلاصة وتعترب مراقبة احملادثات اهلاتفية إعتداء على         

 . (737)، فإن هذه احلماية جيب أن تشمــل احملادثات اهلاتفيــة بإعتبارها رسالــة شفويةاملراســالت
الضروريـــة لكفالـــة حيــث أن احملادثــات اهلاتفيـــة تعتبــر من قبــل املراســالت فال بــد من إحاطتهــا بالضمانات         

 :من هذه الضمانــات محايــة حلق املتهــم فيهــا و إحرتامهــا و
أن يتخذ هذا اإلجراء مبعرفة قاضي التحقيق وال جيوز للنيابة العامــة اختاذه إال بعد احلصول على أمر من القاضــي اجلزائي -

 بعد إطالعه على األوراق .
 احلقيقــة.أن يكون هذا اإلجراء ضروريا والزمــا يف ظهور  -
 .(738)أن حتدد مدة املراقبــة -

                                                           
 .521الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  (711)

. 109، ص  حممد الطراونة ، املرجع السابق (  735(
  

)
.قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق   736( 

.  109الدكتور عبد الستار الكبيسي، املرجع السابق، ص   ( 737(  
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  حمايــة حقــوق المتهــم في الخبـــــرة : -د-

هبا قاضي التحقيق أو احملقق يف يف تقدير املسائل الفنية اليت حيتاج اليت يستعني  يقصد باخربة اإلستشارة الفنية        
معرفة فنية أو دراية عملية، ال تتوافر لدى من يتوىل التحقيق حبكم عمله و ثقافته، سواء أكانت تلك املسائل تقديرها إىل 

 .(739)متعلقة بشخص املتهم و جبسم اجلرمية أو املواد املستعملة يف إرتكاهبا أو أثارها

العنصــر املميــز للخبــرة   الفنــي لألدلــة أو الدالئــل وهي اإلستعانــة باملعلومــات العلميـــة يف التفسيــر إذا اخلربة ف       
لتدليلية للدالئــل يف كإجراء من إجراءات مجع األدلــة املادية والفنيــة يتمثل يف الرأي الفين للخبري يف حتديد القيمــة ا

 .اإلثبــات

 تتمثل فيمايلــي : و أداء اخلربةأثناء  الضمانات اليت جيب كفالتهــا حلمايــة حقوق املتهم أهم         

بأن يبدي رأيــه بكل صدق وأمانة و يرتتب على  أمام احملقق ميينــاجب على اخلبري أن حيلف إلزام اخلبري بأداء اليمني، في -
 اخلصوم.إال أن البطالن يف هذه احلالة متعلق مبصلحة  اخلربة،عدم حلف اليمني أمام احملقق بطالن 

أن يقوم مبهمتــه يف حضور احملقق ، فإذا مل حيضر احملقق عند إجراء بعض األعمال التحضريية أو جيب على اخلبري  -
 ما يراد اثباتــه. التجارب املتكررة وجب عليه أن يصدر أمرا يبني فيه أنواع التحقيقات و

امليعاد احملدد ، جاز للمحقق إستبدالــه وتعيني حتديد ميعاد لتقدمي اخلبري تقريره الفنــي ، فإذا مل يقدم اخلبيــر تقريره يف  -
 خبري آخر بدال منــه .

طلب متكينــه من اإلطــالع على األوراق وسائــر ما سبق تقدميه للخبري املعيــن ي تهــم أن يستعيــن خببري إستشاري، وللم -
 من قبل احملقق على أال يرتتب على ذلك تأخري السريبالتحقيق.

جيــب أن يتبيــن يف  بري إذا وجــدت أسبــاب قويــة تدعو لذلــك ويقــدم طلب الرد للمحقــق للفصــل فيــه وللخصوم رد اخل -
 .(740)الطلــب أسبــاب الــرد

                                                                                                                                                                                                 
. 102الدكتور حممد الطراونــة ، املرجع السابــق ، ص  ( 738( 
.151، املرجع السابق، ص هحسن يوسف مصطفى مقابل ( 739( 
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 حمايـــة حقوق المتهــم في ظــل اإلجراءات اإلحتياطيــــة ::ثانيا

ذلــك بتقيد حريــتــه يف التنقــل سواء عن طريق  ، والعدالــة وضــع املتهــم حتت يدهتدف اإلجراءات اإلحتياطيــة إىل        
سلطــة الدولة يف  عليــه فهذه اإلجراءات يرتتــب عليهــا التناقــض بني حريــة الفرد و القبــض أو اإلحضــار أو التوقيــف و

 .شــل حركتــه لفتــرة معينــة

 التوقيــف أو الحبــس اإلحتياطــي : -1-

و ضمان تنفيذ أمر التوقيــف لضرورات التحقيق  معينة حتدد يفالتوقيــف هو إيــداع املتهــم السجــن للفتــرة        
ال ميكــن إعتباره عقوبــة ألنــه ال عقوبــة بدون حكم  هو إجراء حتقيق من شأنــه املساس حبرية الفرد و ، و(741)العقوبة
أخطر إجراءات التحقيق اليت يباشرهــا احملقــق ملا ينطــوي عليه من مساس حبرية  أهم وهذا اإلجراء يعد من  ، وقضائــي
 . (742)يتناقــض مع ما هو مقرر من أن املدعي عليه برئ حىت تثبت إدانتــه حبكم بات  املتهم و

هو من   ، ولباتنعم حبريته حىت صدور احلكم اكما أن التوقف فيه إعتداء على حق الفرد الطبيعي يف أن ي       
اإلجراءات اهلامــة اليت يظهر فيها بوضوح التناقض بني مقتضيات إحرتام حرية الفرد وسلطة الدولة يف العقاب بإعتباره 

املصلحة العامة ألسباب عدة منها اخلشية  تقتضيه ضرورات التحقيق و يتعرض حلرية املتهم قبل صدور احلكم البات و
احملافظة على شخصه أو خشيه ارتكاب جرائم أخرى كاألخذ  ثريه على سري التحقيق ومن فرار املتهم واخلوف من تأ

 (743).بالثأر ، كما أنه يؤدي إىل هتدئة مشاعر السخط اجلماعي وخواطر اجلمهور الذي  قد يثور بسبب اجلرمية املقرتنــة

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
. 110/  107الدكتور حممد الطراونــة ، املرجع السابق ص  ( 740(  
. 919، ص  1722الدكتور حممود جنيب حسين، شرح قانون االجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر سنة  ( 741(  
. 111حممد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص الدكتور  ( 742(  
. 115الدكتور حممد الطراونــة ، املرجع السابق ، ص  ( 743(  
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 األمر بدعــوة المتهــم بالحضــور : -2-

طريق مذكرة  هذا األمر إما أن يتــم عن حبضور املتهم إلستجوابــه أو ملواجهته بالشهود وللمحقق أن يصدر أمره        
يف الوقت املعني إىل مقر القاضي  فمذكرة الدعوى هي عبارة عن دعوة املتهــم للحضور طليقــا و ،دعوة أو مذكرة إحضار

 .(744)الذي طلبــه 

إىل مأموري السلطة العامة بتأمني حضور املتهم أمام القاضي فإذا مل أما مذكرة اإلحضار فهي أمر قضائي صادر        
إذا اقتضى األمر فيستعيــن مأمور السلطــة العامة بالقوة املسلحة  ميتثل ملذكرة اإلحضار أو حاول اهلرب يساق جربا و

 املوجودة يف أقرب مكان لتنفيــذ األمر .

 . (745)حضــار بأهنمــا توجهـــــان إلـــى املتهــم وهتدفــان إىل تأميــن حضوره إىل القاضــياال تلتقـــي مذكرتــــا الدعــــــوة و       

    .. للمدعي العام يف دعاوي اجلناية ."اليت جاء فيهــا و 111أ يف املادة .ج.م.أ.قد ورد النص على ذلك يف ق       
توقيف إذا إقتضي التحقيق اجلنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدهلــا بعد استجواب املشتكي عليه مبذكرة  و

 (746)."ذلك...

 هي : اإلحضار ) اجللب( لألحكام مشرتكة و ختضع مذكرة الدعوة و       

 ونوع التهمــة.وجوب أن تتضمن املذكرة إسم املتهم شهرته و أوصافه املميزة بقدر اإلمكان  -

أن حيدد فيها تاريخ  أن ختتم خبامت دائرته و وجوب توقيعها من قبل قاضي التحقيق )املدعي العام( الذي أصدرها و -
 إصدارها.

 وجوب إبالغ هذه املذكرة للمتهم ويرتك له صورة عنها. -

 . (747) املعنيةالدولــة  مجيع أراضيكون هذه املذكرات نافذة يف ت و -

 إال أن أهم الضمانات اليت يوجب توافرها للمتهم عند إصدار مذكرات الدعوى مايلي:       

 اإلكراه عند تبليغ املدعي عليه تلك املذكرات. جوب عدم إستعمال أي أسلوب من أساليب اجلرب و و-

                                                           
. 122الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص ( 744(  
. 112الدكتور حممد الطراونــة ، املرجع السابــق ، ص  ( 745(  
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 746(  
112،ص السابق، املرجع حممد الطراونــة الدكتور ( 747(
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 تأخري.دون أي  جيب استجواب املتهم الذي يدعى مبوجب مذكرة دعوة يف احلال و -

 السبـيــل:تخلية  -1-

، إمنا هو تدبري إحتياطي أقره واضع القانون هتدئة للخواطر  الثائرة أو املتهم ال يعد من أنواع العقوباتإن توقيف         
 حمافظة على املتهم أو حرصا على إظهار احلقيقة خالصة.

، فإنه إذا ما أوقف رعايته تكريسه وينص الدستور على  ، ومن أهم ما يسعى القانون حلمايتة و ألن حرية الفرد       
، و مىت زالت مريرات التوقيف ال حتتمل التأخري أو التطويل املتهم كان ذلك من األمور اخلطرية اليت تتطلب حال عاجال و

 .(748)فإنه يفرج على املتهم

هذا األساس فإنه ميكن إخالء سبيل املتهم املوقوف مبذكرة توقيف إذا زالت املربرات اليت دعت إىل  على        
 ميكن إخالء السبيل يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية من قبل احملقق أو احملكمة. إصدارها، و

ضمانات حقوق املتهم ، كون بعض اجلرائم هو يشكل ضمانــة من  ، وسبيل قد يكون جوازيا أو وجوبيــاإخالء ال        
ال تستدعي بقاء املتهم موقوفا وقد يصدر حكم برباءته منها بالنتيجة سيما وأنه ال حيق له املطالبــة بالتعويــض عن املدة 

 .(749)اليت بقي فيها موقوفا يف حال صدور احلكم برباءتــه

 ، من حيث وقوع الفعل ىل احلقيقةمعامالت حتقيقية بغية الوصول إ ــاذ احملقق كل ما يلزم من إجراءات وختإبعد         
الوصف القانوين املنطبق  مدى إسناد الفعل إىل املتهم و مدى كفاية األدلة على ذلك و كونه يشكل جرمية أم ال و و

 .قق قراره بالتصرف يف التحقيــق، يصدر احملعليه

هو يتصف هبذه الصفة بغض النظر عن قوتــه أو أثره ، ويفصل  ، وإدارياليس  يف ذلك قرار قضائـي و قرار احملقق        
، فال جيوز له العودة إىل ق أن خيرج الدعوى من حوزة احملققمن شأن قرار التصرف يف التحقي يف منازعة قضائية حتقيقية و

 .حقيق مرة ثانية إال بطريق قانوينالت

                                                           
النظام اإلجرائي  تأليف أمحد بن علي بن ناحي البشري، ضوابط العالقة بني الشرطة القضائية و هيئة التحقيق و اإلدعاء العام يف تجال التحقيق اجلنائي يف (718)

. 111،ص  2002بية للعلوم األمنية، الرياض سنة السعودي، مذكرة ماجستري ، ختصص قيادة أمنية،  حتت إشراف الدكتور عباس أبو شامة، جامعة نايف العر    
)
120الدكتور حممد الطراونــة، املرجع السابق ،ص   749( 
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ال تنتقــل إىل مرحلــة  عليه وضع حد للدعوى اجلزائية حبيث تنتهي والقرار الذي يصدره احملقق قد يرتتب         
قد يرتتب على القرار  ، وعدم مساع الدعوى عدم اإلختصاص و و احملاكمــة، مثــل قرارات منع احملاكمــة و إسقاط الدعوى

 الذي يصدره احملقق يف هناية التحقيق إحالته للدعوى إىل مرحلــة احملاكمــة .

قاض التحقيق أو املدعي العام( بعد إختتام التحقيق إما أن تكون قرارات  اليت يصدرها احملقق ) عليه فالقرارات و        
حتقيق  إال أن ما جيب التأكيد عليه هو ضرورة صدور تلك القرارات بشكل ينسجم و ،(750)هنائية أو قرارات غري هنائيــة 

  .محاية حقوق املتهــم

صدور قرار مينع حماكمــة املتهم يتعيــن اإلفــراج عن املوقوف كما ال جيوز إعادة التحقيق معه إال يف حالة ففي حالة         
ظهور أدلــة جديدة تؤيــد التهم يف حقه.كما جيب أن يكون للمتهم احلق يف الطعن بتلك القرارات إذا كانت مبنية على 

 .(751)ذا وقع بطالن يف األمر أو وقع يف اإلجراءات بطالن أثر فيهإــه أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويلخمالفة القانون أو على 

قيف اإلحتياطي طاملا أنه تباشر التحقيق، إلفراج هي السلطة اليت أمرت بالتو السلطة اليت ختتص با و نشري إىل أن        
يظل هذا احلق للهيئة طاملا كان  ، وفلهيئة التحقيق و اإلدعاء العام إختصاص عام بتقرير اإلفراج املؤقت عن املتهم

 .(752)التحقيق يف يدها، و اجلهة الثانية املختصة باإلفراج بعد األمر بإحالة الدعوى هي احملكمة

 

 

 

 

 

                                                           
120الدكتور حممد الطراونة ،املرجع السابــق ، ص   ( 750( 

  . 121حممد الطراونة ،املرحع السابق ، ص الدكتور  ( 711)

. 112أمحد بن علي بن ناحي البشري، املرجع السابق،ص  ( 752(  
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 ما بعدهــا: : القواعد اإلجرائية لحماية حقوق اإلنسان في مرحلــة المحاكمــة والفصل الثاني

دعوى قد دخلت ، إذ تكون الاحلكم أهم مراحل الدعوى اجلزائيةيعترب التحقيق النهائي أو احملاكمة أمام قضاء         
، حيث تقوم احملكمة حبسم موضوع النزاع بالكلمة الفاصلة املتعلقة بإقتضاء حق الدولة يف العقاب قبل يف مرحلتها األخرية

األول( مث  بحثحقيق اإلبتدائي) املتتسم بصفات متميزة عن إجراءات الت املتهم ، فتقوم بإجراءات التحقيق النهائي اليت
، فإذا حكم باإلدانة فبحسب حكمها يتقرر مصري املتهم، (753)تصدر حكمها باإلدانة أو الرباءة أو بعدم املسؤولية 

معه قواعد احلد األدىن  و دخل يف مرحلة تنفيذ العقوبة غري أنه البد و أن يدخل إىل السجن فأعترب املتهم حمكوما عليه و
 الثاين(. بحث)امل (754)لكن مل تسلب إنسانيته السجناء بإعتباره إنسانا سلبت حريته وملعاملة

 :: القواعـد اإلجرائية لحماية حقوق اإلنسان في مرحلة المحاكمــةالمبحث األول

     هي تجموعة من اإلجراءات تستهدف التدقيق  ، واملرحلة الثانية للدعوى اجلزائيةمرحلة التحقيق النهائي هي        
، كل ذلك من أجل الفصل يف ما كان يف مصلحته التمعن يف أدلة الدعوى مجيعا، ما كان منها ضد مصلحة املتهم و و

 بذلك يتميز التحقيق النهائي عن التحقيق اإلبتدائي أمام قضاة احلكم. موضوع الدعوى من طرف قضاة املوضوع، و

هدف التحقيق اإلبتدائي هو مجع األدلة و القرائن على وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم مث تقدير مدى كفايتها إن        
، فإمنا هو تقصى األدلة القاطعة و القرائن تهم على قضاء احلكم أو حفظ امللف، أما هدف التحقيق النهائيإلحالة امل

، لذلك يد دور احملاكمة أخطر أدوار العقاب بإدانة املتهم أو بتربئتهاحلامسة يف إظهار احلقيقة إلقتضاء حق الدولة يف 
 (755).الدعوى اجلزائية، ألهنا تربئ الربيء و تدين املسيء

طلب ن مراحل سري الدعوى ) املأساسية متيزها عن غريها م عامة و عدة قواعدما يقتضي أن تكون هناك هذا         
و يعترب يف ذات كذلك يضفي على إجراء احملاكمة صفة الشرعية اإلجرائية اجلزائيةإذ أن مراعاة هذه القواعد ( لاألو 

 الثاين(.طلب ) امل مرحلة احملاكمة ماية حقوق املتهم خاللقررهتا القوانني حل ةضمان الوقت أهم 

 

 

                                                           
.125الدكتور حممد الطاونــة ، املرجع السابق ، ص  ( 753(  

.571الدكتور خريى أمحد الكباش ، املرجع السابق ، ص    )754( 
. 112حسن يوسف مصطفى مقابله، مرجع سابق، ص  ( 755(  
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 القواعد األساسية في المحاكمــات: األول: مطلبال

سري العدالة ومحاية احلرية الشخصية للمتهم جيب مراعاة مجلة من القواعد األساسية أثناء مرحلة التحقيق  لضمان        
تتمثل هذه  ، وهو ما يطق عليه باحملاكمة القانونية العادلة للمتهم بذلك تتصف احملاكمة بالشرعية اإلجرائية و النهائي و

 القواعد األساسية فيما يلي:

  د المتعلقة بمبادئ الحاكمات.القواع:الفرع األول

 عالنيــة المحاكمــة::أوال

مبا أن اجلمهور يشكل غالبا تلك العني املراقبة لسري العدالة اجلنائية فإن خطورة احملاكمة تشكل نوعا من الرقابة         
األخر لذلك كان مبدأ الشعبية على أعمال احملكمة، فتلتزم مبراعاة حقوق األطراف يف الدعوى دون متييز ألحد على 

كشف و يتحقق معه حماكمة عادلة نزيهة تؤمن  (756)حياء العلنية يف احملاكمة مبدأ أساسيا لضمان سري احملاكمة بتجرد و
الثقة  ، كما تؤدي إىل حتقيق فائدة مزدوجة ، فمن جهة أوىل حتقق العالنية إحرتام القضاء واحلقيقة والوصول إىل العدالة

 (757).أخرى حتقق سياسة الردع العاممن جهة  بنزاهته و

 التعريف بمبــدأ عالنيــة المحاكمــة: -1-

املقصود بالعلنية ، أن من حق كل إنسان أن حيضر احملاكمة دون  فاألصل أن تتم احملاكمة يف جلسة علنية ، و       
، فهي بذلك متكني مجهور احملاكمــة، حىت تتاح له فرصــة مشاهــدة إجراءات قيد أو عائق سوى ما خيل بالنظام شرط أو

ما يدىل فيهــا من أقوال  ما يدور فيهــا من مناقشات و من إجراءات واحلاكمة  ا يتخــذ يفو اإلملام  مب اإلطــالع الناس من
 .(758)مرافعات و

اولة للحكم سواء  فالعالنية يف احملاكمــة تتجاوز اخلصوم لتشمل كل من يرغب حضور إجراءات احملاكمة عدا املد       
كانت له مصلحة يف حضورها أو ال، على أن العالنية ال تنتفي إذا مل حيضر إجراءات احملاكمة مجهور من الناس ما 

 (759)دامت أبواب احملكمة مفتوحة والفرصة متاحة ألي فرد يف أن يدخلها أو يتواجد أثناء مباشرهتا.

                                                           
.  901الدكتور مصطفى العوجي ، املرجع السابق ، ص  ( 756( 
121الدكتــور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص ( 757( 
.122، ص 1772الدكتور حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعه األوىل، منشأة العارف، اإلسكندرية سنة   ( 758( 
.111الدكتور حسن يوسف مصطفى مقابلة، املرجع السابق، ص  ( 759( 
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من حقوق اإلنسان األساسية اليت كفلتها الدساتري و القوانني املعنية حبقوق اإلنسان وحرياته  تعترب عالنية احملاكمة       
 األساسية.

لقد نص ميثاق األمم املتحدة على مبدأ عالنية احملاكمــة يف املادة العاشرة منه بقوهلا: " ... لكل إنسان احلق يف         
واجباته أو يف موضوع  صــــورة علنية من قبل حمكمة مستقلة وحيادية تبت يف حقوقه ومساواة تامة بـــــأن تسمــــع دعـــــواه ب

هو ما تضمنه اإلعالن العاملــي حلقــوق اإلنســان يف املــادة العاشــرة : " ... لكن إنسان  ، و(760)أي هتمة توجه إليــه ..."
   ، للفصل يف حقوقه مستقلة نزيهــة نظرا عادال علنياة احلق على قدم املساواة مع األخرين يف أن تنظر قضيته أمام حمكم

نصت كذلك املادة احلادية عشر من نفس اإلعالن على أن " ...  و (761)التزاماته ، وأية هتمة جنائية توجه إليــه ..."  و
فيهــا الضمانات الضرورية للدفاع كل شخص متهم جبرمية يعترب بريـئــا إىل أن تثبت إدانته قانونــا مبحاكمــة علنيــة تؤمــن لــه 

 (762)عنه ..." .

كضمانة من ضمانات حقوق املتهم يف املادة الرابعة عشر من ،  النص على مبدأ علنية احملاكمــة كذلك ورد       
د النظــــر يف أيــــة هتمة جزائية ضده يف ، عنـــــ.. لكــــل فــــــرد احلــــــقاإلتفاقية الدولية للحقوق املدنيــة والسياسيــــة بقوهلـــــــــا:" .

منها  اإلتفاقية  ، واإلتفاقيات اإلقليمية هو األمر الذي تطرقت له املواثيق و و ،(763)علنيــة ..." حماكمــة عادلــة و
عادلة و األوروبية حلقوق اإلنسان يف املادة السادسة واليت نصت على :"... لكل شخص احلق يف أن تنظر دعواه بطريقة 

فريقي حلقوق كذلك امليثاق اال ، و(764)يف خالل مدة معقولة أمام حمكمة مستقلة نزيهة ينشئها القانون..." علنية و
 .(765)الشعوب الذي تضمــن نصــا مشاهبــا يف املــادة السابعـــة منــه  اإلنسان و

، ففي اجلزائر نص الدستور يــة احملاكمــة يف دساتريهــانحرصــت معظـم التشريعــات احلديثــة بالنــص علـى مبــدأ عال       
من  101/2يف األردن نصت املادة  و، (767)كذلــك قانــون اإلجراءات اجلزائيــة اجلزائــري  و(766)اجلزائري يف املادة 

                                                           
ميثــاق األمم املتحــدة، املرجع السابق. ( 760(  
اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، املرجع السابق. ( 761( 
اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، املرجع السابق.   ( 762(  
السياسية، املرجع السابق اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و ( 763(  
اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 764( 
ميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق.  (765(  
الدستور اجلزائري، املرجع السابق. ( 766(  
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 767( 
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مراعاة للنظام العام أو  أحكام الدستــور األردنــي على أن: " جلسات احملاكــم علنيــة إال إذا رأت احملكمة أن تكون سريــة
 .(768)حمافظة على األداب"

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين على أنه " جتري احملاكمة عالنية ما مل ترى  191كذلك نصت املادة        
ع األحداث أو فئة معينــة نميكن يف مجيع األحوال م احملكمة إجراءها سرا بداعي احملافظة على النظام العام أو األخالق و

جتدر اإلشارة إىل ان الدستور اللبناين مل يتطرق إىل مبدأ عالنية احملاكمة  ، و(769)من النــاس من حضور احملاكمــة " 
صول أمن قانون  .270، 225،192،190، 152: ث نصت عليه املوادحي (770)صراحة و إمنا ترك ذلك للقوانني

 .(771)احملاكمات اجلزائية اللبناين 

على أن "جلسات احملاكم علنية إال إذا  1721من الدستور املصري لعام  117أما يف مصر فقد نصت املادة        
قررت احملكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو االداب و يف مجيع االحوال يكون النطق باحلكم يف جلسة 

  (772).علنية"

اإلجراءات اجلنائية املصرى على أنه "جيب أن تكون اجللسة علنية و من قانون أصول   219و قصت  املادة         
جيوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو حمافظة على اآلداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها يف جلسة 

 (773.)"سرية أو متنع فئات معينة من احلضور فيها

كمبدأ   ،ضمانات حقوق املتهم املنصوص عليه يف معظم الدساتريأهم  ن مبدأ عالنية احملاكمة يشكل أحد إ        
كما أن هذا ،املعنية حبقوق اإلنسان  الدولية مبا ينسجم مع ما ورد يف املواثيق ،دستوري و يف غالبية التشريعات اجلزائية

و لعل تقرير البطالن  ،خمالفتهاطالن على ، و اليت يرتتب البالعادلةاملبدأ يعترب أصال من األصول اجلوهرية للمحاكمات 
 .كل ضمانة من ضمانات حقوق املتهمعلى خمالفة أحكام هذا املبدأ يش

 أهمية مبدأ العالنية: -2-

 التالية:مهية مبدأ عالنية احملاكمة يف النقاط أتكمن         

                                                           
الدستور األردين، املرجع السابق. ( 768( 
قانون أصول احملاكمات األردين، املرجع السابق. ( 769( 
. 129الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 770(  
قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، املرجع السابق. ( 771(  
الدستور املصري، املرجع السابق. ( 772( 
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 773( 
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 العدالة:تحقيق  -أ - 

العالنية أساس هذا احلياد و املوضوعية ، كما يتضح من خالهلا من مقومات العدالة احلياد و املوضوعية ، و تعترب         
بات أو نفي لكي ، كما ان العالنية جتذب كل من لديه دليل إثضي و هو يؤدي وظيفته أمام املالءمدى استقالل القا
مي العام و لرقابة ، كما أهنا قد تدفع احملكمة إىل عدم املساس حبقوق الدفاع ألن إجراءاهتا ختضع للتقو يساعد به العدالة

 .(774)الرأي العام

ن حماكمة املتهم جبلسة عالنية حيضرها من يشأ من األفراد، يبعث الطمأنينة يف قلوهبم فال خيشون من احنراف يف إ        
مدى جترد احملاكم و حيادها االجراءات أو تأثري يف تجريات الدعوى و يدعم الثقة بأحكام القضاء فيعرف اجلمهور 

كما تعترب ضمانا الحرتام حقوق اخلصوم و حرياهتم، ألن القضاء خيشى  مياهنا بالعدل و التزامها حبكم القانون،إومدى 
املساس باحلريات و احلقوق الشخصية أمام الناس، و قد جيدون نفس احلرج اذا كانت احملاكمة جترى سرا دون مراقبة 

 .(775)الرأى العام

 الردع العام: -ب-

تكون احملاكمة عالنية فإن اجلمهور يشهد ما قد يلحق مرتكب اجلرمية من جزاء و هبا يعرف  الناس أن عندما         
، و علــى هذا ى غايات العقاب و هي الردع العامخمالفة القانون يعرضهم للمحاكمة أمام اجلميع و بذلك يتحقق إحد

ا يكتنف ذلك من تثقيف و توجيه و لفت نظر اجلمهور النحو  توفر العالنية نوعا من التذكري بالعقاب و التحذير منه مل
  .(776)إىل احرتام القانون

 اإلحساس العام بالعدالة: -ج -

          ، ليتحقق و ينمو اإلحساس بالعدالة احملاكمة حتت رقابة الرأي العام م مظاهر الدميقراطية أن تتمأهمن         
و االطمئنان إىل نزاهة األحكام و اتفاقها مع القانون و هو امر يؤدي إىل الشعور باإلستقرار و األمن  االجتماعي فمن 

 .(777)حق اجلمهور ان يطمئن إىل سري العدالة 

                                                           
. 977املرجع السايق، ص  الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، املرجع السابق، الدكتور أمحد فتحي سرور، ( 774( 
.122الدكتور حامت بكار، املرجع السابق، ص ( 775( 
. 111املرجع السابق ص  هيوسف مصطفى مقابل حسن ( 776( 
. 111سابق ، ص الرجع امل ،الدكتور حممد الطراونة     777
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ان ، و حيمل سلطة التحقيق و الدفاع و الشهود على االتز قضاة على التطبيق السليم للقانونيشجع مبدأ العالنية ال -د-
 (778)يف القول و اإلعتدال و يف الطلبات و الدفوع .

يته اخلاصة فيما يتعلق باملتهم كونه جيعل املتهم مطمئنا إذ يدرك أن قاضيه لن يتخذ ضده أي أمهكما أن هلذا املبدأ   -هــ-
كما له أن يطلع خالل احملاكمة على   ،(779)إجراء يف غفلة عن رقابة الرأي العام . فيتيح له ذلك أن حيسن عرض  دفاعة 

 ما يقدم ضده من أدلة.

 نطـاق العالنيــة :  -1-

األحكام  إصدار للقرارات و مرافعات و يقصد بنطاق العالنية أن تتم مجيع إجراءات احملاكمة ، من حتقيقات و        
جلسات احملاكمة وجب أن جتري مجيعها يف إذا تعددت  ، ومن يشاء من عامة الناس دون متييزجبميع أنواعها يف حضور 

 صورة علنية.

هلذا وجب على القاضي أن يذكر يف  كما يعترب إجراء احملاكمة بصورة عالنية أمر جوهري و إال كانت باطلة و        
مما جيعل ، فإذا مل يذكر ذلك يكون قد أمهل إجراء جوهريا ن العالنية يف احملاكمة قد روعيتحمضر اجللسة أو يف احلكم أ

 عملها مشوبا بالبطالن.

، حفظ النظام يف اجللسات احملاكمة وال تتعارض العالنية مع ما للمحكمة من سلطة يف منع القصر من حضور         
، فإن مل ه أن يأمر بإخراج من خيل بنظامهاإذ يتصل ذلك بسلطة رئيس احملكمة يف ضبط اجللسة و إدارهتا حبيث يكون ل

 .(780)ان للمحكمة أن حتكم عليه بالعقوبة اليت يقررها القانونمتادى ك ميتثل و

 سلطة المحكمة في تقرير سرية المحاكمة: -1-

رية، أي إذا كان األصل يف جلسات احملاكمة أهنا علنية ، فقد أجاز القانون للمحكمة جعلها كلها أو بعضها س        
 جلدوى من العالنية بالنسبة لسماعسلطة تقدير مدى ا، فقد خولت القوانني للمحاكم أن العالنية ليست مطلقة

 .(781)الدعوى

                                                           
. 112الدكتور حممد الطراونة ،املرجع السابق،ص   ( 778(  
227الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص   ( 779(  
. 112الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ص   ( 780( 
. 112الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ص  ( 781(  
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إال  املدافع عنه أو باقي اخلصوم و ال ينصرف هذا إىل املتهم و و اجللسة،السرية تعين منع اجلمهور من دخول قاعة  و
 . (782)حضور اجللسة كذلك ال تقوم السرية بالنسبة إىل احملامني املرتافعني فلهم دائما حق أخل حبقوقهم يف الدفاع و

 حجب العالنية جاء إلعتبارات إما:        

باألمن العام واملصلحة العامة للمجتمع سواء كانت هذه املصلحة  ضرورة احملافظة على النظام العام الذي يتعلق -
اضي احلد من  للقإجتماعية أم سياسية أم إقتصادية أم خلقية ، فمن أجل احملافظة على النظام العام أجازت القوانني

ر جرائم اإلعتداء ، ألهنا قد تشمل محاية أسرار الدولة تقرير السرية يف جرائم اخليانة و التجسس وسائعالنية اجللسات
، كما أن محاية النظام السياسي واإلجتماعي للدولة قد تقتضي السرية يف بعض اجلرائم املاسة بأمن الدولة على أمن الدولة

 (783).اإلجتماعية قلب نظام احلكم أو جرائم التحريض على تغيري نظم الدولة السياسية و من الداخل كجرائم حماولة

كذلك من بني املصاحل اليت يهدف النظام العام إىل محايتها صيانة اجملتمع من التشجيع على اجلرمية يف احلاالت  و        
 اجلرائم.اليت تؤدي فيها العالنية إىل الكشف عن أساليب اجملرمني يف ارتكاب 

كما تعترب كذلك مصلحة العدالة من املصاحل اليت جيب محايتها ، فإذا تبني بأن هذه العالنية قد تلحق ضرر بسري         
العدالة كما لو تبني أن مساع أقوال شاهد يف جلسة علنية قد يؤثر على سري العدالة عندها يكون من حق احملكمة إجراء 

 .(784)احملاكمة سرا 

األخالق العامة مصلحة عامة جتيز للمحكمة أن تأمر  محاية األداب و األداب : تعترب افظة على األخالق وضرورة احمل -
األداب عموما هتك العرض أو أي جرمية خملة ب بسرية اجللسة ، فاحملاكمات اخلاصة باجلرائم اجلنسية مثل اإلغتصاب و

 .(785)ية األسرة يتصل باألداب العامة محاية خصوص ، وتقتضي تقرير السرية

إذا األصل هو العالنية والسرية هي اإلستثناء وتقرير احملكمة إجراء احملاكمة سرا، إما من تلقاء نفسها أو بناء على         
إن جعل احملاكمة سرية يعود إىل مطلق تقديرها حسبما  جيب عليها تسبيب قرارها املتخذ هبذا الشأن و طلب اخلصوم و

                                                           
.112حسن يوسف مصطفى مقابله، املرجع السابق، ص  ( 782(  
  )783 122الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص (
.  111الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص   (784(  

. 210املرجع السايق، ص  الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، املرجع السابق، الدكتور أمحد فتحي سرور،    ) 785( 
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هلا أن تقرر السرية بالنسبة جلميع اإلجراءات أو  غري ملزمة قانونا باإلستجابة إىل طلب اخلصوم وهي  يرتاءى هلا، و
 .(786).لبعضها مثل استجواب املدعي عليه أو مساع شاهد من الشهود ...

سرية على أن إجراء احملاكمة سرا ال يشمل إصدار احلكم الذي جيب أن يصدر بصورة علنية سواء كانت احملاكمة         
 .(787)أو علنية

 : شفوية إجراءات المحاكمــة:ثانيا

من القواعد األساسية للمحاكمة مبدأ شفوية إجراءات احملاكمة ، فإذا كانت القاعدة يف األصول اجلزائية أن         
، فـــإن ذلــك صحتهـــااإلطمئنان إىل  القاضي يصدر حكمه باإلدانة أو بالرباءة بناء على قناعته وحريته يف تقدير األدلة و

 .هي قاعدة شفوية إجراءات احملاكمةيستتبــع قاعــدة أخـــرى فـــي التحقيــق النهائي 

 :التعريف بمبدأ شفوية إجراءات المحاكمــة -1-

 ، حبيث ال يصح قبول(788)احلوار األدلة يف الدعوى للنقاش و إن شفوية احملاكمة تعين إخضاع كافة اإلجراءات و        
كون القواعد األساسية للمحاكمات اجلزائية توجب أال تقام ،(789) أدلة يف الدعوى ال يتم طرحها يف اجللسة للمناقشة

صوم ، يف مواجهة اخل اليت حتصل شفويا أمام احملاكم و ، واملرافعات العلنية اقشات واملن األحكام إال على التحقيقات و
 ، لتكون احملكمة قناعتها.كشف حقيقتها و رفع غموضها ، ومما يؤدي إىل توضيح األدلة

فال جيوز للشهود واخلرباء أو املتهم أن يقدموا شهادة مكتوبة إذا مل تتم تالوهتا واملناقشة هبا يف اجللسة ألن األصل         
األمر ينطبق  نفس الدفوع تقدم شفويا و ، كما أن الطلبات ويناقشون فيها شفويا أن يدلوا بأقواهلم شفويا أمام القاضي و

 .(790)الدفاع على مرافعات اإلدعاء و

 

                                                           
.  122الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص ( 786(  
. 115لدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص   (787(  
.221الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 788(  
.192حسن يوسف مصطفى مقابلة، املرجع السابق، ص  ( 789(  
111الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 790( 
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إن األحكام اجلزائية جيب أن تبين على التحقيق الشفوي الذي جتريه احملكمة بنفسها يف مواجهة املدعي عليه        
اإلبتدائية ال جيوز أن يبين إقتناعها على حماضر واإلستدالالت والتحقيقات  ، وة وتسمع فيه الشهود ما دام ممكناباجللس

 هو ما يعرف مببدأ الوجاهية. و(791) خلرباءا الشهود و فسها إىل أقوال اخلصوم وفقط ، بل جيب عليها أن تستمع بن

من أجل ضمان حقوق املدعي عليه البد من مراعاة تجموعة من القواعد األساسية أثناء تطبيق مبدأ شفوية  و        
 هي كالتايل: احملاكمة و

 على احملكمة أن تسمع شهادة الشهود وأن تناقشهم فيما ورد من وقائع ومعلومات. ينبغي -

 جيب على احملكمة أن تناقش اخلرباء يف الوقائع واملعلومات اليت وردت يف تقاريرهم.-

       تناقشهم يف صحة إجراءاهتم  تستمع احملكمة إىل أفراد الضابطة العدلية فيما يتعلق مبحاضر القبض و التفتيش و-
 مدى مطابقتها للشرعية. كيفية حصوهلا و و

 .792تناقش احملكمة وكالء اخلصوم فيما يتعلق بالدفوع اليت قدمت يف مذكراهتم وجبميع املعلومات املدونة فيها-

 جيب متكني اخلصوم من مناقشة الشهود أثناء اجللسات.-

أن تطرحها للمناقشة الشفوية  رجة يف عريضة الدعوى واملعلومات املد الوقائع و جيب على احملكمة أن تناقش األدلة و-
ال كان حكمها إ ال جيوز هلا أن تعتمد على دليل يف ملف الدعوى مل تطرحه للمناقشة و أثناء جلسات احملاكمة و

 (793).معيبا

مسع وبصر عليه فإن مبدأ شفوية إجراءات احملاكمة يقتضي أن تتم كل إجراءات احملاكمة بشكل شفوي حتت  و        
احملكمة سواء يف تقدمي الدفوع أو الطلبات أو املرافعات أو األدلة و أن ال تكتفي احملكمة سواء يف تقدمي الدفوع أو 

ن ال تكتفي احملكمة مبا قدم من أدلة يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي بل جيب عليها أن أ ، ودلةالطلبات أو املرافعات أو األ
هبذا  ، وم مجيع األدلة املقدمة يف الدعوىتطرح للمناقشة يف حضور اخلصو  ، واخلرباء شهود وتستمع بنفسها إىل أقوال ال

ابة على يكون مبدأ الشفوية يف احملاكمات ضمانة من الضمانات األساسية حلماية حقوق املتهم كونه يتيح للمحكمة الرق

                                                           
.  202لدكتور حامت بكار، املرجع السايق، صا ( 791(  
. 119الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  ( 792(  
. 192املرجع السابق، ص  ه،حسن يوسف مصطفى مقابل ( 793(  
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تدور بشأهنا املناقشات  تجددا على احملكمة و ، حيث تعرض األدلة اليت قدمت أثناء التحقيقأعمال التحقيق اإلبتدائي
 .(794)مراقبة التقدير الذي كانت سلطة التحقيق قد خلصت إليه فيتاح تقدير قيمتها من جديد و

 :المحاكمـــةأهمية مبدأ شفويـة  -2-

اجللسة توضح حقيقتها األدلة يف ، إذ أن مناقشة مهية كبرية، فهو يؤدي إىل كشف احلقيقةملبدأ شفوية احملاكمة أ         
، العناصر اليت تكون منها قناعتها ، ويعترب هذا املبدأ كذلك املعيار الذي تستطيع تكشف للمحكمة ، ولى غموضهاجت و

تقدير قيمتها ألن البينة اليت ال تناقش يف اجللسة شفويا ال ميكن وزهنا و إعطائها القيمة احلقيقة  احملكمة به وزن األدلة و
 .اليت تستحقها

كما يعترب مبدأ الشفوية ضمانا لتحقيق العدالة ألنه يتيح الفرصة للمتهم لتقدمي مالحظاته حول األدلة اليت تقدم         
 .(795)يف الدعوى

متكني  الفردية و محاية املصلحتني العامة و حتقيق العدالة و إن مبدأ الشفوية يهدف إىل اظهار احلقيقة اخلالصة و         
، حبيث تتاح لكل طرف يف تطبيق مبدأ املواجهة بني اخلصوم كوين قناعة سليمة كما أن هذا املبدأ حيققاحملكمة من ت

، ضف إىل ذلك فهو (796)يتاح له أن يعرف ما لدى خصمه من أدلة  الدعوى أن يواجه خصمه مبا لديه من أدلة و
 حلماية حقوق املتهم. كل ذلك يشكل ضمانة ، والتحقيق اإلبتدائي مبثابة وسيلة رقابة على أعمال

، ففي التشريع اجلزائري فقد مت النص على م التشريعات اجلزائية بالنص عليهنظرا ألمهية هذا املبدأ حرصت معظ و        
 .(797)هذا املبدأ يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه " ال جيوز للقاضي أن يبين  202أما يف مصر فقد نصت املادة         
 .(798)حكمه على دليل مل يطرح أمامه يف اجللسة " 

                                                           
.119سابق ، ص الرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  ( 794( 
.192حسن يوسف مصطفى مقابله، املرجع السابق، ص  ( 795( 
. 112الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 796( 
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. ( 797( 
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 798( 
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من قانون أصول احملاكمات  112ذلك يف املادة  أما املشرع األدىن فقد نص كذلك على هذا املبدأ صراحة و        
جيوز للقاضي أن ال يعتمد إال البينات اليت قدمت أثناء احملاكمة وتناقش فيها اليت جاء فيها "...  اجلزائية األردين و

 .(799)اخلصوم بصورة علنية..."

شهــود  من نفس القانون تطبيقا ملبدأ الشفوية بقوهلا:"...تدعو احملكمة شهود النيابة و 192أضافت املادة  و        
 .(800)) إن وجدت(..."  تعرض عليهم املواد اجلرمية ا مباشرة وتسمـــع أقواهلـــم من قبله املدعـــي الشخصــي و

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري  191لقد نص املشرع السوري على هذا املبدأ كذلك يف املادة  و        
 .(801)تناقش فيها اخلصوم بصورة علنية "  جيوز للقاضي أن يعتمد إال البينات اليت قدمت أثناء احملاكمة و بقوهلا:" ال

فمن ذلك يتضح أن كل التشريعات العربية املشار إليها أخذت مببدأ شفوية احملاكمة بإستثناء القانون األردين         
 ليس وجوبيا كما فعلت التشريعات املقارنة األخرى. الذي اعترب هذا املبدأ جوازيا للقاضي و

إلتفاقيات العاملية  للحقوق اإلنسان فقد ورد النـص على ا بة إلعالنات وللتشريعات الوطنية أما بالنسهذا بالنسبة        
( من 11صراحة يف املادة ) و ،(802)( مــن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 11مبــدأ شفويــة احملاكمــة ضمنــا فــي املــادة )

احلق يف إبالغه فورا  ضده،اليت جاء فيها:"... لكل فرد متهم بتهم جنائية  واإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية 
أن يضمن حضور شهوده واستجواهبم حتت  أن يستجوب بنفسه أو بواسطة شهود اخلصم ضده و بالتهمة املوجهة إليه و

 .(804)قوق اإلنسان ( من اإلتفاقية األوروبية حل1قد ورد هذا النص يف املادة ) و (803)نفس شروط شهود اخلصم ..."

 نتائج مبدأ شفويــة المحاكمــة: -1-

يرتتب على مبدأ شفوية احملاكمة  بعض النتائج اليت هلا األثر الفعال يف توفري الضمانات الكافية حلماية حقوق         
 اليت تتمثل فيمايلي: املتهم و

                                                           
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 799(  
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق.  (800(  
  )801 السوري، املرجع السابق. قانون أصول احملاكمات اجلزائية (
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق.  (802(  
اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية، املرجع السابق. ( 803(  
اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق.  (804(  
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فال جيوز للقاضي الذي مل حيضر احملاكمة أن يشرتك يف  ،باشر بنفسه مجيع إجراءات الدعوىجيب على القاضي أن ي-
حىت  ع قضاة احلكم منذ بداية احملاكمةإصدار احلكم وال أن يعتمد على حتقيق جرى يف غيابه ، فيجب أن حيضر مجي

 .(805)هنايتها ويلزم عند أي تبديل يف هيئة احملكمة تالوة اإلجراءات السابقة أمام القاضي اجلديد 

تناقش فيها اخلصوم بصورة علنية ، فال جيوز اإلكتفاء  للقاضي أن يعتمد إال البينات اليت قدمت أثناء احملاكمة وجيوز  ال-
 (806).باإلطالع على حماضر الضابطة العدلية أو التحقيق اإلبتدائي

 أن مجيع الطلبات والدفوع واملرافعات جيب أن تكون شفهية. -

        السماح للخصوم  ضة الدعوى من خالل تفنيد اخلصوم ألقوال الشهود ووجوب مناقشة األدلة املوجودة يف عري-
 .(807)الدعوىباملرافعة أما مها يف موضوع  وكالئهم و

إال   يعترب هذا املبدأ من النظام العام ، ملا يف اتباعه من حتقيق للعدالة وضمان حلق الدفاع ، وعلى احملكمة إعماله و-
 (808).يؤثر يف نتيجة احلكمكانت اإلجراءات خمتلفة مما 

 إلستثناءات الواردة على مبدأ الشفوية:ا-1-

 اليت ميكن امجاهلا فيمايلي: لقد أوردت التشريعات اجلزائية عدة استثناءات على مبدأ شفوية احملاكمة و        

 حالة تعذر سماع الشاهــد:-

: " للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادات اليت املصري على أنهجراءات اجلنائية من قانون اإل 227لقد أوردت املادة         
، إذا تعذر مساع الشاهد ألي سبب من أو أمام اخلبريأبديت يف التحقيق اإلبتدائي أو يف حمضر مجع اإلستدالالت 

 .(809)األسباب أو قبل املتهم أو املدافع عنه ذلك "

 

                                                           
.   121الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 805(  
. 117الدكتور حممد الطراونة املرجع السابق ، ص  ( 806( 
.222الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 807( 
. 150الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص   ( 808( 
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق.  ( 809( 
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من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين على أنه :" إذا تعذر مساع شهادة  112قد نصت كذلك املادة  و        
شاهد أدى الشهادة يف التحقيقات األولية بعد حلفه اليمني إىل احملكمة لوفاتــه أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن اململكة 

 (810).نة يف القضية"األردنية اهلامشية جيوز للمحكمة  أن تأمر بتالوة إفادته أثناء احملاكمة كبي

 :األصم واألبكــم -

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين من مبدأ شفوية احملاكمة األبكم واألصم بأن  221إستثنت املادة         
األصم من الشهود أو املتهمني يعرف الكتابة  أجازت قبول شهادته كتابة حيث تنص على أنه :" إذا كان األبكم و

توىل الكاتب مجيع ذلك يف ي احملكمة األسئلة أو املالحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا، و فيسطر كاتب
 (811).اجللسة"

 .(812)منه 209كما أشار إىل ذلك قانــــون أصـــول احملاكمات اجلزائية السوري يف نص مماثل تضمنته املادة         

 قبول المتهــم:-

، على التشريعات اجلزائية املقارنةأورد املشرع املصري حالة أخرى من اإلستثناءات على مبدأ شفوية احملاكمة منفردا         
من قانون  227هذا ما أكدته املادة  ، واإلستغناء عن مساع شهادة الشاهد هي حالة قبول املتهم أو الوكيل عنه و

للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة اليت أبديت يف التحقيق اإلبتدائي أو : " اجلنائية املصري اليت تنص على أناإلجراءات 
يف حمضر مجع اإلستدالالت أو أمام اخلبري إذا تعذر مساع الشاهد ألي سببب من األسباب أو قبل املتهم أو املدافع عنه 

 .(813)ذلك "

االكتفاء بتالوة  أن تستغين عن مناقشة الشهود يف اجللسة عند التنازل صراحة أو ضمنا عن مساعهم و فللمحكمة        
يعترب من قبيل التنازل الضمين أن يقدم وكيل املتهم دفاعه يف اجللسة دون أن يطلب دعوة الشهود أو  أقواهلم و
 .(814)مناقشتهم

                                                           
األردنــي، املرجع السابق. قانون أصول احملاكمات اجلزائية ( 810( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردنــي، املرجع السابق. ( 811(  
قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق. ( 812(  
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 813( 
. 191حسن يوسف مصطفى مقابلة، املرجع السابق، ص  ( 814( 
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إلستغناء عن مساع شهادة الشاهد هو نص غريب ألن الدعوى اجلزائية و الواقع أن النص على قبول املتهم أو املدافع عنه ا
ب معه دعوة احملكمة لكافة اليت يهمها معرفة احلقيقة األمر الذي يتوج و ،ليست ملكا للخصوم و إمنا هي ملك للدولة

 .(815)لو برضا اخلصم عدم جواز اإلستغناء عن شهادة أي شاهد و ، والشهود

 الشهادة:تعارض  نسيان الواقعة و-

ز ، جيو أقواله السابقة إذا نسي الشاهد الواقعة أو إذا تعارضت شهادته اليت أداها يف اجللسة مع شهادته و        
هذا ما نصت عليه املادة  يعد هذا اإلستثناء من مبدأ الشفوية يف احملاكمة و ، وللمحكمة أن تأمر بتالوة شهادته

اجلزائية األردين بقوهلا:" إذا قرر الشاهد أنه مل يعد يذكر واقعة من الواقع جيوز أن من قانون أصول احملاكمات  217/1
 .(816)يتلى من شهادته اليت أقرها يف التحقيق اجلزء اخلاص هبذه الواقعة"

د :" إذا قرر الشاهجلنائية املصري اليت تنص على أنهمن قانون اإلجراءات ا 270كما أشارت إىل ذلــك املادة  و        
جيوز أن يتلى من شهاداته اليت أقرها يف التحقيق أو من أقواله يف حمضر مجع  ،أنه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع

كذلك احلال إذا تعارضت شهادة الشاهد اليت أداها يف اجللسة مع شهاداته أو  اإلستدالل اجلزء اخلاص هبذه الواقعة و
 (817).أقواله السابقة"

 المتعلقة بسير المحاكمات.القواعد : الفرع الثاني

 حضور الخصوم ووكالئهم إجراءات المحاكمــة ::أوال

 حتقيق العدالة و كالئهم حضور جلسات احملاكمة من أجل ضمان حق الدفاع و ينبغي على مجيع اخلصوم و        
شكل ضمانة ي ة وللحضور كون حضور أطراف الدعوى من القواعد األساسية للمحاكم ةاحملكمة أن تبلغهم الدعو ى عل

 .هامة حلماية حقوق املتهم

 

 

 
                                                           

  . 191حسن يوسف مصطفى مقابله، املرجع السابق، ص  (811)
  قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق. ( 816)
 قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق.  (817)
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 وكالئهم إجراءات المحاكمة: تعريف مبدأ حضور الخصوم و -1-

وكالئهم لذلك ينبغي  جيب أن يتم حبضور اخلصوم و الدعوى،إن التحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة يف         
عدم  باحلضور قبل اجللسات بوقت كاف ليتسىن هلم احلضور وعلى احملكمة أن تبلغهم  تواجدهم يف جلسات احملاكمة و

 (818).التغيب

وكالئهم جلسات احملاكمة يعين منحهم الفرصة ملواجهة بعضهم لبعض ومناقشة األدلة  إن حضور اخلصوم و        
املضادة و الدفاع عن تقدمي األدلة  إتاحة الفرصة ليقول رأيه بصراحة و املقدمة من كل واحد منهم وتفنيد مزاعمه و

هو ما يعرف  و  ،(819)أتيحت للخصوم مناقشتها نفسه، كون القاضي ال يعتمد إال على األدلة اليت طرحت يف اجللسة و
مببدأ املواجهة بني اخلصوم والذي يعين بأن إجراءات احملاكمة تتخذ صورة املناقشة العالنية املنظمة اليت جتري بني أطراف 

 .(820)س اجللسة ويبين حكمه على خالصتهــايديرها رئي الدعوى و

هذا املبدأ يضمن حق اخلصوم يف حضور مجيع إجراءات احملاكمة سواء ما دار يف اجللسة أو ما جرى خارج         
هو يعين أن لكل خصم احلق يف أن يسمع وحياط علما بكل طلب أو  اجللسة كما لو إنتدبت احملكمة إلجراء معاينة و

بالنتيجة فان حضور  أن يدحض األدلة اليت يقدمها خصمه و أن يطرح ما لديه من أدلة و صمه ودفاع يتقدم به خ
وكالئهم إجراءات احملاكمة بشكل ضمانة هامة حلماية حقوق املتهم ، كون القاضي يبين حكمه على األدلة  اخلصوم و

 .(821)اليت طرحت يف اجللسة 

 وكالئهــم: أهمية مبدأ حضور الخصوم و -2-

وكالئهم إجراءات احملاكمة أمهية كبرية كون مشاركة املتهم يف احملاكمة تعطيه الفرصة بأن  يشكل حضور اخلصوم و       
 (822).يكون له دور اجيايب يف إجراءاهتا كما أن حضوره جيعل هذه اإلجراءات تسري وفقا لألصول التشريعية

ألنه يتيح له تفنيد أدلة االهتام فيمكن ذلك  ، ويصب يف مصلحتهيف أن حضور املتهم و تتجلى أمهية هذا املبدأ         
احملكمة من أن تقدر قيمتها احلقيقية كما أن شأن حضوره إتاحة الفرصة للمحكمة باستعمال سلطتها التقديرية استعماال 

 (823)صائبا .
                                                           

. 101الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  ( 818(  
.    122الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 819( 
.      211الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص ( 820(  
. 152الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص   ( 821( 
. 152الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص   ( 822(  
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اإلستماع يف ذات الوقت إىل أقوال  أقواهلم و هذا املبدأ تستلزمه ضرورة متكني اخلصوم من إبداء آرائهم و و        
ميثل الفرصة  خرباء و مناقشتهم يف ذلك وهي ضرورة مستمدة من التحقيق النهائي و شهود و اآلخرين من خصوم و

 .(824)األخرية أمامهم إلقناع القاضي بعدالة موقفهم

كذا  اإلتفاقيات املنعية حبقوق اإلنسان و ، نصت عليه املواثيق ووكالئهم نظرا ألمهية مبدأ حضور اخلصوم و و        
 التشريعات الوطنية.

ملادة ، و ا(825)من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  (11-10-2)اإلعالنات الدولية أشارت املواد  ففــي املواثيق و        
الساسية اليت جاء فيهــا" ... لكل فرد عند النظر يف أية هتمة جنائية ضده  من اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و 11

 (826)..." هو.أن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية خيتارها  .. وحبضوره.احلق ... يف أن جتري حماكمته 

،       (827) بية حلقوق اإلنساناملواثيق اإلقليمية كاإلتفاقية األور  كما كفلت هذا احلق العديد من اإلتفاقيات و        
 .(828)الشعوب  و امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و

أما يف التشريعات الداخلية فقد نص القانون اجلزائري على هذا املبدأ ضمانا حلقوق املتهم يف الدعوى         
 .(829)اجلزائية

من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن يكون تكليف اخلصوم باحلضور أمام احملكمة  222يف مصر تنص املادة          
ذلك  ، واجلنح ، غري مواعيد مسافة الطريقبثالثة أيام كاملة على األقل يف  قبل انعقاد اجللسة بيوم كامل يف املخالفة و

املادة القانونية اليت  التكليف باحلضور التهمة و نذكر يف ورقة ، ووق املدنيةبناء على طلب النيابة العامة أو املدعي باحلق
، فإذا حضر املتهم وطلب إعطاءه كون التكليف باحلضور بغري ميعادهجيوز يف حالة التلبس أن ي و ،على العقوبةتنص 

 .(830)ميعادا لتحضري دفاعه تأذن له احملكمة بامليعاد املقرر يف الفقرة السابقة"

                                                                                                                                                                                                 
. 127الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 823(  
. 152الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  ( 824(  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 825(  
اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق.  (826(  
السابق.اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع  ( 827(  
امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق  (828(  
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق. ( 829(  
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 830( 
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ح، اليت هي من اختصاص اجلن ضور ممثل النيابة العامة إجراءات احملاكمة يف املخالفات ويف األردن ال يشرتط ح         
من قانون أصول  119قد نصت املادة  ميثل املشتكي النيابة العامة يف تسمية البينة و تقدميها و ، وقاضي الصلح

 .(831)احملاكمات اجلزائية األردين على هذه القاعدة 

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري على أن تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد احملاكمة  121تنص املادة  و        
ذلك حتت طائلة بطالن احلكم إذا صدر غيابيا قبل إنقضاء هذا  بثالثة أيام على األقل تضاف إليها مهلة املسافة و

 (832).امليعاد

ب اليوم والساعة املعينني يف مذكرة الدعوى املبلغة إليه حسعلى أنه إذا مل حيضر املدعي عليه إىل احملكمة يف          
مل  جاهية حبقه إذ تبلغ مذكرة الدعوى شخصا حسب األصول و تعترب احملاكمة و ، واألصول حياكم بالصورة الغيابية

 .(833)من نفس القانون 122مل يبد عذرا مشروعا وفقا لنص املادة  حيضر و

يف سوريا يتم تبليغ قرار اإلهتام إىل املتهم بواسطة النيابة العامة ، ويسلم صوره عنه ، ومن حق املتهم أن يطعن  و        
يرتتب على عدم التبليغ بطالن  و تبداء من اليوم التايل للتبليغ.يف هذا القرار أمام حمكمة النقض خالل ثالث أيام 

 (834).اإلجراءات حبقــه

 .(835)استقر االجتهاد القضائي على أمهية هذا املبدأ كونه يشكل ضمانة حلماية حقوق املتهم كما       

 خصوم الواجب حضورهم إجراءات المحاكمــة:ال-1-

 :هم يقصد باخلصوم مجيع أطراف الدعوى اجلزائية و        

 حضور النيابة العامة:-أ-

احملكمة أثناء إنعقادها كون حضور النيابة العامة إجراءات التحقيق جيب أن حيضر ممثل النيابة العامة جلسات         
 النهائي يعد من األمور اجلوهرية املتعلقة بتشكيل احملكمة.

                                                           

قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، املرجع السابق.  (831(  
قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري ، املرجع السابق.  ( 832(  
قانــون أصول احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق. ( 833(  
.121، املرجع السابق، ص همقابلحسن يوسف مصطفى  ( 834(  
. 152الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 835(  
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متثل اجملتمع فإن عليها حضور مجيع جلسات  مبا أن النيابة العامة هي اخلصم الثابت يف الدعاوي اجلزائية و        
جيوز استبعاد ممثل النيابة العامة من احملاكمة مطلقا ، حيث يرتتب على استبعاده  ال، كما احملاكمة يف اجلرائم اجلزائية

هذا هو  ، وتخذة مبا فيها احلكم الذي سيصدربطالن تشكيل احملكمة مما يؤدي إىل بطالن مجيع اإلجراءات امل
 (836).األصل

 حضور المتهــم:-ب-

، حيث يف جنحة أو خمالفة أو يف جنايــةجيب أن ميكن املتهم من حضور جلسات احملاكمة سواء أكان متهما        
 .(837)يستطيع أن يدافع عن نفسه وينفي التهمة املنسوبة إليه

يسوغ له أن حيضر بواسطة وكيل عنه، بل البد أن حيضر ال  ، وه أمام حمكمة اجلنايات أمر وجويبفحضور         
ال جيوز إبعاده عن  ، إمنا جتري عليه احلراسة الالزمة وال أغالل على أن ميثل أمام احملكمة طليقا بغري قيود و، شخصا

    ، ت إىل أن ميكن السري فيها حبضورهيف هذه احلالة تستمر اإلجراءا ، ومنه تشويش يستدعي ذلكاجللسة إال إذا وقع 
 .(838)من اإلجراءاتعلى احملكمة أن تطلعه على ما مت يف غيبتــه  و

يستتبع حضور املتهم وجوب متكني وكالء اخلصوم من حضور إجراءات احملاكمة وللمتهم احلق يف اإلستعانة         
ضي املستتاب عنه ، فعلى رئيس حمكمة اجلنايات أو القاغدو ذلك إلزاميا يف اجلناياتي ، ودعاويمبحام يف مجيع ال
 .(839)، فإذ مل يكن قد فعل عني له الرئيس أو نائبه حمامياحماميا للدفاع عنه سأله هل خيتار، أن يالستجواب املتهم

لوكيله  ، للمتهم واحلريات األساسية حبقوق اإلنسان واإلقليمية املعنية  قد كفلت املواثيق و اإلتفاقيات الدولية و و       
( من اإلعالن العاملي حلقوق 12-11-10احلق يف حضور إجراءات احملاكمة وذلك حسب ما جاء يف نصوص املواد )

إلتفاقية األوربية من ا 1املادة ، و (841)السياسية  من اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و 11املادة  ، و(840)اإلنسان
 (842).حلقوق اإلنسان

                                                           
.  151الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 836(  
. 120الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  (  837(  
. 155الدكتــور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 838(  
.120الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 839(  
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق.ا ( 840(  
اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 841(  
اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 842(  
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 .حضور المدعي بالحق المدني ) الحق الشخصــي(-ج-

ليس ممثل النيابة  احملاكمة ، ألنه هو اخلصم يف دعوى التعويض والبد من حضور املدعي باحلق املدين جلسات         
، تعترب احملاكمة وجاهية احملاكمة بعد حضوره إحدى جلساهتاالعامة وإذا حضر املدعي باحلق املدين احملاكمة مث غاب عن 

 حبقه.

 اقش أدلة خصمه ودفوعه ومن حقه أن ين للمدعي باحلق الشخصي احلق يف أن حيضر مجيع إجراءات احملاكمة و        
إثبات الضرر الذي وقع عليه وتفنيد أقوال  يتمتع حبق إثبات الواقعة اإلجرامية و األدلة اليت يعرفها و أن يبني املعلومات و

 (843).الدفاع عن مطالبه خصمه و

 : تدوين إجراءات المحاكمــة:ثانيا

صورة صادقة ملا مت من إجراءات يف مرحلة التحقيق ، لتعكس انون ضرورة تنظيم حماضر احملاكمةيتطلب الق        
التأكد من خالل  و نتدوين إجراءات احملاكمة له فائدة كربى تتمثل يف متكني احملكمة الناظرة يف الطعن الرقابة النهائي، و

لتحقيق إطالعها على حمضر احملاكمة أن اإلجراءات اليت يستلزمها القانون قد روعيت من قبل احملكمة اليت أجرت ا
 .(844)النهائي

 : أهمية تدوين إجراءات المحاكمــة-1-

تكتب يف  أن تدرج و إن تدوين مجيع اإلجراءات اليت تتم يف جلسات احملاكم من األمور اجلوهرية اليت جيب        
، جرى مناقشتها در بناء على أدلة ومعلومات ثابتة، ألن أي حكم يصدر عن احملكمة جيب أن يصحماضر اجللسات

أقوال الشهود كما جيب أن يتضمن الدفوع اليت  بصورة علنية أمام اخلصوم واحلضور وأعطى اخلصوم حق تفنيد األدلة و
 ردها على دفوعهم. مدى إستجابة احملكمة لطلباهتم و يتقدمون هبا، و

النظر يف اجللسات وحسن فالتدوين يف سجالت رمسية يدل على مدى التزام احملكمة بالقواعد اإلجرائية اليت حتكم         
اإلجراءات اليت متت أثناء نظر الدعوى يف جلسات  يعترب من وسائل اإلثبات اليت توضح الوقائع و تطبيقها للقانون و

 احملاكم.

                                                           
.121الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص   ( 843(  
. 157، ص سابقالدكتور حممد الطراونة ، املرجع ال  ( 844(  



192 
 

كما تتجلى أمهية التدوين يف أنه ميكن حمكمة الدرجة الثانية من أن تعلم ما دار يف جلسات حمكمة أول درجة          
من مث يكون  استند إليها احلكم و ترتبط صحته بصحة اإلجراءات اليت متت أثناء احملاكمة و يطعن فيه و كون احلكم قد

يف تسجيل هذه اإلجراءات كتابة يف حماضر اجللسات ما يتيح حملكمة الدرجة الثانية أن تقدر قيمة احلكم وتفصل بناء 
 .على ذلك يف الطعن

 الجلسات:البيانات الواجب توافرها في محضر  -أ-

 تتمثل تلك البيانات فيما يلي: هناك بيانات ضرورية جيب توافرها يف حمضر جلسات احملاكمة و        

اإلشارة يف احملضر إىل األسباب اليت دفعت احملكمة إجراء  فيما إذا كانت اجللسة علنية أو سرية و تاريخ اجللسة و -
 احملاكمة سرا.

 اخلصوم و كالء الدفاع. لنيابة العامة احلاضر وممثل ا الكاتب و أمساء القضاة و -

شهادة الشهود وأقوال اخلصوم مع اإلشارة إىل األوراق اليت تليت و اإلجراءات اليت متت والطلبات اليت قدمت وما  -
 قضى به يف املسائل الفرعية و منطوق األحكام الصادرة يف الدعوى.

 توقع من قبل رئيس احملكمة والكاتب.أن  ترقيم كل صفحة من صفحات حمضر اجللسات و -

 وكالئهم. تدوين طلبات اخلصوم و بيان باملذكرات اليت قدمت من احملامني و -

 ما يفيد تالوة اإلجراءات السابقة يف حال تبدل اهليئة احلاكمة. بيان مجيع اإلجراءات اليت متت يف اجللسة و -

 (845).يف إصدار احلكم الوقائع اليت استندت إليها احملكمة ذكر األدلة و -

 :حجيــة محاضــر الجلســات-ب-

يرتتب على ذلك أن أي تغيري للحقيقة فيها يعترب تزويرا يف حمضر  تعترب حماضر اجللسات من األوراق الرمسية و        
 .(846)فال جيوز إثبات عكس ما ورد فيها إال عن طريق الطعن بالتزوير اإلثبات،هلذه احملاضر قوة يف  و رمسي،

ستدالل اليت جيوز إثبات الا يف اإلثبات عن حماضر التحقيق اإلبتدائي وحمضر جلسات احملاكمة هبذه القوة ميز تت        
 عكس ما ورد فيها جبميع الطرق.

                                                           
.212السابق، ص  الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع ( 845(  
.211الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  ( 846(  
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، كونه دون يف اجللسة حتت إشراف القاضي الذي يراجعه فيما يف متتع حمضر اجللسة هبذه احلجيةالسبب يرجع         
ألطراف الدعوى نوع من  قد دون علنا و ، ويعين شهادة منه بصحة ما ورد فيه توقيعه عل كل صفحة منه ممابعد ويضع 

  ، الدقة اإلشراف عليه بإعتبارهم يطلبون إثبات بعض البيانات الواردة يف حمضر اجللسات أقرب ما تكون إىل الصحة و
جينبه أسباب البطالن بإعتباره يستند إىل  حلكم وإن هذه احلجية حملاضر اجللسات كذلك تعترب أساسا لصحة ا و

 .(847)إجراءات يفرتض فيها الصحة بناء على احملضر الذي إثبتها

 :: تقييــد المحكمــة بحــدود الدعــوىثالثا

عليهم األشخاص املرفوعة  الوقائع اليت وردت هبا و جيب أن تتقيــد احملكمــة حبدود الدعوى من ناحية املوضوع و        
الدعوى، فال جيوز معاقبة املتهم إال عن موضوع التهمة اليت اجتمعت دعوى احلق العام بشأهنا ، ألن تقييد احملكمة حبدود 

ال األشخاص الذين اجتمعت عليهم  حدود الدعوى و، فال جيوز هلا أن تتجاوز عوى من أدق املسائل اليت تواجههاالد
 هذه الدعوى.

من حيث األشخاص املنسوب إليهم اإلهتام  املوضوع و الدعوى واضحة من حيث الوقائع وفمىت كانت         
تقيدت بذلك  جلرميةبارتكاب اجلرمية موضوع الدعوى الذي ورد يف قرار االهتام و باألشخاص الذين مت اهتامهم بإرتكاب ا

 (848).شخاص الذين نسب إليهم ارتكاهبامقيدة باأل وقائعها و بذلك فإن احملكمة مقيدة مبوضوع الدعوى و واحملكمة، 

 الدعوى:تقيد المحكمة باألشخاص الذين رفعت عليهم -1-

ال أن تقضي باإلدانة أو بالرباءة على أي شخص  ، وتتهم أي شخص مل تقم عليه األدلة جيوز للمحكمة أن ال        
شخصية الدعوى تقييد احملكمة باألشخاص  تعين ، والعقوبة شخصية ألن الدعوى شخصية ومل يرد إمسه يف قرار اإلهتام 

، فإن ذلك يبطل راءات التحقيق وأقيمت الدعوى هذهاملرفوعة عليهم ، فإذا حكم على شخص خالف من أختذت إج
ذلك فإن للمحكمة يف اجلنح واجلنايات أن  ىعل يبطل معها احلكم الذي بين عليها و إجراءات احملاكمة اليت متت و
قبل  إذا وجهت إليه التهمة من النيابة العامة و ،كن داخال يف الدعوى بصفته متهماحتكم على أي شخص مل ي

 .(849)ال يعد ذلك من قاعدة تقيد احملكمة باألشخاص الذين رفعت عليهم الدعوى ، واحملاكمة
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حالة إحداث  ال يستثىن من هذا القيد إال ما جييزه القانون فيما يتعلق حبفظ النظام وضبط جلسات احملاكم ففي        
إخالل بنظام احملكمة فلرئيس احملكمة أن يطرده فإن أىب اإلدغان أو عاد بعد طرده أمر رئيس احملكمة أو  ضوضاء و

كان هلا أن توقع عليه أثناء انعقاد اجللسة ما لرئيس احملكمة توقيعه من  القاضي بسجنه مدة ال تزيد على ثالثة أيام و إذا
 .(850)اجلزاءات التأديبية

كان من اختصاص احملكمة النظر بتلك اجلرمية  أما إذا وقعت جنحة أو خمالفة يف اجللسة من قبل شخص ما و        
دفاع ذلك الشخص بالعقوبة اليت  جيوز للمحكمة أن حتاكمه يف احلال وحتكم عليه بعد مساع أقوال ممثل النيابة العامة و

مل  أما اجلرائم اليت تقع يف اجللسة و، هلا األحكام الصادرة عنها ختضع خيضع حكمها هذا لسائر الطرق اليت يستحقها و
اليت تنظرها احملكمة  أما يف القضايا اجلنحية، يكون نظرها وفقا للقواعد العاديةحتكم فيها احملكمــة حال إنعقــادها 

ق النظر فيها عن ، فال يقدم أي شخص للمحاكمة أمام حمكمة ابتدائية من أجل اجلرائم اليت خيرج حاالبتدائية
 (851)اختصاصها.

 :تقيـد المحكمــة بوقائــع موضوع الدعوى-2-

القاعـدة أن احملكمة مقيدة بالوقائع املقامــة هبا الدعوى فال جيوز هلا التصدي لوقائع مل ترد يف إدعاء النيابة العامة         
بوقائع الدعوى هو ما يطلق عليه مببدأ عينية الدعوى املتبع يف تقيد احملكمة  ، ويف قرار االهتام أو املدعي باحلق املدين أو

 احلكم. الذي يعـد نتيجـة حتمية ملبدأ الفصل بني وظيفيت اإلدعاء و األصول اجلزائية و

رج عن حدود الوقائع ال ختن الوقائع اليت وردت يف وقائع االهتام يعين التزامها بأ قيد احملكمة مبوضوع الدعوى وت         
 ال جيوز هلا النظر يف وقائع مل ترد يف إدعاء النيابة العامة بإقامة دعوى احلق العام. ا الدعوى وهباليت رفعت 

فللمدعي العام بصفته عضوا من النيابة العامة أن يتوىل بنفسه بواسطة أحد مساعديه اإلدعاء على املتهمني         
 .((852هام ال يسوغ له أن يدعي على هؤالء بأفعال خارجة عن منطوق قرار االهت االهتام و باجلرائم  الواردة يف قرار

العلة من وجوب تقيد احملكمة مبوضوع الواقعة اليت رفعت هبا الدعوى، هو استقالل تلك الواقعة عن الواقعة اليت     
 هي اليت حتدد نطاقها. هبا الدعوىقضت هبا احملكمة كون الواقعة اليت رفعت 
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  الذي هو نتيجة حتمية ملبدأ الفصل بني وظيفيت احلكم  إن تقيد احملكمة باحلدود الشخصية والعينية للدعوى و        
 .(853)محاية حلقوق املتهم بالذات يف شكل خاص  ، ضمانة حلقوق الفرد بشكل عام واإلدعاء و

 :الوصف القانونيتغيير  سلطة المحكمة في تعديل التهمة و-1-

، ري مقيدة بالوصف القانوين للتهمةالعينية إال أهنا غ على الرغم من أن احملكمة مقيدة حبدود الدعوى الشخصية و        
 فيحق هلا تعديل التهمة و تغيري الوصف القانوين للجرمية لكنها تبقي مقيدة بالواقعة نفسها.

أعطى هلا القانون احلق يف تعديل التهمة بإضافة الظروف  و خطأ مادي وكما أن هلا  احلق يف تدارك كل سهو أ        
حماميه إىل هذا التعديل إذا كان ينطوي على ما  لكن عليها أن تنبه املتهم و لو كانت مل تذكر بقرار االهتام و و ،املشددة

على ضوء الوصف اجلديد  ،بيناته ه ومرافعات هلا أن متنح املتهم أجال كافيا لتحضري دفاعه و خبل حبق املتهم بالدفاع و
 املعدل للتهمة.

العلة يف ذلك أن احملكمة عندما وضعت يدها على موضوع الدعوى املتضمن مجيع الوقائع املدرجة يف عريضة        
املوضوع حمكمة  ، واملالبسات اليت تكشفت هلا الدعوى، فإن هلا أن تعيد التكييف القانوين للواقعة استنادا إىل الظروف و

إعطاء الفعل وصفه الصحيح الذي ترأنه أكثر انطباقا علية من  هلا تغيريه و غري مقيدة بالوصف الوارد يف قرار االهتام و
 .(854)الوصف السابق

      ، فال تستطيع إضافة أفعال جديدة التهمة وإعطائها الوصف القانوين ما دامت احملكمة هي املختصة بتعديل        
التهمة ميكن أن يتم بفعل الظروف املشددة أو املخففة اليت اكتشفتها احملكمة من خالل الوقائع املرفوعة  لكن تعديل و

، يف حال تعترب الوصف القانوين للجرمية استنادا إىل الوصف القانوين اجلديد فليس للمحكمة أن تقرر الرباءة الدعوى هبا
 .(855)النيابة العامة حىت تقيم الدعوى بالوصف اجلرمي اجلديدانتظار  ، وأو عدم املسؤولية من الوصف األول

حق تصحيح ما تقع  تعديل التهمــة و لقد استقر االجتهاد القضائي على سلطــة احملكمــة يف تكييـف الدعوى و        
 .(856)تدارك ما قد تسهــو عنــه يف قرار االهتام به النيابة من أخطــأ مادية و
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 الثاني:ضمانات حماية حقوق اإلنسان أثناء المحاكمة:المطلب 

اليت متى إقرارها من قبل التشريعات اجلزائية لسالمة سري  باإلضافة إىل القواعد األساسية ملرحلة احملاكمة و        
حقوقا اإلجراءات يف الدعوى اجلزائية حبيث تضمنت تلك القواعد حقوقا معينة لكافة أطراف الدعوى إال أنه هناك 

هي قواعد أساسية أمجعت عليها  وضمانات أساسية خاصة باملتهم وحده البد من مراعاهتا أثناء سري إجراءات احملاكمة و
التشريعات و اآلراء الفقهية واالجتهادات القضائية، كما أقرهتا الدساتري و املواثيق الدولية اإلقليمية اخلاصة حبقوق 

 اية حقوق اإلنسان أثناء احملاكمة.ا تعرف بضمانات محهي م حرياته األساسية و اإلنسان و

 الفرع األول: الضمانات اللصيقة بالشخصية االنسانية.

 أوال: قرينـــة البــراءة:

يعترب هذا املبدأ  من الضمانات املقررة حلماية حقوق املتهم حقه يف أن يعترب بريئا حىت تثبت إدانته طبقا للقانون و        
ال ميكن  ، فإن كان للمجتمع مصلحة يف معاقبة اجملرمني فإنهيع النظم القانونية الدميقراطيةيت تعرتف هبا مجمن املبادئ ال

لدليل الكامل أن يكفلها حىت يتوافر ا جيب على هذا اجملتمع أن يدافع عن هذه احلريات و ، واملساس حبريات األبرياء
ن هي و بذلك فرباءة اإلنسا، (857)بوصفها عقابا يقرره القانون عندئذ يتحقق املساس باحلرية ، وعلى ارتكاب اجلرمية

بعد دحض الرباءة بأدلة  كل مساس باحلرية ال يكون إال بعد تقرير اإلدانة و ، وإدانته هي االستثناء األهل و
 (858).اإلدانة

 التعريف بقرينة البراءة:-1

، بات، فتنهار عندئذ قرينة الرباءةقصد بقرينة الرباءة أن اإلنسان برئ إىل أتثيت إدانته حبكم قضائي قطعي ن        
، فهذه الرباءة مفروضة حبكم القانون اها أنه ال يكلف بإثبات براءتهفالقانون يقيم قرينة قانونية على براءة كل إنسان مقتض

فالنيابة العامة يف  الدعوى اجلزائية هي اليت تدعي خالف هذا األصل ، لى  من يدعي العكس عبئ إثبات ذلكع و
، فال يلزم بتقدمي أدلة نفي هذه القرينة مقررة ملصلحة املتهم ، و(859)ال يتحمل املتهم ذلك فعليها يقع عبئ اإلثبات و

يبقى  صل يف اإلنسان الباءة و، سواء أدت إىل اإلدانة أو إىل الرباءة ألن األاجلزائي مكلف بالبحث عن احلقيقة فالقاضي
قاطعة و هذا يعين أنه إذا مل تقدم إىل القاضي األدلة القاطعة اليت  و من األصل قائما حىت تثبت إدانته بصورة جازمة
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، أما الشك فإنه يفسر ن اإلدانة وليدة اجلزم و اليقنيتدين املدعي عليه ، تعني على القاضي أن يقضـــــــي بالبــــــراءة أل
 (860)ملصلحة املتهم وفق قرينة الرباءة.ا

 أهميــة قرينـــــة البراءة:-2

و فلوال وجود ، هلحرياته ، و تصون حقوقه وا حتمي شخص املتهم من املساس به، كوهنهلذه القاعدة أمهية كبرية        
 حقوقهم . ، لكان بإمكان السلطة التحكم يف حريات األفراد وهذه القاعدة

أهنا تؤدي إىل تفادي األضرار اليت ميكن أن تلحق باملتهم فيما لو متت معاملته على أساس أنه مدان سلفا ، كما         
 مث تثبت براءته فيما بعد.

كما تتجلى أمهية تلك القاعدة ، بأهنا تؤدي لعدم وقوع أخطاء قضائية إدانة األبرياء ، ألن الربئ الذي يقصر يف         
 (861).اهتزاز ثقة الناس بالقضاء ، ومر الذي يؤدي إىل إهدار العدالةوال وجود هذه القرينة مدانا ، األإثبات براءته يعترب ل

 اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان. املواثيق الدولية و نظرا ألمهية هذه القاعدة، فقد كفلتها الدساتري و التشريعات و        

 تثبت جهة قضائية منه على قرينة الرباءة : " كل شخص يعترب بريئا حىت 15لقد نص  الدستور اجلزائري يف املادة         
منه على أنه : " ال إدانة إال مبقتضى  11لقد أضافت  و (862)، مع كل الضمانات  اليت يتطلبها القانون "نظامية إدانته

 (864).ى تطبيق قانون العقوبات اجلزائرياألمر الذي عمل علهو  و،(863)قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرم "

 (866).اجلزائيةاإلجراءات  يف قانون  و (865)ي يف الدستورهو ما نص عليه املشرع املصر  و

اليت  اكتفى باملبدأ العام الوارد يف املادة الثامنة منه و غري أن الدستور اللبناين مل ينص صراحة على هذه القاعدة و        
ال ميكن حتديد حرم أو تعيني عقوبة إال مبقتضى  يف محى القانون و فيها : " ... احلرية الشخصية مصونة وجاء 

، جبرم إىل أن رية لكل شخـــــص أهتـــــــــميرتتب على ذلك ضرورة صيانة هذه احل و فاحلرية أصل عام، ( 867).."القانون.
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، حيث إكتفى بالنص على املبدأ العام الذي اختذه املشرع األردينوقف هو نفس امل ، فتزول هذه احلماية وتثبت إدانته
 (868).دة يف املادة السابعة من الدستورللحرية الوار 

واإلقليمية املعينة حبقوق اإلنسان وحرياته األساسيـة حيث  الدولية،قد كرست هذه األمهية لقاعدة الرباءة املواثيق ل        
"... كل شخص متهم جبرمية فيها:ورد النص عليها يف املادة احلادية عشرة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و اليت جاء 

كذلك جاء  ، و(869)نه ."يعترب بريئا إىل أتثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع ع
النص على هذه القرينة يف املادة الرابعة عشرة يف اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية واليت نصت على مايلي:" ... 

كما ورد النص على هذه ،(870).."للقانون.لكل فرد متهم يتهم جبايته احلق يف أن يعترب بريئا ما مل تثبت إدانته طبقا 
اليت جاء فيها :" ... كل شخص يتهم بإرتكاب  يف املادة السادسة من اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان و القرينة كذلك

هو نفس النص الذي ورد يف املادة السابعة من امليثاق اإلفريقي  و (871)جرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا ..." 
 .(872)الشعوب حلقوق اإلنسان و

، يرتتب عليه توفري احلماية حبكم قضائي و قطعي براءة املتهم مما أسند إيه حىت تثبت إدانت قاننا وإن إفرتاض        
،  اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان اإلنفاقيات الدولية و هلذه األمهية اليت خطى هلا نصت عليه املواثيق و حلقوق املتهم، و

 (873).بادئ الدستورية كما نصت عليه غالبية الدساتري صراحة فأعترب من امل

 النتائج المترتبة على مبدأ قرينــــــة البراءة: -2

 يرتتب على قاعدة قرينة الرباءة نتائج تتمثل مبايلــي:        

 إلقــاء عبئ اإلثبات على النيابــة العامــة:-أ

على النيابة العامة عبئ اإلثبات ضمن يرتتب على قاعدة قرينة الرباءة أن املتهم ال يطالب بإثبات براءتــه و يقع         
تقدمي األدلة على  فتلزم النيابة العامة بإثبات وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم و ها الساسية يف كشف احلقيقة،وظيفت

                                                           
الدستور األردين، املرجع السابق.  ( 868(  

 املرجع السابق.اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  (869)
اإلتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 870(  
اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان،املرجع السابق. ( 871(  

.امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق (  872(  
. 511مصطفي العوجي، املرجع السابق، ص  الدكتور ( 873(  



199 
 

يرتتب على هذه القاعدة أن املتهم غري مطالب بتقدمي الدليل  ، وكلف املدعي عليه أن يثبت أنه يرىارتكابه هلا وال ي
 (874).ى براءاته وال جيوز أن يتخذ صمته أو هربه أو انكاره للتهمة دليال ضده عل

 :الشك يفســر لمصلحــة المتهــم -ب

ءة ملا ثار الشك ، فيتعني على القاضي أن يقضي بالربااعدة أن الشك يفسر ملصلحة املتهميرتتب على هذه الق        
اليقني ال على الشك والتخمني  فإذا كانت األدلة  جيب أن تبين على اجلزم و ، فاألحكام يف املواد اجلزائيةلديه يف اإلدانة

 (875).موضوع األصل براءته حىت تثبت اإلدانة على وجه اليقيــن 

 :معاملــة المتهــم بإعتباره بريئــا -ت

تثبت إدانته حبكم قضائي احملاكمة وذلك حىت  إن املتهم جيب أن يعامل بإعتباره بريئا طيلة إجراءات التحقيق و        
 اإلستجواب جيب أن تتخذ ضمن يرتتب على ذلك أن اإلجراءات اليت متس احلرية الشخصية كالتوقيف و بات و

لى كما أن معاملة املتهم عحرياهتم بدون مربر، حقوق األفراد و، حىت ال يتم التجاوز على الضمانت املقررة هلا يف القانون
 (876)خطورهتا. ، جيب أن ال تتأثر حبسب جسامة اجلرمية وتهأساس أنه برئ حىت تثبت إدان

 عــدم إلــزام المتهم بتقديم األدلة على صحــة الدفوع: -ث

، أو سب من أسباب اه أو سب من أسباب الدفاع الشرعيإذا دفع املتهم بوجود مانع من موانع املسؤولية كاإلكر         
 قمن واجب النيابة العامة التحق ، وبإقامة الدليل على صحة هذا الدفع، فإنه ال يلتزم انقضاء الدعوى اجلزائية كالتقادم

 .(877)صحة دفاعه من إدعاء املتهم و

، حقيقيا للمدعي عليه تسعى إلدانتههي ليست خصما  فالنيابة العامة متثل اجملتمع يف سعيه وراء كشف احلقيقة و        
، لذلك فإهنا هي اليت يقع فيه إىل معاقبة اجلرمني احلقيقنيفهي هتدف إىل محاسة حرية األبرياء بنفس الوقت الذي هتدف 

 (878).ال يطلب من املتهم أن يثبت أنه برئ عليها عبئ اثبات عدم صحة الدفوع اليت يتقدم هبا املتهم ، و

 

                                                           
.219الدكتور حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص ( 874(  

 .11الدكتور حممود مصطفي حممود، املرجع السابق، ص (871)
. 515الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص  ( 876(  
.125الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 877(  
  )878 192الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ص  (
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 اإلستثناءات الواردة على قرينة البراءة:-1

خرج القانون يف حاالت معينة على مبدأ قرينة الرباءة بأن أعفى النيابة العامة من عبئ اإلثبات و ألقى على عاتق         
 من هذه احلاالت: املتهم عبئ إثبات العكس و

 محاضر الجلســـات: -أ

أن يثبــت العكس بطريق  للمحاضر الرمسية حجية قوية يف اإلثبات ، حبيث يفرتض صحة ما جاء فيهـــا إىل        
هتا مبوجب املكلفني بإستثيا كما تعترب احملاضر احملررة من قبل موظفي الشرطة القضائية يف اجلنح و املخالفات و ، والتزوير

يشرتط يف إثبات العكس أن  و ت حبيث يعمل هبا حىت يثبت العكس،، ذات حجية يف اإلثباأحكام القوانني اخلاصة
 .(879)أو بواسطة شهودتكون البينة كتابية 

 مبوجب هذا االستثناء ينتقل عبئ اإلثبات من عاتق النيابة العامة إىل عاتق املشتكي عليه.        

 :اإلجراءات االحتياطية-ب

خاصة عند وجود أدلة على ارتكاب املدعي  قد تتخصص بعض اإلجراءات املاسة باحلرية عند وقوع اجلرمية و        
اليت ال جتيز إختاذ أي  هذه اإلجراءات تتنايف مع قرينة الرباءة و عليه أو توقيفه أو حبسه احتياطيا وعليه هلا ، كالقبض 
      الواقع أن هذه اإلجراءات تعترب إحتياطية تقتضيها الضرورة  ، واملتهم حىت تثبت إدانته حبكم باتإجراء ماس حبرية 

فإن خمتلف التشريعات وضعت اإلطار الذي متارس فيه الرباءة، ا كانت تتعارض مع قرينة إذ ، ومحاية أمن اجملتمع و
إشراف  اإلجراءات والقيود الضابطة هلا لضمان عدم التحكم فيها حبيث ال يساء استعماهلا كتحديد مدة التوقيف و

 (880).احملكمة عليه

 الجمركيـــة:الجرائــم  -جـ

فقد عكس القانون قواعد اقتصادا،  محاية البالد ماال وضرورات  ، ومن أجل مكافحــة التهريب، و الغش        
اإلثبات يف املخالفات اجلمركية و خاصة يف حالة ضبط البضائع املهربة فبدال من أن يكون عبئ إثبات املخالفة على 

                                                           
. 511الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص  ( 879(  

 .195الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  (881)
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يف  فمحاضر الضبط اليت تنظم املخالفة يكون على عاتق املتهم، املدعي أي إدارة اجلمارك فإن عبئ إثبات عدم حصول
 .(881)قضائيا ضبط البضائع املهربة تعترب ثابتة حىت يدعي بتزويرها 

 النشــر: جرائم المطبوعــات و -د

 ا،فرتضــــت مسؤوليـــــة رئيس التحرير أو احملرر املسؤول عن جرائم النشر اليت ترتكب يف الصحيفة إفرتاضا قانونيــأ        
يف ، أي على من توافر  على من ارتكاهبا أو اشرتك فيهاتوقع عقوبة اجلرمية إال ، فالصل أن املسؤولية اجلنائية شخصيةفاأل

شخص عن جرمية مل ، إال أن هذه احلالة كإستثناء للمسؤولية عن فعل الغري حبيث يسأل الحقه الركنان املادي و املعنوي
 (882 )ني من تفرتض مسؤوليته.ب ، ألن الصلة و ثيقة بني األمر املعاقب عليه و يشرتك فيهايرتكبها بنفسه و مل

 ثانيـــا : مبــدأ المساواة

ألمهية هذا امليدأ  ، ويت تكفل احلماية القانونية للفردإن مبدأ املساواة يعترب من أهم املبادئ األساسية و املهمة ال        
كانت من احلقوق  والفردية رتبطت املساواة باحلريات اليت  و الدولية التشريعات و املواثيق فقد أقرته معظم الدساتري و

يف  محايتها يف ظل اإلجراءات اجلزائية بشكل عام و ما ينعكس مبدأ املساواة على حقوق الفرد وساسية، و كاإلنسانية األ
واة الناس القانونية أي مساهي املساواة  كوهنا متس حبقوقه، و املساواة اليت تقصدها هنامرحلة احملاكمة بشكل خاص  

 .(883) احلماية القانونية املقررة هلم لواجبات ومجيعا، أمام القانون من ناحية احلقوق و ا

 أهميتـــــه: التعريــف بمبــدأ المساواة و-1

، حبيث تعترب الواجبات الفكرة األساسية اليت يقوم عليها مبدأ املساواة هي النظرة الواحدة إىل األفراد يف احلقوق و        
محاية حقوق  فردية كون هذه املساواة تعد األن أحد عناصر الدميقراطية ولاملساواة بينهم األساس للحقوق و احلريات ا

 اإلنسان.

هذه تعين أن الناس مجيعا متساوون يف  ون، القانو من أهم مقومات مبدأ املساواة القانونية املساواة يف محاية          
 (884).الكاملة السيما املساواة يف حق التقاضيالتمتع بالضمانات القانونية 

                                                           
. 191الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 881(  
.15،ص  1719الدكتور رياض مشس، حرية الرأى و جرائم الصحافة و النشر، اجلزء األول، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة سنة  ( 882(  

 . 197الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  (881)
. 512الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص  ( 884(  
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، فال ساواة بني أطراف الدعوى اجلائية، كون احملاكمة العادلة تفرتض املبدأ املساواة أمهيته أمام القضاءإن امل        
 ال انتقاص من حقوق أحد. مدعي عليه و مفاصلة يف املعاملة بني مدع و

يتعلق حبماية حقوق املتهم ، إذ تولد املساواة لديه الثقة و اإلطمئنان بأنه يتمتع ، فيما كما تتجلى أمهية املبدأ         
ع حبقوق متساوية مع غريه أمام القانون والقضاء حبيث تؤمن له احملافظة العادلة ، إذا احملاكمة العادلة تفرتض أن حياكم مجي

بذلك يشكل ضمانة  القضاء و اخلصوم أمام القانون و، قبهذا املبدأ يعين املساواة بني األفراد بشكل متساو فيما بينهم
 (885).مهمة حلقوق املتهم 

 النــص على مبدأ المساواة:-2

فقد كان  احلقوق،يف توفري احلماية القانونية لتلك  حرياهتم و نظرا ألمهية مبدأ املساواة يف كفالة حقوق األفراد و        
 التشريعات. اإلعالنات و هذا املبدأ من أقدم حقوق اإلنسان اليت أقرهتا املواثيق الدستورية و

منه على أنــــــه:"   27ففي القوانني الداخلية يعترب هذا املبدأ من املبائ الدستورية فلقد نص الدستور اجلزائري يف         
و الدستور (887)ية دساتري الدول كالدستور املصريهو نصت عليه غالب، و (886)واطنني سواسية أمام القانون ..." كل امل

الواجبات و إن  األردين يف املادة السادسة منه بقوهلــا : " ... األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق و
 (888)..." الدين.اختلفوا يف العرق أو اللغة أو 

، يف ديباجته احلقوق املتساوية 1715كما ورد النص على مبدأ املساواة يف ميثاق األمم املتحدة الصادر سنة         
مل يكتفي بالنص عليه يف الدباجة فقط بل أكد عليه يف املادة  ، وكبريها األمم صغريها و النساء و جلميع الرجال و

احلريات األساسية للجميع من دون متييز  رتام حقوق اإلنسان واليت نصت على أنه :"من أغراض املنظمة إح األوىل منه و
 .(889)جلهة العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين "

                                                           
. 120السابق ، ص  الدكتور حممد الطراونة ، املرجع ( 885(  

 الدستور اجلزائري، املرجع السابق. (886)
 .الدستور املصري.، املرجع السابق (887)

الدستور األردين، املرجع السابق. ( 888( 
.ميثاق األمم املتحدة، املرجع السابق (  889( 
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تطرق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل مبدأ املساواة حيث أكد يف ديباجته أن االعرتاف باحلقوق  لقد        
مث نص  العامل،أساس احلرية و العدل والسالم يف  فيهم،املتساوية جلميع أعضاء األسرة البشرية يعترب مع الكرامة املتأصلة 

 .(890)احلقوق ..." رار متساوين يف الكرامة ويف مادته األوىل على أنه:"... مجيع الناس يولدون أح

هلم احلق  كل متساوون أمام القانون وساواة القانونية بقوهلا: "... الكما نصت املادة السابعة منه صراحة على امل        
أي حتيض هلم مجيعا احلق يف نفس احلماية ضد كل متييز حيل هبذا اإلعالن و هذا  ، ووهنا تفريق يف محاية متساوية منهد

و تضمنت كذلك املادة العاضرة من اإلعالن مبدأ املساواة بقوهلا: "... لكل انسان احلق ، (891)على متييز هذا ... "
  ، للفصل يف حقوقه علنياعلى قدم املساواة التامة مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال 

 .(892)جه إليه ..."أية هتمة جنائية تو  التزاماته و و

من العهد اخلاص  11لقد ورد النص على هذا املبدأ كذلك يف العهديني الدوليني حلقوق اإلنسان إذ نصت املادة          
اليت جاء فيها " ... مجيع األشخاص متساويني أمام و السياسية على املبدأ العام للمساواة القانونية  باحلقوق املدنية و

احلق عند النظر يف أية هتمة جنائية هذه أو يف حقوقه وإلتزاماته يف إحدى القضايا يف حماكمة عادلة لكل فرد  القضاء و
 .(893)حيادية قائمة استنادا إىل القانون ..." مستقلة و وعلنية بواسطة حمكمة خمتصة و

املعنية حبقوق اإلنسان فقد نصت كما ورد النص على مبدأ املساواة يف العديد من املواثيق و اإلتفاقيات اإلقليمية         
من  21و كذلك املادة (895) من نفس اإلتفاقية و 21و املادة  (894)من اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 11عليه املادة 

 (897)الشعوب. و املادة الثالثة من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و (896)،اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

 أمـــام القضـــاء:المساواة -2

، فلكل تجاء إىل القضاء للمطالبة حبقوقهإن مبدأ املساواة أمام القضاء يتضمن بالضرورة حق كل شخص يف اإلل        
كما أن للمتهم احلق يف طلب التعويض إذا اثبت أن التهمة غري  ،شخص احلق يف رفع دعواه املباشرة أمام القضاء اجلزائي

                                                           
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 890( 
املرجع السابق.اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  ( 891(  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 892( 

 العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. (891)
  .اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق (891)
 .اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق (891)

اإلتفاقية األمركية حلقوق اإلنسان. ( 896(  
 امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. (897)
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أمام القضاء جزء ال يتجزأ من عدالة احملاكمة و تشكل بنفس الوقت ضمانة حلماية حقوق إن املساواة 898،  ثابتة
 اإلنسان.

 مبدأ المساواة: الضمانات التي يوفرها-1

إن مبدأ املساواة من املبادئ اليت تشكل ضمانة حلقوق األفراد وحرياهتم بشكل عام إال أنه يف الوقت نفسه حيقق         
 يف حال مثوله أمام القضاء و تتمثل تلك الضمانات فيمايلــي: ضمانات معينة للمتهم

القضاء بالنسبــة يرتتب على هذا امليدأ عدم إعتبار التباين اإلجتماعي لبعض أفراد اجملتمع سببا يف إختـــالف نوع  -
قررة على مرتكيب ية امللألشخاص املتقاضيني منهم سواء من حيث إختــالف القضاة أو احملاكم أو العقوبات القانون

 (899)اجلرائــم.

العامة ومل حيضر املدعي يكفل هذا املبدأ للمتهم ضرورة إعالم املتهعم حلضور جلسة احملاكمة ، فإذا حضر ممثل النيابة  -
ومع ذلك مت النظر يف الدعوى وفصل فيها فإن هذا يشكل إخالال مببدأ املساواة أمام القضاء  باحلضور،عليه بعدم تكليفه 

 (900).األمر الذي يتعارض مع فكرة عدالة احملكمة 

ملف مل يطلع عليها يفرتض هذا املبدأ أالييين احلكم الصادر ضد املدعي عليه على أساس عناصر إثبات واردة يف  -
 ترب انتهاكا ملبدأ املساواة.املتهم أو حماميه مما يع

 احملكمة،قضيته أمام قتضي مبدأ املساواة كذلك إعطاء كل من اخلصوم أثناء احملاكمة اجلزائية الفرصة املعقولة لعرض ي -
 هذا يتطلب حضور املدعي عليه شخصيا أثناء جلسة نظر الدعوى. و له،على أن يكون ذلك يف ظل ظروف مواتية 

ستلحق يف حالة هذا املبدأ للمتهم احلق يف املطالبة بالتعويض عن األضرار املادية و املعنوية اليت حلقت أو  يكفل -
 إخفاق العدالة.

االستقالل تفرتض  واحليدة  كون احملاكمة العادلة املبنية على النزاهة و  للعدالة،يساعد هذا املبدأ على التطبيق السليم  -
 مدعي عليه. ن مفاصلة بني مدع وبدو  اخلصوم،املساواة بني 

                                                           
 . 517الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص  (898)
(899)

 .127الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص 
 . 120لدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، صا  (911)
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يف ممارسة احلقوق املساواة  يكفل هذا املبدأ املساواة بني األفراد بكافة مظاهرها واليت تشمل املساواة أمام القانون و -
املساواة يف االنتفاع من خدمات  السياسية للمواطنني و املساواة أمام القضاء، مث املساواة يف تويل الوظائف العامة، و

 .األعباء العامة املساواة أمام التكاليف و املوافق العامة، و

العدالة نتيجة  و من الضمانات املهمة اليت حيققها مبدأ املساواة، ضمانة حتقيق العدالة بني األفراد على حد سواء، كون-
 .(901).اةحتمية ملبدأ املساو 

 الفرع الثاني:الضمانات القانونية.

 الجزائية وشرعيتهــــا.: قانونية اإلجراءات أوال

رتض أن تصدر مجيع القواعد اليت حتدد هذه اإلجراءات على إف، شرعيتها نية اإلجراءات اجلزائية ومبدأ قانو يقوم         
، فخطورة اإلجراءات اجلزائية على احلريات الشخصية لألفراد تفرتض أال تنظم رع نظرا ملساسها باحلرية الشخصيةعن املش

أخرى غري  بوسيلة حىت صدور احلكم وتنفيذه منذ اللحظة اليت تقع فيها اجلرمية و التحقيق فيها و و هذه اإلجراءات
 القانون.

الدعوى اجلزائية وخصوصا احملاكمة، جيب أن يكون حمكوما فكل إجراء ضد املتهم ويف كل مرحلة من مراحل         
تكب من جرائم ما مل ترفع عليه الدعوى اجلزائية و تثبت ، فهذا املبدأ يفرتض منع معاقبة أي شخص مهما أر بالقانون

، فال جيوز توقيعها إال مبوجب دعوى تقام ء خطري ميس حرية اإلنسان الشخصية، ألن العقوبة اجلزائية إجرامسؤوليته عنها
 لدى مرجع قضائي مستقل يقرر سلطة الدولة يف العقاب.

ال  مية وهو ما يعرب عنه مببدأ الشرعية الذي يقضي بأنه ال جر  ، وءاتض ذلك قانونية اجلرائم و اجلزاكما يفرت         
لذلك  ، وهلا جيب أن يتم مبوجب نص قانوين اجلزاءات املقررة ، مبعىن أن حتديد األفعال اجملرمة وجزاء إال بنص يف القانون

 (902).تشكل قانونية اإلجراءات اجلنائية وشرعيتها ضمانة مهمة حلماية حقوق املتهم

 مبــدأ الشرعيــــة:-1

القانوين حلماية تلك  ، كونه يضع اإلطار الشرعي ومانة مهمة من ضمانات حقوق املتهميشكل هذا املبدأ ض        
، إذ مبوجب هذا املبدأ يتحدد سلطان القاضي الذي ال يستطيع أن يقر عقوبة لفعل مل يرد نص بالعقاب عليه احلقوق

                                                           
. 520الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص   ( 901(

  

(912)
 .522حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  الدكتور 
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و يف احلدود املبنية يف  ال يوقع إال العقوبة املنصوص عليها ، ومنافيا لآلداب العامةعروض عليه مهما كان الفعل امل
         بني ما هو ممنوع  جائز و ، كما أنه مبقتضى هذا املبدأ يكون القانون هو احلد الفاصل بني ما هو مباح والقانون

 .(903)يعاقب عليه  نون بنص على جترميه وحمظور، فال يفاجأ شخص بالعقوبة إستبدادية عن فعل مل يكن سبقه قا و

 أهميتــه: مضمون مبدأ الشرعية و-أ

، فالسلطة التشريعية وحدها هي اليت متلك ال عقوبة إال بقانون أال جرمية و يعين مبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات        
 حتديد العقوبات اليت توقع على مرتكبيها. بيان األفعال املعاقب عليها و

ررة هلا من حيث نوعها أو حتديد اجلزاءات املق بيان أركاهنا و مبعىن آخر إن حتديد األفعال اليت تعد جرائم و        
 (904).، كل ذلك جيب أن يرد صراحة يف نص قانوين يضعه املشرع مسبقامقدارها

 11ألمهية هذا املبدأ فقد ورد النص عليه يف أغلب الدساتري ومنها الدستور اجلزائري الذي نص عليها يف املادة         

كذلك املادة الثامنة من الدستور اللبناين  ، و(905)" بقوهلا :" ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرم
 .(906)و تعيني عقوبة إال مبقتضى القانون "نصت على مايلي: " ... ال ميكن حتديد جرم أ

كذلك يف  ، و(907)كما نصت القوانني اجلزائية على مبدأ الشرعية فقد ورد يف قانون العقوبات اجلزائري يف املادة         
"... ال تفرتض عقوبة وال تدبري إحرتازي أو إصالحي   املبدأ:، مث النص على هذا وىل من قانون العقوبات اللبنايناملادة األ

 .(908)من أجل جرم مل يكن القانون قد نص عليه حني إفرتاضه"

كما ورد النص على مبدأ الشرعية يف العديد من اإلتفاقيات و املواثيق املتعلقة حبقوق اإلنسان فقد ورد يف املادة         
 ،(909).."تعسفا.ان أنه " ... ال جيوز القبض عن أي إنسان أو حجزه أو نفيه السادسة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس

                                                           
(911)

 . 125ص سابق ، الرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  
(911)

 .522حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص  الدكتور 
(911)

 ، املرجع السابق.الدستور اجلزائري 
(916 )

 .، املرجع السابقالدستور اللبنانــي  
قانون العقوبات اجلزائري، املرجع السابق. ( 907(  

 قانون العقوبات اللبناين، املرجع السابق. ( 918)
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 909(  
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كذلك نصت املادة احلادية عشرة الفقرة الثانية من نفس اإلعالن على أنه:"البد أن أي شخص جراء عمل  أو  و 
، كذلك ال توقع عليه اإلرتكابن الوطين أو الدويل وقت اإلمتناع عن أداه عمل إال إذا كان ذلك يعترب جرما وفقا للقانو 

 (910).عقوبة أشد من تلك اليت كان حيوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية ..."

كما تطرقت اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية لذلك ، حيث جاء يف املادة التاسعة أنه : "... لكل فرد         
، كما الجيوز حرمان أحد من على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي بضال جيوز الق السالمة الشخصية و احلق يف احلرية و

 .(911)حريته إال على أساس من القانون و طبقا لنإجراءات املقررة فيه ..." 

كما نصت املادة اخلامسة عشرة من نفس اإلتفاقية أنه : " ... ال جيوز إدانة أحد جبرمية جنائية نتيجة فعل أو         
 جيــــوز توقيــــــع عقوبة الكما   الدويل،كل وقت ارتكابه جرمية جنائية مبوجب القانون الوطين أو امتناع عن فعل ما مل يش

 .(912).." أخف.أشد من العقوبة واجبة التطبيق يف وقت ارتكاب اجلرمية إذا جاء متضمنا لعقوبة 

إتراف السلطات العامة حبقوق ما يقتضيه من  ، وللمجتمعفمبدأ املشروعية تفرضه طبيعة النظام السياسي          
      هبذا يشكل هذا املبدأ الدعامة األساسية حلماية حقوق األفراد ، وواز تقييدها إال يف إطار القانوناملواطنني وعدم ج

 ، بعد أن أصبح من املسلمات أن السلطة العامة متلك استخدام القوة اجلربية م العامة من طغيان السلطة العامةحرياهت و
 ، كما متلك أن تفرض وجودها على خمتلف أوجه النشاط.نفيذ املباشر لقراراهتاالت و

ذلك من مقتضيات هذا املبدأ أن مجيع اإلجراءات القانونية املتخذة يف مواجهة املتهم ال تكون منتجة ألثارها ك        
مقتضى القانون الواجب التطبيق فإهنا  إال مبطابقتها للقاعدة القانونية فإذا أصدرت تلك اإلجراءات على غري ،القانونية

 (913).تكون غري مشروعة

 النتائج المترتبة على مبدأ الشرعيـــــة: -ب

 يرتتب على مبدأ الشرعية عدة نتائج من أمهها:        

، فال جيوز ألية جهة أخرى أن تقوم هبذا العمل  وحده بتحديد اإلجراءات اجلزائية أن املشرع طاملا أنه هو املختص -
كالسلطة التنفيذية عن طريق األنظمة أو القرارات ألن تنظيم هذه اإلجراءات مبوجب القانون حيقق ضمانا أساسيا لألفراد 

                                                           
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 910( 
اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 911(  
اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 912( 
. 119الدكتور أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، املرجع السابق، ص ( 913( 
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يت ، على عكس احلال فيما لو نصت هذه اإلجراءات مبوجب األنظمة أو القرارات ال عدم التعدي على احلريات العامةيف
كون واضحا حمددا بعيدا عن ، أن يالتشريعية أن تراعي عند وضع النصتتخذها السلطة التنفيذية و جيب على السلطة 

 .(914)جع تطبيقه إىل املاضيالغموض، ذا أثر مباشر فال ير 

بتحديد اختصاصها وكيفية  إن املشرع خيتص بتحديد اجلهات القضائية اليت تقوم مبباشرة اإلجراءات اجلزائية كما خيتص -
، كون اإلجراءات اجلزائية طاملا أهنا تعرض حرية األفراد خلطر فيجب أن متارسها جهات قضائية حتدد تشكيلها

يرتتب على  ، ومان احلافظة على احلريات الشخصيةكيفية تشكيلها مبوجب القانون لضمان فعاليتها ولض إختصاصاها و
صاصها أو تنظيم أية خصومة ، أو حتديد إختطة التنفيذية يف تشكيل أية حمكمةالسل ذلك أنه ال جيوز للمشرع أن يفوض

إذا وضع مثل هذا التفويض فإنه  ، ويث إحالتها للمحاكمة أو حماكمتها، سواء من حيث سري إجراءاهتا أو من حجزائية
 (915)يكون باطال.

، فمثل هذا التفويض يكون زائية للسلطة القضائيةاألصول اجلأن املشرع ال جيوز أن يفوض إختصاصه يف حتديد قواعد  -
 (916).غري جائز ملخالفته مبدأ قانونية اإلجراءات اجلزائية اليت جتعل للقانون وحده احلق يف هذا التحديد باطال و

فهذا احلكم وحده هو الذي  إذا كانت صادرة مبوجب حكم جزائي،، إال لطة التنفيذية أن تنفذ أية عقوبةال جيوز للس -
ارا بعقوبة من العقوبات خضوعها لنصوص قانون العقوبات، كما الجيوز ملا أن تصدر قر  يكشف عن وقوع اجلرمية و

 ال يتقرر إال حبكم قضائي. ، ألن ذلك من اختصاص القضاء اجلزائي واجلزائية

قاب عن ونه يضمن حق املتهم يف عدم تعريضه خلطر الع، كنتائج املرتتبة على مبدأ الشرعية، فيما يتعلق بالعقابمن ال -
، فال جيوز حماكمته عن أو حكم له بالرباءة طبقا للقانون، فمىت حكم على شخص باإلدانة الفعل الواحد أكثر من مرة

 .(917)لو حتت وصف آخر نفس الفعل مرة ثانية و

غري  كونه يضع هلم احلدود الواضحة كما هو مشروع و،  حرياهتم إن مبدأ الشرعية يشكل ضمانة حلقوق األفراد و        
حيول دون حتكم  هم آمنون من العقاب مما حيقق هلم الطمأنينة يف حياهتم، و مشروع ، فيقدمون على األفعال البماحة و

فيذية ، ضف إىل ذلك فإن هذا املبدأ حيول دون قيام السلطة التنكم بإدانة أحد على فعل غري تجرمالقاضي فال ميلك احل

                                                           
األوىل، مطبعة النهضة املصرية، القاهرة سنة ه و املقارن، اجلزء األول، الطبع الدكتور فاروق الكيالين، حماضرات يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين  (911)

 . 121، ص 1721
. 129الدكتور فاروق الكيالين، املرجع السابق، ص  ( 915(  

 .122ق ، ص الدكتور حممد الطراونة ، املرجع الساب( 916)
. 127الدكتور حممد الطراونة ، املرجع سابق ، ص  ( 917(  
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توقيع اجلزاءات حبق األفراد ألن ذلك من إختصاص جهات أخرى   بإصدار السلطة التنفيذية بإصدار التشريعات اجلزائية و
 .القضائية كالسلطتني التشريعية و

 مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية.-2

 ,مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية تعريف -أ

اجلزائية شخصية فال توقع العقوبة إال على شخص من ارتكاهبا أو اشرتاك يعين هذا املبدأ أن املسؤولية         
 مبعىن أال يصيب اجلزاء سوى شخص ارتكب اجلرمية أو أسهم فيها دون مساس بغريه من األبرياء .(918)فيها

 النتائج المترتبة على هذا المبــدأ: -ب

يتبع ذلك  ، وتنال شخصا آخر إال فاعل اجلرمية الكل التشريعات احلديثة وصفت العقوبة على أهنا شخصية ،         
أن الدعوى العامة وموضوعها فرض العقاب حبق من أخذ بأمن اجملتمع ال تقام إال على من له يد يف إقرتاف اجلرمية وعلى 

 ذلك يرتتب على مبدأ شخصية العقوبة أو املسؤولية اجلزائية النتائج التالية:

هذا يعين أهنا ال توجه ضد اجلمادات واحليوانات ، ويشرط يف  ، وعي أو املعنوي فقطلى الشخص الطبيتقام الدعوى ع -
 .(919)ذلك الشخص أن يكون حيا فإذا تويف وعقب إقرتاف اجلرمية فال تقام الدعوى على جثنه

تقام حيا أو معنويا حىت  عليه فال يكفي أن يكون الشخص طبيعيا و ، وع الدعوى إال على املسؤول جزائياترف ال -
حلرية متمتعا باإلدراك و الوعي أو التميز مالكا  الدعوى العامة عليه بل ال بد من أن يكون أهال لتلقي العقوبة اجلزائية و

 ، و ينتج عن ذلك ما يلي:عال أو شريكا أو متدخال أو حمرضا، فااإلختيار

 أن الدعوى ال تقام على شخص غري مميز. -

 املصادرة. ليه إال بغرامة والشخص املعنوي ال جيوز احلكم ع -

هو كل من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف  ، واملسؤول باملال أو املسؤول مدنياتقام الدعوى العامة على  ال -
، و إن كان من اجلائز أن كذلك املتبوع حيال التابع  حاجة إىل الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو اجلسمية و

 عليه دعوى تعويض الضرر اجلزائي.ترفع 

                                                           
.120الدكتور فاروق الكيالين، املرجع السابق، ص  ( 918(  
. 170سابق ، ص الرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  ( 919( 
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 ال تنتقل إىل غريه. ، فاملسؤولية اجلزائية ال تورث وة على ورثة فاعل اجلرمية املتويفترفع الدعوى العام ال -

ن الدعوى العامة ال تقام إال على من له يد يف إقرتاف اجلرمية و هذا يعين أنه ليس كل متهم هو بالضرورة فاعل إ -
 (920).اجلرمية

 الدعوى العامة إال على شخص محدد. ال ترفع-ج

فإن مل يتمكن من معرفة الفاعل جيب  معينا،بل جيب أن يكون فاعل اجلرمية  تجهول،لدعوى العامة ال تقام ضد ا        
 .(921)ال جيوز له إحالة الدعوى إىل احملكمة  عليه أن حيفظ األوراق و

 للمدعي عليه:الضمانات التي يوفرها مبدأ عدم الرجعية -2

ذا كانت أصلح و املتمثل برجعية تلك القوانني إ يوفر مبدأ عدم رجعية القوانني اجلزائية و االستثناء الوارد عليه        
  يلي:عدة ضمانات للمتهم تتمثل فيما  للمتهم،

، ألن ممارستهم حلقوقهم و حرياهتمثناء عدم األثر الرجعي للقوانني اجلزائية يوفر األمن و الطمأنينة لألفراد أ ن مبدأإ -
القول بغري ذلك يرتتب عليه فقدان األمن و الطمأنينة اذا ما تقررت مسائلتهم جنائيا عن أفعال و أعمال كانت مباحة 

 وقت أن ارتكبوها .

حيقق  يما إذا كان التشريع أصلح للمتهم،كما أن اإلستثناء الذي يرد على هذا املبدأ و املتمثل بوجوب الرجعية ف-
 ال تعرض احلرية الفردية ألي انتهاك. ،ضمانة حلماية حقوق املتهم، كون رجعية القانون األصلح

، كأن يقرر تدبريا إحتزازيا أو اصالحيا هم، أنه قد يقرر جزاء أخفمن الضمانات اليت يوفرها القانون األصلح للمت و -ـ
، أو يلغي أحد الظروف املشددة أو يقيد من  القانون السابقعقوبة املقررة يفبدال منالعقوبة أو يقرر عقوبة أخف من ال

 (922).تطبيقها

  ـا: كفالـــة حــق التقاضــي:ثاني

من قبل حمكمة  ، هي أن جتري حماكمته أمام قاضية الطبيعي ) العادي( وأهم الضمانات اليت حتيط باملتهم من إن        
حق التقاضي مكفول لكل مواطن سواء أكان متهما أو تجنيا عليه ، يف  حمايدة ومستقلة ونزيهة ومشكلة حبكم القانون و

                                                           
. 171سابق ، ص الرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  ( 920(  

 . 121الدكتور فاروق الكيالين، املرجع السابق، ص  (921)
 .171الدكتور حممد الطراونة، املرجع السابق، ص   (922)
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خذ مداه احلق ال يأهذا  كفالة هذا احلق وسيلة فعالة حلماية حقوق الفرد، و ، ود و نطاق ما ترمسه قواعد القانونحدو 
ذلك من خالل رقابته  ، وي هو احلارس الطبيعي على احلرياتاحلقيقي إال إذا مت أمام ) القاضي الطبيعي( ألن هذا القاض

 .(923)على إجراءات تطبيق القوانني

 أهميتــه: مفهــوم مبدأ كفالـــة حــق التقاضــي و-1

هي احملاكم اليت يقضي دستور الدولة  ، وحملاكم العاديةيقصد هبذا املبدأ حق الفرد يف أن جتري حماكمته أمام ا        
هذه احملاكم  ، والقاضي الذي ميكن أن حياكم أمامهبتشكيلها حملاكمة األفراد يف مجيع اجلرائم حبيث يعرف كل فرد سلفا 

املستقل عن السلطتني  هلا كياهنا القائم بذاته و ، وة مجيع األفراد و يف مجيع اجلرائمهي صاحبة الوالية العامة حملاكم
 .(924)التنفيذية و التشريعية

هو حق دستوري راسخ فقد نص عليه الدستور  ، ومام احملاكم العادية حق طبيعي لهإن حماكمة الشخص أ        
على أن السلطة القضائية  127و أضاف يف املادة  (925)منه على أن السلطة القضائية مستقلة 122اجلزائري يف املادة 

 (926).هي اليت حتمي اجملتمع من جهة و كذلك حتمي احلريات الفردية و احلقوق األساسية 

اإلقليمية  ، يف املواثيق و اإلتفاقيات الدولية وحق التقاضي أمام احملاكم العاديةكما ورد التأكيد على كفالة         
الثامنة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان "... لكن شخص احلق يف أن ، حيث جاء باملادة املعينة حبقوق اإلنسان

 (927).يلجأ إىل احملاكم الوطنية التصافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية اليت مينحها هلا القانون ..."

و   (928)املدنية و السياسيةكما ورد النص على ذلك يف املادة الرابعة عشرة من اإلتفاقية الدولية للحقوق         
 ذلك يف اإلتفاقيات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان.ك

كل ضمانا حلقوق اإلنسان يش احليادية،النزيهة و  إن كفالة حق التقاضي أمام احملكمة العادية املستقلة و        
 .(929)السريعة للمتهم ، كون تلك احملكمة تضمن احملاكمة العادلة وبشكل عام

                                                           
 .175الدكتور حممد الطراونة، املرجع السابق، ص   (921)

. 175الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص ( 924(  
 من الدستور اجلزائري : " السلطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانون "، املرجع السابق. 122 املادة  (921)
 من الدستور اجلزائري: " حتمي السلطة القضائية اجملتمع و احلريات، وتضمن للجميع و لكل واحد احملافظة على حقوقهم األساسية "، املرجع 127املادة   (926)

 السابق.
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. (927)
 اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. (928)
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 النتائج المترتبة على كفالة حق التقاضي:-2

يرتتب على حماكمة الشخص أمام احملكمة العادية عدة نتائج و تشكل هذه النتائج الضمانات اليت يوفرها         
 هي تتمثل فيمايلي: هذا املبدأ للمدعي عليه عندما حياكم أمام قاضيه الطبيعي و

، فيتمتعون مجيعا ا احملاكم على الوقائع املتماثلةالقانونية اليت تطبيقه املساواة بني األفراد يف اخلضوع للقواعد -
، فال ينطبق على فرد معني قواعد قانونية ختتلف األحكام و عدالة اإلجراءات حق الطعن يف بضمانات الدفاع و

 .(930)ال مينح شخص ضمانات معينة و حيرم منها آخر عن غريه و

، فإن احملاكم العادية هي اليت ختتص بنظره بإعتبارها صاحبة املشرع حممكة خاصة لنظرهعني له إن النزاع الذي مل ي -
 الوالية العامة للنظر يف مجيع املنازعات بني األفراد.

إذا كانت األفعال املسندة لشخص ما مرتبطة مع بعضها ارتباطا غري قابل للتجزئة ويدخل بعضها ضمن  -
آلخر من إختصاص احملاكم اخلاصة ) اإلستثنائية( فيجب أن حتال إىل احملكمة البعض ا اختصاص احملاكم العادية و

د باجلرائم احملدودة بقانوهنا و العادية لتتويل أمر النظر فيها مجيعا بإعتبار أن احملكمة اخلاصة ذات اختصاص حمدو 
 اليت تكون من اختصاصها.ختصاصها ليس أصال ليمتد إىل اجلرائم املتالزمة مع اجلرائم املتالزمة مع اجلرائم إ

تنتزع ، كون احملاكم اخلاصة اليت إن اخلروج على هذا املبدأ يرتتب عليه اإلخالل مببدأ وحدة القضاء و إهدار العدالة -
، كما يرتيت على هذا اخلروج نزع الثقة عظم األحيان من عناصر غري قضائيةاإلنسان من أمام قاضية الطبيعي تشكل يف م

 دية والتدخل يف عمل القضاء.من احملاكم العا

النزيهة و احليادية واليت  فالضمانات املفروض حتقيقها للفرد التتحقق إال مبحاكمته أمام احملاكم العادية املستقلة و        
 (931)تراعي حقوق الدفاع للمتهم بقدؤ حرصها على كفالة حق التقاضي.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
.179الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 929( 
.179الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  ( 930(

 

.222الدكتور حامت بكار، املرجع السابق، ص  ( 931(  
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       : كفالة حق الدفــاع:ثالثا

م حرياهتحقوق املواطنني و متس  ، ألهناتقل حبال عن خطورة قواعد التجرمين لنإجراءات اجلزائية خطورة ال إ        
بني أثناء وضعها ، ألنه جيب التوفيق مر السهلحتديد هذه اإلجراءات ليس باأل لذلك فإنو و إستقرارهم،  األساسية

من اجملرم حىت  تقتضي مصلحة اجملتمع سرعة القصاص حيث، مصلحة املتهم مصلحتني متعارضتني مها مصلحة اجملتمع و
     لرتيثلذلك جيب ا ،بريئا يثبت أنهفقد  أين، يف حني تقتضي مصلحة املتهم التويكون عربة لغريه حيدث العقاب أثره

 عكس ذلك.األصل أن الناس مفرتضة فيهم الرباءة حىت يثبت  و إفساح اجملال له إلظهار براءاته خاصة و

يشعر املدعي عليه  و ،املشرع جيتهد دائما يف التوفيق بني هاتني املصلحتني حىت يتحقق أمن اجملتمع من ناحية        
وضع قواعد حتكم إجراءات احملاكمة مبا يوفر للمتهم ضمانات كافية يطمئن هبا ، و ألجل ذلك باألمان من ناحية أخرى

فسه بإبداء أقواله بكامل ضمانات كفالة حق الدفاع عن نو يأيت على رأس هذه ال ،إىل حيدة القاضي و سداد حكمه
، نيدها مث مساع دفاعهالفصل فيما يتقدم به من طلبات و إتاحة الفرصة الكاملة له ملناقشة أدلة اإلهتام و تف و احلرية،

 مستقلة و علما بأن حق الدفاع ال يكون متوفرا أو مصونا إال بتوفر الضمانات األخرى من حيث حماكمته أمام حمكمة
عدم جواز إعتقاله أو حجز حريته  اإلعرتاف بشخصيته القانونية و احملاكم و متتعه حبق املساواة أمام القانون و ، ونزيهة

 (932).إال وفقا للقانون

 أهميته: مضمون حق الدفاع و-1

اهلامة للمتهم أثناء حماكمته، و لعل ن احلق يف الدفاع يتزعم قمة الضمانات بغري منازع، ألنه الضمانة الرئيسية و إ        
، لذلك فإن كفالته يف مرحلة أصله مستمد من حق اإلنسان الطبيعي يف الدفاع عن نفسه ضد كل أذى يهدد حياته

 احملاكمة هتدف إىل رد اإلهتام و تقدمي أدلة الرباءة.

عرض طلباته و أسانيده، و الرد على ، تلك املكنات املتاحة لكل خصم ليحقوق الدفاع لقد إعترب الفقهاء أن        
طلبات خصمه و تفنيدها إثباتا حلق أو نفيا لتهمة، على حنو ميكن احملكمة من بلوغ احلقيقة و حسم النزاع املعروض 

، أو هي تلك املكنات املستمدة من طبيعة العالقات اإلنسانية، و اليت ال ميلك املشرع سوى إقرارها (933)عليها بعدالة

                                                           
. 177سابق ، صالرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  ( 932(  
.227الدكتور حامت بكار، املرجع السابق، ص  ( 933( 
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التوازن بني حقوق األفراد و حرياهتم، و بني مصاحل الدولة و هذه املكنات ختول للخصم إثبات إدعاءاته بشكل حيقق 
 .(934)القانونية أمام القضاء، و الرد على كل دفاع مضاد يف ظل حماكمة عادلة يكفلها النظام القانوين

م بأن يدفع التهمة املسندة أليه و يسمح له و عليه ميكن القول أن حق الدفاع هو كل إجراء قانوين يسمح للمته        
 .(935)أيضا بأن حيظى مبحاكمة عادلة

ملا   و السليم،رخصه على النحو  تتجلى أمهية هذا احلق بأن املصلحة العامة تقتضي أن يستعمل املتهم حقوقه و        
ستعمال يساعده يف إ فإن دور الدفاع أن يعرفه هبا و مباشرهتا،كان يف الغالب أن جيهل املتهم حقوقه أو جيهل كيفية 

 تلك احلقوق.

، فقد يدفعه اجلهل عليه من سلوك ضار يصدر من جانبه كونه الوسيلة اليت جتنب املدعي  للدفاع دوره املهم،        
مبصلحته كأن خيفي  إىل أنواع من السلوك هتز الناجم عن احتمال تعرضه للعقاب، القلق القضاء و وسوء الظن بالنيابة و

، يف حني أهنا قد تكون مفيدة له فيكون من واجب الدفاع أن ظنا منه أن كشفها يف غري مصلحته وقائع ذات أمهية
إن كانت تقتضي سرعة القصاص من  و العامة،كما تتجلى أمهية الدفاع بأن املصلحة ،(936)ينصحه بالسلوك املالئم

 .ذلك بكفالة حق الدفاع له  فإهنا بنفس الوقت جيب أن تراعي مصلحة املدعي عليه و اجملرم،

حلق الدفاع شأن كبري يف حتقيق العدالة اجلنائية، و محاية حقوق االنسان، ألنه إىل جانب كونه ميكن املتهم من         
 وجه احلق يف الدعوى اجلزائية، ذلك أن ما يه، فهو يف الوقت ذاته يساعد القاضي يف الوصول إىلإلدفع التهمة املوجهة 

يقدمه املتهم أو حماميه من أوجه دفاع، إضافة إىل املناقشات اليت تدور باجللسة من شأهنا مجيعا أن تيسر على القاضي 
   ، إصدار حكم مطابق للعدالة، و لذلك قال البعض أن ضمان حق الدفاع يعين إعطاء املواطن إمكانية محاية مصاحله

القضاء، و يساعد بصورة فعالة أيضا يف تقرير احلكم العادل، أي أنه ميهد السبيل املسامهة الفعالة يف تنفيذ مهمة و 
 .(937)للوصول إىل اهلدف الرئيسي للنظام القضائي و يقرر احلقيقة

                                                           
لدكتور عبد اهلل مربوك ليندة، ضمانات املتهم يف مرحلة احملاكمة على ضوء قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، رسالة ماجستري يف القانون، حتت إشراف ا (911)

  . 112، ص  2001/2009أوهايبية، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
.112مربوك ليندة، املرجع السابق، ص  ( 935( 
.101د جنيب حسين، املرجع السابق، ص الدكتور حممو  ( 936( 
. 122الدكتور حسن بشيت خوين، املرجع السابق،  ( 937(  
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  حىت أصبح حقا مكرسا يف املواثيق الدولية  التشريعات، واملواثيق ما كبري من أغلب القي إهتمألمهية هذا احلق         
 .(939)أو حق شخصضي عام ذو مسة عاملية (938)،هو حق مقدس ال ميكن جتاوزه و الداخلية،القوانني  الدساتري و و

منه بقوهلا " احلق  151ت الكثري من دساتري دول العامل إىل هذا احلق، ومنها الدستور اجلزائري يف املادة قد تطرقل        
     أو بالوكالة، منه " حق الدفاع أصالة  17كذلك دستور مجهورية مصر العربية يف املادة  ، و(940)يف الدفاع معرتف به"

 و ال يقل إهتمام قوانني، (941)و يكفل القانون لغري القادرين وسائل اإللتجاء إىل القضاء و الدفاع عن حقوقهم"
بإعتباره دستور  ، و تظهر مظاهر عديدة هلذا احلق يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريهبذا احلق اإلجراءات اجلزائية

للحريات، و هو الذي يسهر على إحرتامها و ضماهنا من أي إعتداء و هذا هو فعال جوهر موضوع ضمانات املتهم يف 
من قانون  100/112/102/291/292/272ملواد ا و هو مانصت عليه  ،(942)الدفاع عن نفسه لدرء التهم املنسوبة إليه

على حق الدفاع، حيث أصول احملاكمات اجلزائية املصري إهتم بالنص ، و كذلك قانون (943)اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
قرر للمتهم أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي ضمانة هامة تتمثل يف عدم جواز الفصل بينه و بني حماميه احلضر معه يف 

اليت تؤكد هذا  295/291/ 121، باإلضافة إىل املواد من نفس القانون 125إجراءات النحقيق، مبوجب املادة 
 .(944)احلق

من قانون أصول احملاكمات اجلنائية، و اليت  291من خالل املادة كما نص التشريع السوري على هذا احلق         
، و لقد كفل كذلك (945)ألزمت القاضي أن يعني للمتهم حماميا إذا مل يكن له و إال كانت كل اإلجراءات الالحقة باطلة

احملقق أن حييط  ى، فأوجب عل(946)دفاع أمام القضاء اجلنائيقانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي ضمانات حق املتهم يف ال
، و جيب على قاضي التحقيق أن ينبه (947)املتهم علما بالتهمة املوجهة له عند حضوره أمامه ألول مرة للتحقيق معه

، و جيب إضطالع حمامي املتهم على التحقيق قبل (948)املتهم عند حضوره للمرة األوىل حبقه يف إختيار مدافع للدفاع عنه

                                                           
. 909الدكتور مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص  ( 938(  
.52الدكتور حامت بكار، املرجع السابق، ص  ( 939( 
الدستور اجلزائري، املرجع السابق.  ( 940(  
الدستور املصري، املرجع السابق. ( 941(  
. 91الدكتور عبد اهلل أوهايبية، املرجع السابق، ص  ( 942( 

 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق. (911)
قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، املرجع السابق. ( 944( 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري، املرجع السابق. ( 945(  
من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق. 111/2املادة  ( 946(  
.، املرجع السابقمن قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 111/1املادة  ( 947(  
من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق. 111/2املادة  ( 948(  
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اإلستجواب، و للمتهم احلق أيضا يف اإلتصال مبحاميه بكل حرية بعد اإلستجواب األول إىل أن تنتهي الدعوى باحلكم 
يتفق يف ذلك مع  ، و(950)تاهم أمام حمكمة اجلنايلفرنسي على وجوبية حضور حمام املتلقد أكد املشرع ا ، و(949)فيها

 .(951)املشرع اجلزائري و املصري و األردين ...

اعتربته من احلقوق األساسية للفرد  حق الدفاع و ،اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان كما كرست املواثيق الدولية و        
اإلتفاقية األوربية لسادسة من و املادة ا، (952)هو ما نصت عليه املادة احلادية عشر من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و

، كما أن كفالة هذا احلق كانت (954)السياسية الرابعة عشر من اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية وو  (953)حلقوق اإلنسان
على شكل توصية من جلنة حقوق اإلنسان اليت أقرها اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي التابع لألمم املتحدة بقراره رقم 

، باإلضافة إىل مانصت عليه املادة السابعة من امليثاق اإلفريقي حلقوق (955)1712متوز  12املؤرخ يف  (1-21)752
من تجمل هذه النصوص فإن  و، (957)، و املادة الثامنة من اإلتفاقية اإلمريكية حلقوق اإلنسان956اإلنسان و الشعوب
 اجملتمع. حبق أحد الضمانات اليت ال غىن عنها ملصلحة الفرد و حق الدفاع يعترب و

 كفالة حق الدفاع في مرحلة المحاكمة:-2

منها  و ساسية للمتهم يف مرحلة احملاكمة،ة بتنظيم القواعد اليت تكفل الضمانات األلقد إهتمت التشريعات املقارن        
بورقة ، فأوجبت متكني املتهم من احلضور أمام احملكمة بإعالنه مانة من ضمانات حقوق املدعي عليهحق الدفاع كض

أباحت للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى مبجرد إعالهنم  و بينت كيفية إعالن هذه الورقة، التكليف باحلضور، و
، إال إذا وقع تشويش عن اجللسة أثناء النظر يف الدعوىكما منعت التشريعات إبعاد املتهم  باحلضور أمام احملكمة

   .(958)يف غيبته من اإلجراءاتيستدعي ذلك على أن تطلعه احملكمة على ما مت 

                                                           
  من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي. ، املرجع السابق. 111/5املادة  (919)

من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي ، املرجع السابق . 219املادة  ( 950( 
.192مربوك ليندة، املرجع السابق، ص  ( 951(  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 952( 
اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 953(  
اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ، املرجع السابق. ( 954(  
.512منشورات األمم املتحدة، اجمللد الثاين، أعمال األمم املتحدة يف تجال حقوق اإلنسان، نيويورك، ص  ( 955(  
امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. ( 956(  
اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانن املرجع السابق. ( 957(  

 .201الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  (918)
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فهي تتمثل قواعد إجراءات احملاكمة فيما يتعلق حبق الدفاع مستلزمات حق املتهم يف الدفاع، أو ماتعرف بمن         
 مايلي:في

 المدافع عنه: حضور المتهم و-أ

ملا ينطوي عليه هذا  لنإجراءات،تب على إغفاهلا بطالن إن متكني املتهم من حضور اجللسة قاعدة أساسية يرت         
متكني املتهم من احلضور يكون بإعالنه جبلسة احملاكمة إعالنا قانونيا  اإلغفال من إهدار حقه يف الدفاع عن نفسه و

مث مساع  تفنيدها، ومناقشة األدلة القائمة ضده  اهلدف من إعالنه هو إتاحة الفرصة له إلبداء طلباته و و صحيحا،
ذلك فقط بل إن التحقيق النهائي الذي جيريه القاضي باجللسة هو فرصة أخرى و أخرية حىت  يكون فيه ، وليس دفاعه

 (959). القاضي قناعته و يتمكن املتهم من الدفاع عن نفسه

 حضور المحامي : -ب

لكل شخض حيتجز، أو حيتمل أن تنسب له هتمة ، احلق يف احلصول على مساعدة من حمام خيتاره حلماية حقوقه         
و مساعدته يف الدفاع عن نفسه، و إذا كان غري قادر على دفع النفقات الالزمة لتوكيل حمام، فمن حقه أن ينتدب له 

      .(960)للدفاع عنه عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك حمام كفء مؤهل 

عهد املتهم إىل حمام للدفاع عنه ،  ، إال أنه مىتح غري واجب قانونااألصل أن حضور حمامي عن املتهم يف اجلن        
، فإن مل حيضر فإن احملكمة ال تتقيد بسماعه ما مل يثبت أن غيابه  احملكمة أن تسمعه مىت كان حاضرا فإنه يتعني على

 كان لعذر قهري.

أمجعت أغلبية األنظمة القانونية املختلفة و حىت أحكام القضاء، و أراء الفقهاء على ضرورة ات فقد اجلنايأما يف         
يكن قد  متهم جبناية حماميا إذا مل على احملكمة أن تعني لكل وئم اخلطرية، اإلستعانة مبحام يف اجلراوجوب و تقرير حق 

 (961).يف اجلناية قاعدة من النظام العام  حضور حمام مع املتهم و كل من يقوم بالدفاع عنه، و

 (962). شفوية المرافعة أو اإلجراءات -جـ

 (963)مبدأ الشفوية ضروري لضمان حقوق املتهم مثلها مثل وجود حمام للدفاع عنه.           
                                                           

 .195الدكتور حامت بكار، املرجع السابق، ص  (919)
.12، ص2011احملاكمة العادلة، الطبعة الثانية، مطبوعات منظمة العفو الدولية، طبع يف اململكة املتحدة، سنة  دليل ( 960(  
. 121الدكتور حسن بشيت خوين، املرجع السابق، ص  ( 961(  
سبق اإلشارة إىل مبدأ شفوية املرافعة. ( 962(  
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 حقوق وضمانات المدعي عليه المتعلقة بحق الدفاع:-2

إحرتام حقوق املتهم و أن كفالة هذا احلق تقتضي توافر  لكفالة وإن حق الدفاع من احلقوق اليت الغىن عنها         
 منها: ضمانات للمتهم و

ات طبيعة و سبب التهمة املوجهة إليه، ألن العلم بالتهمة من املفرتضإبالغه فورا و بالتفصيل وبلغة مفهومة لديه ب -
اإلجراءات و نفاذها و بالتايل سالمة تهم بالتهمة املسندة إليه يرتبط بصحة علم امل األساسية حلق الدفاع، و

 .(964)احملاكمة

 . (965)لكي يستعد للدفاع عن املتهم ،الدعوى مستندات وإعطاء حمامي املتهم أجال لنإطالع على أوراق  -

 .966اإلتصال مبن خيتار من احملامني وجوب إعطاء املتهم احلق باحلصول على الوقت الكايف إلعداد دفاعه و -

حق املتهم يف أن جتري حماكمته دون تأخري زائد عن املعقول على أن يسود مبدأ شرعية احملاكمات كل اجلرائم  إقرار -
 .(967)دون تفرقة ودون إخالل حبقوق الدفاع

أن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مساعدة قانونية خيتارها هو  إقرار حق املتهم يف أن جتري حماكمته يف حضوره و -
 .(968)عندما ال يكون له مساعدة قانونية حبقه يف ذلكو أن يبلغ 

ستجواهبم حتت إ يف أن يضمن حضور شهوده و و اخلصم،إقرار حق املتهم يف أن يستجوب بنفسه أو بواسطة شهود  -
 نفس شروط شهود اخلصم.

 توفري مرتجم للمتهم يقدم له مساعدة إذا مل يكن قادرا على فهم اللغة املستعملة أو التحدث هبا. ضرورة -

إقرار حق املتهم يف أال يلزم بالشهادة ضد نفسه أو اإلعرتاف بأنه مذنب ، فما دام األصل يف املتهم الرباءة وعلى من  -
 .(969)يدعي خالف ذلك على تقدمي الدليل

                                                                                                                                                                                                 
 .110مربوك ليندة، املرجع السابق، ص  (961)

.212الدكتور حامت بكار، املرجع السابق، ص ( 964(  
. 120مربوك ليندة، املرجع السابق، ص ( 965(  

  )966  201الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص ( 
. 121الدكتور عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص ( 967(  
. 121مربوك ليندة، املرجع السابق، ص ( 968( 

 

. 201الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 969( 
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 الطعن باألحكــام:: الحق في ارابع

، شرعت القوانني حتقيقا ملبدأ العدالة حرياهتم األساسية و ضمانا حلقوق األفراد و ، وحرصا على حسن تطبيق        
حمكمة أخرى غري اليت طرق الطعن يف األحكام إلعطاء احملكوم عليه الذي شعر بالظلم فرصة أخرى ، لتنظر دعواه أمام 

ن وجد وتصحيح احلكم الذي شابه اخلطأ و القصور و إزالة الشكوك يف األحكام القضائية ، لرفع الظلم إأصدرت احلكم
لذلك فإن هذا احلق يشكل  ، و(970)و ملنح املتخاصمني حق التقاضي مرة أخرى حىت يطمئن كل إنسان على حقه

 ضمانة أخرى حلماية حقوق املتهم.

 التعريف بحق الطعن و أهميته:-1- 

، ت اجلوهرية يف مجيع مراحل الدعوىالتشريعات اجلزائية أطراف اخلصومة اجلزائية بكثري من الضمانالقد أحاطت         
ألن  ، و بالرغم من ذلك فقد يصدر احلكم مقرتنا بظلم أو مشوبا خبطأيدان برئ أو يفلت تجرم من العقابحىت ال 

ثلهم وهو هبذا الوصف غري معصوم عن اخلطأ ، طاملا أن الذي يقضي من الناس هو بشر م العدالة البشرية ليست مطلقة،
 لذلك أوجدت التشريعات طرقا إلعادة النظر يف األحكام خالل مواعيد و إجراءات معينة. و

هبذا ميكن تعريف طرق الطعن بأهنا وسائل يقررها القانون للمحكوم عليه للتظلم من احلكم أمام ذات احملكمة         
كما يعرف الطعن يف احلكم بأنه  (971)على منها بقصد إبطاله أو إلغائه أو تعديله ملصلحته اليت أصدرته أو أمام حمكمة أ

 .(972)ي عليه بعيب يشوبه إبتعغاء إلغائه أو تعديل ما قضى بهالنع

سواء من حيث تقدير  حبكم عادلأما عن أمهية هذا احلق فتتمثل يف احلرص على أن تنقضي الدعوى اجلزائية         
 القانون.أو من حيث تطبيق  الوقائع،

 قليمية املتعلقة حبقوق االنسان.ليه التشريعات و املواثيق الدولية و اال، فقد تطرقت إرا ألمهية هذا احلقنظ         

تعرب  تتنوع طرق الطعن يف األحكام مبوجب القوانني اإلجرائية املقارنة من طرق عادية و طرق غري عادية و        
    اليت متكنه من إعادة النظ يف دعواه إذا راع شروط رفعها،  ة أساسية للمتهم حلماية حقوقه، وهذه الطرق ضمان

، كفلت للمحكوم عليه احلق يف الطعن يف دولية و االقليمية حلقوق االنسانو كذلك املواثيق و االتفاقيات ال
ريعات اجلزائية من حيث أن القضاة بشر األحكام اجلزائية الصادرة حبقه و ذلك لنفس األسباب اليت أخذت هبا التش

                                                           
. 205الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 970(  

 . 115الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص (971)
 .729الدكتور حممد جنيب حسين، املرجع السابق، ص  (972)
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     تاحة الفرصة للمحكوم عليه بنظر قضيته نظرا عادال و كليا ، و من أجل إن عند اصدار أحكامهمو قد خيطئو 
و على قدم املساواة مع اآلخرين اذا ما تشعر أن ظلما ما قد حلق به و هذا ما كلفه االعالن العاملي حلقوق االنسان 

و مانصت عليه املادة الرابعة عشر من االتفاقية الدولية  للحقوق املدنية و السياسية (973)امنة و العاشرة،يف مادتيه الث
وجب م و العقوبة بواسطة حمكمة أعلى مبلكل حمكوم باحدى اجلرائم احلق يف اعادة النظر باحلك" اليت جاء فيها

و هو ما نصت عليه املواد اخلامسة و السادسة و السابعة من االتفاقية األوروبية حلقوق االنسان (974)"القانون
و املادة السادسة من االتفاقية ، (976)و كذلك املادة السابعة من امليثاق االفريقي حلقوق االنسان و الشعوب، (975)

 . (977)األمريكية  حلقوق االنسان

 :عليهالطعن للمحكوم  الضمانات التي يوفرها الحق في -2

 تتمثل هذه الضمانات فيما يلي :        

 .(978)منح احملكوم عليه فرصة أخرى الثبات حقه

متكني قضاة حماكم من الدرجة الثانية من أعادة النظر و مراقبة احلكم الصادر كوهنم قضاة أعلى و أقدم من القاضي  -
                                                                                         .(979)احلكمالذي أصدر ذلك 

يؤدي احلق فب الطعن يف األحكام اىل تعميق الثقة يف عدل القضاة و قوة أحكامهم و يوصل اجملتمع اىل االستقرار  -
                                 القانوين املنشود.                                             

يدفع هذا احلق بالقضاة اىل احلس باملسؤولية يف االجتهاد و تقصي احلقيقة باعتبار أن طرق الطعن يف غالبينها تدفع  -
 بأحكامها ال حمكمة أعلى درجة العادة النظر فيها.                                      

ضائي لوجود تسلسل هرمي يف جهاز القضاء. س يشكل الطعن يف االحكام ضمانة يؤدي اىل توحيد االجتهاد الق -
                                                                                     (980).أساسية حلماية احلقوق و احلريات لألفراد أيا كان موقفهم يف الدعوى متهمني كانوا أو تجنيا عليهم

                                                           
االعالن العاملي حلقوق االنسان، املرجع السابق . ( 973(  
االعالن العاملي حلقوق االنسان، املرجع السابق . ( 974(  
االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. ( 975( 
االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان، املرجع السابق. ( 976( 
امليثاق االفريقي حلقوق االنسان و الشعوب، املرجع السابق. ( 977(  
.122الدكتور حممود مصطفى حممود، املرجع الساق، ص ( 978( 
.115الدكتور حسن جوخدار، املرجع السابق، ص  ( 979( 
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 . حماية حقوق المحكوم عليه في المرحلة الالحقة للمحاكمة :الثاني المبحث 

قد تكون مرحلة ما بعد احملاكمة أو ما تعرف مبرحلة التنفيذ العقايب من أخطر مراحل الدعوى اجلزائية و أمهها          
نسانية احملكوم إ تتعرض حقوق ومن خالهلا  ، وإعادة االندماج يف اجملتمع تجدداكوهنا مرحلة مهمة لالصالح  العقايب و 

  ، ام حتميها و تقيها من هذا التعرض، أحكتتوفر يف نصوص القوانني اجلزائيةعليه ألنواع من التعسف و االعتداء، ان مل 
فخطورة  أن يرافق هذه النصوص تطبيق عملي، يكفل محاية حقوق احملكوم عليه، مما حيقق الضمانات الكافية هلا،و جيب 

، ألنه و ان كان للدولة احلق يف اية، للحفاظ على حقوقه االنسانيةة بالنسبة حلقوق الفرد جتعلها جديرة بالعنهذه املرحل
العقاب عن طريق تنفيذ احلكم الصادر باالدانة يف مواجهة احملكوم عليه ، فان ذلك ال جيوز أن يكون على حساب 

                                  (981)حقوق و ضمانات احملكوم عليه.

 حقوق المحكوم عليه في المرحلة الالحقة للمحاكمة.المطلب األول:

ن املبادئ املتفرعة عن دولة القانون و سيادة الدميقراطية كانت هي العامل األساسي يف نشؤ فكرة حقوق احملكوم إ       
املساواة بني املواطنني مجيعا فكانت النتيجة ، كون تلك األفكار قامت على أساس اقرار عليه خالل مرحلة التنفيذ العقايب

منا أصبحت النظرة اليهم أهنم ليهم على أهنم طبقة دون سواهم و إاحلتمية لذلك أنه مل يعد حمل للنظر اىل احملكوم ع
هم مواطنون مازلت هلم كرامة املواطن و حقوقه األساسية و أن هلم ازاء الدولة احلق يف أن تساعدهم على اسرتداد مكانت

 و من بني احلقوق اليت البد من مراعاهتا مايلي :                                   ،(982)يف اجملتمع 

 :حقوق المحكوم عليه في المعاملة العقابية:ولالفرع األ

 نسانيته ،واليت تستمد وجودها من إ هناك تجموعة من احلقوق املفروض رعايتها و احرتامها للمحكوم عليه، و        
 التنازل عن كثريل ال جيوز له فهي حقوق لصيقة به، ب ،انية أي ما بقي احملكوم عليه حيااليت تبقى ما بقيت هذه اإلنس

                                                                                                                                                                      منها ألهنا من النظام العام .                                                                                                 

فان ما  ،و تطورت بتطوره ،نسان نشئت معهلصيقة باإلأساسية هي  ،احلريات الشخصية احلقوق الفردية ون إ        
        فمصلحة اجملتمع تكون يف احملافظة على كرامة الفرد  ،يوجد ما يربر قهر اإلنسان و إذالله ه العلى ذلك اأيرتتب 

و لذلك جند أن للمحكوم العطاء لبناء تجتمع سليم، ر على و إنسانية و احلفاظ على حريته، ألن اإلنسان احلر هو القاد
                                                                                                                                                                                                 

. 211الدكتور حممد الطراونة، املرجع السابق، ص  ( 980(  
. 211الدكتور حممد الطراونة، املرجع السابق، ص  ( 981(  
. 222الدكتور حممد الطراونة، املرجع السابق، ص  ( 982( 
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حقوقا تتعلق باتصاله باجلهات القضائية اليت أصدرت  نية تليق بكرامته وعليه حقوقا تتعلق بوجوب معاملته معاملة إنسا
 .(983)احلكم باإلدانة أو اليت تتوىل اإلشراف على تنفيذ العقوبة 

 حق المحكوم عليه في المعاملة اإلنسانية:: أوال

  إذا لضمانه األساسية لتلك احلقوق أشارت إليها الدساتري  إن للمحكوم عليه حقوقا مستمدة من كونه انسانا و        
اإلقليمية اخلاصة حبقوق  التشريعات اجلزائية و القوانني املتعلقة باملؤسسات العقابية ، كما أكدهتا املواثيق الدولية و و

 :، و تتمثل فيمايلي(984)بشكل عام و احملكوم عليه بشكل خاصاإلنسان 

، ألنه قد يتعرض للتعذيب بصورة من صور تشديد عقوبته عن طريق عليه من التعذيبضرورة حماية المحكوم  -
اإليذاد البدين أو املعنوي ، ويقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا 

خص أو من شخص آخر بشخص ما بفعل أحد املوظفني العموميني أو بتحريض منه ألغراض مثل احلصول من هذا الش
، أو يشتبه يف ارتكابه أو ختويفه أو ختويف أشخاص  عرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبهعلى معلومات أو ا

ال يشمل التعذيب  األمل أو العناء  الذي يكون ناشئا عن تجرد جزاءات مشروعة أو مالزما هلا أو مرتتبا  و، (985)آخريني
 الدنيا ملعاملة السجناء.عليها يف حدود القواعد النموذجية 

، على تقنني القواعد املنظمة حلقوق اإلنسان مبا حتويه من قواعد ت املواثيق اخلاصة حبقوق اإلنسانقد أكدل        
 ية أو يف صلب التشريعات الوطنية .تفاقيات إقليمو لغريه من ضروب املعاملة املهينة أو اإلنسانية يف إ مناهضة للتعذيب

، ها اجملتمع الدويل إهتماما خاصالب املوضوعات اليت أوالماية األشخاص احملكوم عليهم يف صهتمام حبجاء اإل        
من  و ،الصكوك الدولية اليت تدل على مدى اإلهتمام حبماية حقوق احملكوم عليهم حيث صدرت العديد من املواثيق و

معاملة  اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية و ، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليتهذه املواثيق
    مناهضة التعذيب  و إتفاقية (986)،اليت أقرها اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمم املتحدة و 1755املسجونني لعام 

                                                           
 .121، ص 1771الدكتور حممد صبحي جنم، الوجيز يف علم اإلجرام و العقاب، الطبعه الثانية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عملن سنة  (981)
  . 19، ص 1791الدكتور غنام حممد غنام، حقوق اإلنسان يف مرحلة التنفيذ العقايب، دار النهضة العربية، مصر سنة  (981)
 . 221سابق ، ص الرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  (981)
 .1755القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لعام  (986)
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من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم  و غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو املهنية
 .(988)1717و كذلك اتفاقيات جنيف األربعة لعام ، (987)1721ديسمرب  10يف  27/11

ما ركزت عليه هذه اإلتفاقيات هو محاية احملكوم عليه من أنواع التعذيب كافة ، وضروب املعاملة اخلاصة  إن       
قد ركز  و، الدول األطراف على تعديل تشريعاهتا الوطنية مبا ينسجم مع أحكام تلك اإلتفاقيةحث  بالكرامــــة اإلنسانية و

 ان للتعذيب و جاء هبا فيها " ... اليعرض أي إنسيف مادته اخلامسة اليتملي حلقوق اإلنسان على هذا احلق اإلعالن العا
 .(989) ..." ال للعقوبات أو املعاملة القاسية أو الوحشية أو اخلاصة بالكرامة

كما تطرقت هلذا احلق اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية حيث جاء باملادة السابعة على أنه " ... الجيوز        
إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو معاملة قاسية أو غري انسانية أو مهنية ، وعلى وجه اخلصوص فإنه ال جيوز 

 .(990)للتجارب الطبيبة أو العلمية ..."  إخضاع أي فرد دون رضائه احلر

ملوقف الذي اختذه هو نفس ا ، و(992)، املشرع املصري(991)املشرع اجلزائري الوطنية،أما عن موقف التشريعات         
، فقد نص على هذا احلق ضمن املادة السابعة من الدستور اليت جاء هبا: " ... احلرية الشخصية مصونة املشرع األردين

 " ...(993). 

، هو من احلقوق الثابتة له كإنسان ،ب أو شىت أصناف املعاملة القاسيةإن حق  احملكوم عليه حبمايته من التعذي        
، بل القسوة سياسات العقاب اجلديدة مل يعد كوسيلة للزجر و اإليالم و ألن هدف العقوبة وفقا للتشريعات اجلزائية و

التأهلية اليت ترمي إىل  من ضمن ذلك التدابري العالجية و اإلنسانية للمحكوم عليه وهبدفا تأهيليا تقتضيه النظرة أصبح 
مج للرعاية الالحقة للمحكوم إعادة اندماج احملكوم عليه باجملتمع تجددا أو ايقاع عقوبات بديلة على أن يلحق بذلك برا

اطة من كرامته  اإلنسانية ، فإن ذلك قد معاملته  معاملة قاسية وح إذا مورس التعذيب ضد احملكوم عليه و ، وعليه

                                                           
 .1721إتفاقية مناهضة التعذيب لعام  (987)

.1717اتفاقيات جنيف األربعة لعــام  ( 988( 
اإلعالن العامي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 989( 

 الدولية للحقوق املدنية و السياسية ، املرجع السابق.اإلتفاقيــة  (991)
 الدستور اجلزائري، املرجع السابق. (991)

الدستور املصري، املرجع السابق. ( 992(  
الدستور األردين، املرجع السابق. ( 993(  
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رمبا يؤدي ذلك إىل  ، وا إىل اخلروج إىل اجملتمع تجددا، بشعور من احلقد و الكراهيةيدفعه يعد تنفيذ العقوبة احملكوم هب
 (994)حرية اآلخرين. تكرار ارتكابه اجلرائم اليت ختل بأمن اجملتمع و هتدد حياة و

، فالقسوة حتمل بعض صور اإليذاء و اإلكراه البدين اليت ال تصل  القسوة ضده حق المحكوم عليه يحظر استخدام -
أو إرغامهم على الوقوف إىل درجة التعذيب كأن يتم تعريض احملكوم عليهم للضوضاء بشكل مستمر حيرمهم من النوم 

يدية بأيدي أو ود احلد، كما حيظر استخدام القسوة لدواعي األمن إذ ال جيوز أن توضع السالسل أو القيبشكل دائم
، فهناك من الوسائل ما تستعني به املؤسسة يحول دون هروبه فهناك من الوسائل، حىت ولو كان ذلك لقدمي احملكوم عليه

 العقابية لضمان أمن تلك املؤسسات دون املساس بشكل مباشر بكرامة احملكوم عليه .

عدم  العقوبة و عليه هو نتيجة طبيعية ملبدأ شرعية اجلرمية واحلق حيظر استخدام القسوة ضد احملكوم  هذاإن         
 هي: قسوهتا حيث أصبح ملبدأ الشرعية يف املواد اجلزائية ثالثة أبعاد و

 الشرعية اجلزائية أو شرعية التحرمي.-1

 الشرعية اإلجرائية-2

 شرعية التنفيذ أو الشرعية العقابية.-2

حقوق  الشرعية العقابية ، فهي تقوم على مبدأ التوازن بني حقوق احملكوم عليه وففيما يتعلق بشرعية التنفيذ أو         
جيب أن تكون هذه الشرعية مستمرة من اللحظات األوىل اليت تسعى فيها الدولة لتحديد سلطتها يف العقاب  ، واجملتمع

مبوجبها الدولة يكون له  ني احملكوم عليه وو مبوجب هذه القاعدة تنشأ رابطة قانونية ب، متام اإلنتهاء من تنفيذ اجلزاء  حىت
 (995)من ضمن تلك احلقوق خطر استخدام القسوة ضده. ، وفالة احرتامهاك  حقوق جيب اإلعرتاف هبا و

، فإذا كان ال جرمية وال عقوبة إال بناء على لسجن خيتلف عن مفهومه داخل السجنإن مبدأ الشرعية خارج ا        
، قد أعطت اجلهة اإلدارية املختصة بتنفيذ د احلد األدىن ملعاملة املسجونني، فإن قواعالعاديحسب الوضع نص قانوين 

، باإلضافة إىل ما متنحه إياها القوانني اخلاصة باملؤسسات العقابية سلطة حتديد و إنزال اجلزاءات التأديبية باحملكوم العقوبة
 عليهم من حيث:

 السلوك الذي يشكل خمالفة تأدبية. -

                                                           
 . 220سابق ، ص الرجع املالدكتور حممد الطراونة ،   (991)
 .71 صالسابق،  لدكتور حممد صبحي جنم، املرجعا (991)
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 أنواع وحدة العقوبات اليت ميكن فرضها. -
 السلطة املختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات. -

مع العلم بأن الشرعية يف تجال تأديب احملكوم عليهم ، هي شرعية منقوصة ، وذلك لعدم حتديد صور النشاط         
اإلدارة يف تكييف السلوك بأنه خطأ و ميثل ، ألن ذلك يؤدي إىل اتساع سلطة  نوعه حمل التأديب املقرونة باجلزاء احملدد و

 .(996)خروجا على قواعد النظام داخل السجن 

، حيث نصت املادة السابعة من اإلتفاقية الدولية ن املواثيق اخلاصة حبقوق اإلنسانهذا ما أكدته العديد م        
وبة أو ملعاملة قاسية أو غري انسانية أو للحقوق املدنية و السياسية بأنه "... ال جيوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعق

كل دولة بأن متنع يف   كما جاء باملادة السادسة من اإلتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب: " ... تتعهد،(997)مهنية ..." 
أي إقليم خاضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو 

 .(998)املعنية...."

اخلاصة به   ، وقوق الواجب ضماهنا للمحكوم عليههي من احل و :حقوق المحكوم عليه في ظروف معيشة مناسبة -
 ميكن إمجاهلا يف :اليت  كإنسان و

، حبيث يتعني مبوجبها أن تتجنب اإلدارة املؤسسة العقابية باحملكوم عليه هناك حقوق للمحكوم عليه تتعلق بعالقة -
 معاملة احملكوم عليهم بشكل حيط من كرامتهم أو انسانيتهم.

ة لعدد املسجونني إىل احلد الذي ، حبيث ال جيوز أن تكون من الصغر بالنسبتوفري املساحة املناسبة للزنزانةضرورة  -
أن تكون املساحة مناسبة للزنزانة  ، وية أو احلاطة بالكرامة اإلنسانيةيصبح فيه تنفيذ العقوبة من قبل املعاملة غري اإلنسان

 .(999)اجلماعية

عليهم القراءة  ، حبيث تكون النوافذ من اإلتساع حبيث يستطيع احملكومفر اإلضاءة الطبيعية يف الزنزانةجوب أن تتو  و -
 .(1000)أو العمل يف الضوء الطبيعي و تسمح بدخول اهلواء النقي

                                                           
 .121، ص سابق، املرجع الالدكتور حممد الطراونة  (996)
(997)

 ، املرجع السابق.لسياسيةا تفاقية الدولية للحقوق املدنية واإل 
(998)

 .، املرجع السابقاإلتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب 
.، املرجع السابقمن قواعد معاملة املسجونني 10لقاعدة ا ( 999(  

.، املرجع السابقمن قواعد معاملة املسجونني 11القاعدة  ( 1000(  
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عدم اللجــــــــوء إىل احلبــــــــس اإلنفــــــــــرادي إال يف احلـــــــاالت الضرورية كخطورة احملكوم عليه أو للمحافظة على  -
 (1001)األمن.

 :حق المحكوم عليه في المعاملة القانونيــة :ثانيا

، فإن للمحكوم عليه له الطبيعي هي فرد باللجوء إىل قاضياملواثيق تقرر حق أ لتشريعات وا إذا كانت الدساتري و        
 احلق يف اإلتصال باجلهات القضائية سواء اليت أصدرت احلكم أو اليت تتوىل اإلشراف على تنفيذ العقوبة.

     من قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني  20/2هو ما قررته القاعدة  و حق المحكوم عليه بالعلم بالمخالفة : -
على السلطة  إعطائه فرصة فعلية يعرض دفاعه و اليت جاء فيها:"... اليعاقب أي سجنني إال بعد إعالنه باملخالفة و و

قد يرتكب بعض و يستدل من ذلك بأن احملكوم عليه ، (1002)املختصة أن تقوم بدراسة مستقيضة للحالة ..."
املخالفات داخل السجن فيفرتض يف هذه احلالة أن يعلم باملخالفة املسندة إليه و إعطائه الفرصة ليدافع عن 

 .(1003)نفسه

، م اجلهات القضائية بالقدر الالزمفمن حقه أن تسمع دعواه أما حق المحكوم عليه باإلتصال بالجهات القضائية : -
    جيب أن يزود كل مسجون مبجرد قبوله يف السجن بتعلميات مكتوبة بشأن النظم املقررة ملعاملة املسجونني من فئة  و

الطرق املصرح هبا للحصول على املعلومات و تقدمي الشكاوي و مجيع  و القواعد التأديبية املعمول هبا يف املؤسسة و
 واجباته وتكيف سلوكه وفقا ملقتضيات احلياة يف املؤسسة. حقوقه واملسائل األخرى اليت يتعني إملامه هبا ملعرفة 

بدون رقابة على  ، و، بالطرق القانونيةإىل مفتش السجوناسات أو الشكاوي يجب أن يسمح بتقديم اإللتم -
 حمتوياهتا أو إىل اإلدارة املركزية للسجون أو إىل السلطة القضائية أو غريها من السلطات املختصة.

السلوك الذي يكون ، على أن حتدد تلك النصوص ن أو النظامي مسجون إال طبقا لنصوص القانو أال يحوز معاقبة - 
 جونجلزاء ملا ال جيوز معاقبة املسوقيع هذا اتجلائز توقيعه و السلطة املختصة ب، و نوع و مدة اجلزاء التأدييب اخمالفة تأديبية

 .(1004)مرتب عن نفس املخالفة 

                                                           
.17الدكتور غنام حممد غنام، املرجع السابق، ص  ( 1001(  
قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني، املرجع السابق. ( 1002(  
. 221الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  ( 1003( 
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اإلتصال باجلهات القضائية حددها البند املتعلق بالنظام و اجلزاءات من مدونة فحقوق احملكوم عليه بالتقاضي         
اليت من خالهلا يستدل أنه يف حالة إرتكاب احملكوم  و 20 إىل 29 نني يف القواعد منقواعد احلد األديب ملعاملة املسجو 

   ، فإنه باملقابل له من احلقوق اليت جيب توفري الضمانات الضرورية السحبات تأديبية أو سلوكية داخل عليه ألية خمالف
و الكافية هلا شانه يف ذلك شأن الفرد العادي و هذه الضمانات حبكمها و حيددها تجموعة املبادئ الواردة يف قواعد 

 .(1005)املدونة يف تجموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني 

، إمنا شرعت يف إطارها يبالعقا تنفيذقوق احملكوم عليه يف مرحلة الاحلقوق اليت جيب توافرها كضمانات حل نإ        
اإلطار الذي حيكم تلك الضمانات  نو إ ،عاملة املسجونني( بوصفا إنسانياالدويل )كمجموعة من قواعد احلد األدىن مل

، أو إلخالله و هتديده حلياة الله بأمن اجملتمعخه إما إلالرغم من صدور حكم حبق يتمثل يف أن احملكوم عليه و على
 اآلخرين ، فإن هناك حقوقا لذلك اإلئمان البد من مراعا هلا و توفري الرعاية و اإلحرتام هلا ، ليس بوصفه حمكوما عليه 

عليه ، و ما بني حق  وارنة ما بني حق اجملتمع بالقصاص من احملكومنا ، و هذا نتيجة حتمية ملبدأ املو إنه بوصفه إنسا
ه أثناء تنفيذ ضدته و عدم إستخدام القسوة مد األدىن من املعاملة اإلنسانية و غري احلاطة بكرااحملكوم عليه بتوفري احل

 (1006). قهالعقوبة حب

 الفرع الثاني: الحقوق الخاصة بالمحكوم عليهم.

 هنية:الذحقوق المحكوم عليه الفكرية و أوال:

احلق يف ، كما أن له هنالتعبري عو أي ر تكوين طالع و العلم على ما يلزمه من معلومات لاحلق يف اإلحملكوم عليه         
ذه احلقوق حرمة املراسالت إال أن ه هاكما أن له احلق يف حرمة حياته اخلاصة و اليت من مظاهر   ،ممارسة الشعائر الدينية

 .ممارسته لتلك احلقوق بعض القيودا احملكوم عليه فقد يرد على هب وجدو بسبب الظروف اليت ي

 

 

 

 
                                                           

قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني، املرجع السابق. ( 1005(  
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 التعبير:حرية المحكوم عليه في  -أ  

مع مراعاة طبيعة املركز القانوين الذي يتواجد فيه و هو  آرائه،جيب أن يكون للمحكوم عليه احلق يف التعبري عن         
و عليه ال بدمن ضمان املعايري الدنيا حلق احملكوم عليه يف التعبري عن رأيه و حقه يف تبادل املعلومات  احلرية،حرمانه من 

 (1007)اآلراء.و 

 أما عنكلية، أن يلغيها   عليه دون  احملكوممن حقوق  إن تنفيذ احلكم اجلزائي ينقص ،التعبيرفي حرية  قمدى الح -
ت بعض احلقوق املطلقة لف، قد ك(ن أشرنا أكما سبق و )الدساتري و التشريعات ن أاألساس القانوين هلذا احلق جند 

 للفرد بشكل عام و منها حريته يف التعبري و هذه احلرية ال يسلبها احلكم اجلزائي .

، أساس هذه القيود و طبيعة املركز القانوين الذي يتواجد فيه القيود الواردة على حق المحكوم عليه في التعبير -
، و حيث تقتضي قواعد احملافظة على النظام داخل قواعد العزلة مفروضة عليه احملكوم عليه و هو حرمانه من احلرية كون

فال يستطيع مثال أن يعرب عن رأيه أمام ، (1008)املؤسسة العقابية قييد حرية احملكوم عليه يف التعبري عن رأيه داخل السجن
، دون أن يتبع الطرق اليت رمستها املؤسسة للتظلم ة أو ظروف املعيشة داخل السجنابيزمالئه يف طريقة إدارة املؤسسة العق

 .فقا لألنظمة الداخلية يف املؤسسةفإن ذلك سيعرضه للمسألة التأديبية و 

كما ترد قيود أخرى على حقوق احملكوم عليه داخل السجن منها عدم أحقيته بعقد مؤمتر صحفي و ذلك         
 ة على األمن والنظام وعدم أحقيته باإلنضمام إىل اإلجتماعات أو النقابات .إلعتبارات احملافظ

للفرد العادي احلق يف التعبري عن رأيه حبرية و بصراحة فإن  تتيح و إن كانت عموما فإن الدساتري و التشريعات        
أن احملكوم عليه فالقيود اليت ترد على حقه  ، إالو النظام العام أو اآلداب العامةهذه احلرية مقيدة بقيود يفرضها القانون أ

 املفروضة عليه. السالبة للحرية يف التعبري فيفرضها مركزه القانوين وطبيعة العقوبة

 حق المحكوم عليه في ممارسة الشعائر الدينية: -ب

ة تالتهذيب الديين له أمهي، ألن ه حقه يف ممارسة الشعائر الدينيةمن احلقوق اليت جيب كفالتها للمحكوم علي        
 التأهيل. هو أحد العناصر األساسية يف عمليات التقومي و القصوى يف تقومي السجناء و

                                                           
)
.50الدكتور غنام حممد غنام، املرجع السابق، ص   1007( 
.   129الدكتور حممد الطراونة ، مرجع سابق ، ص  ( 1008( 
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اإلقليمية  املواثيق الدولية و اإلتفاقيات و ، كون الدساتري ونيةيدانوني للحق في ممارسة الشعائر الاألساس الق -
مل تستثين أية فئة فإن  ممارسة الشعائر الدينية جاءت مطلقة و أقرت احلق يف اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت كفلت و

من مدونة قواعد احلد األدىن  11هو ما تطرقت له القاعدة  ، و(1009)للمحكوم عليهم احلق يف ممارسة الشعائر الدينية 
 (1010)ملعاملة املسجونني.

 حق المحكوم عليه في حرمة حياته: -ج

 .تبادل املراسالت ، وبالزيارات احملكوم عليه، حق من مظاهر هذا احلق        

املواثيق اخلاصة حبقوق  ، هو ما ورد باإلتفاقيات و الخاصة حرمة الحياةفي ساس القانوني لحق المحكوم عليه األ -
 و اليت تعترب مصدرا و أساسا شرعيا هلذا احلق. كذلك الدساتري و التشريعات الداخلية اإلنسان و

النص على هذا احلق إال أن احملكوم عليه  كثرة   على الرغم من، على الحق في حرمة الحياة الخاصةالقيود التي ترد  -
، من بني هذه القيود و، بل حتد منه بعض القيود، طالقه متاما كالفرد العاديإنه ال ميارسه على إنظرا ملركزه القانوين ف و

حرمان احملكوم عليه من املراسلة   ، وعرتاضهاإ ات وعلى اخلطابسلطة اإلدارة يف اإلطالع  حتديد عدد اخلطابات املرسلة و
 (1011).كإجراء تأدييب

 اإلقتصادية: حقوق المحكوم عليه اإلجتماعية وثانيا:

 تستطيع احملكوم ، تلك احلقوق اليتاليت ينبغي كفالتها للمحكوم عليهاإلقتصادية  يقصد باحلقوق اإلجتماعية و        
 الغري.ب رته وينظم عالقته اخلاصة بأس، أن عليه من خالهلا

 الحق في الرعايـــة االجتماعية:-أ

      عالقاته بأسرته  إن حياة اإلنسان ال تكون طبيعية إال إذا كانت يف مجاعة ينظم من خالهلا حياته اخلاصة و        
حاجزا أمام تنظيم حياته كما كانت حيقق  فيه،بالغري فإن حرمان احملكوم عليه من الوسط االجتماعي الذي كان يعيش  و

 .(1012)السجن هعليه قبل دخول

                                                           
.151حممد صبحي جنم، املرجع السابق، ص  الدكتور  ( 1009( 
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 يكن هناك حمل للتفكري يف مساعدة احملكوم مل الم، ويلعقوبة يف املاضي هو الردع و اإلإذا كان اهلدف من ا        
 .(1013)عليهم على تنظيم حياهتم بأسلوب يؤدي إىل سرعة اندماجهم يف اجملتمع عقب اإلفراج عنهم

ذلك من  تكيفه معها و فالرعاية اإلجتماعية كحق للمحكوم عليه ، تساعده على تقبل احلياة داخل السجن و        
 خالل أساليب عدة ميكن إمجاهلا فيمايلي:

اليت تتعلق  يكون بعضها سابقا لدخوله إىل السجن و اليت قد تتعدد و و ،المساعدة في حل مشاكل المحكوم عليه-
ما يرتتب عليها من أثار  ترجع يف أغلبها إىل سلب حريته و بعضها األحر الحقا لدخوله إىل السجن و يكون ، وبأسرته

هنا يربز دور األختصاصي اإلجتماعي يف مساعدة  ، وصعوبة التكييف مع احلياة اجلديدةنفسية ، وما يتبع ذلك من 
 .(1014)د دخوله إىل السجناحملكوم عليه يف حل املشاكل اليت يتعرض هلا سواء قبل دخوله أو بع

ماعية، ألن خضوعه لنظام يوحي كون ذلك من حقوقه اإلجت  تنظيم الحياة الفردية للمحكوم عليه داخل السجن-
متتع السجني بقدر من حرية ، يرتتب عليه أن يفقده اإلحساس بأمهيته و قيمته وهتتز ثقته بنفسه ومن مث وجب صارم
أن يسمح له باللقاءات الفردية  ، وحال خضوعه لنظام السجن اإلنفرادي، حبيث يرتك له حرية تنظيم زنزانيته يف احلركة

 اجملالت. شراء الصحف و و بالقراءةأن يسمح له  ، واصي اإلجتماعي  أو املرشد الدييناملباشرة مع اإلختص

احملكوم عليه عزال كليا عن بقية زمالئه ألن عزله يؤدي إىل ، إذ جيب عدم عزل تنظيم الحياة الجماعية للمحكوم عليه-
، هلذا يلزم تنظيم احلياة اإلجتماعية للسجناء حىت يألفوا تلك احلياة مما يساعد ماجه يف اجملتمع بعد اإلفراج عنهعرقلة اند

ليه باملشاركة باأللعاب على تأهليهم وسرعة تكييفهم مع اجملتمع بعد اإلفراج عنهم ومن مظاهر ذلك السماح للمحكوم ع
 إقامة احلفالت... الرياضية اجلماعية و

 ، كالزيارات واملرصالت و تصاريح اخلروج املؤقتة.تنظيم اتصاالت المحكوم عليه الخارجية-

   ذلك من خالل السماح له بإحضار الكتب  يف التعليم و الثقافة و إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بأن تراعي حقوقه-
 .(1015)من خارج السجن و اجملالت

 

                                                           
.155الدكتور حممد صبحي جنم، املرجع السابق، ص  ( 1013(  

 . 212، املرجع السابق، ص الدكتور حممد الطراونة (1111)
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 حق المحكوم عليه في العمــل:-ب

يرجع اعتبار العمل حقا للمحكوم عليه إىل صفته كمواطن من ناحية و إىل حقه يف التأهيل من ناحية أخرى         
، فإن شرعيتها انت العقوبة تسلية حقه يف احلريةإذا ك ، وال خيتلف عن املواطنني العاديني فاحملكوم عليه مواطن يف اجملتمع

يضاف إىل ذلك ، (1016)حتول دون حرمانه من حقوقه األخرى اليت يتمتع هبا كمواطن يف الدولة ومن بينها حق العمل 
 أن السياسة العقابية احلديثة تنظر إىل التأهيل ملن سلك سبيل اجلرمية يكون بالعمل.

عدم تركه يف حالة بطالة ألن  ، وبتوفري العمل املالئم له لعقابيةيقابل حق احملكوم عليه يف العمل التزام اإلدارة ا        
ذلك يؤدي إىل زيادة جسامة العقوبة بغري أساس شرعي و يف مجيع األحوال ال جيوز لنإدارة العقابية أن تتخذ من العمل 

 (1017).وسيلة تأديبية تلزم احملكوم عليه به أو متنعه من أدائه

 ضمانات المحكوم عليه في مرحلــة التنفيــذ العقابــي: :المطلب الثاني

اليت تأيت يف  بق اإلشارة إليها وستمتعا جبملة من الضمانات و اليت بعد أن كان املدعي عليه يف مرحلة احملاكمة م       
ية القانونية للمدعي ل الوضعبالرغم من حتو  و ،رد صدور احلكم النهائي باإلدانةمقدمتها قرينة الرباءة فإهنا تسقط مبج

حقوق من نوعيتة  يعين انعدام كل الضمانات بل يعين دخوله ملرحلة أخرى تتوفر فيها ضمانات و ، فإن هذا العليه
 .تستجيب ملتطلبات املرحلة اجلديدةأخرى 

من  المقررة اإلصالحات الجزائية و ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابيالفرع األول:
 :أجل إعادة اإلندماج اإلجتماعي للمحكوم عليه

 .ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي :أوال

إال أن الوسط املغلق الذي يتم  ،داخل املؤسسات العقابيةتنوعها  على الرغم من تطور أساليب املعاملة العقابية و        
على  ، وإصالحهم فيه تنفيذ اجلزاء ال يسمح يف بعض األحوال بتحقيق أهداف تلك األساليب يف تأهيل السجناء و

 األساس البد من توفري بعض الضمانات للمحكوم عليه يف مرحلة التنفيذ العقايب.
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 تنفيذ الجزاء العقابي خارج المؤسسة العقابية: -1-

   ،ي السلب الكامل للحريةلملرحلة األخرية يف نظام تدرجيي ييكون تنفيذ اجلزاء خارج املؤسسات العقابية مبثابة ا        
، حىت يتعود احملكوم عليه على احلياة اإلجتماعية العادية فيسهل إندماجه يف اجملتمع بعد يسبق التمتع باحلرية الكاملة و

قد يكون كليا  املؤسسة العقابية قد يكون جزئيا يقتصر على جزء من املدة احملددة له وبتنفيذ اجلزاء خارج  و ،(1018)ذلك
 يستغرق كل تلك املدة.

 بدائل العقوبات السالبة للحرية : -2-

، و انعكاس تلك اآلثار حملكوم عليه يف املؤسسة العقابيةنظرا لبعض اآلثار السلبية اليت ميكن أن تنجم عن وجود ا        
، فقد بدأت بعض األفكار اليت تنادي بإجياد الوسائل على اجملتمع الذي يعيش به على أسرته و السجني نفسه وعلى 

بالتبعية من عدد املوقوفني أو احملكوم عليهم يف  اليت من شأهنا أن حتد من النشاط اإلجرامي و الوقائية للعقوبة و البديلة و
 لحرية مايلي:السجن ومن ضمن البدائل للعقوبات السالبة ل

مدمين  ذلك بالنسبة للتشرد وك  يف املدارك العقلية من السجن، وكإقصاء األحداث أو املصابني خبلل   ،تالفي السجن -
، فمن البدائل اليت ميكن تطبيقها يف مثل تلك احلاالت إجياد نظام املعاجلة يف مرتكيب خمالفات املرور املخدرات و

 .(1019)ط بالنسبة ملرتكيب خمالفات املروراقاألخذ بنظام الن املخدرات واملستشفيات ملدمين 

ذلك من خالل املطالبة بضمان مايل أو شخصي أو اإلقامة يف مكان معني أو  و ،اإلعفاء من السجن بصورة مؤقتة-
 القيام ببعض األنشطة املهنية أو القيام ببعض األعمال اليت تعود بالنفع العام للمجتمع.

ستبدال العقوبات بالنسبة لبعض الفئات كاألحداث بتدابري وقائية عالجية مثل إ، فيمكن العالجية و التدابير التربوية -
اإليداع لدى إحدى  اإللتزام بواجبات معينة و اإللتحاق مبؤسسات التدريب املهين و التسليم لويل أمره و التوبيخ و

 .(1020)مؤسسات الرعاية اإلجتماعية

 

 

                                                           
.19، ص1722الدكتور عبد احلميد الشواريب، التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء و الفقه، الطبعه األوىل، منشأة املعارف باإلسكندرية سنة  ( 1018(  
. 17الدكتور عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ، ص  ( 1019(  

 . 251الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص  (1121)
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 من أجل إعادة اإلندماج اإلجتماعي للمحكوم عليه:اإلصالحات الجزائية  :ثانيا 

تأهيله عمليا  صالحه وإالعمل على  هتدف الوسائل العقابية احلديثة إىل رعاية احملكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة و        
ا كانت مغايرة مل و علميا كي يكون قادرا على التعامل مع اجملتمع الذي ينتمي إليه مبعطيات نفسية و اجتماعية و أخالقية

           على صعيد عمل أجهزة العدالة اجلزائية  يتم هذا اإلصالح على صعيد تشريعي و ، وعليه عند ارتكاب اجلرمية
 املؤسسات العقابية . و

 اإلصالح الجزائي على الصعيد التشريعــي: -1-

لقانونية اليت يعرب ا و بالتايل فهو الوسيلة الدستورية و، ظيميا جملتمع معني يف فرتة معينةيعترب التشريع انعكاسا تن         
، يقاس حلضاري املتقدم و املتطور للشعوبعلى هذا األساس فإن املستوى ا اجملتمع بواسطتها على مفاهيمه احلضارية و

رج عن هذه و التشريع اجلزائي ال خي، (1021)املدين بصورة عامة الثقايف و الرتبوي و اإلقتصادي و بتطورها اإلجتماعي و
فيقدر ما يدرك اجملتمع أن التصدي للجرمية ال يكون فقط بالتشدد يف العقوبات بل يف توظيف هذه العقوبات  القاعدة،

 يف سبيل إصالح ما فسد يف سلوك الفرد.

أن تكون عامال مساعدا  و احلديثة،عليه البد من إعادة النظر بالتشريعات اجلزائية لتتوافق مع السياسة العقابية  و        
 يكون ذلك من خالل: و تجددا،إلعادة اندماج احملكوم عليه باجملتمع 

جيب أن تتسم  تفرتض السياسة اإلصالحية إعادة النظر يف النصوص التشريعية لتتفق مع متطلبات هذه السياسة و -
      ذه السياسة وفقا للمعطيات املتوفرة باملرونة بشكل ميكن األجهزة املختصة ضمن نظام العدالة اجلزائية من تطبيق ه

 .(1022)املتعددة من قبل املشرع و

، أي للمالءمة الفردية وفقا للمتطلبات بات اجلزائية و قابليتها للتفريدتفرتض عملية اإلصالح اجلزائي التنوع يف العقو  -
أن تكون  املناسبة من قبل القاضي واإلصالحية ادى كل فرد ، وهذطا يعين أن يسمح النص اجلزائي بإختيار العقوبة 

، ما تسمح له بتعديلها بصورة الحقة، كو التأهيلية لنإندماج اإلجتماعي قابلة للتعديل حبيث تؤدي وظيفتها اإلصالحية
 تبعا لسلوك احملكوم عليه.

                                                           
. 50حلميد الشواريب، املرجع السابق ، ص الدكتور عبد ا ( 1021(  

(1122)
 .112صبحي جنم، املرجع السابق، ص الدكتور حممد  
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حكامه باملرونة الكافية اليت حبيث تتأيت أ ،ال يف قوانني اإلجراءات اجلزائيةتطورا مماث ،فرتض التطور يف التشريع اجلزائيي -
 العقابية حبرية. حتول للقاضي تطبيق التدابري اإلصالحية و

 تفرتض عملية اإلصالح اجلزائي اعتماد العقوبات البديلة عن السجن. -

راقبة متتع احملكوم عليه يشمل اإلصالح اجلزائي كذلك تفعيل أو اجياد النصوص التشريعية اليت ميكن القاضي من م -
 كون تنفيذ العقوبة ما هو يف الواقع إال امتداد للحكم الذي قضى به.  ،قهحبقو 

التأهيل  جيب أن تشمل عملية اإلصالح اجلزائي الرعياة الالحقة للمحكوم عليه كوهنا متصل خالصة جلهود التهذيب و -
، إذ أن مجيع اجلهود اليت للرعاية السابقةجزءا مهما مكمال وهنا تعترب ك  ، وتنفيذ العقايب السالب للحريةاليت بذلك أثناء ال

 إذا ما مت إمهال املفرج عنه بعد إعادته إىل اجملتمع. ،اتبذل لنإصالح ال تؤدي الغرض املؤهل منه

ات الدولية كمنظمة جيب األخذ بعني اإلعتبار مالحظات املنظم ،صالحات التشريعية يف هذا الصددعند األخذ باإل -
املنظمات غري احلكومية داخل الوطن كون مالحظاهتم يف الغالب  ، ومة الدولية لنإصالح اجلزائياملنظ ، والعفو الدولية

 .(1023)أن يتم اإلستفادة من جتارب الدول املتقدمة هبذا اجملال مدروسة و مبنية على أسس موضوعية و

 اإلصالح الجزائي على صعيد أجهزة العدالة الجزائية:-2-

        هذه األجهزة تشكل سلسلة متكاملة  و ،تعمل ضمن نظام العدالة اجلزائية اليت األجهزةهناك العديد من         
عليه ال ميكن أن تتم  ، واملواطن من اجلرمية و اجملرمني مرتابطة ضمن املؤسسة اجلزائية العاملة يف سبيل محاية اجملتمع و و

 :، و اليت تتمثل يفعمل أي جهاز من تلك األجهزةل يف التأهيل اإلجتماعي إذا حدث أي خل عملية اإلصالح و

مل العدالة املبادئ األساسية اليت ترعي ع القضائية ، فيجب أن تراعي أجهزة الشرطةعلى صعيد الشرطة القضائية -
سليم لألنظمة الداخلية تقيد أفرادها بالتطبيق المن عليه البد  و ،، كوهنا تشرف يف أغلب البلدان على السجوناجلنائية

يضاح دورهم يف إ ، وكيفية إحرتام حقوق احملكوم عليه  تثقيفهم يف بشكل يكفل تدريبهم و ا داخل السجون وهباملعمول 
يهم على العودة إىل ، تساعد احملكوم علتأهلية تدريبية و صالحية وإاد برامج جيإملية التأهيل اإلجتماعي من خالل ع

تهاكه إنأفراد الشرطة اجلنائية يف حال  القانونية ألي فرد من أن يرتادف ذلك باملسألة التأديبية وعلى  و ا،اجملتمع تجدد
 .(1024)حلقوق احملكوم عليه

                                                           
 .57الدكتور غنام حممد غنام، املرجع السابق، ص  (1121)

.51، صقسابالدكتور عبد احلميد الشواريب، املرجع ال ( 1024( 
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، فيجب أن متارس رقابتها على تصرفات الشرطة القضائية و ذلك بصفتها املسؤولة عن أما على صعيد النيابة العامة -
تتمثل بأن يعهد هلا املشرع ، ميكن للنيابة العامة أن تقوم هبااليت  املنشودة و من ضمن اإلصالحات و ،الشرطة القضائية

 .(1025)اجلزائية ، مما خيفف على احملاكم كثريا من الدعاوياإلجتماعية اذ بعض التدابري البديلة كالتدابري اإلدارية وإختأمر 

جياد نوع من التخصص العلمي إالتأهيل يفرتض  هدف اإلصالح و قيق، فإن حتأما على صعيد السلطة القضائية -
  الوقائية  اإلنسانية و معرفة بأبعادها اإلجتماعية و اجلزائي لدى القضاة ميكنهم من ممارسة رسالتهم القضائية عن علم و

تجال اهليئات املتخصصة يف  ، لدى املعاهد وات التدريبية للقضاةميكن أن يتأيت ذلك من خالل الدور  ، واإلصالحية و
 .(1026)اإلصالح اإلجتماعي

 إلصالح الجزائي على صعيد المؤسسات العقابية:ا -1-

، حيث تطورت نظرة اجملتمعات إىل اجملرم جتماعيإلالتأهيل ا هام يف عملية اإلصالح وللمؤسسات العقابية دور         
، ال اخلارجني على القانونحيقت لتصنع أسس السياسية اإلصالحية، ، تبعا لتطور النظريات العلمية اليت انطلاجلرمية و

عليه ميكن وضع األطر اخلاصة بعملية  ، وصالح على صعيد املؤسسات العقابيةتلك النظرة اليت من املفرتض أن يرافقها إ
 اإلصالح على صعيد املؤسسات العقابية على النحو التايل:

املناسبة لتكون احلياة داخل املؤسسة العقابية متصفة باإلنسانية، و باحلد األدىن  تقتضي عملية اإلصالح توفري األمكنة -
 على مستوى معيشي مقبول وجيب أن تتضمن تلك األمكنة غرفا صحية للنوم و من احملافظة على كرامة اإلنسان و

 الدراسة.العمل و  األكل و

طط مدروسة من قبل خب فقا ملنهجية علمية صحيحة وجيب أن يتم وضع برامج متكاملة للتأهيل االجتماعي تطبق و  -
 ختصاصني يف هذا اجملال.إ

ال بد من اجياد تقنيات للتأهيل اإلجتماعي واليت هتدف إىل إحداث تغيري يف مفاهيم احملكوم عليه وسلوكه داخل  -
حقل الشخصية اإلنسانية  هتدف إىل ، اليتالثقافية بعض األنشطة الرياضية و السجن ،ويتحقق ذلك من خالل اجياد

الرتبوية الكفيلة جيعلها مشاركة يف احلياة  هي مزودة باملعطيات النفسية و حبيث تصبح قادرة على مواجهة احلياة احلرة و
 اإلجتماعية على أفضل وجه.

                                                           
. 55، ص سابق، املرجع العبد احلميد الشواريبالدكتور  ( 1025( 

 

 . 211،  215، سابق، صالرجع املالدكتور حممد الطراونة ،  (1126)
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سبة ، و لذلك جيب تدريبه على احلرف املناواجب عليه ، بأنه حق للسجني وأن تكون النظرة للعمل داخل السجن -
 قدراته. ملواهبه و

، يقتضي تنويع الربامج التأهلية و اإلصالحية األمر الذي يتطلب تصنيف احملكوم عليهم إىل إن جناح اإلصالح العقايب -
 (1027)فئات.

، ألهنا مرحلة مكملة بعد اإلفراج ألمهية اليت تستحقها، جيب أن يويل مرحلة ما ن أي اصالح يف املؤسسات العقابيةإ -
 اإلندماج اإلجتماعي.لعملية 

،  ئية الشاملة اليت تعتمدها الدولةإن أي اصالح على صعيد املؤسسات العقابية جيب أن يندرج ضمن السياسة اجلزا -
 (1028).كون عملية اإلصالح على صعيد املؤسسة العقابية حلقة هامة من حلقات السياسة احلديثة

 حماية حقوق المحكوم عليه:تطبيق المعايير الدولية في مجال الفرع الثاني:  

ة و خصوصا مرحلة التنفيذ تزايد اإلهتمام حبقوق اإلنسان على املستوى الدويل خالل مراحل الدعوى اجلزائي        
ظهرت الدعوة إىل أن تصبح هذه املرحلة جزءا ال يتجزأ من الدعوى اجلزائية، و قد ظهر الوعي بوجود حقوق  ، والعقايب

، مث تدعم هذا الوعي 1755 أقرهتا األمم املتحدة عام قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني اليت ، بطهوللمحكوم عليهم
 اإلقاميية اليت تعاجل حقوق احملكوم عليه. بتنظيم العديد من املؤمترات الدولية و

 قواعد الحد األدنى الدولية لمعاملة السجناء: :أوال

، كون صياغة ة اخلاصة حبقوق لنإنسان بشكل عامعلى الصكوك الدولية الالحقكان هلذه القواعد تأثري اجيايب         
و اليت تتمثل كانت مستوحاة من هذه القواعد   1791السياسية لعام  بعض قواعد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و

 :يف

تفصيلي عرض فالغرض من هذه القواعد ليس تقدمي  ،السجناءالمبادئ العامة للقواعد الدولية النموذجية لمعاملة -
قد تطرق ، و لإدارة السجون القواعد العملية يف معاملة املسجونني و بل هو وضع املبادئ و للسجون،لنظام منوذجي 

                                                           
(1127)

 .11غنام حممد غنام، املرجع السابق، صالدكتــور  
(1128)

 59سابق ، ص الرجع امل،  عبد احلميد الشواريبالدكتور  
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اليت تقوم على أساس عدم التمييز يف معاملة مجيع فئات املسجونني بسبب  اجلزء األول منها للقواعد العامة يف التطبيق و
 .(1029)..الدين.العنصر أو اللون أو اجلنس أو 

، حيث منت اإلشارة إىل بعض املبادئ قواعد إىل األشخاص احملكوم عليهميف حني تطرق اجلزء الثاين من تلك ال        
كأهنم جزء من اجملتمع وتوفري احلد األدىن من األمن هلم واإلستعانة جبميع  التوجيهية اليت حتث على معاملة املسجونني و

 .(1030)الروحية املساعدة األخالقية و التعليمية و الوسائل اإلصالحية و

، فإنه مازالت توجد عقبات تعرتض ل املعلومات الواردة من احلكوماتمن خال ،إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد -
، بأن الدول األعضاء 2252 قرارها رقم على ضوء ذلك أوصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف للقواعد والتنفيذ التام 

تتواقف مع ما جاء  تطبيق تلك القواعد يف املؤسسات العقابية و حثت الدول على تعديل تشريعاهتا الوطنية لتنسجم و
 .(1031)لكل دولة، أو ادراج القواعد يف صلب التشريعات الداخلية هبذه القواعد

اإلقليمية جهودا   اهليئات الدولية و األمم املتحدة و لقد بذلت احلكومات و ،مدى استجابة الحكومات للقواعد-
     ، لتعميم القواعد باللغات املختلفةذلك عن طريق تشجيع برامج مكثفة  كبرية لكفالة التنفيذ الفعال هلذه القواعد و

إقليمية و دولية للموظفني و اإلداريني واإلصالحيني املكلفني بتنفيذ القوانني وتقدمي التقارير دوريا  تنظيم برامج وطنية و و
 (1032).إىل األمم املتحدة 

 المبادئ الدولية األساسية لمعاملة السجناء:ثانيا : 

ملعاملة السجناء اليت ـوصى هبا لقد تواصلت اجلهود الدولية يف هذا اجملال وذلك بإقرار املبادئ الدولية األساسية        
سبتمرب  9 أوت إىل 22معاملة اجملرمني الذي عقد يف هافانا يف الفرتة من  مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية و

1770. 

ال  قد أكدت تلك املبادئ على أن يعامل السجناء ، مبا يلزم من اإلحرتام لكرامتهم اإلنسانية بإعتبارهم بشرا و       
األصل  جيوز التميز بينهم على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي و

                                                           
قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني، املرجع السابق. ( 1029( 
قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني، املرجع السابق. ( 1030( 
.12الدكتور غنام حممد غنام، املرجع السابق، ص  ( 1031(  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية، املرجع السابق. 7/10/11املواد  (1112)
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املبادئ الثقافية للفئة اليت ينتمي إليها  ما جيب احرتام املعتقدات الدينية وك  و ،لثروة أو املولد أو أي وضع آخرأو ا
  (1033)السجناء.

 الدولية لسلوك الموظفين المكلفين بالتنفيذ: مدونة القواعدثالثا:  

مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ  1797لعام  21/127 ، بقرارها رقمإعتمدت اجلمعية العامة        
إحالتهم للحكومات مع التصوية بإستخدامها داخل إطار التشريعات أو املمارسات الوطنية بوصفها تجموعة  القوانني و

مت  ، وتلك املدونة بعض املبادئ العامة قد تضمنت و ،وظفون املكلفون بتنفيذ القواننيبادئ الوجتب أن يتقيد هبا املمن امل
 (1034).حتقيق بعض التقدم لدى تطبيقها

 المبادئ العامة لمدونة قواعد السلوك الدولية: -1-

خاصة  ن يتعاملون معهم وبتنفيذ القوانني جتاه الذيحتتوي املدونة على مثاين مواد تتعلق بواجب املوظفني املكلفني        
، (1035)حيث نصت املادة األوىل على تأدية الواجب على حنو يتفق مع علو درجة املسؤولية اليت تتطلبها املهنة ،احملتجزين

الالزمة ألداء  يف احلدود ، ولقوة إال يف حالة الضرورة القصوىهو عدم استعمال ا ، ورقت املادة الثالثة إىل مبدأ هامو تط
معاملة اجملرمني بتطوير هذا املبدأ بإعتماد تجموعة  قد قام مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية و ، و(1036)واجبهم

 ، و أوصى بإتباعها ني بتنفيذ القواننياألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلف مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة و
اإلجتماعية و الثقافية لكل بلد  اإلقتصادية و األصعدة الوطنية و اإلقليمية مع مراعاة الظروف السياسية وتنفيذها على  و
اليت  أما املادة الرابعة فقد أكدت على أمهية احملافظة على سرية ما يف حوزة املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني و، تقاليده و

كد املادة اخلامسة ما تؤ بينمــا ، (1037)ض ذلك أداء الواجب أو من متطلبات العدالةتتعلق باحلياة اخلاصة لألفراد ما مل يقت
غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  ورد يف إعالن األمم املتحدة اخلاص حبماية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب و

خاصة تلك اليت  ، وأعطت أمهية خاصة للعناية الطبية أما املادة السادسة فقد، (1038)القاسية أو النإنسانية أو املهينة
كما نصت املادة السابعة على امتناع املوظفني املكلفني ،(1039)يقدمها موظفون طبيون ملحقون بعملية تنفيذ القوانني

                                                           
.211، ص رجع سابقاملالدكتور حممد الطراونة ،  ( 1033(  
.211، ص رجع سابقاملالدكتور حممد الطراونة ،  ( 1034(  
. 1797املادة األوىل من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، لعام  ( 1035(  
املادة الثانية من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، املرجع السابق. ( 1036(  

 واعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، املرجع السابق.املادة الرابعة من مدونة ق (1117)
املادة اخلامسة من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، املرجع السابق. ( 1038(  
املادة السادسة من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، املرجع السابق. ( 1039(  
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نة ادة الثامنة من هذه املدو يف ختامه أكدت امل ، و(1040)بتنفيذ القوانني على ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة 
 .(1041)حرتام القانون و العمل على منع وقوع أية انتهاكاتإعلى 

 دم المتحقق في تطبيق قواعد المدونة:التق -2-

من خالل الردود اليت وردت من الدول األعضاء يف األمم املتحدة حول تنفيذ ما ورد يف هذه املدونة يتبني أن         
، بينما ذكرت قلة من تلك التشريعات أو املمارسات الوطنية بعض احلكومات أفادت بأن أحكام املدونة تجسدة يف

 البلدان أن املدونة مل تنفذ تنفيذا فعليا بعد.

أكدت أمهيتها يف تجال  و املدونة،املالحظ أن العديد من الردود ركزت على التشريعات احمللية واتفاقها مع قواعد         
 احتها هلم.تإ ظفني املكلفني بتنفيذ القوانني وتدريب املو 

     أشارت الردود احلكومية إىل بعض الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ تلك املدونة، مشلت جوانب مالية و ثقافية          
  .(1042)اجتماعية قانونية و اقتصادية و و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
املادة السابعة من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني. ، املرجع السابق. ( 1040(  
املادة الثامنــة من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، املرجع السابق. ( 1041(  
. 212الدكتور حممد الطراونة ، املرجع السابق ، ص ( 1042(  
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 .  : آليات الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان الباب الثانــي

ق اإلنسان ففيه تعهدت دول املتحدة يعد حجر األساس للقواعد الدولية حلماية حقو الشك يف أن ميثاق األمم          
، سواء اليت أصدرته أو اليت انضمت إليه فيما بعد، بتعزيز اإلحرتام العاملي حلقوق اإلنسان األساسية وعلى تأكيد العامل

على وجوب تعزيز  ، وكبريها ولألمم صغريها واإلميان هبا وبكرامة اإلنسان وجدارته وباحلقوق املتساوية للرجال والنساء 
  .(1043)التقدم اإلجتماعي و حتسني مستويات احلياة يف ظل املزيد من احلرية

 إذا كانت الدول أخذا منها مببادئ اإلعالن العاملي حبقوق اإلنسان قد أدخلت هذه احلقوق يف صلب دساتريها         
، بل البد هلذه الدول من يكفي وحده ، غري أن هذا الإستعدادها لتوفريها لنإنسانها و أبدت رغبت ، وقوانينها الوطنية و

           أن تناظل ضد اإلجراءات  ، وه يف أن يعيش متمتعا بتلك احلقوقحق إزالة املعوقات اليت حتول بني اإلنسان و
 الدويل أو الوطين. الظروف اليت تشكل بطبيعتها إنتهاكا وخرقا حلقوق اإلنسان سواء على املستوى و

أن تسعى جاهدة من أجل تطبيق  عليه البد على الدول أن توفر الضمانات الكفيلة حلماية حقوق اإلنسان و و       
أن تتقيد باملعايري الدولية اليت إحتوهتا املعاهدات الدولية الكفيلة حبماية هذه احلقوق  هذه الضمانات على أرض الواقع و

 فاعليتها حلماية حقوق اإلنسان إذا ما روعيــت. اليت متثل ضمانات دولية هلا أمهيتها و ، وصوهنا بقدر اإلمكان و

تناولنا يف الفصل األول آليات احلماية اجلنائية  فصلني،هذا ما سوف نتناوله يف هذا الباب الذي قسمناه إىل         
يف الفصل الثاين تناولنا آليات احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان على املستوى  الدويل،حلقوق اإلنسان على املستوى 

 الوطين.

 آليات الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان على المستوى الدولي: األول:الفصل 

مجتمع لقد أصبح اإلهتمام حبقوق اإلنسان بعد احلرب العاملية الثانية ميثل مسة أساسية من السمات املميزة لل         
الدويل إذ مل تعد مسألة حقوق اإلنسان هذه تندرج يف نطاق اإلختصاص الداخلي للدول فحسب و إمنا أصبح اجملتمع 

خارج على هذه احلقوق سواء ضد تجموعة   الدويل طرفا أصيال فيها السيما يف األحوال اليت حيدث فيها خروج معتمد و
 لة .كبرية من األفراد أو ضد أقلية معينة داخل الدو 

بسبب عدم كفاية الضمانات الداخلية للحماية اجلنائية حلقوق اإلنسان فقد أدرك اجملتمع الدويل أنه ال أمل يف         
           ضمان حقوق اإلنسان ما مل يهتم اجملتمع الدويل أيضا بضمان محاية هذه احلقوق واحلريات عن طريق الوسائل

                                                           
. 959سابق، ص الرجع املالدكتور خريي أمحد الكباش،  ( 1043(  
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وضع النصوص اخلاصة هبا  ، ون اإلحرتام الواجب حلقوق اإلنسانمن أجل ضماو األساليب اليت ميكن اللجوء إليها 
جودها جيعل احلقوق املقررة تجرد تعهدات نظرية  و تنبع أمهية هذه الضمانات الدولية من كون عدم و، موضوع التنفيذ

 فحسب.

  اإلعرتاف هبا قوق إىل مرحلة فمن أجل اإلنتقال من مرحلة اإلحساس باحلاجة إىل وجود قواعد تكرس هذه احل        
، مث إىل مرحلة العمل على محاية هذه احلقوق البد من وجود آليات دولية جديدة لتوفري احلماية اإلعالن عن وجودها و

 اجلنائية هلذه احلقوق.

سمناه الذي ق و اإلنسان،هلذا سوف نبحث يف هذا الفصل عن أهم اآلليات الدولية للحماية اجلنائية حلقوق         
أما يف املبحث الثاين فتناولنا اآلليات  القضائية،تناولنا يف املبحث األول آليات احلماية اجلنائية الدولية غري  ملبحثني،

 الدولية القضائية للحماية اجلنائية حلقوق اإلنسان.

 آليات الحماية الدولية غير القضائية لحقوق اإلنسان: األول:المبحث 

الدولية حلقوق اإلنسان غري القضائية تأخذ طابعا إجرائيا ، فهي تكمن يف اختاذ العديد من اإلجراءات إن احلماية         
، أو متارسها أجهزة احلماية الدولية اخلاصة املسؤولة عن مراقبة جهزة املتخصصة يف األمم املتحدةالعامة اليت متارسها األ

يت أنشئت مبوجب إتفاقيات الوكاالت الدولية املتخصصة أو اإلتفاقيات ال تنفيذ الدول إلتزاماهتا بإحرتام حقوق اإلنسان و
 اليت تلت ميثاق األمم املتحدة.

هذا ما سوف نتناوله يف هذا املبحث الذي قسمناه إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول إجراءات احلماية الدولية         
 لدولية اخلاصة.يف املطلب الثاين تناولنا إجراءات احلماية ا العامة و

 )الشاملــة(: المطلب األول : إجراءات الحماية الدولية العامة

مهــا  هذا النوع من إجراءات احلماية الدولية العامة حلقوق اإلنسان أوكله ميثاق األمم املتحدة جبهازين رئيسيــن و        
ذه األجهزة متارس ه و، (1044)حقوق اإلنساناإلجتماعي فضال عن جلنة  اجمللس اإلقتصادي و ، واجلمعيـــة العامة

اليت  املناقشات و ، يف إطار تعزيز وتشجيع تطوير حقوق اإلنسان من خالل قيامها بالدراسات وأسلوب الرقابة العامة
ول ( ففيما تتمثل هذه األجهزة يصل األمر إىل إجراء بعض التحقيقات ) الفرع األ تقارير بل و تلخصها يف توصيات و

 الثاين(.الفرع )
                                                           

من ميثــاق األمم املتحدة، املرجع السابق. 12املادة  ( 1044(  
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 الدراسات و التوصيات بشأن حقوق اإلنسان ) تعزيز حقوق اإلنسان( األول:الفرع 

 أوال: الدراسات و التوصيات:

قد يكون احملرك الرئيسي هو إجراء  ، واحلاجة إىل محايتهاأهم مرحلة حلماية حقوق اإلنسان هي اإلحساس ب        
قد يسفر ذلك عن وجود حقوق جديدة يف حاجة  كفالتها ووسائل   الدراسات و األحباث حول هذه احلقوق و

للحماية، أو إقرتاح ضمانات أكثر فعالية من الضمانات املوجودة، أو تطوير هذه الضمانات املوجودة على حسب 
يالحظ أن هذه الدراسات كانت سببا يف تطور حقوق اإلنسان ليس فقط من حيث  ، وجدات القائمةالظروف و املست

 ناهتا و إمنا أيضا من حيث إتساع نطاق موضوعها.فعالية ضما

قد أدت هذه الدراسات إىل أن يقوم البعض بالتنبيه إىل ضرورة وجود جيل رابع من أجيال حقوق اإلنسان         
ينصب على ضرورة محاية اإلنسان من أخطار التطور العلمي الذي قد يدفع اإلنسان إىل العبث بأخيه اإلنسان بإخضاعه 

 L’homme ingénieur »هو ما يطلق عليه  سالمته و ات قد تؤدي إىل تعديل يف خلقه أو إضرار بصحته ولعملي

de l’homme »، على املستوى العاملي يقوم اجمللس  هو ما عرب عنه اإلعالن العاملي بشأن حقوق اإلنسان، و و
الوكاالت  مع جلنة حقوق اإلنسان و اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة بدور هام  يف هذا الصدد بالتعاون

قرارات  كذا جلان األمم املتحدة املرتبطة به حيث تقوم بإجراء الدراسات و إعداد مشروعات إتفاقيات و املتخصصة و
 (1045)إقرارها. ترفع إىل اجلمعية العامة ملناقشتها و

احلكومية أو غري احلكومية اليت هتتم حبقوق ذلك األجهزة األخرى سواء ك  إن كافة أجهزة األمم املتحدة و        
علية يف تجال محاية ، و لكن العكس ليس صحيحا فليست كل األجهزة صاحلة للرقابة الف، هلا دور هام يف تعزيزهاإلنسانا

 (1046).، فلكي تتحقق هذه احلماية البد من اتساع نطاق تعزيز حقوق اإلنسان أوالحقوق اإلنسان

الضرورية اليت  هي اخلطوة األوىل و أو ما يعرف بتشجيع وتطوير حقوق اإلنسان أوسع نطاقا وفعملية التعزيز         
، كما حتمل يف ا يف املستقبل بشأن حقوق اإلنسان، فهي تعطي إنطباعا بأن هناك عمال سوف ينتج أثر تقود إىل احلماية

حسب الدكتور خري  و ،احلكومات على السواء املعاين املتعلقة هبذه احلقوق بني الشعوب و طياهتا نشر مفهوم القيم و
، أو ضماهنا ينة سواء فيما يتعلق بعدم ضماهناأمحد الكباش فهذا يعين أن حقوق اإلنسان كفكرة تعاين من أوجه نقص مع

                                                           
.11، ص 2002الدكتور مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق اإلنسان على املستوى اإلقليمي، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة سنة  ( 1045(  
.910أمحد الكباش، املرجع السابق، ص الدكتور خريي  ( 1046( 
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، أو أن هذه احلقوق غري معروفة متاما أو ريعات الوطنية أو القانون الدويلبصورة غري كاملة على األقل من جانب التش
 .(1047)مفهومة بصورة خاطئة من املستفيدين منها أو الدول اليت يتعني على أجهزهتا إحرتامها

قوق اإلنسان على املستوى إن عملية تعزيز حقوق اإلنسان هتدف إىل نشر ثقافة تقوم على إحرتام وتقدير ح        
اإلنسان إىل تلمس أوجه النقص للتغلب  هلذا يسعى اجلهاز الدويل املختص بتعزيز أو تشجيع أو تطوير حقوق و، الوطين

 .(1048)عليها أو التعرف على اإلنتهاكات إلزالتها أو ملنع جتدد مواقف مماثلة يف املستقبل 

ر احلماية الدولية حلقوق من أهم األجهزة الدولية ذات النطاق العاملي اليت تتوىل مهمــة تعزيز أو تشجيع أو تطوي        
     ذلك بتبنيه عملية إصدار سلسلة معتربة  اإلنسان مبكتب األمم املتحدة يف جنيف بسويسرا و، مركز حقوق اإلنسان

مفيدة جدا يف املسائل اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت حتظى بدراسة نشطة ذو أمهية خاصة هبدف مساعدة أكرب عدد من  و
باآللية  مم املتحدة من أجل تعزيزها و محايتها والتعريف مبا تفعله األ الناس على حسن إدراك حقوق اإلنسان األساسية و

 تجالت تجانية توزع يف كافة أحناء العامل. ذلك يف صورة صحف و ، وة للمساعدة على إعمال تلك احلقوقالدولية املتاح

اف اإلجتماعي حتت اشر  كما تعترب كذلك اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان اليت أنشأها اجمللس اإلقتصادي و        
، أهم األجهزة الدولية العاملية الفعالة يف تجال تعزيز وتشجيع وتطوير احلماية الدولية حلقوق اجلمعية العامة لألمم املتحدة

اإلعالنات  إصدر العديد من املعاهدات و تطويرها و اإلنسان عن طريق حبثها املتواصل فيما يتعلق بوسائل احلماية و
 .(1049)حقوق اإلنسان أو تطوير هذه احلماية  الدولية ذات النطاق العاملي حلماية

تعزيزها ،  ، فقد أعتربت كذلك جهازا رئيسيا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وا املنظمات الدولية غري احلكوميةمأ        
، فهي تقوم بأعمال رصد حاالت محاية حقوق اإلنسان و اإلنتهاكات امهات اليت تقدمها يف هذا اجملالتتفاوت املس و

ما هلا دور بارز يف تقدمي املعلومات، إلعداد التقارير اليت تلتزم الدول ك   املناطق املتفرقة من العامل، والواقعة عليها يف
 األعضاء يف املعاهدات الدولية املكونة للقواعد الدولية حلماية حقوق اإلنسان بتقدميها إىل األجهزة املختصة بذلك.

رها اإلجتماعي بإعتبا ، لدى اجمللس اإلقتصادي ومن تلك املنظمات غري احلكومية ريلقد متى إعتماد عدد كب        
، حيث أصبحت كل من اللجنة املعينة باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية ذات مركز استشاري لدى اجمللس

دعوة رمسيا إىل هذه املنظمات  كذا جلنة مناهضة التعذيب ، توجهان ال ، واإلجتماعي عن اجمللس اإلقتصادي و املتفرعة
يذكر للمنظمات  ، وبة حول القضايا ذات الصلة بعملهابيانات مكتو  وثائق و غري احلكومية كي تقدم هلما معلومات و

                                                           
.11، ص1725الدكتور عزت سعد السيد الربعي، محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي،مطبعة القاهرة، القاهرة سنة  ( 1047(  
.911الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1048( 
.15الدكتور عزت سعد السيد الربعي، املرجع السابق، ص  ( 1049(  
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مبادئ معينة كانت  غري احلكومية دورها املؤثر جدا خالل إبرام ميثاق األمم املتحدة يف تأكيد إحتوائه على عناصر و
اية حقوق اإلنسان لذلك قيل بأن هذه املنظمات متثل يف تجال مح ، وحبقوق اإلنسان و حرياته األساسيةأمهها  ما يتعلق 
، إذ أن قواعد احلماية الدولية حلقوق اإلنسان قد وصلت إىل تشريعات الدول اإلستبدادية دون أن تصل الضمري العاملي

 .(1050)إىل ضمري حكامها

، العامة سواء مبنع ذلك قبل حدوثه اإلنسان يعين عدم إنتهاكاها بالفعل من قبل السلطةقوق إن حتقيق احلماية حل        
، هذا من ناحية كما جيب إلزامها بالتعويض ، واه الفرد ضحية اإلنتهاك من قبلهاأو بإثبات مسؤولية الدولة فيما إدع
بالكشف عن الدول اليت ثبت تكرار إنتهاكاهتا  و احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، تعديل التشريع املتعارض مع قواعد

ذلك بتقدمي تقارير عن  مل تستجب لتدخالت األجهزة املعينة باحلماية و الرقابة على مدى تنفيذها، وو إلنسان، حلقوق ا
ست ت اليتم نشرها باللغا حقيقة الوضع الداخلي هلذه الدولة يتم مناقشتها بصورة علنية يف احملافل الدولية صراحة، و

 .(1051)، ليعلم العامل كله حقيقة هذا البلد هذا مبثابة جزاء رادع ملثل هذه الدولالرمسية على مستوى العامل

إن أهم األجهزة الدولية على املستوى العاملي واليت تتوىل مهام الرقابة على مدى إحرتام الدول األعضاء لقواعد         
قوق اإلنسان ، هي جلنة حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد الدويل حلامدى تنفيذه احلماية الدولية حلقوق اإلنسان و

جلنة القضاء على التميز  ، والثقافيةو اإلجتماعية  إلقتصادية وذلك جلنة حقوق اإلنسان اك  السياسية و املدنية و
، أشكال التمييز ضد املرأةلى مجيع جلنة القضاء على التميز ضد املرأة املنشأة مبقتضى إتفاقية القضاء ع العنصري ، و

لقاسية أو وجلنة مناهضة التعذيب املنشأة مبقتضى إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا
، و الفريق الثالثي املكون من قبل جلنة حقوق اإلنسان للنظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضاء النإنسانية أو املهنية

، فإن كانت هذه اللجان املختلفة قد إنبثقت عن املعاقبة عليهاو ة الفصل العنصري الدولية لقمع جرمي يف اإلتفاقية
    هلا دورها يف تجال تشجيع  ، وان فإهنا متثل أجهزة رقابية خاصةمعاهدات دولية خاصة بتحقيق احلماية الدولية اإلنس

عن أجهزة الرقابة العامة اليت نشأت عن ميثاق األمم املتحدة هو ما خيتلف  تطوير احلماية الدولية حلقوق االنسان و و
واليت يغلب على درورها تعزيز احلماية و تطويرها أمال أو متهيدا لتحقيق احلماية املنشودة يف كل تجاالت حقوق 

عملها يف  ما أسلوب فإذا كانت أجهزة الرقابة العامة أكثر فعالية وجناعة ففيما تتمثل هذه األجهزة و، (1052)اإلنسان
 تجال احلماية الدولية حلقوق اإلنسان؟.

                                                           
.911الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1050(  
.11الدكتور عزت سعد السيد الربعي، املرجع السابق، ص  ( 1051(  
 )1052 915الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  (
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 ثانيــا : إجراءات التحقيــق:

، 1711لعام  (152)جب القرار رقم تعد جلنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي مبو         
 هي املعنية بإجراءات التحقيق يف أية واقعة يدعي فيها إنتهاك حقوق اإلنسان.

       ، (112)مبوجب قرار اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي رقم 1711لقد بدأ العمل بإجراء التحقيق منذ سنة         
بذلك أعترب وسيلة فعالة من وسائل الرقابة الدولية على مراقبة إنتهاك حقوق اإلنسان ، كونه يأخذ املعلومات من  و

اليت يكون مصدر معلوماهتا مأخوذا من الدول املعينة، و إن اللجنة مكان وقوع احلادث مباشرة على خالف املناقشات 
املشكلة إلجراء التحقيق تعمل على تقييم املعلومات اليت حصلت عليها والتوصية مبا جيب إختاذه من إجراءات وهي يف 

 .(1053)ا إمنا تعمل على وضع حلول للقضية اليت جيري التحقيق بشأهن و ،هذه احلال ال تكتفي بعرض الوقائع

أسلوب التحقيق إما يتخذ من خالل فريق عمل يتكون من تجموعة من اخلرباء عملت األمم املتحدة على          
، أو قد يتخذ أسلوب حلقائق عن حال حقوق اإلنسان فيهاإرساهلا إىل البلدان و األقاليم بغرض تقصي ا تشكيلها و

نظرا لظروف معينة و يتم تكليفه بالبحث و التقصى عن حالة  ،رر أو ممثل خاص من األمم املتحدةالتحقيق إرسال مق
 .(1054)حقوق اإلنسان يف بلد أو إقليم معني و حترير تقرير عن ذلك 

من بني األعمال اليت قامت هبا جلنة حقوق اإلنسان مستعملة إجراءات التحقيق، تجموعة العمل اليت شكلتها         
أغسطس سنة  12مت تكليفها بالتحقيق يف إنتهاكات إسرائيل إلتفاقيات جنيف الصادر بتاريخ  جلنة حقوق اإلنسان و

   مساع الشهود و عمل تقرير  ، ويف تجموعة اخلرباء تسلم كل تبليغ، إذ مت تكلصة حبماية األشخاص املدننياخلا 1717
اإلنسان الذي يؤكد صحة اإلدعاءات  ، وصدقت عليه جلنة حقوقللجنة وصدر تقرير تجموعة اخلرباءرفع توصيات ا و

 (1055)املتعلقة بإنتهاك الكيان الصهيوين حلقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة.

( جلنة خاصة 2112مبوجب القرار رقم )  1712ديسمرب من عام  17 من أجل ذلك أنشأت اجلمعية العامة يف        
صدرت كثري من القرارات عن األمم املتحدة اليت تدين االنتهاكات اليت مكلفة بالتحقيق يف هذه املمارسات اليت مبوجبها 

 .(1056)ميارسها الكيان الصهيوين يف فلسطني

                                                           
  )1053 221، ص 1772الدكتور على مكرد العواضي، حماضرات يف املنظمات الدولية و حقوق اإلنسان، دار اجلامعة اليمنية، صنعاء سنة   (
.117نبيل عبد الرمحن نصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1054(  
.117نبيل عبد الرمحن نصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1055(  
.12، ص 1779أمحد جاد منصور، احلماية القضائية حلقوق اإلنسان، دار أبو اجملد للطباعة، القاهرة سنة  الدكتور  ( 1056( 
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من القواعد اإلجرائية حلماية حقوق اإلنسان اليت تتخذها جلنة حقوق اإلنسان هو ما أدخله رئيس جلنة حقوق         
يتجلى هذا اإلجراء يف اإلشارة أثناء  ، ونة حقوق اإلنسانلسات العامة للجيف أعمال اجل 1792اإلنسان يف عام 

دولة صدرت بشأهنا  (12)قد متت اإلشارة إىل  ، واليت اختذت اللجنة توصيات بشأهنااجللسات العامة للجنة بالدول 
 .(1057)1720إىل عام  1792توصيات تتعلق حبقوق اإلنسان بني عامي 

ذلك من أجل  جلنة حقوق اإلنسان بنشر تقاريرها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان على املستوى العاملي، و تقوم        
 إظهار املمارسات اليت تقوم هبا بعض الدول اليت متثل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان.

املستوى الدويل الذي بدوره يؤدي إىل السياسي على  كما أن نشر مثل هذه التقارير يؤثر يف مركز الدول األديب و        
تعزيزها و كفالتها ملواطنيها و لغريهم حفاظا على مسعتها  احلريات العامة و حث الدول و دفعها إلحرتام احلقوق و

 (1058)األدبية . السياسية و

على املستوى  محايتها بالرغم من اجلهود اليت متارسها أجهزة األمم املتحدة من أجل ضمان حقوق اإلنسان و        
وضع اآلليات املساعدة لتطبيق اإلتفاقيات  ، والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان العاملي ، و إنشائها للكثري من اإلتفاقيات

 تعرقل عمل أجهزة األمم املتحدة، السيما ، إال أن هناك بعض الصعوبات اليتمحايتها احلريات و و ضمان احلقوق و
خاص املكلفني بإجراءات ، الطابع السياسي الذي يغلب على األشعوباته الصمن بني هذ ، وأجهزة التحقيق

، باإلضافة إىل تباطئ إجراءات محاية حقوق اإلنسان ، ولذلك تطرقت جلنة حقوق اإلنسان اىل هذه العراقيل التحقيقات
 الثالثني و السادسة وتبنت توضيحها يف اجللسة  ، واحرتام حقوق االنسان يف "ماالوي"أثناء النظر يف  1720سنة 

 و 1795و  1792كوى وقعت بني عامي من املعروف أن األحداث اليت أدت إىل رفع الش "وصلت إىل النتيجة التالية :
هبذا ميكن اإلعتقاد أن هذه  ، و1799املنعقدة يف عام  22تها رقم  تنظر اللجنة يف هذه األحداث إال يف جلسمل

  (1059)."األحداث قد توقفت

من الصعوبات أيضا على املستوى الدويل الرفض وعدم التعاون من قبل بعض الدول املعنية مع مبعوثي أجهزة         
التحيز املباشر و املستمر من قبل بعض الدول الكربى ألسباب سياسية أو إقتصادية مع الدول اليت  األمم املتحدة و

دم التقيد بتنفيذ اجلزاءات والعقوبات اليت فرضتها من أهم ذلك ع ، وا قرارات بإنتهاكات حقوق اإلنسانيصدر ضده
إغالق موانئ  املتمثلة يف قطع العالقات الدبلوماسية و و العنصري يف جنوب إفريقيا سابقا، األمم املتحدة على النظام

                                                           
,119، ص1727الدكتور غسان هشام اجلندي، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، األردن، عمان سنة  ( 1057( 
.17الدكتور أمحد جاد منصور، املرجع السابق، ص  ( 1058(  
. 119املرجع السابق، ص  الدكتور غسان هشام اجلندي، ( 1059(  
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قد  ، وتقابل مل يتم تنفيذ تلك اإلجراءامقاطعة منجاهتا وعدم توريد األسلحة إليها و لكن بامل الدول أمام سفنها و
أمهها الواليات املتحدة األمريكية بتحالف إسرتاتيجي مع هذه الدول  أرجع السبب يف ذلك إىل ارتباط بعض الدول و

 (1060)العنصرية.

قراراهتا اليت تدين انتهاكات إسرائيل القمعية جتاه الشعب  كما جند كذلك أن توصيات األمم املتحدة و        
جرائم ضد اإلنسانية و السالم  ، وذه اإلنتهاكات تعد جرائم حربعلى الرغم من أن ه الفلسطيين تالشت بعدم التنفيذ،

، معاقبتهم جراء ذلك ينبغي هنا مثول مرتكيب هذه اجلرائم أمام حماكم جنائية دولية حملاكمتهم و ، وجرائم إبادة مجاعية و
ب والدعوة إىل إيقاف مثل هذه املمارسات على الرغم من ذلك فقد إقتصرت جهود األمم املتحدة على التنديد والشج و

لكن حتيز الواليات املتحدة األمريكية إىل الكيان  ، و األراضي احملتلة لتقصي احلقائقاملبعوثني إىل و إرسال بعض الفرق و
فيها  إعاقة إستخدام أساليب محاية حقوق اإلنسان مبا الصهيوين يؤدي إىل جتميد فاعلية إجراءات أجهزة األمم املتحدة و

اليت   و 2002مثال ذلك اجملزرة اليت ارتكبتها اسرائيل يف جنني الفلسطينة سنة  ، وو تقصي احلقائقإجراءات التحقيق 
التنقيب عن حقيقة ما على إثرها جرت حماولة إلستصدار قرار عن األمم املتحدة ب شهيدا فلسطينيا و 220خلفت مقتل 

عطلت تشكيل تجلس األمن للجنة تقصي  األمريكية مارست سلطتها ولكن الواليات املتحدة  ، وحدث يف جنني
، فمثل هذه اإلخرتاقات لقواعد شهيدا فلسطينيا 120احلقائق مما أدى إىل ارتكاب مذحبة أخرى كان نتيجتها مقتل 

د ذلك إىل مر  ، وداء دورها يف محاية حقوق اإلنسانجعلها قاصرة عن أ القانون الدويل تعرقل أجهزة األمم املتحدة و
كذلك أن العديد من الدول ال تأخذ إرتباطاهتا  ، وهاز له سلطة إختاذ القرار امللزمافتقار منظمة األمم املتحدة إىل ج

ول عديدة حتت سيطرة احلكم الدولية هبيئة األمم املتحدة و منظماهتا املتخصصة باجلدية الواجبة بإضافة إىل وقوع د
حرياهتا  ي لدى الشعوب املختلفة إىل الدرجة اليت متكنها من الدفاع عن حقوقها وعدم نضج الوعي السياس ، واملطلق

 .(1061)األساسية 

 األجهزة الدولية المعنية بتطوير حقوق اإلنسان: الثاني:الفرع 

 أوال: منظمة العمل الدولية:

عن أهداف املنظمة يف قد مت اإلعالن ، 1717ة مبوجب معاهدة السلم لسنة لقد أنشئت منظمة العمل الدولي       
و اليت أنشئت  ،1711ر العام يف فيالدلفيا لعام املقاصد الذي إعتمده املؤمت يف إعالن األهداف و ، ودستورها ديباجة

                                                           
.271الدكتور على مكرد العواضي، املرجع السابق، ص  ( 1060(  
.52الدكتور أمحد جاد منصور، املرجع السابق، ص  ( 1061(
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      من أهم أهدافها العمل من أجل حتسني أحوال املعيشة  و (1062)أساسا من أجل اإلهتمام مبشاكل املل و العمال،
حلرمان و تستدل يف ذلك على أن مجيع البشر دون اعتبار لعرق أو ا الظلم و الضيق و القضاء على عمل وظروف ال و

، ومن حية يف ظروف من احلرية و الكرامةالعقيدة أو اجلنس هلم احلق يف السعي إىل حتقيق رفاهيتهم املادية وتنميتهم الرو 
إىل  إىل محاية أفراد اجلنس البشري واألمن اإلقتصادي وتكافؤ الفرص ومن مث فإن والية املنظمة توجه أنشطتها 

 (1063).رفاهيتهم

ذلك يف إطار  يف متابعة تنفيذها و إن هذه املنظمة تعمل بأساليب متقدمة يف وضع اإلتفاقيات و التوصيات و        
عمل احلق يف التمتع بظروف  ، واإلتفاقيات عموما باحلق يف العملتعزيز حقوق اإلنسان يف تجال العمل و تتعلق هذه 

جتماعي و احلق يف مستوى مالئم الاحلق يف الضمان ا اإلنضمام إليها و احلق يف تشكيل النقابات و مالئمة و عادلة و
 (1064)غريها. احلق يف حرية الرأي و احلرية النقابية و للمعيشة، و

العمل أو العمال يف صحاب أ، فإنه جيوز ألي رابطة من (1065)من دستور منظمة العمل الدولية 21مبوجب املادة         
يقوم يف هذا اجملال بالتدقيق يف  ، وقواعدها تجال الصناعة التقدم مبذكرة إحتجاج على عدم مراعاة مبادئ املنظمة و

توصياهتا إىل  حصها واليت تقدم نتائج ف مذكرة اإلحتجاج املدفوعة جلنة ثالثية ينشأها تجلس اإلدارة من بني أعضائه و
كما ميكن ألية دولة أخرى تكون ،(1066)من دستور املنظمة 21، من أجل اختاذ قرار بشأهنا حبسب املادة تجلس اإلدارة

هنا قد حييل تجلس اإلدارة الشكوى إىل  قد صادقت على اإلتفاقية أن تقدم شكوى تدعى فيها عدم مراعاة تطبيقها و
 .(1067)جلنة حتقيق

األمم املتحدة على إنشاء إجراء خاص لفحص  و باإلتفاق بني منظمة العمل الدولية و 1750لقد مت يف عام        
الشكاوي من إنتهاك حقوق النقابات العمالية إذ جيوز إستخدام هذا اإلجراء سواء كانت الدولة املعنية قد صادقت أو مل 

أخرى أو منظمة دولية ألصحاب  ، كما جيوز أن تقدم الشكاوي حكومةلى اتفاقيات منظمة العمل الدوليةتصادق ع
، أو منظمة دولية ألصحاب العمل أو للعمال فيما نظمة العمل الدوليةالعمل أو للعمال يكون هلا مركز إستشاري لدى م

، وتنظر يف مل أو للعمال متأثرة بذلك مباشرةيتعلق مبسائل تؤثر يف املنتسبني إليها أو منظمة وطنية ألصحاب الع

                                                           
.211، ص 2005مصطفي إبراهيم خليل، آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة مصر سنة  الدكتور نبيل ( 1062(  
 )1063 . 911الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  (
. 1755دستور منظمة العمل الدولية، لسنة (  1064(  
دستور منظمة العمل الدولية، املرجع السابق. ( 1065(  
دستور منظمة العمل الدولية، املرجع السابق. ( 1066( 
.252الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص  ( 1067( 
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   اليت تتكون من ثالثة ميثلون احلكومة و أصحاب العمل  اإلدارة املعنية حبرية تكوين اجلمعيات والشكاوي جلنة تجلس 
التوفيق املعنية  جيوز مبوافقة احلكومة املعنية إحالة الشكاوي إىل جلنة تقصي احلقائق و ، وهلا رئيس مستقل ، والعمال و

كل هذا يدل على أن الدور  و ،لفحصها على حنو أمشل املكونة من أشخاص مستقلني وذلك حبرية تكوين اجلمعيات و
اهلام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية بشأن تطوير و تعزيز محاية حقوق اإلنسان كان قبل ظهور وانتشار قواعد 

 (1068)الشرعية الدولية ذاهتا.

احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان،  وعجتدر اإلشارة إىل أن الدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية ال يبعد عن موض       
من بينها   عنه وحرية الرأي و التعبري كما سبق القول هتدف إىل محاية احلقوق املتعلقة بتكوين اجلمعيات وو  ألن املنظمة 

أن التصرفات اليت من شأهنا  ، قد جرمت التشريعات اجلزائية املقارنة كل األفعال ومجيع هذه احلقوق ، واحلق يف اإلضراب
 متس هبذه احلقوق.

احلماية اجلنائية حلقوق  ضف إىل ذلك ما أبرمته املنظمة من إتفاقيات دولية متثل يف حقيقتها املصدر الدويل لقواعد       
، بإعتبار أن ما وصفته قواعد هذه اإلتفاقيات بوصف احلق ال جيوز للمشرع اجلنائي أن جيرمه و إن كان له اإلنسان

إتياهنا خروجا على صالحية تنظيمية وعقاب من خيرج على قواعد هذا التنظيم بعقوبة جنائية بعد جترمي األفعال اليت يعد 
     ملنظمة بإعتبارها من بني أجهزة اإلشراف والرقابة الدولية العامة،هو ما يؤكد العالقة بني دراسة هذه ا ، وهذا التنظيم

 (1069)و بني موضوع احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان.

 .UNESCO)اليونسكو(  ثانيــا : منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

األمن بالعمل  املسامهة يف صون السلم وإن الغرض من إنشاء منظمة اليونسكو ، كما نص عليه دستورها هو         
        العمل على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان اإلحرتام الشامل للعدالة  العلم و الثقافة و عن طريق الرتبية و

كما احلريات األساسية للناس كافة ، دون متيز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين،   حقوق اإلنسان و القانون و و
باإلضافة إىل تنفيذ الربامج اليت حتتوي على أشكال كثرية من العمل ، (1070)أقرها ميثاق األمم املتحدة جلميع الشعوب

 الثقافة. املباشر الذي يستهدف معاجلة املشاكل املعقدة اليت تعرتض تطوير الرتبية و العلوم و

                                                           
.912الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1068(  
.912الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1069( 

)1070(
 

)Stephen P, Marks ; Les prencipes et normes des droit de l’homme applicables en periode 
d’exception, p 197. 
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، فهي بذلك تعمل على (1071)توصيات عديدة تتصل حبقوق اإلنسان  لقد أعدت منظمة اليونسكو إتفاقيات و        
وجوب إحرتامها ونشر الثقافة املتعلقة هبا، وكذا حث الدول  زيادة وعى الناس كافة يف مجيع أحناء العامل حبقوق اإلنسان و

اإلعتبارات الواردة يف كذلك املبادئ و  و 1791من أهم توصيتها الصادرة سنة  على املزيد من إحرتام حقوق اإلنسان و
التعليم يف تجال حقوق  مبثابة املبادئ التوجيهية األساسية لربامج الرتبية و 1792مي ملؤمتر فينا الدويل لعام البيان اخلتا

 (1072).اإلنسان

اإلنسان اليت تربز دورها يف تجال تعزيز محاية حقوق  لقد أصدرت منظمة اليونسكو العديد من الوثائق اهلامة، و        
  اليت تضمنت عدة مبادئ يف تطوير املواقف تلك الوثائق حتيل بعض اإلقرتاحات بشأن التعليم املتعلق حبقوق اإلنسان و

 تدريس حقوق اإلنسان. املعارف يف تعلم و و

يل الذي يتضمن ، إعالن املبادئ يف تجال التعاون الثقايف الدو 1711العام للمنظمة و أقر يف عام لقد أعتمد املؤمتر        
املؤسسات املسؤولة عن األنشطة  املنظمات واجلمعيات و السلطات و تجموعة من املبادئ لتسرتشد هبا احلكومات و

 .(1073)الثقافية

      لتقوم منظمة اليونسكو بأداء دورها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق باختصاصها يف تجال التعليم        
 تنفيذ الدول األعضاء لكل من اإلتفاقية و التوصية املتعلقني مبناهضة التمييز يف تجال التعليم. ضمان الثقافة و و

      عضوا  25اليت تتكون من  التوصيات و كما أنشأت اجمللس التنفيذي للمنظمة اللجنة املعينة باإلتفاقيات و       
 تتمثل يف: جعل مهمتها مزدوجة و و

املقدمة من الدول األعضاء عن تنفيذ اإلتفاقيات و التوصيات عندما يطلب إليها اجمللس  دراسة التقارير الدورية-1
 التنفيذي أن تفعل ذلك.

 .(1074)فحص الرسائل املتعلقة باحلاالت و الرسائل املتصلة مبمارسة حقوق اإلنسان يف تجاالت إختصاص اليونسكو -2

 إهنا تعاجل على النحو التايل:و إذا استوفت الرسائل لشروط النظام الداخلي للمنظمة ف

 يعطي هلا رقم تسلسلي يشار إليها به  طوال اإلجراءات. -
                                                           

.117، صسابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1071(  
.917الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1072(  
.251الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص ( 1073( 
.251مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص الدكتور نبيل ( 1074(  
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 ختصص إستمارة إجراءات لكل رسالة. -
يقوم مدير مكتب املعايري الدولية و الشؤون القانونية بعد استالم الرسالة مبخاطبة كاتبها برسالة ينبهه فيها  -

بالشروط اليت تنظم نظر الرسائل و يطلب منه أن ميأل إستمارة مرفقة ويــــوقـــع أسفلهـــا بأنــــه يوافـــق علــى أن 
 (1075)(.-2104EX/Decision3)تفحص رسالته وفقا ملا هو مقرر يف املقرر 

، مع نسخة من الرسالة يقيدها فيها يرسل املدير العام إىل احلكومة املعنية بعد إستالم رد إجيايب من كاتب الرسالة -
أن أي رد قد ترغب يف إرساله سيعرض على اللجنة وأنه ميكن ملمثل احلكومة املعينة أن حيضر جلسات اللجنة 

اإلجابة على أسئلة يسأهلا أعضاء اللجنة سواء عن جواز قبول الرسالة أو عن بغية تقدمي معلومات إضافية أو 
، فإذا مل ترد احلكومة املعنية خالل مدة معقولة ترسل األمانة العامة إىل ئع الرسالة من الناحية املوضوعيةوقا

املتعلقة بالردود املقدمة من املعلومات  أعضاء اللجنة نصوص الرسائل اليت مت تداوهلا مصحوبة مبوجز للوقائع و
      جيوز للجنة أن تطلب إذن اجمللس التنفيذي يف دعوة مراقبني لدول أعضاء و لدول غري أعضاء  احلكومة و

 ملنظمات دولية حكومية أو غري حكومية. و
طريقة ودية بعد أن تعلن اللجنة أنه جيوز قبول الرسالة، تواصل دراستها إىل أقصى حد ممكن بغية االهتداء إىل  -

 ملعاجلة املسألة حبيث تزيد من تعزيز حقوق اإلنسان.

تتصرف بروح من  و ،خالقية وإىل اختصاصاهتا احملددةإن منظمة اليونسكو مستندة يف جهودها إىل اعتبارات أ        
ؤولية اللجنة هي أن تقرر أن مس ، وأال تقوم بدور هيئة قضائية دولية، إذ ينبغي عليها التفاهم التوفيق و التعاون الدويل و

حمددة تتعلق بإنتهاك حقوق اإلنسان أو أهنا مسألة انتهاكات  ما إذا كانت املسألة موضوع البحث هي حالة فردية و
ولة حبكم القانون أو مجاعية منظمة أو صارخة حلقوق اإلنسان ناشئة إما عن سياسة مضادة حلقوق اإلنسان تطبيقها د

 (1076)اكم حاالت فردية تشكل منطا ثابتا.إما عن تر  ، وحبكم الواقع

 . " Commission des droits de l’homme"ثالثا: لجنة حقوق اإلنسان 

كما أهنا متلك معاجلة أي من املسائل ،(1077)هذه اللجنة تعترب اهليئة الرئيسية اليت تعاجل مسائل حقوق اإلنسان        
ما تزال  و 1711لقد أنشأت هذه اللجنة من قبل اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي سنة  ذات الصلة حبقوق اإلنسان و

مشاريع معاهدات دولية تتعلق حبقوق  تعد توصيات و جتتمع سنويا منذ ذلك احلني و جتري اللجنة دراسات و

                                                           

)1075 ) Tesct de décision 104 Ex/3-3. 
.251الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص ( 1076(  

(1177)
 لسياسية.ا الدويل حلقوق اإلنسان املدنية و ختتلف هذه اللجنة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة وفقا للعهد 
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من مهام خاصة  هي تؤدي أيضا ما تكلفها به اجلمعية العامة أو اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي ، و(1078)اإلنسان
تتعاون  تشمل التحقيق يف اإلدعاءات املتعلقة بإنتهاكات حقوق اإلنسان وتتناول الرسائل املتعلقة هبذه اإلنتهاكات و

باإلضافة إىل ذلك  اللجنة تعاونا وثيقا مع مجيع هيئات األمم املتحدة األخرى املتخصصة يف ميدان حقوق اإلنسان و
اإلجتماعي على تنسيق األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم  و تساعد اللجنة اجمللس اإلقتصادي

 .(1079)املتحدة

  تتمثل أمهية دور هذه اللجنة يف تجال حقوق اإلنسان بصفة عامة أهنا أو كلت هلا اجلمعية العامة لألمم املتحدة        
أهنا من بني اللجان املتفرعة عن  اإلنسان كاملة و و اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي مهمة صياغة الشرعة الدولية حلقوق

األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة اليت أفرد هلا امليثاق مادة خاصة هلا وتفرع عنها عدة جلان فرعية إختصت كل منها حبالة 
هود معينة من حاالت إنتهاكات حقوق اإلنسان اليت يبدو أهنا تكشف عن منط ثابت من اإلنتهاكات اجلسيمة املش

 .(1080)بصحتها على حنو موثوق به حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية

دولة عضوا جيري إنتخاهبم  12عضوا لكنها تتألف حاليا من ممثلي  12 يف البداية كانت هذه اللجنة تتكون من       
بعة للمجلس لفرتة ثالثة أعوام و جتتمع اللجنة كل عام ملدة ستة أسابيع و تعمل يف إطار النظام الداخلي للجان الفنية التا

ال ميلك حقا لتصويت سوى أعضاء اللجنة أو مناوبيهم غري أنه جيوز للجنة أن تدعو أية  ، واإلجتماعي اإلقتصادي و
أن تدعو أية حركة حترير وطنية تعرتف هبا  ، وكل خاصيف مداولتها حول أية مسألة هتم تلك الدولة بش دولة للمشاركة

      ية مسألة هتم تلك احلركة بشكل خاص، أارات للمشاركة يف مداوالهتا حول قرارات اجلمعية العامة أو وفقا هلذه القر 
ولية األخرى أن تشارك يف مداوالت اللجنة حول املسائل بعض املنظمات احلكومية الد جيوز للوكاالت املتخصصة و و

اإلجتماعي أن تعني  جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات املركز اإلستشاري لدى اجمللس اإلقتصادي و ، واليت هتمها
 .(1081)ممثلني مأذونني للحضور بصفة مراقبني يف اجللسات العامة

الفعال يف تجال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أنشأت عددا من  من أجل أن حتقق هذه اللجنة عملها ودورها       
محاية  اهليئات الفرعية ذات اإلهتمام املباشر حبماية حقوق اإلنسان ملساعدهتا يف أداء رسالتها السامية يف تجال تعزيز و

                                                           
.122ص، سابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1078( 

)1079(
 Jean Bernard Marie : « La commission des droits de l’homme de l’organisation des Nations 

Unies » These pour le doctorat de specialite (3 e cycle) ; Universite des sciences juridiques, politiques 
et sociales de strasbourg, faculte de droit et des sciences juridiques, 1974, P 35. 

.991الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص ( 1080( 
. 51، ص2002دار املطبوعات اجلامعية، مجهورية مصر العربية سنة  الدكتور حسنني احملمدي بوادي، حقوق اإلنسان و ضمانات قبل و بعد احملاكمة، ( 1081( 
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ت اليت أنشأهتا جلنة حقوق محاية األقليا ، اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومن أهم هذه اهليئات الفرعية ، وحقوق اإلنسان
   لتهتم بدراسات تتعلق مبنع التمييز من أي نوع كان فيما يتعلق حبقوق اإلنسان  1719اإلنسان يف دورهتا األوىل لعام 

ألداء أية  محاية األقليات العرفية والدينية واللغوية وذلك يف ضوء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و و احلريات األساسية و
 أخرى يكلفها هبا اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي أو تكلفها هبا اللجنة. وظائف

تقوم  خبريا تنتخبهم جلنة حقوق اإلنسان للعمل لفرتة أربعة أعوام و 21إن هذه اللجنة الفرعية تتألف من       
تمع هذه اللجنة الفرعية  احلكومات بتعيني هؤالء اخلرباء إال أهنم يتصرفون بصفتهم الشخصية وليس كممثلني لدوهلم، و جت

، يف إطار النظام الداخلي للجان الفنية التابعة تعمل على غرار جلنة حقوق اإلنسان كل عام ملدة أربعة أسابيع و
حيضر جلساهتا أعضاؤها أومناوهبم، كما حيضرها مراقبون عن احلكومات وهيئات  ، واإلجتماعي للمجلس اإلقتصادي و

املنظمات غري احلكومية ذات املركز اإلستشاري لدى  املنظمات احلكومية الدولية و تخصصة واألمم املتحدة والوكاالت امل
 .(1082)حركات التحرر الوطنية املعينة باملسائل املدرجة يف حدود أعماله اإلجتماعي و اجمللس اإلقتصادي و

كل دورة من دوراهتا السنوية ملعاونتها لقد أنشأت هذه اللجنة الفرعية بدورها ثالث فرق عامة جتتمع بإنتظام قبل          
 (1083) :يف بعض املهام وتتمثل هذه الفرق يف

يوجه نظر اللجنة  لفريق العامل املعين بالرسائل والذي يدرس الرسائل املتعلقة بإدعاءات انتهاك حقوق اإلنسان وا -
 سان اجلسيمة و املشهودة عن ثقة.الفرعية إىل اإلدعاءات اليت يبدوا أهنا تكشف منط ثابت من انتهاكات حقوق اإلن

إستغالل  الفريق العامل املعين بالرق الذي يستعرض التطورات يف ميدان الرق وممارسات جتارة الرقيق النشيطة بالرق و -
 إستغالل الدعاره. عمل األطفال و

 يستعرض التطورات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان هلؤالء السكان. الفريق العامل املعين بالسكان األصليني الذي -

كما جيوز كذلك هلذه اللجنة الفرعية أن تنشئ فرق أخرى جتتمع أثناء دوراهتا السنوية للنظر يف بنود حمددة من         
الفريق العامل املعين  ن ومن بينها الفريق العامل املعين بتشجيع القبول العاملي لصكوك حقوق اإلنسا حدود األعمال، و

كذا الفريق العامل املعين مبسألة األشخاص املعتقلني بدعوى إعتالل صحتهم  ، واألشخاص املعتقلني أو احملتجزين حبقوق
 .(1084)يقدم كل فريق من الفرق العاملة تقاريره إىل اللجنة الفرعية لتنظر فيها العقلية و

                                                           
  .21، صالدكتور حسنني احملمدي بوادي، املرجع السابق (1182)

.995الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص ( 1083(  
)1084( Jean Bernard Marie ; op cit ; P 32. 
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حقوق اإلنسان يف تجال تعزيز و محاية حقوق اإلنسان أهنا قد أنشأت عدة  أيضا فيما يتعلق بأسلوب أداء جلنة        
، مثل ك يف حاالت تتعلق مبوضوعات حمددةأجهزة للتحقيق يف مشاكل حقوق اإلنسان يف بلدان وأقاليم حمددة وكذل

املعين باحلق يف التنمية  فريق اخلرباء احلكوميني العامل الفريق العامل املعين حباالت اإلختفاء القسري أو غري الطوعي و
 (1085).والفريق العامل املعين مبواصلة التحليل الشامل بشأن زيادة تعزيز وتشجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

كما تستخدم هذه اللجنة تجموعة متنوعة من الطرق ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان وتشمل هذه الطرق        
هبا خرباء يتألفون من مقررين خاصني أو ممثلني أو غريهم ممن تعينهم اللجنة املعينة  عمليات تقصي احلقائق اليت يقوم

غواتيماال، أو فيما يتصل مبوضوعات حمددة   شيلي و بدراسة حالة حقوق اإلنسان سواء يف بلدان حمددة كالسلفادور و
 .(1086)كاإلعدام التعسفي أو مبحاكمة مقتضبة و التعصب الديين واهلجرات اجلماعية

، القيام بتلقي الرسائل أي الشكاوي من األفراد الذين يدعون أهنم ضحية إنتهاك لقد أتيح للجنة حقوق اإلنسان        
ال يقف األمر هنا بل  خماطبة الدول املعنية مبا تثريه هذه الرسائل و فحصها و حقوق اإلنسان من كافة أحناء العامل و

، على أن تبقى كافة اإلجراءات اليت تتخذها اللجنة سرية ، يراها أعضاء اللجنة إليهتفسارات تدعو مندوهبا لتوجيه أية إس
 .(1087)اإلجتماعي حىت تقدم اللجنة توصيات بشأهنا إىل اجمللس اإلقتصادي و

، لدرجة أن اجلمعية العامة محاية حقوق اإلنسان عامليا إن للجنة حقوق اإلنسان أمهية كبرية يف تجايل تعزيز و        
زلت حمتفظة هبذه ما  و 1711ألمم املتحدة أوكلت هلا مهمة صياغة قواعد الشرعية الدولية مبعناها الواسع منذ سنة ل

اتساع أفقهم يف أداء الدور الذى حتدد للجنة من  لقد شهد هلا الكثري بقدرة أعضائها وكفالتهم و ، واملهمة حىت اآلن
 .(1088)اإلجتماعي خالل اجلمعية العامة واجمللس اإلقتصادي و

 المطلب الثاني: إجراءات الحماية الدولية الخاصة:

، وعند إنشائها لألجهزة اليت تقوم حبمايتها ا حلقوق وحريات األفراد األساسيةإن منظمة األمم املتحدة عند تقريره        
اقيات الدولية تباعا عرب مراحل ، وصيغت اإلتفتفق مع إعتبارات السيادة الوطنية، عملت على تدرج الرقابة الدولية مبا ي

على هذا األساس  ، وتمع الدويل بعاملية حقوق اإلنسان، حىت تولد اإلقتناع لدى اجملتطوره ميثاق هيئة األمم املتحدة و
، فمثال اللجنة املعينة حبقوق ات اليت أصدرهتا اجلماعة الدوليةتعددت آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان بتعدد اإلتفاقي

                                                           
 .999ص  سابق،الرجع امل الكباش،الدكتور خريي أمحد  (1181)

)1086 ) Jean Bernard Marie : ; op cit ; P 39 

.171، صسابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1087( 
  922ص سابق،الرجع امل الكباش،الدكتور خريي أحد  (1188)
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السياسية و خبالف جلنة احلقوق  اخلاصة حبقوق اإلنسان املدنية و اإلنسان املنشأة مبقتضى املعاهدات املتصلة هبا و
بالرغم من أن األوىل تتوىل مهمة الرقابة الدولية على كافة احلقوق اليت هي لنإنسان  ،والثقافية اإلجتماعية و اإلقتصادية و

املدنية والسياسية ومن بينها ذات احلق الذي أفردت له اجلماعة الدولية إتفاقية  اليت تسمى باحلقوق حبكم إنسانيته و
، إال أن احلماية الدولية ة وتجردة سواء كان رجال أو إمرأة، صغريا أو كبرياخاصة ، كما تشمل محايتها لنإنسان بصفة عام

هذا   م متاثلها مع احلقوق احملمية لنإنسان وأفردت لنوع معني من الناس إتفاقية حتمي حقوقه املتفقة و طبيعته ،حىت رغ
عليه فإن هذه اإلتفاقيات املتخصصة وغري الشاملة تعد مبثابة الآلئحة التنفيذية لنإتفاقية  كنوع من التأكيد عليها، و

     ، وضوع احلمايةمن حيث احلقوق م األصل ذات النطاق العام و الشامل من حيث األشخاص، أصحاب احلماية و
فال ميكن وجود التعارض بينهما وإن وجد التكرار فهو على سبيل التأكيد و إضفاء مزيدا من احلماية الدولية  عليه و

 .(1089)حلقوق اإلنسان

من أجل ضمان محاية فعالة حلقوق اإلنسان على املستوى الدويل تلتزم  بناء على هذه اإلتفاقيات املتخصصة و       
يتم يف تلك التقارير ايضاح اإلجراءات اليت  ومنظمة إىل أجهزة الرقابة الدولية و الدول األطراف بتقدمي تقارير دورية

بالتايل سوف ختضع للمساءلة عن أي  ، وتطبيق حقوق اإلنسان الواردة فيهااختذهتا الدول أطراف اإلتفاقية طبعا لضمان 
تفاقية أو مبوجب شكوى مقدمة من ذلك سواء بناء على شكوى مقدمة من الدول أطراف هذه اإل انتهاك هلذه احلقوق و

كذلك  أحد رعاياها، هذا ما سوف نتناوله يف هذا املطلب من خالل جلنة القضاء على التميز العنصري يف الفرع األول و
 جلنة جلنة مناهضة التعذيب يف الفرع الثاين.

 لجنة القضاء على التميز العنصري. األول:الفرع 

لذلك أصبح القضاء عليه ميثل  ، ود ظلم كبري ممارس ضد مجاعة معينةتوحي إىل وجو  إن عبارة التميز العنصري        
 هدفا بالنسبة لألمم املتحدة باسم اجلماعة الدولية وهو األمر الذي إقتضى إنشاء جلنة القضاء على التميز العنصري.

 أوال: أسباب إنشاء هذه اللجنة ودورها في حماية حقوق اإلنسان.

إىل اختاذ خطوة  1712تصعيد القلق الدويل بشأن التميز العنصري باجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام لقد أدى        
أصدرت اجلمعية العامة قرار  1715رمسية متثلت يف إعتماد إعالن القضاء على مجيع أشكال التميز العنصري مث يف عام 

 مبوجبها تتعهد الدول األطراف بــ: العنصري وإعتماد اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميز 

                                                           
 .11الدكتور أمحد جاد منصور، املرجع السابق، ص (1189)
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 عدم القيام بأي عمل أو ممارسة يتسمان بالتميز العنصري ضد أفراد أو مجاعات من األشخاص أو املؤسسات -
 وضمان أن حتذوا السلطات و املؤسسات العامة حذوها.

عليه إعادة  مساندة أو تأييد التمييز العنصري الذي يصدر عن أشخاص أو مؤسسات أو الدفاع عنه و عدم -
النظر يف السياسات احلكومية والوطنية و احمللية وتعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة اليت توجد أو تدمي لتميز 

 العنصري.
 ماعات أو املؤسسات.خظر و إهناء التمييز العنصري الذي ميارسه األشخاص أو اجل -
تشجيع املنظمات واحلركات اإلندماجية أو املتعددة األجناس وغريها من وسائل القضاء على احلواجز القائمة  -

 (1090)بني األجناس وكذلك عدم التشجيع على القيام بأي شئ يستهدف دعم القيام العنصري.

إذ مت إعتمادها ، يف تجال احلماية املباشرة حلقوق اإلنسانإن هذه اإلتفاقية تعد من أقدم إتفاقيات األمم املتحدة         
دولة طبقا لنص  29بعد أن إنضمت إليها  1717جانفي  1ودخلت حيز التنفيذ إبتداء من  1715ديسمرب  21يف 

يبدأ نفاذ هذه اإلتفاقية يف اليوم الثالثني التالـــي لتـــاريــــخ إيـــداع وثيقـــة التصديق أو  "من هذه اإلتفاقية: 17املادة 
 (1091)."اإلنضمام السابعة والعشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

    إلتفاقية،، مبوجب املادة الثامنة من اكما نصت اإلتفاقية كذلك على إنشاء جلنة القضاء على التمييز العنصري       
اليت تعترب أول هيئة أنشأهتا األمم املتحدة ملراقبة التدابري اليت تتخذها الدول للوفاء بالتزاماهتا مبوجب إتفاق حمدد حلقوق  و

ميكن القول أن هذه اللجنة كانت السابقة اليت اسرتشدت هبا األمم املتحدة يف تجال احلماية الدولية حلقوق  اإلنسان و
 .(1092)تلتها تجموعة من اللجان أنشأهتا األمم املتحدةاإلنسان إذ 

عضو من ذوي اخلربة  12تتكون من عدد  من اإلتفاقية و 2طبقا للمادة 1790مت إنشاء هذه اللجنة عام        
ة أربع النزاهة وتنتخبهم الدول األطراف يف اإلتفاقية من بني مواطنيها ملد واخلصال اخللقية الرفيعة املشهود هلم بالتجرد و

 .(1093)سنوات باإلقرتاع السري يف إجتماع يضم الدول األطراف ويعملون بصفتهم الشخصية

 

                                                           
)1090(

 Louis Valencin Rodriguez ; Convention internationale sur l’elimination de toutes les formes de 
discrimination ; MRERDH ; Nations Unies New york ; 1992, pp.93-105. 

(1191)
 ، املرجع السابق.ء على مجيع أشكال التميز العنصريللقضامن اإلتفاقية الدولية  17/1املادة   

.227الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص ( 1092( 
. 221لدكتور نعمان عطا اهلل اهلييت، املرجع السابق، ص ا ( 1093(  
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 ثانيــا : مهام هذه اللجنــة:

 تتمثل مهام هذه اللجنة فيمايلــي:       

 رقابــة التقاريــر:م نظام -أ

إجراء تقدمي التقارير الذي تقوم فيه  لقد أسست اإلتفاقية نظام املسألة الدولية واإلستعراض الدويل من خالل        
بالدور الرئيسي هذه اللجنة ذلك أن على الدول األطراف واجب تقدمي تقارير دورية عن التدابري اليت اختذهتا إلعمال 

هو ما يعترب التزام تعاهدي ملزم جلميع الدول األطراف يف  من اإلتفاقية و 7هو ما نصت عليه املادة  أحكام اإلتفاقية و
، فيجب على الدولة الطرف أن تقدم التقرير األول يف غضون يتعني بتقدمي نوعني من التقارير اإلتفاقية ، وطبقا هلذه املادة

      ، ل سنتني ، وكلما طلبت اللجنة ذلكسنة من تاريخ بدأ نفاذ اإلتفاقية لديها ، مث جيب عليها تقدمي تقارير دورية ك
   صل عن كافة التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية ، أو التدابري األخرى اليت اختذهتا جيب أن يتضمن التقرير بيان مف و
اليت متثل أعماال ألحكام هذه اإلتفاقية، وكذلك وضعت اللجنة عدة مبادئ توجيهية ينبغي على الدول إعداد التقارير  و

 .(1094)الدورية األولية و

الثانية يف   عاديتني يف السنة إحدامها يف الربيع يف مركز حقوق اإلنسان جبنيف ويف العادة تعقد هذه اللجنة دورتني        
تعقد جلسات اللجنة  ، ومن هاتني الدورتني ثالثة أسابيع الصيف يف مقرر األمم املتحدة يف نيويورك ، وتستغرق كل

 اإلتفاقية وجوب عقد جلسة سرية.، أو ما مل يتبني من األحكام ذات الصلة يف ية ، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلكعلن

عندئذ يدعي ممثل  يفضل لدى اللجنة أن يكون ممثلوا الدولة الطرف حاضرين يف اجللسة اليت يبحث فيها تقريرها و       
الدولة الطرف إىل األدالء ببيان إستهاليل لتقدمي أو إكمال املعلومات الواردة يف التقرير موضوع البحث ويقوم أعضاء 

يقدمون  أثناء دراسة التقرير بإبداء تعليقات أو توجيه أسئلة إىل املمثلني الذين يدلون بدالئهم يف املناقشة واللجنة 
 (1095)معلومات إضافية أو جييبون على األسئلة يف هناية املناقشة.

دة من الدولة علومات الوار كما جتدر اإلشارة إىل أن أعضاء اللجنة ال يقتصرون لدى توجيه األسئلة على امل        
، ذلك أهنم كخرباء مستقلني يستخدمون أيضا ما لديهم من معلومات أخرى موثوق هبا، مثل حماضر املناقشات الطرف

يرغب أعضاء اللجنة يف إقامة حوار مثمر مع  ، وعلوماهتم الشخصيةأراء العلماء وم تشريعات البلد املعين و الربملانية و
بغرض احلصول على صورة كاملة عن البلد فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالتمييز العنصري  الدولة املقدمة للتقرير ومواصلته

                                                           
. 222الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1094( 
.210مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص الدكتور نبيل ( 1095(  
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لذلك يكون من األفضل عند إختيار ممثلوا الدولة الطرف مراعاة أن يكونوا من حيث العدد  التنفيذ الكامل لنإتفاقية و و
التعليقات اليت تبديها بشأن مجيع   تطرحها اللجنة واخلربة ما ميكنهم من اإلجابة بشكل بناء على األسئلة اليت املركز و و

عامة ، بإرسال إقرتاحات وتوصيات األمني العاماألمور اليت تبحث أثناء دراسة التقرير ، وبعد ذلك تقوم اللجنة عن طريق 
قد تبديها الدول إىل الدول األطراف إلبداء تعليقاهتم عليها، مث يتم إبالغها إىل اجلمعية العامة مشفوعة بأية مالحظات 

 .(1096)األطراف

 نظام رقابة الشكاوي:-ب

اللجنة هبذه املهمة اهلامة أيضا بصورتيها الواردة من دولة ضد دولة، أو اليت ترد من األفراد أو اجلماعات ضد  تقوم        
 حكوماهتم مباشرة:

 الشكاوي المقدمة من دولة ضد أخرى.-1

كام من اإلتفاقية على هذا اإلختصاص فإذا اعتربت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال تضع أح 11نصت املادة         
هذه اإلتفاقية موضوع التنفيذ ، كان هلا أن تلفت نظر اللجنة إىل ذلك وتقوم اللجنة حينئيذ بإحالة رسالة لفت النظر إىل 
الدولة الطرف املعينة وتقوم اللجنة املرسلة إليها مبوافات اللجنة كتابيا  يف غضون ثالثة أشهر باإليضاحات أو البيانات 

 شارة عند اإلقتضاء إىل أية تدابري رمبا تكون قد إختذهتا لتدارك األمر.الالزمة جلالء املسألة مع اإل

، إذ مل تعرض على اللجنة أية شكوى من هذا القبيل لة طرف من هذا اإلجراءيف حقيقة األمر مل تستفد أية دو         
ام ضمريها فتمتنع احلكومات عن نظرا لوقوف قواعد اجملامالت الدولية واملصاحل املادية بني حكومات الدول عقبة عثرة أم

استخدام هذا احلق لصاحل احلماية الدولية حلقوق اإلنسان حىت لو كانت خمالفات الدولة األخرى يف هذا الصدد صارخة 
ولذلك يقول الدكتور خريي أمحد الكباش أن قواعد احلماية الدولية حلقوق اإلنسان قد وصلت بالفعل إىل تشريعات 

 .(1097)ون أن تصل إىل ضمري حكوماهتاالدول اإلستبدادية د

 الشكاوي من األفراد أو الجماعات ضد دولتهم:-2

بدأ العمل بإجراء البالغات الواردة من األفراد أو اجلماعات الذين يدعون أهنم ضحايا اإلنتهاك  1722يف سنة        
دول أطراف أهنا أقرت إختصاص اللجنة يف  10ذلك عندما أعلنت  لنإتفاقية اليت يقضي بتلقي اللجنة هذه البالعات و

                                                           
(1196)

 .222سابق ، صالرجع املالدكتور نعمان عطا اهلل اهلييت،  
 .227ص  سابق،الرجع امل الكباش،الدكتور خريي أمحد  (1197)
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تقوم،سرا، بإستدعاء نظر الدولة الطرف املعى انتهاكها ألي حكم من هذا امليدان وبصدد هذا اإلجراء ، فإن اللجنة 
يدعون وقوع لكنها ال تكشف عن هوية الفرد أو اجلماعة الذين  ،(1098)أحكام هذه اإلتفاقية إىل أية شكوى أبلغت إليها

  ، فإذا ما قدمت الدولة توضيحا ألرائها أو اقرتحت وسيلة إنتصاف ، فإن اللجنة تناقش املسألة ات قسرا عنهماإلنتهاك
 .(1099)إىل الدولة الطرف جيوز هلا أن تقدم إقرتاحات وتوصيات وتبلغها إىل كل من الفرد املعين أو اجلماعة املعنية و و

 الدولية لحقوق اإلنسان:ثالثا : مدى فعالية اللجنة في مجال الحماية 

بصدد القضاء على مجيع  أسفر عمل هذه اللجنة على نتائج إجيابية يف تجال احلماية الدولية حلقوق اإلنسان و       
 من أمهها: أشكال التمييز العنصري متثلت يف عدة جوانب و

عل التميز العنصري جرمية يعاقب إدخال تعديالت على الدساتري الوطنية إلدراج أحكام حتظر التميز العنصري، و ج -
 عليها.

وضع ضمانات قانونية ضد التميز يف القضاء أو األمن أو احلقوق السياسة أو الدخول يف أماكن معدة الستخدام  -
 اجلمهور عموما.

 حتمي مصاحل اجلماعات . ، وديدة هتتم مبشاكل التميز العنصريإنشاء وكالت ج -

 (1100)سلفا بشان التغيريات اليت يعتزم إجراؤها يف القانون أو املمارسات اإلدارية.قيام الدول بإستشارة اللجنة  -

إن احلديث عن التمييز العنصري يف احملافل الدولية يعترب كعامل حمفز يدفع حكومات الدول لنإحساس مبسؤوليتها         
   ، يمات الوطنية متفقة مع اإلتفاقيةنني والتنظعن سياستها املتعلقة بالتميز العنصري و بالتايل إختاذ إجراءات جلعل القوا

اليت أصبحت تأخذ توصيات اللجنة بنوع من اجلدية  ، ولة من الثقة املتبادلة بني الدولكما أوجدت هذه اللجنة حا و
ماهتا يف هو األمر الذي حيقق اهلدف من إجياد أجهزة الرقابة الدولية كوسيلة لضمان إحرتام الدول إللتزا بل حىت تنفيذها و

 .(1101)تجال احلماية الدولية حلقوق اإلنسان بصفة عامة ويف تجايل التجرمي والعقاب بصفة خاصة

 

                                                           
.272 سابق، صالرجع املنعمان عطا اهلل اهلييت،  الدكتور ( 1098(  

 .270السابق، ص  لدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع (1199)
)1100( Louis Valencin Rodriguez : ; op cit ; pp 102/103. 

.270الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  ( 1101( 
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 لجنة مناهضة التعذيب الثاني:الفرع 

 أوال : أهمية وجود هذه اللجنة:

عتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب و غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو إ        
 يونيو 29و دخلت االتفاقية حيز النفاذ الدويل يف  1721ديسمرب  10يف  27/11النإنسانية أو املهينة بقرارها رقم 

من االتفاقية ، يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ تدابري تشريعية و إدارية وقضائية 2/1مبوجب املادة  ، و(1102) 1729
فعالة و غريها من التدابري ملنع ارتكاب أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي كما يرتتب على الدول 

وجه اخلصوص فإن على الدول  على من االتفاقية، و 11إىل  2األطراف سلسلة من االلتزامات مبوجب املواد من 
األطراف أن تشرع على الفور بإجراء حتقيق نزيه عندما يوجد أساس معقول لالعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد 

جيب أن  أتركب ، وزيادة على ذلك فإن أي فرد يدعي أنه قد تعرض للتعذيب جيب أن يكون له احلق يف الشكوى و
الة وفاته تعويض عادل و مناسب ومن أجل ضمان تنفيذ هذه االلتزامات تتطلب يكفل للضحية وحىت ألسرته يف ح

هذا  االتفاقية قيام الدول األطراف بشكل دوري بتقدمي تقارير عن التدابري املتخذة ألعمال احلقوق احملمية باالتفاقية و
 .(1103)اليت حتدد كذلك إجراءات دراسة التقارير 17االلتزام منصوص عليه يف املادة 

املتصلة إتصاال مباشرا بإنسانية  إن اجلماعة الدولية وعندما يتعلق األمر باتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية و        
، فقد نصت هذه االتفاقية على إنشاء هيئة إشرافية هي جلنة مناهضة التعذيب وأعطتها حرياته األساسية اإلنسان و

ا جعل هلذه اللجنة فعالية على الصعيد العملي، نظرا للطبيعة ، ممالتحقيق إختصاصات موسعة يف تجال البحث و
هي   احلساسة للحماية الدولية هلذا احلق املتعدد اجلوانب والذي اتسم بكثرة إنتهاكاته من جانب الدول اإلستبدادية و

يناير 01من اإلتفاقية أنشئت جلنة مناهضة التعذيب وبدأت علها يف  19مبقتضى املادة  ، وكثرية يف عاملنا املعاصر
بالكفاءة يف ميدان حقوق  تتألف هذه اللجنة من عشرة خرباء على مستوى أخالقي عال ومن املشهود هلم و ،1722
    رايف العادل تقوم الدول األطراف بانتخاهبم مع مراعاة التوزيع اجلغ ، يعملون يف اللجنة بصفتهم الشخصية، واإلنسان

، لفرتة أربع رتاع السري بواسطة الدول األعضاءيتم إنتخاهبم بطريق اإلق ،(1104)و فائدة اشرتاك بعض األشخاص القانونية
سنوات قابلة للتجديد و تعقد اللجنة دورتني عاديتني يف السنة وجيوز الدعوة إىل دورات خاصة بقرار منها  بناء على 

                                                           
.922، صسابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1102(  

)1103( Joseph Voyame ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruls inhumains ou 
degradants ; (M.R.E.R.D.H) ; op, cit, pp 131/143 

  )1104 . 277سابق، ص الرجع املنعمان عطا اهلل اهلييت،  الدكتور  (
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منظمات األمم  جيوز للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة و دولة طرف يف اإلتفاقية و طلب غالبية األعضاء أو طلب
املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس  املتحدة املعنية و

بية تتعلق باألعمال اليت تضطلع هبا اللجنة بيانات كتا وثائق و اإلقتصادي و اإلجتماعي إىل أن توافيها مبعلومات و
 .(1105)تطبيقا لنإتفاقية 

 ثانيــا : نظام الرقابة المتبع أمام هذه اللجنــة:

  نظام رقابــة التقاريــر: -أ-

من االتفاقية جيب على كل دولة طرف يف االتفاقية أن تقدم يف غضون سنة واحدة من بدء  17تنص املادة         
لك تقريرا ، مث يتعني على كل دولة أن تقدم بعد ذاليت اختذهتا تنفيذا اللتزاماهتانفاذها لديها تقريرا أوليا عن التدابري 

اللجنة وقد أعدت اللجنة عدد من املبادئ التوجيهية  ، باإلضافة إىل أية تقارير أخرى قد تطلبهاتكميليا كل أربع سنوات
 .(1106)حمتوى التقارير لألطراف العامة حول شكل و

ة أولية من أجل حبث تقارير لفحص التقارير تدعو اللجنة ممثلي الدول األطراف إىل حضور الدول اجللسات بصف       
أن يلقي الضوء عند  ، وألسئلة اليت ميكن أن توجهها إليهجيب أن يكون هذا املمثل قادرا على أن يرد على ا ، ودوهلم

بعد حبث كل تقرير جيوز للجنة أن تبدي بشأنه كل ما تراه  ، وانب التقارير اليت قدمتها حكومتهاالقتضاء على بعض جو 
عض اإللتزامات مناسبا من التعليقات العامة و هلا أن تبني بوجه خاص ما إذا كان يبدو هلا أن الدولة املعنية مل تف بب

للدولة الطرف أن ترد على هذه  ترسل مالحظاهتا إىل الدولة الطرف املعنية و ، واملفروضة عليها مبقتضى اإلتفاقية
 .(1107)املالحظات

، بشأن ما يرد من إدعاءات مبمارسة من اإلتفاقية 20، إعماال لنص املادة جراء التحقيقاتهلذه اللجنة سلطة إ        
ماس تعاون الدول إلت هذا اإلجراء يتميز بطابعني مها السرية و و ،مطردة يف دولة من الدول األطرافالتعذيب بصفة 
يشرتط لكي متارس اللجنة هذا اإلختصاص أال تكون الدولة الطرف قد أعرتضت على هذه  ، واألطراف املعنية

 .(1108)اإلجراءات بطريق التحفظ عند التصديق على اإلتفاقية أو اإلنضمام إليها

                                                           
.272الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص   ( 1105(  
اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميز العنصري.  ( 1106( 

)1107( Joseph Voyame ; op cit; pp137/139. 
اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميز العنصري. ( 1108( 



262 
 

جيوز للجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء حتقيق سري إذا رأت أن املعلومات الواردة هلا تربر         
تكلفة مبقابلة األعضاء املكلفني بالتحقيق لكي  ذلك، وعندئذ تدعو اللجنة الدولة الطرف  املعنية تعيني ممثل هلا و

جيوز مبوافقة الدولة الطرف أن يستكمل إجراء التحقيق بزيارة أراضي الدولة  يوافيهم مبا يرونه ضروريا من معلومات و
 لسماع أقوال الشهود بصدد موضوع التحقيق.

، حتيلها اللجنة مشفوعة مبالحظاهتايعرض األعضاء املكلفون بالتحقيق النتائج اليت خيلصون إليها على اللجنة ، مث        
بالتحقيق جيوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف أن تقرر إدراج بيان موجز بنتائج  بعد إنتهاء مجيع األعمال املتعلقة و

 .(1109)التحقيق يف تقريرها السنوي ، ويعد هذا اإلجراء هو الوحيد العلين من بني أعمال اللجنة

 نظام الرقابة بطريق الشكوى:-ب

 األفراد. ى لكل من الدول وجتيز هذه اإلتفاقية هذا النظام من الرقابة عن طريق الشكو        

 الشكاوي فيما بين الدول:-1

إلختاذ هذا اإلجراء من الرقابة اعرتاف الدول بإختصاص اللجنة يف هذا  (1110)من اإلتفاقية 21إشرتطت املادة        
الدول عندئذ جيوز للجنة تلقي ونظر بالغات تدعي فيها إحدى هذه الدول األطراف أن دولة أخرى من هذه  الشأن و

ة ادت دولة من هذه الدول إستخدام هذا احلق فعليها أوال أن تلفت نظر الدولأر ، وإذا تزماهتا طبقا لنإتفاقيةال تفي بإل
يف غضون ثالثة أشهر مجيع  ، وعلى الدولة الطرف اليت تتسلم الرسالة أن تقدم كتابة واملعنية إىل ذلك برسالة كتابية
حقيقة األمر أما يف حالة عدم جناح الدولتني  املعنينت يف تسوية املسألة بينهما فإنه جيوز التفسريات الالزمة إلستجالء 

جيب أن تكون كل سبل اإلنتصاف  ، وتوىل حبثها دائما يف جلسات مغلقةألي منهما عرض املسألة على اللجنة الىت ت
ت حىت ميكن للجنة نظر املوضوع، إال إذا كانت الداخلية املتاحة يف الدولة املتهمة بإهنتاك أحكام اإلتفاقية قد استنفذ

 .(1111)إجراءات اإلنتصاف هذه تستغرق وقتا يتجاوز األجال املعقولة أوكان من املنتظر أهنا لن تنصف ضحية اإلنتهاك

 بالغاتهــم: شكاوي األفراد و-2

تشكو من إنتهاك دولة طرف حلكم أو تعرتف اإلتفاقية لألفراد يف بعض احلاالت حبق إرسال بالغات إىل اللجنة          
تفحص  أكثر من أحكامها شريطة أن تكون دولة الفرد املشتكي قد أعرتفت صراحة بإختصاص اللجنة يف هذا الشأن و

                                                           
(1119)

 .271ص  سابق،الرجع امل الكباش،الدكتور خريي أمحد   
، املرجع السابق.ء على مجيع أشكال التميز العنصرياإلتفاقية الدولية للقضا ( 1110(  

)1111( Joseph Voyame ; op cit; p140. 
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        ، كما جيوز ألي فرد أن يقدم بالغا ضد دولته طاملا كان خيضع لواليتهانة شكاوي األفراد يف جلسات مغلقةاللج
فت بإختصاص اللجنة يف هذا الصدد ، فإذا كان الفرد الضحية غري قادر على تقدمي البالغ بنفسه كانت هي قد إعرت  و

        ،وليتهاتقوم اللجنة بفحص بالغات لتقرر أوال بإمكانية مقب ، وو ممثليه أن يقدموا البالغ بإمسهفإنه ميكن ألقاربه أ
 يكون البالغ مقبوال إذا توافرت فيه الشروط التالية: و

 أال يكون تجهوال. -
 أال يشكل إساءة إستعمال للحق يف تقدمي بالغات -
 أال يكون قد جرى حبثه مبعرفة هيئة دولية أخرى للتحقيق أو لتسوية املنازعات. -

يف حالة ختلف شرط من هذه الشروط  و ،من قبلأن تكون مجيع سبل اإلنتصاف الداخلية املتاحة قد استنفدت         
كما جيوز للجنة أن تعيد النظر يف املسألة نفسها  ، وعندئذ تقوم بإبالغ املعنني بذلك ولية البالغ وتعلن اللجنة عدم مقب

عليه إذا ما قررت اللجنة قبول البالغ  ، ون أسباب عدم القبول مل تعد قائمةبعد ذلك إذا ما تلقت معلومات تبني أ
جيب على الدولة يف هذه  رسال قرارها للدولة املعنية وإ شكال فإهنا تنفذ إىل فحص املوضوع بعد إخطار مقدم البالغ و

تتخذ خالل مهلة ستة شهور أن تقدم إىل اللجنة التفسريات والبيانات اليت توضح األمر ، وأن تبني التدابري اليت  احلالة و
عليها أية معلومات  أن يعرض ، كما ميكن الفرد مقدم البالغ من تقدمي مالحظاته للجنة وعند اإلقتضاء ملعاجلة الوضع

لجنة، إذا ، بل وجيوز له فضال عن ذلك أن يشرتك شخصيا يف أو عن طريق ممثليه يف اجللسات اخلاصة لالحقة لبالغه
هذا يدل على ارتقاء مكانة الفرد يف  و(1112)،، لكي يقدم إيضاحات بشأن جوهر املوضوعرأت اللجنة ذلك مناسبا

 القانون الدويل.

 التدابير المؤقتة:-2

جيوز للجنة أثناء فحص البالغ سواء من حيث قبوله شكال أو من حيث املوضوع ، وقبل إختاذ أي قرار بشأنه أن        
تطلب من الدولة الطرف املعنية إختاذ تدابري لتاليف تعرض ضحية اإلنتهاك املدعي به لضرر يتعذر إصالحه، دون أن يؤثر 

 .(1113)هذا اإلجراء على القرار النهائي للجنة

 

 
                                                           

 .275ص  سابق،الرجع امل، لدكتور خريي أمحد الكباشا (1112)
)1113( Joseph Voyame ; op cit ; p140. 



264 
 

 .الدوليةثالثــا: تكامل عمل هذه اللجنة مع باقي آليات مناهضة التعذيب 

توجد على املستويني اإلقليمي والدويل آليات أخرى ملناهضة التعذيب تتعاون معها اللجنة املعنية يف سبيل حتقيق        
، قرر اخلاص املعين مبسائل التعذيبباملمحاية فعالة ملنع التعذيب و غريه من ضروب املعاملة النإنسانية و هناك ما يسمى 

اإلجتماعي واملكلف باملسائل املتصلة مبمارسة التعذيب يف  التابع للجنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن اجمللس اإلقتصادي و
جنب قد حبثت معه هذه اللجنة املعنية مبناهضة التعذيب مسألة التعاون بينهما وإمكانات توزيع املهام بينهما لت العامل و

ذلك الذي ختوله جلنة  ، وختصاص الذي ختوله اإلتفاقية هلايف هذا الصدد ترى اللجنة أن اإل أي إزدواج يف عملهما 
، و نظرا هلذا التكامل فقد أقيمت بينهما إتصاالت وثيقة من لكنهما متكامالن اخلاص خمتلفان و حقوق اإلنسان للمقرر

ات األمهية املشرتكة كما أقامت اللجنة عالقات تعاون وتكامل مع اللجنة أجل تبادل املعلومات والتقارير والوثائق ذ
، كما وضعت أسس التعاون مع تجلس إدارة املتحدة للتربعات لضحايا التعذيباألوروبية ملنع التعذيب وصندوق األمم 

املؤرخ يف  21/151صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب الذي أنشئ مبقتضى قرار اجلمعية العامة رقم 
 .(1114)1721ديسمرب 

إن وضع معايري دولية وإجراءات لنإشراف والتحقيق فيما يتعلق بالتعذيب أو مبسائل أخرى ليس كافيا بذاته        
لضمان إحرتام حقوق اإلنسان من عدوان السلطات العامة خاصة يف الدول ذات احلكومات املستبدة رغم موافقة تلك 

معرفتها حبقيقة إلتزاماهتا الناشئة  القواعد الدولية حلماية حقوق اإلنسان و اإلنضمام إليها بكامل إرادهتا واحلكومات على 
محاية حقوق اإلنسان لتصل قواعد الشرعة الدولية إىل ضمري  البد من خلق بنية أساسية وطنية لتعزيز و عنها، و

قلوب  إىل تشريعاهتم ويقابل ذلك صحوة كبرية يف عقول و املسؤولني والقائمني على السلطة يف كل دولة قبل أن تصل
حلقات  ألجل ذلك تنظم األمم املتحدة دورات و ، ويكون إنتهاك حقوقهم ذاتيا بسببهمالناس احملكومني  حىت ال 

 هذه القواعد على الطلبة و األساتذة من أجل تنفيذ رجال الشرطة و دراسية للمسؤولني يف سلك القضاء و النيابة و
، باإلضافة إىل النهضات اإلعالمية اليت تضع األسس إلنشاء ثقافة جذورها و فروعها إحرتام ومحاية املستوى الوطين

 (1115)اليت تعترب خري ضمان ملواجهة إنتهاك هذه احلقوق . حقوق اإلنسان و

 

 

                                                           
)1114 ) Louis Valencin Rodriguez ; op cit ; p 110 

 .279ص سابق،الرجع امل الكباش،أمحد  خريي،الدكتور  (1111)
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 المبحث الثاني: الحماية الدولية القضائية لحقوق اإلنسان

  ، رحلة األخرية حلماية هذه احلقوقاملستوى الدويل يف تجال محاية حقوق اإلنسان هو امل يعد العمل القضائي على       
        هو الضمانة األكثر فعالية هلا، ليس فقط مبا حيدثه من أثر مباشر يتمثل يف تقرير مسؤولية الدولة املدعي عليها  و
إمنا ملا هلذا العمل من أثر غري مباشر عن طريق حث  إصالح اإلنتهاك احلاصل حلقوق اإلنسان أو إزالته إذا أمكن و و

   الدول على تقرير الضمانات الوطنية حلقوق اإلنسان جتنبا لتقرير مسؤوليتها أو دفعها لتسوية ما يثور من نزاعات بينها 
 بني األفراد أو الدول األخرى لصاحل حقوق اإلنسان تفاديا أيضا للوصول هلذه املرحلة. و

يفتقد للكثري  ن العمل القضائي يف تجال حقوق اإلنسان ما زال خيطو خبطى متعثرة على املستوى العاملي وإذا كا       
، فإن هذا العمل على املستوى اإلقليمي قد ثبت فعاال هلذه احلقوق من املقومات اليت جتعله يشكل ضمانا حقيقيا و

، أما على املستوى اإلفريقي فإن النظام الذي ستوى األمريكياألورويب ويليه املأقدامه منذ فرتة طويلة سيما على املستوى 
إن كانت  وضعه امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ال يسمح بالقول بوجود ضمانات قضائية دولية يف إطاره، و

ع ميثاق ، مبا ميثل إرهاصات لعمل قضائي وكذا ما وضعه مشرو حلقوق اإلنسان قد طورت من عملها اللجنة اإلفريقية
الشعوب يف الوطن العريب من تصور هلذه املسألة نظرا خللو امليثاق العريب القائم من أية إشارة هلذه  حقوق اإلنسان و

 (1116)الطائفة من الضمانات.

هذا ما سوف نتناوله يف هذا املبحث الذي قسمناه إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول الضمانات القضائية        
قليمية حلماية حقوق اإلنسان أما يف املطلب الثاين، فسوف نتناول الضمانات القضائية العاملية واملتمثلة يف الدولية اإل

 دورها يف محاية حقوق اإلنسان. احملكمة اجلنائية الدولية و

 .الضمانات القضائية اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان األول:المطلب 

تأثريا يف تطوره إذ يف داخل اجملتمع الدويل  أكثرها قدما، و ظواهر القانون الدويل وتعد ظاهرة اإلقليمية من أهم          
ينشأ من  ، وغرايف أو كثافة التبادل التجاريترتبط تجموعات من الدول بروابط ترجع إىل األصل أو اجلنس أو اجلوار اجل

قد يكون منشأ هذه  ، وانوين الدويل العامليالنظام الق خالل هذه اجملموعات أنظمة قانونية إقليمية جنبا إىل جنب مع
ما قد تنشئه من منظمات  ، وإتفاقيات إقليميةاألنظمة القانونية ما تسلكه الدول يف عالقاهتا سنويا أو ما تربمه من 

بالرغم من أن نشأة حقوق اإلنسان على املستوى  ، وقراراهتا إقليمية تقوم بتطوير هذه القواعد من خالل ممارساهتا و
العاملي كانت أسبق من املستوى اإلقليمي إال أنه و يف تجال الضمانات فإن احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان قد بلغت 

                                                           
 )1116 .219سابق ، ص الرجع املالدكتور مصطفى عبد الغفار  (
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التطور نتيجة لكثرة  ذلك لتميزها بعدة خصائص تعطيها األفضلية يف هذا الصدد كإتساع النطاق و مراحل متقدمة و
باإلضافة إىل سريان اإلتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان على  و سهولة إثارهتا على املستوى اإلقليمي النزاعات و

املستوى الوطين يبدو أكثر يسرا إلرتباط العالقة بني هذه الـــدول سواء على املستوى األورويب و األمريكي ) الفرع األول( 
 العريب ) الفرع الثاين( . أو املستوى اإلفريقي و

 ية على المستوى األوروبي واألمريكي.آليات الحماية القضائ األول:الفرع 

  .أوال : على المستوى األوروبي

حقوق  ميدانقليمية تطورا يف النظام األورويب حلماية حقوق اإلنسان من أكثر األنظمة العاملمية و اإليعد         
        آليات محاية تضمن تطبيقا فعليا هلذه احلقوق اإلنسان و احلريات األساسية، و ما ذلك إال بفضل ما أحدثه من 

 .(1117)و احلريات

هي أوىل اإلتفاقيات الدولية اليت  ،(1118)حرياته األساسية تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ومما ال شك فيه أن اإل        
، مازالت تشكل األوروبية ارات األجهزة القضائيةقر  ، كما أن أحكام وانات قضائية دولية حلقوق اإلنسانأوجدت ضم

، فهي حبق تشكل الدعامة مبا أرسته من مبادئ لتطوير عملهامثال حيتذي به يف إطار اآلليات األخرى اليت هتتدي 
 .(1119)الرئيسية هلذا النظام

وق مبراجعة مقدمة اإلتفاقبة األوروبية يتضح أن اإلتفاقية مل تنشئ حقوقا جديدة بل قامت بدور الكاشف عن حق        
موجودة و قائمة يف األنظمة القانونية الداخلية للدول األطراف و اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان، و كل ما هدفت إليه 
اإلتفاقية هو إضفاء الكيان القانوين اإلقليمي هلذه احلقوق و جعل إحرتامها حمل مراقبة و متابعة على املستوى اإلقليمي 

 .(1120)اد بني أعضائهاألورويب و تطبيق املزيد من اإلحت

                                                           
(1117)

، اجلمهورية اليمنية الدكتور حممد أمني امليداين، دراسات يف احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان، الطبعه الثانية، مركز املعلومات و التأهيل حلقوق اإلنسان 
. 15، ص2012سنة   

، مضافا إليها  02/07/1752، و دخلت حيز التنفيذ يف  1/11/1750متى التوقيع على اإلتفاقية األإوروبية حلقوق اإلنسان و احلريات األساسية يف  (1118)
 أربعة عشر برتوكوال دخلت كلها حيز التنفيذ. 

.15الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص   )1119(  
.229، صسابقالرجع امل ،يم خليلالدكتور نبيل مصطفي إبراه ( 1120(  
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العمل القضائي سواء كان وطنيا أو دوليا يتعني أن تتوافر له تجموعة من العناصر اليت تشكل يف ذات الوقت         
ميكن تقسيم هذه الضمانات إىل طائفتني  ، وا يؤكد حتقق محاية فعالة حلقوقهمضمانات للمتقاضني إذ أن وجوده

 الثانية تشكل ضمانات موضوعية. شكلية للعمل القضائي وأساسيتني األوىل تشكل ضمانات 

 الضمانات الشكلية للعمل القضائي:-أ

يتطلب هذا النوع من الضمانات أن يتوافر للعمل القضائي تجموعة من املقومات اليت تتصل بتكوين اجلهاز الذي         
ألى  سلطة أعلى ، كما جيب أن يتمتع املتقاضون  ميارس الوظيفة القضائية إذ جيب أن يتمتع باإلستقالل و عدم التبعية

 أمامه مبجموعة من الضمانات اإلجرائية اليت تكفل اإلدارة السليمة ملرفق العدالة.

 إستقــالل األجهزة القضائية األوروبية:-1

اليت ينتمون إليها يتطلب استقالل اجلهاز القضائي أن يتم إختيار أعضائه بشكل يؤدي إىل عدم تبعيتهم لدوهلم         
جبنسيتهم وأن يراعي فيهم التخصص الفين كما جيب أن يتمتعوا باحلصانات الالزمة لتأمني مباشرهتم لعملهم عالوة على 

جيب أن يتمتع هذا اجلهاز كذلك بوصف  ، ولقضائي ميثل أحد مقومات إستقاللهأن النظام اإلداري واملايل للجهاز ا
ة األوروبية األساسية لنإتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بعد تعديلها بالربوتكول احلادي و األجهزة القضائي ،(1121)الدوام

 عشر هلا هي:

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان:-

نصت اإلتفاقية األوروبية على إنشاء حمكمة حلقوق اإلنسان، إذا قبلت مثاين دول على األقل إختصاص تلك         
، إال أنه قد حدث تعديل هام 22/02/1757، و عقدت أوىل جلساهتا يف 02/07/1752قد متى ذلك يف  احملكمة، و

يف شأن احملكمة و اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، و ذلك مبوجب الربوتوكول احلادى عشر لنإتفاقية اإلوروبية حلقوق 
        .(1122)ة، حيث أنشأ حمكمة جديدة حتل حمل اللجنة و احملكمة القدمياإلنسان

، إذ ألوروبية للرتشيح لعضوية احملكمةمن مقومات إستقالل قضاة احملكمة البد من شروط إشرتطتها اإلتفاقية ا        
جيب أن حيظى املرشح بأعلى مراتب اإلعتبارات اخللقية والشخصية فضال عن كونه تتوافر فيه الشروط الالزمة ملمارسة 
أعلى الوظائف القضائية يف دولته أو أن يكون فقيها مشهودا له بالكفاءة يف تجال عمل احملكمة، و يالحظ أن اإلتفاقية 

                                                           
(1121)

 .212ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  
.250، صسابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1122(  
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ه بالنسبة ألعضاء اللجنة إذ ال يكفي املرشح إذا كان فقيها أن يكون عما تتطلب تشددت يف هذا الشق من الشرط
هو أمر  متخصصا بصفة عامة يف القانون الدويل أو الوطين بل جيب أن تتوافر فيه ختصص دقيق يف تجال عمل احملكمة و

أنه يفضل غالبا أساتذة يعكس الواقع العملي إلختيار أعضاء احملكمة  ، وعمل احملكمةتربره الطبيعة القضائية البحتة ل
إال أن ذلك مل  ،اجلامعات أو من يشغلون الوظائف القضائية العليا يف بالدهم سواء كانوا ميارسون العمل أو متقاعدين

 مينع من تعيني بعض احملامني أو من يشغلون الوظائف العليا يف دوهلم يف بعض األحيان.

ء أن تدعوا حكومات الدول األعضاء أن ترشح لعضوية احملكمة مرشحني ، جلنة الوزراقد أوصت اجلمعية الربملانية       
ة عندما يبلغون اخلامسة ال تتجاوز أعمارهم السبعني مع ضرورة أن يتعهد املرشحون رمسيا باإلستقالة من عملهم باحملكم

إال إذا تعهدوا ماهتم ، كما أوصت أيضا أال يرشح من يكونوا بسبب طبيعة عملهم غري مستقلني عن حكو السبعنيو 
أعضائها إىل عدم التصويت  155/1779، إذا مت إنتخاهبم لعضوبة احملكمة ، كما دعت اجلمعية يف قرارها رقم باإلستقالة

 .(1123)لصاحل املرشحني الذين اليقدمون هذه التعهدات لدى ترشيحهم

( كمــا أصبح من 22/1ادة املالسبعني )بنفاذ الربتكول احلادي عشر أصبح من الضروري أال يرشح من يتجاوز         
 (.21ادة املالضروري أال يقوم املشرح بأي عمل يتعارض مع تفرغه لعمل احملكمة الدائم )

ليس كما هو  ( و20ادة املكما تتشكل احملكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الدول األعضاء يف اإلتفاقية)         
، حيث  دد الدول األعضاء يف تجلس أوروباربتكول احلادي عشر من عدد مساو لعاحلال قبل التعديالت اليت أدخلها ال

 كان من املمكن أن تضم احملكمة يف عضويتها قضاة من دول ليسوا أطرافا يف اإلتفاقية األوروبية.

، تتضمن املرشحنية بناء على قائمة يتم إنتخاب قضاة احملكمة من قبل اجلمعية اإلستشارية باألغلبية املطلق هذا و       
ثان ممن ينتميان إليها تقدمها الدول أعضاء تجلس أوروبا حيث تقوم كل دولة برتشيح ثالثة أمساء من بينهم على األقل إ

تتبع ذات اإلجراءات لتكملة أعضاء احملكمة عند قبول أعضاء جدد مبجلس أوروبا أو لتكملة املقاعد  ، وجبنسيتهما
 .(1124)اخلالية

                                                           
(1121)

اإلقتصادية ، جامعة عني الشمس املنصورة، سنة عبد العزيز سرحان، ضمانات حقوق اإلنسان يف القانون الدويل العام، تجلة العلوم القانونية و الدكتور  
 .112، ص1721
.121صسابق، الرجع املالدكتور جابر إبراهيم الراوي،  ( 1124( 
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قد   ، ونصف قضاة احملكمة كل ثالث سنوات يتم جتديد عضوية ، وة القضاة باحملكمة ست سنواتعضوي مدة        
 (1125).كانت املدة قبل الربتكول احلادي عشر تسع سنوات مع التجديد الثلثي

قضاة احملكمة وظيفتهم بصفة فردية مستقلني يف عملهم عن الدول اليت ينتمون إليها وعن أجهزة تجلس  ميارس        
 أوروبا، فال ميكن أن يتلقوا أي توجيهات أو تعليمات من هؤالء.

 ياد حلا ل يتعارض مع متطلبات اإلستقالل وال يتهم أي عم متنع اإلتفاقية أن ميارس قضاة احملكمة خالل فرتة و        
ا يعين تفرغ إذا كان من املفرتض يف احملكمة أن تكون جهازا دائما و مستقال مب القيام بأعباء الوظيفة املوكلة إليهم و و

، فإنه يستنتج من هذا احلظر أنه ميكن هبؤالء أن ميارسوا أعماال أخرى يشرتط عدم تعارضها مع قضاهتا متاما لعملهم
التفرغ أحد شروط الرتشح وفقا للربوتوكول احلادي عشر متاشيا مع ما يتطلبه ذلك املتطلبات السابقة، إىل أن أصبح 

 الربتوكول من عمل احملكمة بشكل دائم.

يالحظ أنه منذ عام  كما يتلقى قضاة احملكمة راتبا يوميا عن كل يوم عمل فعلي يقومون به حتدده جلنة الوزراء، و        
 .(1126)سنوية لقضاة احملكمة باإلضافة إىل هذا الراتب اليوميقررت هذه اللجنة ختصيص مكافأة  1770

         أن حصانات كما يتمتع قضاة احملكمة حبصانات تستند إىل الربوتوكول الرابع اإلضايف لنإتفاق العام بش        
عتمدة يف الدبلوماسية املاإلمتيازات املقررة لرؤساء البعثات  بذلك فهم يتمتعون باحلصانات و ، وإمتيازات تجلس أوروبا و

 علو دورها. هو ما يعكس أمهية مركز احملكمة و ، والدول األعضاء كحد أدين

قد قامت احملكمة بتعديل الئحة إجراءاهتا  تستقل احملكمة بوضع الحتتها الداخلية وتنظيم اإلجراءات أمامها، و        
تفاقية من تعديالت كما أعطت لنإجراءات أمامها أكثر من مرة إلستيعاب ما أدخل على ميكانزم عمل أجهزة اإل

تتمثل السلطة املطلقة اليت تتمتع هبا احملكمة يف تنظيم  ، وتقاضنيالصيغة القضائية البحتة مراعية يف ذلك إقرار حقوق امل
 .(1127)اإلجراءات أمامها أفضل مظاهر ممارسة اإلستقالل بالنسبة للمحكمة

قد كانت من قبل وفقا للنظام  ( و17قد أصبحت احملكمة وفقا للربوتوكول احلادي عشر جهازا دائما ) املادة ل       
إمنا تنعقد  الذي وضعته لنإتفاقية هلا ليست جهازا دائما إال أن إنعاقادها ال يتوقف على دعوة من أي جهاز آخر و

 احملكمة كلما طرحت عليها إحدى القضايا وحسبما تقرر هي .
                                                           

 .290سابق، صالرجع املالدكتور مصطفى عبد الغفار،  (1121)
)1126( Anne Marie Nay ; Cadoux, Essais sur les Droits de l’homme en Europe, Librairie, Générale de 
droits et de jurisprudence ; Parais, p 62. 
)1127( Anne Marie Nay ; op cit, p 63. 
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بأغلبية ثلثي أعضائها أن  تتمثل احملكمة بالسلطة التأديبية بالنسبة ألعضائها إذ متتلك أن تقرر يف أي وقت و        
   من مث جيب أال يستمر يف شغل وظيفته  و ،أحد القضاة مل تعد تتوافر فيه الشروط اليت تتطلبها اإلتفاقية ملمارسة عمله

 .(1128)(21يتم اختيار بديل له) و

، كما تستقل بتعيني كبري ه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديدتستقل احملكمة أيضا بإنتخاب رئيسها واثنني نواب ل        
كتاهبا ونائبه حيث يتم إنتخابه من قبل احملكمة بعد أخذ رأي األمني العام جمللس أوروبا كما يقوم هذا األخري بتعني فريق 

 كمة بعد اإلتفاق مع رئيس احملكمة.العمل الذي يعاونه يف قلم كتاب احمل

   املراسالت  مراسالهتا باحلصانات واإلمتيازات اليت تكفل حرمه املقر و إضافة إىل ما سبق ، يتمتع مقر احملكمة و       
 متيازات بالقدر الذي يكون ذلكاال كما يتمتع قلم الكتاب باحملكمة باحلصانات و،  و غريها من وسائل اإلتصال الرمسية

 متكينا له من أداء مهمته بعيدا عن أي تأثري. متصال بعمله و

كما أن إختبار قضاة احملكمة من قبل اجلمعية اإلستشارية جمللس أوروبا يعد أفضل من أسلوب إختبار أعضاء        
رهم ميثلون يؤكد دورهم بإعتبا اللجنة ، إذ يضمن ذلك إستقالل هؤالء القضاة عن األجهزة السياسية جمللس أوروبا و

، مما يوجب أن يتم إختيارهم من قبل جهاز ميثل شعوب القارة العامة حلقوق اإلنسان يف القارة املصاحل األساسية
 .(1129)األوروبية

 لجنــة الخبــراء المستقليــن.-

معينني من  هي أحد أجهزة الرقابة على تطبيق امليثاق اإلجتماعي األورويب و تتشكل هذه اللجنة من سبعة أعضاء       
قبل جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا من بني قائمة من اخلرباء املستقلني ذوي اخلربة العالية يف املسائل اإلجتماعية الدولية 

 ال يتطلب امليثاق أي شروط خاصة أو إجراءات معينة إلنتخاهبم. تقرتحها الدول األعضاء ويعينون ملدة ستة سنوات و

قد عهد إىل هذه اللجنة بعمل  1775وكول سرتاسبورغ اإلضايف للميثاق اإلجتماعي األورويب لسنة كما أن بروت        
هو ما كان يقتضي أن يعيد هذا  و ،إصدار قرار بشأهنا قضائي يتمثل يف تلقي الشكاوي ضد الدول األطراف و حبثها و

وبا، باقي أجهزة تجلس أور  ألطراف يف امليثاق والربوتوكول تنظيم جلنة اخلرباء مبا يضمن إستقالل أعضائها عن الدول ا
بالرغم من أن هذه اللجنة  يتم تعيني أعضائها من قبل جلنة  ، إال أن الربوتوكول مل يفعل، وبكوهنا أصبحت جهازا قضائيا

                                                           
(1128)

 .291ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  
 .292ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  (1129)
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دول ، حبيث إن تقاريرها تتضمن العديد من أوجه النقد لل العمل قدرا كبريا من اإلستقالل، فإهنا أظهرت يفالوزراء
 (1130)األطراف يف امليثاق وتوجيهات لسلوكها يف تجال عملها.

 ضمانات اإلجراءات القضائية أمام األجهزة القضائية األوروبية.-1

ذلك  هنا يتعلق األمر مبجموعة من املتطلبات اإلجرائية اليت حتيط بالعمل وتسبغ عليه وصف العمل القضائي، و       
 الفصل يف دعاواهم ملا تقتضيه العدالة. أمينا وبتمثيل مصاحل املتقاضني متثال 

    ة حقوق اإلنسان إن عمل األجهزة لقضائية األوروبية وفقا للربوتوكول احلادي عشر لنإتفاقية األوروبية حلماي         
 نسان.ألغيت اللجنة األوروبية حلقوق اإل ، أصبح ينحصر يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية و

  إذ تقوم احملكمة بتلقي الشكاوي الفردية املقدمة من قبل إحدى جلان احملكمة اليت هلا أن تقرر باإلمجاع عدم        
 قرارها يف هذا الصدد هنائي على أن ذلك القرار جيب أن يكون مسببا. قبول أو شطب الشكوى دون حبث مكمل و

، فإنه حتال الشكوى إىل إحدى دوائر احملكمة ، كما أن الشكاوي يصدر قرار بعدم القبول أو الشطب إذا مل       
يف موضوعها  تقوم الدائرة بإصدار حكم يف مسألة قبول الشكوى و و ،ول حتال مباشرة إىل هذه الدوائراملقدمة من الد

 .(1131)كمة يف أحوال إستثنائية عكس ذلكعلى أن كال احلكمني جيب أن يصدر مستقال عن اآلخر مامل تقرر احمل

، كما تضع نفسها يف مساعدة تباشر حتقيقا يف موضوعها بنفسهاعندما تقرر احملكمة قبول الشكوى فإهنا         
، كما ميكن فصلت فيه األطراف بقصد الوصول لتسوية ودية فإن مل يتم الوصول لتلك التسوية تصدت ملوضوع النزاع و

رؤساء الدوائر وعدد من القضاة  نائبيه و ىل الدائرة الكربى للمحكمة اليت تتكون من رئيس احملكمة وأن حتال القضية إ
ذلك يف حالة إذ ما رأت إحدى الدوائر أن القضية تتعلق مبسألة  خيتارون وفقا لالئحة اإلجراءات الداخلية للمحكمة و

يرتتب عليه قرار يتعارض مع القرارات السابقة خطرية تتصل بتفسري اإلتفاقية أو بروتوكوالهتا أو كان حلها 
 .(1132)للمحكمة

إن قرارات كافة أجهزة احملكمة هنائية إال أن األحكام الصادرة من الدوائر جيوز الطعن فيها خالل ثالثة أشهر من        
 صدورها.

                                                           
 .292ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  (1111)

)1131( François Monconduit ; La Commission Européene Des Droit De L’homme : A, W, Sijthoff, 
Leyde, Paris, 1965, p 191. 

.129صسابق، الرجع املالدكتور جابر إبراهيم الراوي،  ( 1132( 
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آلية العمل القضائي يف إطار إن كان له الفصل يف إستبعاد دور جلنة الوزراء متاما من  إن هذا الربوتوكول و        
بالرغم من أنه يهدف إىل تبسيط اإلجراءات القضائية يف مواجهة تزايد عدد الطعون  يف املقابل و اإلتفاقية إال أنه و

ا سواء بإعالن عدم تنقية الطعون الواردة للمحكمة بإستبعاد عدد منه بإختزال دور اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان و
، إال أن التنظيم الذي تضمنه الربوتوكول جاء معقد كما أنه عهد إىل أجهزة احملكمة مبهام خترج عن نطاق قبوله أو شطيه

 .(1133)تقصي احلقائق فضال عن القيام بالتسوية الودية مجع املعلومات و ختصصها القضائي الدقيق مثل التحقيق و

مجع املعلومات ومعاونة  األفضل لو أبقى ذلك الربوتوكول على دور اللجنة األوروبية يف القيام بالتحقيقات و من        
 .(1134)احملكمة يف ذلك فضال عن مهمة القيام بالتسوية الودية مع تقليص صالحياهتا األخرى لصاحل احملكمــة

، فإهنا تقوم عدل للميثاق اإلجتماعي األورويبرتاسبورغ املأما عن عمل جلنة اخلرباء املستقلني وفقا لربوتوكول س        
يتمثل ذلك يف تلقي الشكاوي من املنظمات  بعمل شبه قضائي يف رقابتها على أحكام امليثاق اإلجتماعي األورويب و

 غري احلكومية بشأن اإلخالل بأي حق من احلقوق الواردة بامليثاق. الدولية و الوطنية احلكومية و

كما تقدم الشكوى كتابة إىل األمني العام جمللس أوروبا الذي يقوم بإعالهنا للدولة املعينة ونقلها إىل جلنة اخلرباء         
املستقلني و اليت تقوم بطلب معلومات ومالحظات من الدولة املعينة واملنظمة الشاكية فيما يتعلق بقبول الشكوى وإذا 

لدولة املدعي عليها واملنظمة الشاكية لتقدمي مالحظات ومعلومات ذات صلة أعلنت اللجنة قبول الشكوى تقوم بإعالن ا
 ميكن للدول األخرى األطراف يف امليثاق أن تقدم تعليقات هبذا الشأن. حول موضوع الشكوى و

مالحظات كما ميكن للجنة أيضا أثناء نظر الشكوى أن تنظم جلسات إستماع شفوية تسمع من خالهلا         
النتيجة  عقب إنتهاء اللجنة من حبثها تقوم بإعداد تقرير تصف فيه ما أتبع من إجراءات و ، ون خالل ممثليهماألطراف م

حيال  ما إذا كانت الدولة املعنية قد طبقت نصوص امليثاق بشكل مرض بصدد موضوع الشكوى و اليت مت توصل إليها و
 .(1135)طراف و اجلمعية الربملانيةالتقرير إىل جلنة الوزراء و املنظمة الشاكية و الدول األ

حرياته األساسية يبقى  بعد أن وضحنا ميكانيزم عمل األجهزة القضائية األوروبية يف تجال محاية حقوق اإلنسان و        
 اليت تتمثل فيما يلي: أن نشري إىل ضمانات اإلجراءات القضائية و

                                                           
)1133( Anne Marie Nay ; op cit, p 61. 

.291ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  ( 1134 (
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اليت تعد إحدى ضمانات العمل القضائي األساسية اليت تكفل حسن إدارة العدالة ومتكن  و ،علنية اإلجراءات-1
األفراد من مراقبة العمل القضائي بإضفاء نوع من الشفافية عليه، غري أن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان تباشر كافة 

ة أو باملداوالت إال أن نطاق السرية يف أعماهلا يف جلسات مغلقة سواء ما يتعلق يف ذلك باجللسات اخلاصة باملرافق
أعمال اللجنة يتقيد بالنسبة ألطراف النزاع الذين حيق ملمثليهم حضور أعمال اللجنة وجلساهتا وقد قيل يف تفسري سرية 

إن   يعيب ذلك التفسري أنه و ، و(1136)عمل اللجنة بأن ذلك من شأنه أن يسهل عملها بشأن الوصول لتسوية ودية 
 نسبة ملرحلة املفاوضات للوصول لتسوية ودية فإنه ال مربر له لدى قيام اللجنة حبث مسألة قبول الشكوى كان يصح بال

قبل إنعقاد إجراءات اخلصومة بإعالن الدولة املدعي عليها إىل إعالن عدم قبول  يعزر ذلك أن اللجنة ميكن أن تنتهي و و
هو ما كان يقتضي أن  ، والشاكي الطعن على هذا القرارلك دون أن مي ذلك دون معقب عليها يف ذلك و و ،الشكوى

كما أنه يؤخذ على أعمال اللجنة أيضا أن ،  ن العالنية اليت متكن من مراقبتهيباشر عمل اللجنة يف هذه املرحلة بنوع م
نة الوزراء بثبوت يقتصر النشر فقط على حالة إقرار جل الدول األطراف ال يتم نشرها و تقاريرها اليت ترسل للجنة الوزراء و

 (1137)عدم انصياع هذه األخرية ملا حددته جلنة الوزراء هلا من إجراءات ينبغي إتباعها. املخالفة يف حق الدولة املعنية و

اإلجراءات أمامها  ، قد حرصت على التأكيد على أنروبية حلقوق اإلنسان فإن احملكمةعلى خالف اللجنة األو         
، على أن اءات أمامها بشكل سرياحلاالت اإلستثنائية الىت ترى احملكمة أن تباشر اإلجر  ، فيما عداتتم بشكل علين

، وتعتمد احملكمة يف الغالب على املرافعات الشفوية أكثر من تبادل املذكرات يف ت احملكمة يف مجيع األحوال سريةمداوال
 .(1138)ثرة القضاياك حني أن اللجنة تعتمد على تبادل املذكرات بشكل أساسي لضيق الوقت و

كما حرصت أيضا اإلتفاقية وضمانا لشفافية العمل القضائي الذي تقوم به احملكمة أن تلزمها بتسبيب قراراهتا)         
، و إذا كان القرار الصادر ال ميثل إمجاع آراء قضاهتا جاز لكل قاض له رأي خمالف أن (1139)من اإلتفاقية( 51املادة 

 كمة.يلحق رأيه الفردي حبكم احمل

كما حرص الربوتوكول احلادي عشر لنإتفاقية أال يرتك مسألة العالنية لآلئحة الداخلية للمحكمة فنص صراحة         
سبيب قرارات عليها بل وقد أجاز كذلك اإلطالع على مستندات احملكمة لدى قلم كتاهبا، كما أوجب الربوتوكول أيضا ت

ما يعاب على  ، وةإجراءات التسوية الودية من العالنية إذ أوجب أن تكون سري، كما أستثىن مرحلة (17احملكمة )املادة 
                                                           

)1136 ( Anne Marie Nay ; op cit, p 61 
(1117)

وىل، خري الدين عبد اللطيف، اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان و دورها يف محاية احلقوق و احلريات األساسية لألفراد و اجلماعات، الطبعة األ الدكتور  
 ,112، ص1771اهليئة املصرية العامة للكتاب،  مصر سنة 

)1138( François Monconduit, Op cit, p 195. 
)
األوروبية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. من اإلتفاقية 51ملادة ا  1139(
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من مث كان يتعني أال يتاح اخلروح  ، و تبيح اخلروج على مبدأ العالنيةهذا الربوتوكول أنه مل حيدد الظروف اإلستثنائية اليت
 عليها دون ضابط و أال تكون سلطة احملكمة يف هذا اجملال مطلقة.

ما عن أعمال جلنة اخلرباء املستقلني يف إطار امليثاق اإلجتماعي األورويب وفقا لربوتوكول سرتاسبورغ مل يرد أي أ        
شئ هبذا الربوتوكول يتعلق مبسألة عالنية اإلجراءات أمامها تاركا األمر لالئحتها الداخلية إال أن الربوتوكول أجاز للجنة 

 .(1140)ة تسمع من خالهلا األطراف عن طريق ممثليهمأثناء نظر الشكوى أن تنظم حماكمة شفوي

الذي يعد أحد أهم عوامل األمن القانوين و أهم ضمانات العمل القضائي اليت تكفل أن  و ،تعدد درجات التقاضي-2
يكون حمصلته هي عنوان احلقيقة بإتاحة الفرصة أمام تصويب ما شابه من أخطاء إن وجد إال أن العمل القضائي الدويل 

 يعرف تعدد درجات التقاضي إال نادرا.مل 

الدويل تتكامالن لتحقيق  إن كانت الضمانات القضائية على املستويني الوطين و ما ينبغي اإلشارة إليه هنا أنه و        
ال متلك  محاية فعالة حلقوق اإلنسان إال أن األجهزة القضائية الدولية ال تعد جهة طعن على أعمال القضاة الوطين و

اقبة ما قد يقع فيه هذا القضاء من أخطاء يف الواقع أو القانون، وهو ما حرص قضاء سرتاسبورغ على تأكيده أكثر من مر 
، بل أنه حىت وإن كان الطعن موجها ضد عمل منسوب إىل السلطة القضائية الوطنية فإن قضاء سرتاسبورغ ال (1141)مرة

حبثه فقط على مدى توافر الضمانات القضائية اليت تتطلبها  يراقب ما وقع فيه هذا القضاء من أخطاء و إمنا ينصب
قراراهتا هنائية ال جيوز الطعن عليها بأي  مجيع أعمال اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان و اإلتفاقية يف القضاء الوطين و

و عدم قبوهلا أو يستوي يف ذلك قرارها بإعالن قبول الشكوى أ ، ولطعن سواء كان عاديا أو غري عاديطريق من طرق ا
إنصرفت بعد ذلك إىل حبث موضوعها  قرار شطب الشكوى على أنه جيوز للجنة إذا انتهت إىل اعالن قبول الشكوى و

مل تنتبه اللجنة أن تصدر  إذا تبني هلا فيما بعد أن هناك سببا من أسباب عدم قبول الشكوى قد وجد أو كان موجودا و
على أنه إذا كانت الشكوى قد أحليت للمحكمة فإن القول  ،(1142)بية ثلثي أعضائهاذلك بأغل تجددا قرار بعدم قبوهلا و

قبول ، فإذا أعلنت اللجنة عدم ا وميكن أن ختالف اللجنة يف ذلكيف مسألة قبول الشكوى أو عدم قبوهلا يكون هل
 .(1143)ا يربر ذلك، فإن ذلك ال مينع احملكمة من اإلستمرار يف نظرها اذا رأت مالشكوى إعماال للحكم السابق

                                                           
. 292ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  ( 1140(  

)1141( CEDH, Affaire Soering, Arrét du 7/7/1989 No, 161/85 La Convention Européenne des droits de 
l’homme, commentaire op cit, p135.  
)1142(  CEDH, Requete No462/59, décision du 7/7/1959 ACEDH, 58/1559, p 382. 
)1143( Anne Marie Nay ; op cit, p 31 
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إذا كان من املنطقي أال يقبل الطعن على قرار اللجنة بقبول الشكوى بإعتباره ليس قرارا منهجيا للخصومة ، فإنه         
يف املقابل يبدو من املستغرب عدم جواز الطعن على قرارها الصادر بعدم قبول الشكوى لكونه حيول دون اإلستمرار يف 

أهنا مل تكن قد أحيلت للمحكمة سيما وأن الشاكي لن يتمكن من تقدمي شكوى أخرى بذات متابعة الشكوى طاملا 
املضمون إذ أن ذلك يعد من أسباب قبول الشكوى أمام اللجنة  كما أنه ليس من املستساغ أيضا إتاحة الفرصة أمام 

بالرغم من أنه سبق إعالن يف أي وقت دومنا ضابط حيكم ذلك أن تعاود اإلعالن عن عدم قبول الشكوى  اللجنة و
ال تعد  قبوهلا إذ أن قرار قبول الشكوى هو قرار قضائي يتعني أن حيظى باحلجية حتقيقا لنإستقرار املراكز القانونية و

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بالنسبة للجنة األوربية درجة أعلى من درجات التقاضي فال متلك مراجعة أعمال اللجنة 
شاهبا من أخطاء ويبقى لكال اجلهازين إستقالله و إن كان ذلك ال مينع من التعاون بينهما حيث متثل  أو تصويب ما
ينقل هذا املندوب وجهة نظر اللجنة للمحكمة كما تقوم اللجنة  و ،ها أمام احملكمة لدى نظر القضايااللجنة مبندوبي

 (1144)ية تقدمي مقرتحات.مبعاونة احملكمة بإمدادها مبا هلا من معلومات فضال عن إمكان

أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هي األخرى هنائية ال جيوز الطعن فيها إال أنه ميكن طلب إعادة النظر          
ينبغي تقدمي  ، ون شأهنا التأثري على حكم احملكمةيف احلكم يف حالة ظهور وقائع جديدة مل تكن معلومة من قبل م

ة أشهر من تاريخ العلم هبذه الوقائع بشرط أال تكون هذه الوقائع معلومة من مقدم طلب طلب املراجعة خالل ست
 املراجعة أو من احملكمة نفسها قبل صدور احلكم، كما أنه ميكن أيضا أن يقدم طلب لتفسري أحكام احملكمة.

كمة األوربية حلقوق اإلنسان يف غري أن هناك تعديال أدخله الربوتوكول احلادي عشر لنإتفاقية على أحكام احمل        
 ذلك بالشروط التالية: هذا الصدد إذ أجاز الطعن يف األحكام الصادرة من دوائر احملكمة أمام الدائرة الكربى و

 أن يوجه الطعن يف خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور احلكم املطعون فيه. -
 أال يكون الطاعن قد أعلن قبل ذلك إرتضاده هبذا احلكم. -
 حيدد الربوتوكول ماهية هذه احلاالت اإلستثنائية اليت تتيح الطعن يف مل ون ذلك يف احلاالت اإلستثنائية وأن يك -

أحكام دوائر احملكمة، كما أنه ليس من املقبول ترك مسألة على هذه الدرجة من األمهية لالئحة إجراءات 
 من اإلتفاقية معدلة بالربوتوكول(. 12/1ملادة احملكمة إذ أهنا تتعلق بنهائية أو عدم هنائية أحكام احملكمة ) ا

بروتوكوالهتا أو تفسريها أو  أن تكون القضية املطعون يف حكمها تتعلق مبسألة خطرية تتصل بتطبيق اإلتفاقية و -
 أي مسألة أخرى خطرية ترى احملكمة أهنا تربر ذلك.

                                                           
)1144( François Monconduit, Op cit, p 161. 
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قي أعمال أجهزة احملكمة األخرى، فال جيوز الطعن بإستثناء األحكام الصادرة من الدوائر ال جيوز الطعن يف با        
، كما أنه ال جيوز الطعن ول أحد الشكاوي الفردية أو شطبهاعلى القرارات الصادرة من جلان احملكمة املتضمنة عدم قب

 .(1145)على األحكام الصادرة من الدائرة الكربى للمحكمة

فاعلية هو أن تكون حمصلة هذا العمل وهو احلكم نافذا، إذ بدون أكثرها  فأهم ضمانات العمل القضائي و التنفيــذ:-1
سواء يف  ذلك يفقد العمل القضائي أمهيته ويصبح ال فائدة منه واجلهاز الوحيد الذي ميلك إصدار أحكام واجبة التنفيذ

 حلقوق اإلنسانو احملكمة األوروبية ورويب إطار اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو امليثاق اإلجتماعي األ
(1146)

. 

 الضمانات الموضوعية للعمل القضائي : -ب  

تتصل هذه الطائفة من الضمانات مبجموعة احلقوق اليت يتمتع هبا املتقاضون أمام القضاء و اليت يف ذات الوقت         
، أمام األفراد متاحاطلب يف مرحلة أوىل أن يكون ضمانات تكفل أن حيمى هذا القضاء حقوقهم و حرياهتم و هو ما يت

، و يف مرحلة ثانية جيب أن يقف هؤالء أمام ذلك القضاء على قدم ذلك القضاء إذا ما أنتهكت حقوقهماللجوء ل
 املساواة مع خصومهم .

 اللجوء لألجهزة القضائية األوروبية لحقوق اإلنسان : -1-ب-

أن يكون من املمكن للكافة اللجوء لذلك القضاء طلبا  تتطلب احلماية القضائية الدولية الفعالة حلقوق اإلنسان        
لالنتصاف إزاء أي انتهاك مدعى له هلذه احلقوق من الدولة املسؤولة عن ذلك على أن ذلك األمر و مدى حتققه بشكل  

 كامل حتدده عدة عوامل و هي :

يتعلق بأشخاص أطراف النزاع  : و يتحدد إختصاص هذه األجهزة من عدة زوايا منها ما اختصاص األجهزة القضائية-
 .أو مبوضوعه كما يتحدد اإلختصاص أيضا زمانيا و مكانيا 

 : فاالختصاص الشخصي -

 يتحدد يف ذاته من جهتني األوىل تتعلق باملدعى و هو الشاكي أما الثانية فتعلق باملدعى عليها و هي الدولة.        

 

                                                           
)1145( Anne Marie Nay ; op cit, p 31. 

.221ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد    )1146(
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 الشاكي أو المدعي: األولى:

        أو الطلبات الفردية  نوعني من الشكاوىبفحص هذا الصدد،  اإلنسان يفة حلقوق األوروبي ختتص احملكمة       
 :على النحو التايل( 1147)الدولية و

إن احلق يف تقدميها مكفول ألي شخص طبيعي أو منظمة غري حكومية أو تجموعة من األفراد  الشكاوى الفردية :
، و على هذا فإن اإلتفاقية األوروبية ال تقصر هذه احلق كفلتها اإلتفاقية  من احلقوق اليتتدعى أهنا ضحية إنتهاك حق 

، بل و لو كانوا عدميي اجلنسية حق اللجوء اف فقط فللكافة أيا كانت جنسيتهمعلى من ينتمون جبنسيتهم للدول االطر 
يعد إنتصارا كبري حلقوق اإلنسان يف  ، و هو مالواردة هبا لكافة البشرية بأسرهاللقضاء األورويب، فاإلتفاقية متد احلماية ا

 .(1148)تجال احلماية القانونية هلا 

       أن يكون ضحية إنتهاك حاصل حلقوقه من قبل الدول األطراف يشرتط يف الشاكي وفقا لنإتفاقية على أنه        
اإلعتداء على  ر الناتج عنو املفرتض يف الضحية وفقا لنإتفاقية هو أن ذلك الوصف ينطبق على الفرد الواقع عليه الضر 

، فال خيتص ذلك القضاء بشكوى مقدمة من شخص ضد إنتهاك كان أجنبيا عنه و مل يصب منه أحد حقوقه الشخصية
 .(1149)بضرر مباشر 

إن قضاء سرتاسبوغ يسمح بتقدمي الشكوى من أحد أقرباء الضحية أو من شخص ميثله حني يوجد يف موقف         
، فقد أعلنت إختصاصها بنظر شكوى تقدمت هبا أم ادعت أن ابنها املقبوض عليه شكواه بنفسهتعذر عليه فيه تقدمي ي

ال يتمتع برعاية طبية مناسبة حلالته داخل السجن و ذلك لكون الضحية املباشرة يف وضع يتعذر عليه فيه التقدم بشكواه 
 .(1150)بنفسه 

، و هو ميتد ليشمل الضحية غري املباشرة مفهوم الضحيةكما أن قضاء سرتاسبورغ وسع من اختصاصه و قرر أن         
، أو من يكون له مباشر على حق شخصي له ذلك الشخص الذي تصيبه املخالفة بضرر حىت و لو مل تكن واقعة بشكل

                                                           
مصر سنة الدكتور عبد اهلل حممد اهلواري، احملكمة األوروبية اجلديدة حلقوق اإلنسان، الطبعه األوىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية  (1117)

 .22،ص2007
)1148( Anne Marie Nay ; op cit, p 11 
)1149( Anne Marie Nay ; op cit, p 11 
)1150( François Monconduit, Op cit, p215. 
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و يف هذه احلالة األخرية فإن الشاكي ال يتصرف من منطلق حق شخصي  ،مصلحة شخصية مشروعة يف إهناء املخالفة
 .(1151)و بغرض الدفاع عن الشرعيةبقدر ما ه

من اإلتفاقية جيوز ألي طرف متعاقد أساسي أن حييل إىل  22وفقا للمادة  الشكاوى المقدمة من الدول األطراف:
 ، (1152)احملكمة أي خمالفة مزعومة ألحكام اإلتفاقية و الربوتوكوالت اخلاصة هبا من قبل أي طرف متعاقد أساسي آخر

القضاء األورويب هنا خيرج عن القواعد العامة اليت تنظم إختصاص القضاء الدويل ، و كذا فإن إختصاص و بذلك 
، فال يشرتط أن تكون الدولة الشاكية قد أصاهبا ضررا مباشرا  ماية الدبلوماسيةالقواعد العامة للمسؤولية الدولية و احل

ن يكون األشخاص الواقع اإلنتهاك على حقوقهم أوغري مباشرمن جراء اإلنتهاك املدعي به لنإتفاقية كما ال يشرتط أ
فألي دولة أن تتقدم بشكواها دائما دومنا حاجة إىل اثبات وجود أي صلة بينها وبني اإلخالل  ،ينتمون إليها جبنسيتهم

 .(1153)احلاصل لنصوص اإلتفاقية

بأن مرده الفلسفة اخلاصة لنإتفاقية  ،قد فسرت اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان هذا اخلروج على القواعد التقليدية        
التزامات متبادلة على عاتق األطراف هلدف خدمة مصاحلهم الوطنية  إذ ليس من شأن هذه األخرية وضع حقوق و

وفقا محاية تراثهم املشرتك  و إمنا هتدف إىل خدمة املثاليات اليت يتطلبها النظام العام يف الدول احلرة الدميقراطية و ،البحتة
إمنا تطرح أمام اللجنة مسألة  ، فالدولة اليت ترفع طعنا ال تقوم بذلك محاية حلقوقها اخلاصة واحلرية وسيادة القانون لقيم

تتعلق بالنظام العام األورويب، ولذلك فإن اإلتفاقية تضع نظاما مجاعيا حلماية احلقوق الواردة هلا، فاحلرية لكل فرد هي 
 .(1154)مسؤولية اجلميع

   أما يف إطار امليثاق اإلجتماعي األورويب فإن حق الشكوى مقصور على املنظمات الدولية و الوطنية احلكومية         
مستبعدا بذلك كال من الدول و األفراد من التقدم بشكاوى و لذا فقد ، (1155)غري احلكومية اليت حددها امليثاق و

                                                           

.222الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص    )1151(  
. 90الدكتور عبد اهلل حممد اهلواري، املرجع السابق، ص  ( 1152(  
.117الدكتور خري الدين عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  ( 1153(  

)1154( Anne Marie Nay ; op cit, p 97 
 هي:املنظمات اليت حبق هلا التقدم بتلك الشكاوى  (1111)

 من امليثاق( . 29/2املنظمات الدولية للمستخدمني و إحتادات التجارة ) م -
 . املنظمات غري احلكومة الدولية اليت هلا وضع إستشاري أمام تجلس أوروبا و أدرجت يف القائمة اخلاصة هبذا الغرض من قبل اللجنة احلكومة-
، كما يسرتط يف كافة املنظمات السابقة أن يكون شكوىالالوطين للدولة املوجهة ضدها نظام املنظمات الوطنية للمستخدمني و إحتادات التجارة من خالل ال-

 من الربوتوكول(، املرجع السابق. 02إختصاصها  متصال بالشكوى املقدمة منها ) املادة 
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وصف ال مينع أن يكون منشأ الشكوى حالة ، إال أن ذلك اله الشكاوى بوصف الشكاوى اجلماعيةوصفت هذ
 . (1156)فردية

 الثانية:الدولة المدعى عليها:

يشرتط لكي ينعقد اإلختصاص لقضاء اإلتفاقية األوروبية أن تكون الشكوى موجهة ضد دولة  طرف يف         
مرات عديدة عدم إختصاصها عليه فقد أعلنت اللجنة يف  اإلتفاقيــة وأن يكون العمل موضوع اإلنتهاك منسوبا إليها ،و

بنظر شكاوي موجهة ضد أفراد أو منظمات غري حكومية أو دول ليست طرفا يف اإلتفاقية األوروبية أو مل تصدق 
 .(1157)عليها

قد كانت اإلتفاقية تتطلب عالوة على ذلك  وبالنسبة للشكاوي الفردية فقط أن تكون الدولة املدعي عليها قد ل        
ادي عشر من تعديل إختصاص اللجنة بنظر هذا النوع  من الشكاوي إال أنه وفقا ملا أدخله الربوتوكول احلأعلنت قبول 
يكفي أن تكون الدولة طرفا يف اإلتفاقية حىت ختتص احملكمة بنظر الشكوى  ، مل يعد هذا الشرط متطلبا وعلى اإلتفاقية

 املقدمة ضدها.

اإلتفاقية األوروبية خمتصا بالنسبة للدولة املدعي عليها أن يكون اإلنتهاك احلاصل كما يشرتط حىت يكون قضاة         
، وعلى ذلك فقد رفضت طعنا موجها إىل حكم طات الدولة اليت تسأل عن أعماهلالنإتفاقية منسوبا إىل إحدى سل

حلكومة األملانية على أقليم هذه ا صادر من حمكمة  التصحيح العليا اليت أنشئت مبوجب إتفاقية بني احلكومة األمريكية و
قرارهتا خترج عن والية السلطات األملانية  األخرية يف منطقة اإلحتالل األمريكي ألملانيا اإلحتادية بإعتبار أن تلك احملكمة و

 هذه ال ينال من ذلك أن القانون األملاين تبين و ،ا للرقابة اليت وضعتها اإلتفاقيةأهنا حمكمة دولية ال ختضع أحكامه و
أشارت اللجنة يف هذا الصدد إىل حكم حمكمة  اإلتفاقية بتشريع إذا أن ذلك ال ينفي عن احملكمة الصفة الدولية و

حيث نفت احملكمة مسؤولية احلكومة املصرية عن أحكام  1722التحكيم املصرية األمريكية املختلطة يف قضية سامل سنة 
بأي حال لسلطة احلكومة املصرية بل ال متلك هذه األخرية تعديل  احملاكم املختلطة لكون هذه األخرية ال ختضع

 .(1158)قوانينها

قد ينتقد البعض موقف اللجنة يف هذا الصدد لكونه يعطي األولوية لذلك القضاء على قضاء اإلتفاقية يف حني         
أن هذه األخرية تفضل يف التطبيق على مجيع االتفاقيات األخرى اليت ينضم هلا الدول األطراف، كما أن موقف اللجنة 

                                                           
.151الدكتور خري الدين عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  ( 1156( 
من األتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. 12املادة  ( 1157( 

)1158( C E D H, Affaire Autriche C.Italie Ne 788/60 François Mon conduit, O p cit. 
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وص اإلتفاقية بدعوى أن ذلك يعد تطبيقا حلكم دويل ، بالتحلل من نصلمحاكم الوطنية يف الدول األطرافيسمح ل
        .(1159)صادر من حمكمة دولية و هو ما يعد خمالفا لنإتفاقية

غري أن هناك من يؤيد هذا املوقف على أساس أن نصوص االتفاقية ال تستوعب إمكان توجيه الطعون ضد         
األطراف بشكل مباشر، و إن كان ميكن الطعن على ما أعمال صادرة من جهات دولية ال ختضع الختصاص الدول 

، إذ كيف نسأل أن القول بغري ذلك مناف للعدالة تقوم به السلطات الوطنية يف الدول املعنية تنفيذا هلذه األعمال كما
يف حكم ، إال أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قررت دا عن أي رقابة أو تدخل من قبلهاالدولة عن أعمال تتم بعي

حديث هلا بأهنا ختتص بنظر الشكوى اليت تنصب على اإلعتداء على أحد احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية من قبل 
الدولة من قبل دولة طرف يف   دولة ليست طرفا فيها إذا كانت تلك اإلعتداءات ناجتة عن تسليم أحد األفراد هلذه

ة هي أثر مباشر لقرار التسليم و ذلك بالرغم من أن االتفاقية ال حتظر االتفاقية و ذلك إذا كانت اإلنتهاكات احلاصل
التسليم كقاعدة عامة و أساس قبول االختصاص يف هذا العدد أن الدولة املعنية تسأل عن هذه املخالفات كأثر مباشر 

 .(1160)للتسليم إذا كان هناك ما حيمل على اإلعتقاد حبصول هذه املخالفات 

ر امليثاق اإلجتماعي األورويب فال خيتل احلال عن االتفاقية سوى يف أنه يشرتط قبول إختصاص جلنة أما يف إطا        
 ،(1161)من بروتوكول سرتاسبورغ(  2املادة اخلرباء املستقبلني بنظر الشكاوى املقدمة من املنظمات الوطنية غري احلكومية )

    و فيما عدا ذلك فإنه ال يشرتط صدور إعالن خاص بقبول اختصاص اللجنة بالنسبة لباقي أنواع الشكاوى. 
  :الموضوعياالختصاص 

يتحدد االختصاص املوضوعي لقضاء سرتاسبورغ باحلقوق و احلريات اليت تضمنتها االتفاقية األوروبية حلماية         
فإذا كانت الشكوى املقدمة ليست منصبة على انتهاك أحد هذه احلقوق أو  ،حقوق االنسان و حرياته األساسية

 .(1162)هو ما حرص هذا القضاء على إرسائه و العمل به منذ بداية عهده فإن قضاء االتفاقية ال خيتص هبا و ،احلريات

      يذهب البعض إىل التفرقة بني حدود االختصاص املوضوعي لقضاء االتفاقية فيما يتعلق بالشكاوى الفردية         
و الشكاوى املقدمة من الدول، إذ بالنسبة للطائفة األوىل من الشكاوى يتحدد االختصاص حبالة حدوث انتهاك مدعى 

صص هلا املواد من األوىل اىل الثامنة عشرة فضال عما ورد يف و املخ ،به لقائمة احلقوق و احلريات الواردة باالتفاقية

                                                           
)1159(

 François Monconduit, Op cit, p215. 
.212الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1160( 
سرتاسبورغ، املرجع السابق.بروتوكول (  1161( 

)1162( François Monconduit, op cit, pp.195.1969. 
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الربوتوكوالت املكملة لالتفاقية، يف حني ميتدد بالنسبة للطائفة الثانية إىل أي إخالل من جانب الدولة املدعى عليها 
   (1163).لسائر االلتزامات الواردة باالتفاقية

املتعلق باختالف االختصاص املوضوعي لقضاء االتفاقية بني طائفيت غري أن البعض ال يتفق مع هذا الرأي و         
، إال أن ذلك ليس مؤداه الرقابة القضائية على اإلتفاقية الشكاوى و هو ما أقره الربوتوكول احلادي عشر املعدل آللية

اقية إذا أخلت الدولة حتديد اختصاص قضاء االتفاقية حتديدا صارما يف اطار قائمة احلقوق و احلريات الواردة باالتف
و مثال ذلك إذا امتنعت الدولة املدعى عليها عن تنفيذا  ،املدعى عليها بأحد التزاماهتا اليت تتعلق حبق من حقوق الطاعن

، وهو ما باشرت عليه هذه احملكمة نفذته بشكل غري متفق مع مضمونه أوكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حكم احمل
 .(1164)و إذ كان بشكل غري مباشر بالفعل نوعا من الرقابة 

على يتحدد االختصاص املوضوعي لقضاء االتفاقية مرة أخرى عن طريق التحفظات اليت تبديها الدول األطراف         
حفظ على ، و إذا كانت االتفاقية ال تقبل حتفظا عاما على نصوصها فإهنا ترتك اجملال للتاالتفاقية لدى التصديق عليها

نصوصها يف حالة إذا ما تعارض مع األنظمة القانونية السارية داخل الدولة لدى االنضمام إىل االتفاقية أكثر من  أونص 
على أن االتفاقية حتظر يف بعض األحيان  ،على أنه جيب أن توضح الدولة يف حتفظها النص القانوين سبب التحفظ

ل السادس لنإتفاقية املتضمن إلغاء عقوبة التحفظ على نص أو أكثر من نصوصها و مثال ذلك ما حظره الربوتوكو 
و تطبق بصدد التحفظات الواردة على نصوص االتفاقية القواعد العامة  ،االعدام من التحفظ على أي نص من نصوصه

الواردة باتفاقية فينا لقانون املعاهدات من حيث إجازة التحفظ بشرط عدم تعارضه مع موضوع املعاهدة و الغرض 
                                         (1165).منها

قد حتفظت النرويح على نص املادة التاسعة من اإلتفاقية املتعلقة باحلرية الدينية لتعارضه مع دستورها الذي حيظر         
كما حتفظت النمسا على نص املادتني اخلامسة و السادسة من   ،(1166)على إقليمها "jsuites "اإلعرتاف جبماعة 

                                                           
)1163(

  CEDH, affaire Soering, arrêt du 7/7/1989 no 161/85 la convention Européenne des droits de 
l’homme, commentaire Op, cit, pp.135.141-  
 

 )1164 .271ص سابق،الرجع امل الغفار،لدكتور مصطفى عبد ا (
)1165( CEDH, requite no.462/59, decision du 7/7/1959 ACEDH 58/1559 pp.382.386 

)1166(
 Anne Marrie, op cit, pp.36 et sui 
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و املتعلق  1727االتفاقية و ذلك فقط يف احلدود اليت تتعارض فيها هاتان املادتان مع القانون اإلحتادي الدستوري لسنة 
 .(1167)باحملاكمات اجلنائية و إجراءاهتا 

تطبقا هلذه التحفظات فقد أعلنت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان عدم اختصاصها بنظر العديد من الطعون         
 . (1168)املوجهة ضد النمسا ألهنا إنصبت على نص املادة السادسة يف حدود حتفظ النمسا عليها

صــــــراحة فقــــــد أعطــــــى قضــــــاء سرتاســــــبورغ لنفســــــه احلــــــق يف بــــــالرغم مــــــن أن االتفاقيــــــة ال تعطيــــــه هــــــذه الصــــــالحية         
ــــــص مــــــن نصوصــــــها وفقــــــا للمعــــــايري الســــــ ــــــى ن ــــــواردة عل ــــــة مــــــدى شــــــرعية حتفــــــظ مــــــن التحفظــــــات ال ابقة اي مــــــدى مراقب

ـــــــا و أعلـــــــن اختصاصـــــــه بنظـــــــر  ـــــــإذا انتهـــــــى إىل عـــــــدم شـــــــرعية طرحـــــــه جانب ـــــــة ف تعارضـــــــه مـــــــع موضـــــــوع و غـــــــرض االتفاقي
 .(1169)الدعوى 

إذا كــــــان اختصــــــاص قضــــــاء االتفاقيــــــة األوروبيــــــة قــــــد حتــــــدد بدقــــــة عــــــن طريــــــق نصــــــوص االتفاقيــــــة و بروتوكوالهتــــــا         
 أبــــــدهتا الــــــدول األطــــــراف عليهمــــــا، إال ان ذلــــــك القضــــــاء قــــــد اإلضــــــافية و املعدلــــــة ،وكــــــذا عــــــن طريــــــق التحفظــــــات الــــــيت

ـــــــث ـــــــة حبي ـــــــة املوضـــــــوعية وفقـــــــا لنإتفاقي ـــــــدى تفســـــــريه إلختصاصـــــــه مـــــــن الناحي ـــــــه إىل  انـــــــتهج منهجـــــــا موســـــــعا ل مـــــــد محايت
حقـــــوق مل تـــــرد صـــــراحة يف اإلتفاقيـــــة وإمنـــــا الغـــــىن عنهـــــا مـــــن أجـــــل كفالـــــة احلقـــــوق األخـــــرى الـــــواردة هبـــــا، مـــــن ذلـــــك مـــــا 

 .(1170)ت إجرائية وحقوق موضوعية يتطلبها مبدأ احملاكمة العادلة الواردها لنإتفاقيةأقره من ضمانا

خمالفـــــــــات حاصـــــــــلة لنصـــــــــوص  كمـــــــــا أعطـــــــــى قضـــــــــاء سرتاســـــــــبورغ لنفســـــــــه احلـــــــــق يف التصـــــــــدي إلنتهاكـــــــــات و        
 .(1171)إمنا كشف عنها حبث وقائعها اإلتفاقية برغم كوهنا غري واردة بالشكوى املقدمة و

ــــــــة أمــــــــا يف         ــــــــة اخلــــــــرباء املســــــــتقلني يتحــــــــدد مــــــــن الناحي ــــــــإن إختصــــــــاص جلن ــــــــاق اإلجتمــــــــاعي األورويب ف إطــــــــار امليث
ذلـــــك أن امليثـــــاق علـــــى خـــــالف  ،لدولـــــة صـــــراحةاملوضـــــوعية بضـــــرورة أن يكـــــون موضـــــوع الشـــــكوى متصـــــال بـــــنص قبلتـــــه ا

بـــــــاحلقوق الـــــــيت تلتــــــــزم  اإلتفاقيـــــــة األوروبيـــــــة يتـــــــيح لألطـــــــراف إمكانيـــــــة القبـــــــول اجلزئـــــــي للنصـــــــوص الـــــــواردة بـــــــه املتعلقـــــــة

                                                           
)1167(

 François Monconduit, op, cit ; p161 

.272ص سابق،الرجع امل الغفار،لدكتور مصطفى عبد ا ( 1168(  
)1169( CEDH, Affaire Lawlesse, Requte No, 332/57 du 30/08/1985.  
)1170(CEDH, Affaire Guzzardi C, Italie, Rapport de la Commission du 07/11/01989, Arret de la cour 
du 06/11/1960 Etienne picard, p 599.   
)1171( Anne Marrie, op cit, p 99. 
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ــــــه الدولــــــة املعنيــــــة ال ختــــــتص جلنــــــة اخلــــــرباء موضــــــوعيا بنظــــــر  بكفالتهــــــا للمــــــواطنني و مــــــن مث فإنــــــه خــــــارج إطــــــار مــــــا قبلت
 .(1172)الشكوى

 اإلختصاص الزمني:-

حرياتــــــــه األساســـــــية هـــــــو ســــــــرياهنا يف  إذا كـــــــان الوضـــــــع احلــــــــايل لنإتفاقيـــــــة األوربيـــــــة حلمايــــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان و        
إعــــــــالن هــــــــؤالء قبــــــــول إختصــــــــاص أجهزهتــــــــا القضــــــــائية بنظــــــــر  و ،ســــــــائر الــــــــدول األعضــــــــاء يف تجلــــــــس أوروبــــــــامواجهــــــــة 

فــــــإن حبــــــث مســــــألة اإلختصــــــاص الــــــزمين هلــــــذه األجهــــــزة تتجــــــاوز أمهيتــــــه تجــــــرد  ،الطعــــــون املقدمــــــة ضــــــدهم الشــــــكاوي و
األمـــــر الـــــذي  ،األوروبيـــــة هـــــي األكثـــــر تطـــــورا بـــــني ســـــائر آليـــــات حقـــــوق اإلنســـــان ذلـــــك أن اإلتفاقيـــــة ،التارخييـــــةالدراســـــة 

ــــــة و ــــــرة الربوتوكــــــوالت املعدل ــــــب حبــــــث إختصــــــاص قضــــــاء  سرتاســــــب املضــــــيفة هلــــــا و يعكســــــه كث ــــــا هــــــو مــــــا يتطل ورغ  زمين
ورغ مل تتضـــــــمن اإلتفاقيـــــــة األوربيـــــــة قواعـــــــد حمـــــــددة يف هـــــــذا الصـــــــدد إال أن قضـــــــاء سرتاســـــــب و، بـــــــالطعون الناشـــــــئة عنهـــــــا

ــــــة  تصــــــدى لبحــــــث هــــــذه املســــــألة و ــــــيت تقضــــــي بعــــــدم رجعي ــــــدويل ال أقــــــر بشــــــأهنا القاعــــــدة العامــــــة املقــــــررة يف القــــــانون ال
حلقــــــوق اإلنســـــان منـــــذ البدايــــــة عـــــدم إختصاصــــــها  اللجنــــــة األوروبيـــــةبالتــــــايل فقـــــد أعلنـــــت  و ،اإلتفاقيـــــات املعاهـــــدات و

ــــــل ســــــريان  ــــــة قب ــــــائع حادث ــــــى وق ــــــةبنظــــــر الطعــــــون املنصــــــبة عل ــــــة اإلتفاقي ــــــدول املعين ــــــد مــــــا إذا  بالنســــــبة لل ــــــى أن حتدي ، عل
كانـــــــت الوقـــــــائع ســـــــابقة أو الحقـــــــة علـــــــى بســـــــريان اإلتفاقيـــــــة قـــــــد يصـــــــادفه بعـــــــض الصـــــــعوبة ومـــــــرد تلـــــــك الصـــــــعوبة أن 

هــــــي حالـــــــة  الطعــــــن قــــــد ينصــــــب علــــــى انتهاكــــــات حاصــــــلة قبــــــل ســــــريان اإلتفاقيــــــة  وإمتــــــدت إىل مــــــا بعــــــد ســــــرياهنا و
اللجنــــــة بصــــــدد هــــــذه احلالــــــة أن اســــــتمرار الوضــــــع الــــــذي يشــــــكل خمالفــــــة ملــــــا بعــــــد املخالفــــــات  املســــــتمرة ، وقــــــد قــــــررت 

يف  و ،لوكــــــان منشــــــؤه قــــــرار أو حكــــــم ســــــابق علــــــى ســــــريان اإلتفاقيــــــة ســــــريان اإلتفاقيــــــة يــــــؤدي إلنعقــــــاد إختصاصــــــها  و
ـــــة تنقســـــم القضـــــية إىل  جـــــزئني ففـــــي أوهلمـــــا ـــــة ال يســـــ و ،هـــــذه احلال تطيع بالنســـــبة للوضـــــع الســـــابق علـــــى ســـــريان اإلتفاقي

ـــــة املـــــدعي عليهـــــا أمـــــا بعـــــد  ـــــيس (1173)ينشـــــأ لـــــه هـــــذا احلـــــقســـــرياهنا فإنـــــه الضـــــحية أن يـــــدعي بـــــأي حقـــــوق قبـــــل الدول ، ل
هـــــذا فحســـــب بـــــل إن ســـــلطة اللجنـــــة يف مراقبـــــة مـــــدى توافـــــق القـــــوانني الصـــــادرة يف الـــــدول األطـــــراف مـــــع اإلتفاقيـــــة ميتـــــد 

 .(1174)ارية بعد هذا التاريخ ليشمل تلك الصادرة يف تاريخ سابق على سرياهنا طاملا استمرت س

ـــــة بـــــني اإلنتهاكـــــات املســـــتمرة حيـــــث يســـــتمر ســـــبب املخالفـــــة و        ـــــة  تفـــــرق اللجن مصـــــدرها ملـــــا بعـــــد ســـــريان اإلتفاقي
مـــــا زالـــــت آثارهـــــا حتـــــدث  إنتهـــــت قبـــــل ســـــريان اإلتفاقيـــــة و بـــــني اآلثـــــار املمتـــــدة حيـــــث تكـــــون املخالفـــــة قـــــد وقعـــــت و و
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ختــــــتص اللجنــــــة زمانيــــــا بنظــــــر الــــــدعوى والتمييــــــز بــــــني حــــــاليت املخالفــــــات املســــــتمرة يف هــــــذه احلالــــــة ال  هنا وســــــريابعــــــد 
 .(1175)،واآلثار املمتدة هي مسألة موضوعية تفصل فيها اللجنة وفقا للظروف اخلاصة بكل قضية على حده

ــــــة فــــــإن قضــــــاء سرتاســــــبورغ يظــــــل خمتصــــــا حــــــىت بعــــــد         ــــــدول األطــــــراف مــــــن اإلتفاقي يف حالــــــة إنســــــحاب إحــــــدى ال
يف خـــــالل هـــــذه الفـــــرتة ميكـــــن أن ينعقـــــد  ذلـــــك مبـــــرور ســـــتة أشـــــهر مـــــن تـــــاريخ اإلنســـــحاب و اإلنســـــحاب نافـــــذا وذلـــــك 

 .(1176)إختصاص ذلك القضاء زمانيا مبا يقدم له من شكاوي

 اإلختصاص المكاني:-

ـــــــة          ـــــــدول األطـــــــراف يف اإلتفاقي ـــــــى أقـــــــاليم ال ـــــــة الوقـــــــائع احلاصـــــــلة عل ـــــــد إختصـــــــاص قضـــــــاء سرتاســـــــبورغ إىل كاف ميت
 (1177)، حىت ولو كانت تباشر عملها خارج  اإلقليم.ىت كانت منسوبة لسلطة من سلطاهتاوخارج إقليمها م

األقـــــــاليم الـــــــيت تقـــــــوم مبباشـــــــرة  قـــــــد أجـــــــازت اإلتفاقيـــــــة أيضـــــــا للـــــــدول األطـــــــراف أن متـــــــد تطبيقهـــــــا إىل املنـــــــاطق و        
ميكــــــن أن تصــــــرح  مــــــن هــــــذه األقــــــاليم و عالقاهتــــــا  الدوليــــــة وذلــــــك إذا صــــــرحت بإنطبــــــاق اإلتفاقيــــــة علــــــى كــــــل أو جــــــزء

أيضـــــا بقبـــــول إختصـــــاص األجهـــــزة القضـــــائية لنإتفاقيـــــة بنظـــــر الشـــــكاوي املتعلقـــــة بإنتهاكـــــات حاصـــــلة علـــــى أقـــــاليم هـــــذه 
قـــــاليم مـــــن قـــــد صـــــرحت عـــــدد مـــــن الـــــدول األوروبيـــــة مبـــــد تطبيـــــق اإلتفاقيـــــة وقبـــــول إختصـــــاص قضـــــائها علـــــى أ الـــــدول و

فضــــــال عــــــن أن  لنســــــبة لســــــورينام  و أوروبــــــا و الــــــدامنارك بالنســـــبة جلــــــر يــــــنالد، مــــــن ذلــــــك تصــــــريح هولنـــــدا باهـــــذا النــــــوع
   (1178)اململكة املتحدة صرحت تصرحيات مماثلة بالنسبة للعديد من األقاليم التابعة هلا فيما وراء البحار.

إقلــــيم الدولــــة علــــى أن مــــا قــــد يثــــري اللــــبس يف هــــذا الصــــدد هــــو مــــا إذا كــــان أحــــد األقــــاليم التابعــــة هــــو جــــزء مــــن         
ــــــة مطلقــــــة الختصاصــــــها ــــــابع تبعي ــــــة مبجــــــرد التصــــــديق عليهــــــا دون حاجــــــة إىل إعــــــالن  و ،ت ــــــه االتفاقي ــــــق علي مــــــن مث تنطب

مـــــن  و،يف إطــــار مباشـــــرة العالقــــات الدوليـــــةخــــاص وفقـــــا لألحكــــام الســـــابقة أم هـــــو إقلــــيم تقتصـــــر مســــؤولية الدولـــــة عنـــــه 
ـــــــد ـــــــاج المت ـــــــه إىل تصـــــــريح خـــــــاصمث حيت ـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان أن  ، واد االختصـــــــاص إلي ـــــــة األوروبي ـــــــد أوضـــــــحت اللجن ق

    هــــذه املســــألة مســــألة موضــــوعية تتــــوىل تقــــديرها بالنســــبة لكــــل حالــــة علــــى حــــده مسرتشــــدة بطبيعــــة العالقــــة بــــني الدولـــــة 
و هـــــذا اإلقلـــــيم و مـــــن مث فقـــــد أعلنـــــت اللجنـــــة عـــــدم اختصاصــــــها بنظـــــر شـــــكوى مقدمـــــة بشـــــأن وقـــــائع حاصـــــلة علــــــى 

و يلــــــزم لـــــذلك تصــــــريح خــــــاص ، يم لـــــيس جــــــزءا مـــــن االقلــــــيم البلجيكـــــيربت أن هـــــذا االقلــــــاقلـــــيم الكونغــــــو حيـــــث اعتــــــ
                                                           

)1175( François Monconduit, op, cit ; p167 
,220الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص   )1176(  

, 271املرجع السابق، ص الدكتور مصطفى عبد الغفار،  ( 1177(  
.222الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص   )1178(  
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و ينتقــــــــد الــــــــبعض بشــــــــدة هــــــــذا الشــــــــرط و يعــــــــده عيبــــــــا كبــــــــريا يف ، (1179)بقبــــــــول اختصــــــــاص اللجنــــــــة مكانيــــــــا بشــــــــأنه 
ــــأن متــــد تطبيــــق اال ــــة فهــــو يعــــد شــــرطا متييزيــــا عنصــــريا يســــمح للــــدول االطــــراف ب ــــة إىل األقــــاليم التاالتفاقي ، ابعــــة هلــــاتفاقي

ــــبعض مــــن عامليــــة ــــري الشــــك ،فيمــــا نــــادى بــــه ال ــــواردة هبــــا أو ال متــــدها حســــب هواهــــا وهــــو مــــا يث ــــة و احلقــــوق ال ، االتفاقي
 (1180) .و األكثر من ذلك غرابة أن الربوتوكول احلادي عشر املعدل لنإتفاقية قد أبقى على هذا الشرط

 شروط قبول الشكوى أمام األجهزة الفضائية األوروبية : -2-

ـــــة          ـــــة يتعـــــني أن تتحقـــــق حـــــىت تكـــــون الشـــــكوى مقبول ـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان شـــــروطا معين حـــــددت االتفاقي
أمامهــــــــــا ، ذلــــــــــك أن مســــــــــألة قبــــــــــول الشــــــــــكوى هــــــــــي مســــــــــألة أوليــــــــــة يــــــــــتم حبثهــــــــــا إســــــــــتقالال عــــــــــن حبــــــــــث مضــــــــــمون 

 .(1181)الشكوى

ئ آلليــــــــة حبــــــــث الشــــــــكاوى اجلماعيــــــــة قــــــــد إذا كــــــــان بروتوكــــــــول سرتاســــــــبورغ املعــــــــدل للميثــــــــاق األورويب و املنشــــــــ        
الشــــــكوى و يف حـــــذا حــــــذو االتفاقيـــــة األوروبيــــــة يف حبـــــث الشــــــكاوى علـــــى مــــــرحلتني يـــــتم يف األوىل حبــــــث مـــــدى قبــــــول 

ـــــة حبـــــث مضـــــموهنا ـــــة األوروبيـــــة شـــــروط قبـــــول الشـــــكوى و املعـــــايري و الثاني ـــــه مل حيـــــدد كمـــــا هـــــو احلـــــال يف االتفاقي ، إال أن
ـــــول أو الـــــرفضاألســـــس الـــــيت ميكـــــن أن تســـــتند إل و ميكـــــن االســـــتهداء يف هـــــذا الصـــــدد مبـــــا وضـــــعته  ،يهـــــا اللجنـــــة يف القب

اإلتفاقيــــــة األوروبيــــــة مــــــن شــــــروط و مــــــا أرســــــاه قضــــــاؤها مــــــن مبــــــادئ ذات صــــــلة كمرشــــــد لعمــــــل جلنــــــة اخلــــــرباء يف حالــــــة 
ـــــك الربوتوكـــــول ـــــة األور ( 1182)نفـــــاذ ذل ـــــيت وضـــــعتها االتفاقي ـــــني أهـــــم الشـــــروط ال ـــــول الشـــــكوى ، و مـــــن ب ـــــة لقب أمامهـــــا وبي

 :  ما يلي

  إستنفاذ طرق الطعن الداخلية :-

ــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان أن          ــــــة األوروبي ــــــل التوجــــــه بشــــــكوه إىل األجهــــــزة القضــــــائية لنإتفاقي ــــــى الشــــــاكي قب ــــــيعن عل فيت
ــــة وفقــــا لقواعــــد ا ، و أســــاس هــــذه القاعــــدة لقــــانون الــــدويل املعــــرتف هبــــا عمومــــايكــــون قــــد إســــتنفذ طــــرق الطعــــن الداخلي

ــــــه بالشــــــاكي املــــــدعى هبــــــا وفقــــــا هــــــو أن  ــــــتمكن مــــــن إصــــــالح مــــــا أحلقت ــــــاح هلــــــا ، ال ــــــة املــــــدعى عليهــــــا جيــــــب أن يت الدول
فعالـــــــة الصـــــــالح  و يف إطـــــــار نظامهـــــــا القضـــــــائي الـــــــوطين و ذلـــــــك هبـــــــدف إجيـــــــاد وســـــــيلة ســـــــريعة و ،لوســـــــائلها اخلاصـــــــة

دورهـــــا بعـــــد قيــــــام أنظمـــــة احلمايــــــة هـــــذه اإلنتهاكـــــات، فآليــــــة الرقابـــــة الـــــيت انشــــــأهتا االتفاقيـــــة هــــــي آليـــــة إحتياطيـــــة يــــــأتى 
                                                           

)1179( CEDH, Requete 43/58, Decision du 30/06/1959, ACEDH 58/1959 p 355. 
.275رجع السابق، ص املالدكتور مصطفى عبد الغفار،  ( 1180(  

)1181( François Monconduit, op, cit ; p171.  
)1182( Anne Marrie, op cit, p 102. 
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يســـــــرى هـــــــذا الشـــــــرط علـــــــى كـــــــل مـــــــن الشـــــــكاوى الفرديـــــــة و الشـــــــكاوى  ، و(1183)الوطنيـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء بـــــــدورها 
ـــــدول إذ يتعـــــني إســـــتيفاؤه يف مجيـــــع  ـــــف هـــــذا الشـــــرط إعـــــالن عـــــدم ، (1184)األحـــــوال املقدمـــــة مـــــن ال ـــــب علـــــى ختل و يرتت

 .(1185)قبول الشكوى

 :   قاعدة األشهر الستة-

ـــــــاريخ          حيـــــــث تشـــــــرتط اإلتفاقيـــــــة أن يكـــــــون تقـــــــدمي الشـــــــكوى أمـــــــام قضـــــــائها خـــــــالل مـــــــدة ســـــــتة  أشـــــــهر مـــــــن ت
احلكـــــم النهـــــائي الـــــداخلي خروجـــــا علـــــى القواعـــــد العامـــــة يف القـــــانون الـــــدويل اخلاصـــــة باملســـــؤولية الدوليـــــة الـــــيت ال تشـــــرتط 

و تطبيــــــق قاعــــــدة  ،لشــــــك حوهلــــــاز القانونيــــــة و إزالــــــة اذلــــــك و قــــــد أدخــــــل هــــــذا الشــــــرط بغــــــرض حتقيــــــق إســــــتقرار املراكــــــ
 .(1186)األشهر الستة على كل من الشكاوى الفردية و شكاوى الدول

 :   الشكاوى المجهولة المصدر-

هـــــــذه  مل تثـــــــر ، وط لقبوهلـــــــا أن تكـــــــون معلومـــــــة املصـــــــدرخيـــــــص هـــــــذا الشـــــــرط الشـــــــكاوى الفرديـــــــة حيـــــــث يشـــــــرت         
ــــــد و لكــــــن اللجنــــــة ، شــــــكلة كثــــــريا أمــــــام قضــــــاء االتفاقيــــــةامل ــــــه إذا مل تــــــتمكن مــــــن حتدي ــــــة قــــــد إســــــتقرت علــــــى أن األوروبي

ــــــدي موقــــــع عليهــــــا بإســــــم  ــــــرفض الشــــــكوى ، و قــــــد رفضــــــت شــــــكوى مقدمــــــة مــــــن مــــــواطن ايرلن هويــــــة الشــــــاكي فإهنــــــا ت
ــــــة أهنــــــا تــــــرفض الشــــــكوى فقــــــط إذا مل يكــــــن يف ملفهــــــا أي عنصــــــر مي ،"حمــــــب اهلــــــدوء" كنهــــــا مــــــن و قــــــد ذكــــــرت اللجن

فضـــــت شـــــكوى تقـــــدم هبـــــا بعـــــض أعضـــــاء الكنـــــائس لكوهنـــــا قـــــدمت نيابـــــة عـــــن ،أيضـــــا ر التعـــــرف علـــــى شخصـــــية الشاكي
                     (1187).األعضاء ككل دون ذكر هؤالء كما مل تقدم اسم الكنيسة كشخص معنوي

ــــــة الشــــــاكي يف عــــــدم اإلعــــــالن عــــــن إمســــــه          ــــــاحرتام رغب يراعــــــي أن اإلجــــــراءات أمــــــام قضــــــاء سرتاســــــبورغ تســــــمح ب
 .  (1188)جهزة االتفاقية نفسها اإلسم يتعني أن يكون معروفا أللك للجمهور، إال أن ذ

 

 
                                                           

)1183( Anne Marrie, op cit, p 106. 
)1184( CEDH, Requete, 5759/72 Xe, Autrich du 20/05/1960. 

, 275 ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد   )1185(  
)1186( François Monconduit, op, cit ; p175 

.، املرجع السابقحلقوق اإلنسانمن الالئحة الداخلية لللجنة األوروبية  22/2ملادة ا ( 1187(
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  الشكاوى ذات المضمون الواحد :-

ال تقبل األجهزة القضائية لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أي شكوى فردية إذا كانت متماثلة بشكل أساسي         
آخر خيتص بالتحقيق أو التسوية سواء كانت قد  مع شكوى اخرى سبق حبثها من قبل اللجنة او قدمت ألي جهاز دويل

تطبقا لذلك فقد أعلنت اللجنة  عرضت من قبل أو مازالت معروضة عليه، و ذلك ما مل تتضمن وقائع جديدة، و
األوروبية حلقوق اإلنسان عدم قبول العديد من الشكاوي لتماثلها مع شكاوى سابقة حىت ولو تضمنت حجج قانونية 

 .(1189)القاعدة كشرط لقبول الشكاوى تطبقا ملبدأ حجية الشيء املقضى به جديدة و تعد هذه 

  الشكاوى غير المتفقة مع نصوص االتفاقية :-

مل حتدد االتفاقية األوروبية حلقوق لالنسان مضمون هذا الشرط وإن كان جانب كبري من الفقه برده إىل مسألة         
إختصاص قضاء االتفاقية الشخصي أو املوضوعي أو الزماين أو املكاين االختصاص فحيث تكون الشكوى خارج حدود 

 .(1190)فإهنا تكون غري متفقة مع نصوص االتفاقية من هذه الزاوية

قد ضربت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان بعض األمثلة من خالل قضائها للحاالت اليت تعد الشكوى فيها غري         
 ها:منمتفقة مع نصوص االتفاقية و 

 عند ما تتعلق الشكوى بأحد احلقوق أو احلريات اليت ال تضمنها االتفاقية. -
 إذا تعلقت الشكوى بأحد النصوص و كان حمل حتفظ من قبل الدولة املعنية. -
مل تقبل اختصاص  إذا مل يكن للشاكي حق التقدم بالشكوى لكون الدولة املدعى عليها مل تصدق على االتفاقية أو -

 الطعون الفردية.اللجنة بنظر 
كانت هذه الدولة من حقها إرتكاب املخالفة لكون  إذا كانت الشكوى تتعلق مبخالفة مدعى هبا قبل إحدى الدول و -

فكل هذه احلاالت تتعلق إما  ،األمر يتعلق بإحدى اليت يسح فيها بالتحلل من بعض االلتزامات الواردة باالتفاقية
ليه الراجع من الفقه إىل أن هذا الشرط ينصرف إىل مسألة إيدعم ما انتهى باالختصاص املوضوعي أو الشخصي هو ما 

 .(1191)اإلختصاص مبعايريها السابقة مجيعا 

                                                           

.225الدكتور حممدأمني امليداين، املرجع السابق، ص   )1189( 
)1190(

 CEDH, Requête 434/58 décision du 30/06/1959. ACEDH, 58/1959, pp.355.377.ID ; Anne 
Marie, op cit, p.110.  
 
)1191( François Monconduit, op, cit ; p120 
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  الشكاوى الظاهر فساد تأسيسها :-

الغرض من هذا الشرط هو إجراء تصفية للكم  هذا شرط من شروط القبول ينطبق فقط على الشكاوي الفردية و        
الشكاوي الذي يتلقاه قضاء االتفاقية هبدف إستبعاد الشكاوى غري اجلادة الىت ال تستحق اإلهتمام حىت يتم الكبري من 

قد كان هذا اهلدف هو الذي دعا إىل تعديل آلية عمل أجهزة اإلتفاقية  الرتكيز على الشكاوي اليت تستحق ذلك، و
تقاء تتم على مرحلتني حيث يقوم بالبحث يف املرحلة مبوجب الربتوكول احلادي عشر حيث أصبحت عملية التصفية واإلن

يف الثانية دوائرها ويكون  قرار األوىل بعدم القبول هنائيا ال ميكن الطعن فيه وفساد تأسيس الدعوى  األوىل جلان احملكمة و
الكافية اليت تساند قد يكون راجعا إىل ختلف األساس الواقعي أو القانوين هلا وتتصل احلالة األوىل بعدم تقدمي األدلة 

إذا كان تقدمي هذه األدلة قد يكون ميسرا يف حالة ما إذا كان الشاكي قد استنفد  و ،(1192)الوقائع اليت يدعيها الشاكي
      ،طرق الطعن الداخلية إذ يكفيه يف هذه احلالة أن يقدم احلكم النهائي أو القرار النهائي الصادر من اجلهات الوطنية

اليت ميكن أن يستعني هبا قضاء اإلتفاقية  يف حبثه إال أن الصعوبة  الوقائع املؤسسة لشكواه و الذي سوف يتضمن و
العملية تكون يف احلاالت اليت يعفى فيها الشاكي من استنفاده طرق الطعن الداخلية بينما إذا كان األمر يتعلق مبخالفات 

 املهينة أو حاالت التعذيب أو املعاملة  غري اإلنسانية أووإنتهاكات ال توجد طرق طعن وطنية حيددها كما هو احلال يف 
مما يزيد من الصعوبة أن الشاكي هو املكلف بإثبات إستنفاذ طرق الطعن الداخلية أو وجود سبب  املاسة بالكرامة و
 .(1193)ذلك حسب ما قرره قضاء سرتاسبورغ يعفيه من ذلك و

تضع يف اعتبارها هذه الصعوبات فال تبادر بإعالن عدم قبول يتعني على اللجنة بصدد هذه احلاالت أن         
إمنا جيب أن تعاون الشاكي يف إثبات شكواه مبا  و ،الشكوى لكوهنا غري مؤسسة تأسيسا سليما من الناحية الواقعية

وين  فهي تثري  أعطتها اإلتفاقية من سلطات للتحقيق ومجع املعلمات أما احلالة الثانية اليت تتعلق بفساد التأسيس القان
هوعدم اإلتفاق مع نصوص اإلتفاقية وقد أكدت اللجنة األوروبية حلقوق  و ،اخللط مع الشرط السابق من شروط القبول

اإلنسان أن الشكوى جيب أن ترفض لعدم قيامها على مربرات سليمة عندما يتبني من البحث املبدئي هلا عدم وجود أي 
إمنا الغرض  ، وحلال يف الشرط السابقذه احلالة ال يتعلق بإختصاص اللجنة كما هو اخمالفة لنإتفاقية أي أن األمر يف ه

أن حبثا أوليا ملوضوع الشكوى والتكييف القانوين للوقائع  املدعي هبا سيكون هو الفيصل يف  أن اللجنة تكون خمتصة و
 .(1194)مسألة قبول الشكوى من هذه الزواية

                                                           
.229الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1192( 

)1193( François Monconduit, op, cit ; p121 
.151الدكتور خري الدين عبد اللطيف، املرجع السابق، ص ( 1194( 
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من شروط قبول الشكوى إذ أنه ليس من املناسب يف هذه املرحلة من مراحل نظر ينتقد جانب كبري هذا الشرط         
الشكوى التطرق ملضموهنا إذ أن ذلك من شأنه اخللط بني الشكل واجلوهر كما أنه يتناىف مع العرض األساسي لوضع 

األوىل لدى التعرض ، سيقوم ببحث  مضمون الشكوى مرتني هو تبسيط اإلجراءات ذلك أن قضاء اإلتفاقية ذلك و
يزيد من خطورة األمر أن قرار عدم قبول الشكوى الصادر من اللجنة  لشروط قبوهلا و الثانية لدى البحث النهائي هلا، و

تفاقية هو قرار من جلان احملكمة وفقا للتعديالت اليت سيدخلها الربتوكول احلادي عشر لنإ األوروبية حلقوق اإلنسان أو
يف هذه احلالة جيب تنحية اإلعتبارات  هو ما قد حيول بني األفراد وبني اللجوء لقضاء اإلتفاقية و ، وهنائي ال طعن فيه

 .(1195)العملية لصاحل إعتبارات العدالة

   لشكاوي التي تنطوي على تعسف في استعمال الحق:ا-

استخدام هذه األخرية يف قصدت اإلتفاقية من هذا الشرط من شروط قبول الشكوى أمام أجهزهتا القضائية مع        
يعد هذا  و ،سياسية بعيدا عن الغرض األساسي لنإتفاقية وهو محاية حقوق اإلنسان حرياته األساسية أغراض دعائية و

الشرط تطبيقا  للقواعد العامة اليت تضعها اإلتفاقية اليت حتظر التعسف يف استخدام أي حق من احلقوق الواردة هلا بإتيان 
 تضع اإلتفاقية تعريفا هلذا النوع من الشكاوي  مل و، (1196)من اإلتفاقية ( 19وق ) املادة تدمري هذه احلقأفعال تؤدي إىل 

كما مل تضع معايريا لنإستناد إليها للحكم على ما إذا كانت الشكوى تنطوي على تعسف يف استخدام حق الشكوى 
عملها بعض األمثلة ملا يعد تعسفا يف استعمال  حق قد طرحت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان من خالل  و ،من عدمه

 .(1197)الشكوى منها ما يتعلق هبدف الشكوى ومنها ما يتعلق بسلوك  الشاكي نفسه

يتضح ذلك  دعائية و فمن أمثلة هدف الشكوى كأن يكون الباعث على الشكوى هو حتقيق أهداف سياسية و        
قد يكون الغرض من  حمو آثارها و كان قد مت إزالة املخالفة احلاصلة و  كما لو  ،إذا مل يكن للشكوى أي فائدة عملية

 .(1198)الشكوى هو التهرب من العقوبة

، فإنه حني يكون هذا السلوك قبل طرح الشكوى على اللجنة كما لو ذا تعلق األمر بسلوك الشاكي نفسهأما إ        
الشكوى ، وقد يكون يف مرحلة نظر الشكوى حيث تقوم اللجنة قام الشاكي خبلق الظروف املؤدية حلدوث الواقعة حمل 

خترج  هي اليت عرفتها بأهنا تلك املصاغة بشكل سئ وال تنبئ عن جدية الشاكي و بإستبعاد الشكاوي املعوقة لعملها و

                                                           
 .202صسابق، الرجع امل، مصطفى عبد الغفار الدكتور (1191)

اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1196( 
)1197( Anne Marrie, op cit, p 115. 
)1198  ( François Monconduit, op, cit ; p121 
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تعسف يف  قد يكون جزاء هذه الشكاوي هو عدم قبوهلا لكوهنا تنطوي على و ،عن اإلطار احلقيقي لعمل قضاء اإلتفاقية
إمهال  الرد على  ،قد يعد كذلك تعسفا يف استعمال حق الشكاوي شطبها و و  استعمال حق الشكاوي أو استبعادها

ميكن للجنة  ، وتقدمي أي عذر عن عدم الرد عليها عدم عدم التعاون معها و اللجنة لدى طلبها معلومات من الشاكي و
 .(1199)أيضا يف هذه احلالة شطب الشكوى

 المساعدة القضائية أمام قضاء اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان:نظام -2

ال يكفي أن يكون اجلهاز القضائي القائم على محاية حقوق اإلنسان متاحا للجوء إليه من قبل  األفراد دومنا أى         
ك أال يكون هناك عائق  عائق قانوين حيول دون ذلك للقول بتحقق ضمانة اللجوء إىل القضاء بل ينبغي عالوة على ذل

مادي حيول دون ذلك والذي قد يتمثل يف ضعف العائق املادي يف عقبات تضعها سلطات الدولة املدعي عليها أمام 
قد أكدت احملكمة األوروبية   و ،تعديلها غوطا عليه للتنازل عنها والشاكي كي متنعه من التقدم بشكواه أو متارس ض

أمهية تأمني الشاكي أو من حيتمل أن يتقدم بشكوى أمام قضاء اإلتفاقية ومحايته من أي حلقوق اإلنسان هبذا الصدد 
ضغط أيا كان نوعه من قبل سلطات الدولة حىت ميارس حقه يف اللجوء لقضاء اإلتفاقية حبرية كاملة ،ويشمل ذلك 

 .(1200)الشاكي وكافة احمليطني به الذين ميكن أن يستخدموا كأداة للتأثري عليه

قد يكون العائق املادى متمثال يف ضعف اإلمكانيات املادية وخاصة وأن أحد ضمانات العمل القضائي الوطين         
األوروبية حلقوق  هو ما حرصت اإلتفاقية هو توفري مساعدة قضائية للمتقاضني حني تتطلب مصلحة العدالة ذلك و

 . (1201)اإلنسان على تأكيده فيما خيص العمل القضائي الوطين

، اضني أمامهيف إطار قضاء اإلتفاقية فإن هذه  األخرية مل تكن تتضمن نظاما للمساعدة القضائية للمتق إال أنه و        
 .(1202)بإنشاء نظام للمساعدة القضائية  1711حىت مت إدخال تعديل على الئحة اإلجراءات الداخلية للجنة عام 

،كما أن تعيني ممثل قانوين للشاكي هو أمر إختياري ال تفرضه تجانيةءات أمام أجهزة اإلتفاقية إذا كانت اإلجرا        
 اإلتفاقية إال أن مثة إجراءات معينة تتطلب مصروفات يتحملها اخلصوم مثل إستدعاء الشهود لسماعهم وندب خرباء، و

نت هي اليت طلبت مساع ، إن كابإلزام الدولة املدعي عليها هبا تم توزيع هذه املصروفات وفقا لالئحة إجراءات اللجنةي
الشهود أو ندب اخلرباء ،فإن كان الشاكي هو الذي طلب ذلك فإنه ميكن حتميله هلا أو إضافتها إىل جانب ميزانية 

                                                           
. 220الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1199(  
.152الدكتور خري الدين عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  ( 1200( 

)1201( Anne Marrie, op cit, p 111. 
)1202( François Monconduit, op, cit ; p121 
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تجلس أوروبا على أنه يف حالة احلكم  لصاحل الشاكي وثبوت املخالفة ىف حق الدولة املدعى عليها فإنه ميكن أن يتم  
أما إجراءات التحقيق اليت تقوم هبا  ،ن خالل ما تقضي به احملكمة من ترضية عادلة للشاكيحتميلها بكافة املصروفات م

 .(1203)اللجنة فإهنا تكون على نفقة تجلس أوروبا

ألن نظام املساعدة يشرتط حىت يتلقى الشاكي مساعدة قضائية من قبل اللجنة شرطان أحدمها يتعلق بالشاكي         
شكاوي الفردية حيث يشرتط أن يثبت الشاكي أن حالته املالية تتطلب هذه املساعدة لعدم القضائية ال يطبق إال يف ال

قدرته على حتمل تكاليف الشكوى و لذلك فإنه عليه أن يقدم تقريرا عن دخله و كافة ممتلكاته و حيال هذا التقرير إىل 
صدده ، أما الشرط املتعلق بالشكوى ذاهتا فهو أن الدولة املدعى عليها إلبداء مالحظاهتا عليه قبل أن تتخذ اللجنة قرارا ب

تكون املساعدة القضائية ضرورية لقيام كل من الشاكي و اللجنة مبهتمها و هذا الشرط يقابل ما تتطلبه االتفاقية بصدد 
من االتفاقية( و هي  27املساعدة القضائية أمام القضاء الوطين من أن ذلك يكون حينما تتطلب مصلحة العدالة ذلك ) 

 .(1204)أمور تقدرها اللجنة وفقا لظروف كل حالة على حده 

و هو أمر يربره أن ، ألورويب نظاما للمساعدة القضائيةال تتضمن آلية الرقابة املقرتحة يف إطار امليثاق االجتماعي ا        
أهنا لن تعجز ماديا عن الوفاء بنفقات  حق الشكوى أمام أجهزهتا مقصور على املنظمات و ليس األفراد و هو ما يفرض

 .(1205)الشكوى

 .المساواة أمام القضاء  -2-ب  

إذا كان مبدأ املساواة أمام القضاء يعد أحد أهم ضمانات العمل القضائي أمام القضاء الوطين فإن األمر يدق         
اإلجراءات القضائية تدور بني دولتني سيما يف أكثر أمام القضاء الدويل، و ال يثري هذا املبدأ أي صعوبة عندما تكون 

 .لدولتان متساويتني من حيث الواقعاإلطار اإلقليمي حيث تكون ا

لكن هذه املساواة تكون مفتقدة إىل حد كبري عندما يكون أحد إجراءات اخلصومة القضائية فردا و هو ما حيتاج         
 إىل إعادة التوازن بني الطرفني.

                                                           
)1203( Caroline Ravaud, la convontion Europènne des Droits De l’homme, commentaire article 30 
opcit p 728. 
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ت فكرة السماح لألفراد باللجوء لألجهزة القضائية الدولية قد قوبلت و ما تزال بتحفظ و معارضة كبرية إذا كان        
من قبل الدول سيما يف تجال حقوق  االنسان إنطالقا من أفكار السيادة و تعلق  هذه املسائل باالختصاص الداخلي 

روبية حلماية حقوق االنسان و حرياته األساسية كان هلا للدول و عدم متتع الفرد بالشخصية الدولية فإن االتفاقية األو 
 فضل السبق يف هذا الصدد .

تفاقية األوروبية على أن جلوء األفراد للقضاء األورويب مازال يقتصر على احلقوق املدنية و السياسية و يف إطار اال        
نه مل يقر لألفراد هبذا احلق حىت اآلن كما أن بروتوكول ، إذ أنه فيما يتعلق بامليثاق االجتماعي األورويب فإحلقوق اإلنسان

سرتاسبورغ املكمل للميثاق و الذي مل يدخل حيز التنفيذ بعد أعطى احلق للمنظمات الدولية و الوطنية دون األفراد 
1206. 

 مام قضاء ستراسبورغ :أتطور مركز الفرد -

تطورات متتابعة ملركز الفرد و مدى متتعه باملساواة يف ميكن أن منيز يف هذا الصدد بني أربع مراحل شهدت         
 إجراءات اخلصومة القضائية أمام قضاء سرتاسبورغ و هي :

 األولى:المرحلة 

أقرت االتفاقية منذ بداية عهدها للفرد باحلق يف التقدم بشكواه أمام اللجنة دون احملكمة األوروبية حلقوق االنسان         
إعداد مشروع االتفاقية أن يسمح للفرد بإمكانية رفع شكواه للمحكمة إال أن هذا اإلقرتاح  و كان قد اقرتح أثناء

 .(1207)رفض

يتمتع الفرد يف مرحلة اإلجراءات القضائية أمام اللجنة بذات صالحيات الدولة املدعى عليها حيث ميلك احلق يف         
إبداء دفاعه مكتوبا كان أو شفويا و التعقيب و إبداء املالحظات على ما تبديه الدولة املدعى عليها من أوجه دفاع و 

 .(1208)دفوع 

ءات و ال ميلك التدخل ات أمام احملكمة حيث ال يكون الفرد طرفا يف هذه اإلجراخيتلف األمر يف مرحلة اإلجراء        
، و يبدوا األمر يف هذا الصدد غربيا، إذ أن اإلجراءات أمام احملكمة هي إجراءات خصومة حقيقية و بالتايل يف أعماهلا

ال ميكن القول بأن اللجنة ستقوم  ، وألصلي يف هذه اخلصومة و هو الفردفليس من املستساغ أن تتم بعيدا عن الطرف ا
                                                           

. 201ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  ( 1206(
 

)1207( François Monconduit, op, cit ; p122 
)1208( Anne Marrie, op cit, p 117. 
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بتمثيله إذ أن ذلك خيالف ما وضعته االتفاقية من تصور لدورها أمام احملكمة من أهنا ستشمل املصاحل العامة لنإتفاقية 
 .(1209)بشكل حمايد وموضوعي دون اإلحنياز لطرف على حساب اآلخر

 المرحلة الثانية:

أمام احملكمة أصبح  مبوجبه ميلك قدرا من حرية التصرف واإلتصال باحملكمة طرأ تطورا ملحوظا على مركز الفرد         
قد كان ذلك مبوجب تعديل أدخل على الئحة اإلجراءات الداخلية للمحكمة يف أول  و ،دون وساطة اللجنة

املعنية أو مبوجب هذا التعديل أصبح يتعني على قلم كتاب احملكمة مبجرد اإلحالة هلا سواء من الدولة  و 1722جانفي
أن حيدد من سيقوم بتمثيله يف هذه اإلجراءات،  للجنة أن يعلن الشاكي بقرار اإلحالة مصحوبا بصورة من تقرير اللجنة و

بل ميكن لرئيس احملكمة أن يصرح بتقدمي الشاكي لدفاعه بنفسه وإذا  أعلن الشاكي عن رغبته يف اإلشرتاك يف اإلجراءات 
مبجموعة من الصالحيات مثل إمكانية تقدمي مالحظات ومذكرات مكتوبة و تلقى صورة من  أمام احملكمة فإنه يتمتع 

كافة املذكرات املقدمة للمحكمة سواء من الدولة املدعي عليها أو اللجنة وأن يشرتك يف املناقشات الشفوية أمام احملكمة 
 .(1210)ن احلكم الصادروكذا أن يطلب اختاذ إجراءات حتفظية أو إجراءات حتقيق كما يتلقى صورة م

 المرحلة الثالثــة:

احلق لألفراد يف إحالة شكاواهم اليت حبثتها اللجنة للمحكمة ليقف بذلك على قدم املساواة مع كل من  مت إقرار        
ذلك مبوجب الربوتوكول التاسع من اإلتفاقية الذي أدخل تعديال على اإلتفاقية بذلك  ،واملعنية الدولة اللجنة و
 .(1211)املضمون

  إال أن مركز الفرد يف اإلحالة للمحكمة وفقا هلذا الربوتوكول ليس يف وضع متساويا متاما مع وضع الدولة املعنية         
إذ ال تقبل هذه اإلحالة إال إذا كان موضوع الدعوى يثري مسألة خطرية تتعلق بتفسري أو تطبيق اإلتفاقية تستحق  ،الفرد و

يتوىل تقدير مسألة قبول اإلحالة من األفراد احملكمة جلنة مشكلة من ثالثة قضاة باحملكمة من  و ،احملكمةأن تفصل فيها 
بينهم القاضي الذي ينتمي جبنسيته للدولة املدعي عليها فإن قدرت هذه  اللجنة باإلمجاع أن الشكوى ال ينطبق عليها 

                                                           
. 202ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  ( 1209( 
221الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1210( 

)1211( François Monconduit, op, cit ; p127 
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نة الوزراء وفقا لنإجراءات املعتادة يف اإلتفاقية لتقرير ما تراه بشأهنا هذا املعيار ولن تبحثها من مث احملكمة ، أحيلت إىل جل
 .(1212)مناسبا

  المرحلة الرابعة:

لقد أسقط الربوتوكول احلادي عشر لنإتفاقية األوروبية حلقوق االنسان ، هذا القيد على حق األفراد يف إحالة         
           الربوتوكول متييزا بني الشكاوى احملالة للمحكمة من األفرادالشكاوى للمحكمة إال أنه مازال هناك وفقا لذلك 

  و الشكاوى احملالة من الدول حيث إنه بالنسبة لألوىل تبحث مسألة قبوهلا على مرحلتني مرة أمام إحدى جلان احملكمة 
 .(1213)أمام إحدى الدوائر  و الثانية أمام إحدى دوائرها يف حني أنه بالنسبة للنوع الثاين تبحث على مرحلة واحدة

 الحقوق اإلجرائية لألفراد أمام قضاء ستراسبورغ :

بإستثناء مسألة اإلحالة للمحكمة السابق تناوهلا فإن الشاكي يتمتع أمام احملكمة مبجموعة من احلقوق اإلجرائية         
 على قدم املساواة مع الدولة املدعى عليها فأمهها :

      احلق يف تقدمي مذكرات بدفاعه و مالحظات تتضمن أوجه دفاعه مكتوبة و الرد يف ذلك على مذكرات و دفاع  -
 .(1214)و دفوع الدولة املدعى عليها و اللجنة 

حلق يف إبداء طلبات خاصة به مثل طلب إختاذ إجراءات حتفظية و إجراءات حتقيق أو ندب خرباء و يكون له احلق ا -
الشهود و اخلرباء املقدمني من الدولة املدعى عليها بنفس شروط و أوضاع إستجواب شهوده من  يف إستجواب

 .(1215)قبلها

حلق يف أن ميثل يف اإلجراءات الشفوية أمام احملكمة و األصل أن يكون ذلك عن طريق ممثله القانوين و لكن جيوز ا -
تزم الدول األطراف يف االتفاقية بعدم إعاقة أو منع سفر للجنة أو احملكمة أن تسمح حبضوره لتقدمي دفاعه بنفسه و تل

هؤالء للمثول أمام اللجنة أو احملكمة إذا طلب أي منهما ذلك و أساس هذا االلتزام االتفاق األورويب حول األشخاص 

                                                           
.225الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1212(  

)1213( Anne Marrie, op cit, p 120. 
)1214( Anne Marrie, op cit, p 120. 
 
)1215( François Monconduit, op, cit ; p171 
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و قد مسحت احملكمة يف إحدى ، 1717املشرتكني يف إجراءات اللجنة و احملكمة األوروبية حلقوق االنسان يف ماي 
 .1216القضايا مبثول الشاكي بشخصة برغم كونه حمبوسا و رغم اعرتاض الدولة املدعى عليها على ذلك 

تمتع أيضا الشاكي حبصانة فضائية تشمل كل ما يبديه شفويا أو كتابيا أمام اللجنة أو احملكمة من أوجه دفاع و ذلك ي -
 .(1217)ملتداولةفقط فيما يتعلق بالقضية املطروحة ا

قد أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على إلتزام الدول األطراف بعدم وضع أي عوائق على ممارسة         
 .(1218)الشاكي حلقه يف الشكوى لقضاء االتفاقية و عدم ممارسة أي ضغوط عليه للتنازل عن شكواه أو ختفيضها 

 .ثانيا : على المستوى األمريكي 

إن النظام األمريكي حلماية حقوق اإلنسان هو النظام العمول به يف رحاب منظمة الدول األمريكية و اليت تضم         
مريكي يف نطاق ما يعرف باسم هذا األ دولة موزعة على القارات األمريكية الشمالية و الوسطى و اجلنوبية، و يوجد 25

 .(1219)اجلامعة األمريكية

اإلضايف املوقع يف سان سلفادور  أو اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان و بروتوكوهلا يعد ميثاق سان خوسيه        
و إذ كان ذلك  ،اآلليتني الوحيدتني اللتني توفران ضمانات قضائية حلقوق اإلنسان على مستوى البلدان األمريكية

 إختص بعضها فقط بذلك . الربوتوكول األخري مل يشمل حبمايته القضائية سائر احلقوق الواردة به و إمنا

ال ختتلف ضمانات العمل القضائي بني االتفاقية و بروتوكوهلا إذ أحال ذلك األخري إىل األوىل فيما يتعلق بتنظيم         
 هذه الضمانات و هي شكلية و موضوعية .

 الضمانات الشكلية للعمل القضائي :-أ

ميارس الوظيفة القضائية و ما جيب أن يتوافر فيه من مقومات  إن الضمانات الشكلية تنصرف إىل اجلهاز الذي        
 .فرها يف اإلجراءات املتبعة أمامهاإلستقالل و احلياد فضال عن تجموعة املتطلبات اإلجرائية اليت ينبغي توا

 

                                                           
,207الدكتور مصطفي عبد الغفار، املرجع السابق، ص ( 1216(  

)1217( Anne Marrie, op cit, p 121. 
,207الدكتور مصطفي عبد الغفار، املرجع السابق، ص ( 1218( 
.97الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1219( 
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 إستقالل األجهزة القضائية األمريكية : -1-أ-

ويب و األمريكي، تتحقق احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان و وفقا لألدوات التشريعية يف كل من النظامني األور         
مها اللجنة و متا تشكيلهما خصيصا لتنفيذ قواعد احلماية، من خالل جهازين حرياته األساسية يف اإلتفاقية األمريكية 

، وإن كان اجلهاز األول يباشر إىل جانب الوظيفة ، اللذان يباشران الوظيفة القضائيةاحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان
 .(1220)القضائية وظائف أخرى يف تجال تعزيز و محاية حقوق اإلنسان 

 : اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان-1- 

بدأت اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان عملها، على الساحة الدولية، و يف املرحلة األوىل، كلجنة إقليمية لتشجيع         
بتاريخ  ، ولقد باشرت أعماهلا و نشاطاهتا،من مث تشجيع هذه احلقوق و محايتها، يف مرحلة الحقة وحقوق اإلنسان، 

 .(1221)أعضائها و وافق على نظامها الدول األمريكيةتخب اجمللس الدائم ملنظمة إنبعد أن  ،01/01/1710

ا هيئة من هيئات منظمة الدول مل ينظر إىل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، يف بداية تأسيسها، على أهن        
يكي، كهيئة رئيسية من هيئات املنظمة، ر ، و كانت حجة فقهاء القانون الدويل تتلخص يف أن املؤمتر األم(1222)مريكيةاأل

من ميثاق املنظمة، و لكن التطورات اليت حدثت  22هو وحده القادر على إنشاء هيئة جديدة و ذلك تطبيقا للمادة 
بعد تأسيس اللجنة األمريكية، و التعديالت اليت دخلت على نظامها الداخلي، و التوسع الذي عرفته إختصاصاهتا، مسح 

 .(1223)كهيئة من هيئات هذه املنظمة  بالنظر إليها

و هيئة من هيئات اإلتفاقية األمريكية  ،بإعتبار أن اللجنة األمريكية هيئة من هيئات منظمة الدول األمريكية        
منها ما يتصل بأعضاء اجلهاز مثل شروط  يةاإلستقاللهذه مقومات  ا تتمتع بإستقاللية، و منإهنحلقوق اإلنسان، ف

، و منها ما يتصل باجلهاز نفسه و ما يتمتع به من زاهتم و نظامهم املايل و اإلداريإختيارهم و حصاناهتم و إمتيا
 .يازات و نظام مايل و إداري مستقلحصانات و إمت

 

                                                           
إلنسان و الشعوب" تأليف شين فؤاد،" اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و تأثريها على اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان و امليثاق اإلفريقي حلقوق ا (1221)

  . 202، ص 2002/2002دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري، حتت إشراف األستاذة بولنوار مليكة،جامعة وهران، كلية احلقوق، السنة اجلامعية 
.21الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص ( 1221(  

بدون سنة  الدكتور عبد الفتاح مراد، موسوعة حقوق اإلنسان، بدون طبعة، شركة البهاء للربتجيات و الكمبيوتر و النشر و التوزيع، اإلسكندرية مصر، (1222)
  .117النشر، ص 

. 21السابق، ص الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع ( 1223(  
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 مقومات إستقالل أعضاء اللجنة األمريكية :-

 عضاء اللجنة :الشروط الواجب توافرها في أ-

األعضاء يف تشرتط االتفاقية يف أعضاء اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان أن يكونوا من املنتمني إلحدى الدول         
       ،منظمة الدول األمريكية و ال يشرتط أن تكون الدولة اليت ينتمون إليها طرفا يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

و ليست جهازا خاصا  ،اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان هي أحد أجهزة منظمة الدول األمريكيةو يعكس ذلك أن 
ال باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان حيث تباشر اللجنة إختصاصات بالنسبة للدول غري األطراف يف االتفاقية و لكن 

 . (1224)تباشر بصددهم إختصاصا قضائيا 

لعضوية اللجنة أن يتمتع بسمعة أدبية رفيعة و أن يكون على درجة عالية من التخصص الفين يشرتط يف املرشح         
املعرتف به يف تجال حقوق اإلنسان ، و هذا الشرط األخري ال وجود له بشأن أعضاء اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف 

 .(1225)الشرطحني أن الرتشيح لعضوية احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سيتطلب هذا 

 مدة الوالية : اإلختيار و-  

و هو عدد ثابت بصرف النظر عن عدد الدول  تتشكل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان من سبعة أعضاء        
املنضمة إىل اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أو إىل منظمة الدول األمريكية مبعىن أنه ال يتأثر بانضمام دول أمريكية إىل 

خالل قائمة ، يتم إنتخاهبم من (1226) ه احلال بالنسبة للجنة األوروبيةاإلتفاقية، أو اإلنسحاب مكنها، خالفا ملا هو علي
للمرتشحني تقرتحها حكومات الدول األعضاء حيث تقوم كل حكومة بإقرتاح ثالثة مرشحني ميكن أن يكونوا من 

ن يكونوا ممن ينتمون إىل أي دولة عضو يف منظمة الدول األمريكية على أنه يتعني على أاملنتمني هلا جبنسيتهم كما ميكن 
 .(1227)جبنسيته للدولة اليت رشحته  األقل أن يكون أحد هؤالء املرشحني ينتمي

                                                           
.215ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  ( 1224(  
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يتم إنتخاب أعضاء اللجنة ملدة أربع سنوات و ميكن إعادة إنتخاهبم ملرة واحدة فقط و يتم التجديد لثالثة         
أعضاء بعد مرور سنتني من اإلنتخاب األول و يتم إختيار هؤالء بالقرعة و يشرتط أال تضم اللجنة يف عضويتها عضوين 

 .(1228)ء األعضاء الثالثةو حتدد اجلمعية العامة أمساء هؤالينتميان لدولة واحدة 

يقوم باإلعداد النتخاب أعضاء اللجنة األمانة العامة ملنظمة الدول األمريكية اليت تقوم  قبل ستة أشهر من إنتهاء         
، مث هؤالء مبرشحيهم خالل تسعني يوما والية األعضاء الذين إنتهت واليتهم بإخطار الدول األعضاء و طلب أن يتقدم

 .(1229)لعامة ملنظمة الدول األمريكية بإعداد قائمة للمرشحني مرتبة أجبديا ترسل هلذه الدول تقوم األمانة ا

يتم إنتخاب أعضاء اللجنة عن طريق اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية و بناءا على إقرتاع سرى و تتبع ذات         
اإلستقالة أو إعالن عدم صالحيته و إذ كانت كل اإلجراءات عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو 

 . (1230)دولة ترشح مرشحا واحدة فقط

نظرا ألن تشكيل اللجنة على النحو السالف ال يتطلب بالضرورة أن تضم يف عضويتها من ينتمي جبنسيته للدولة         
فإهنا ال تعرف بذلك النظام الشائع  ،عضاءاملعنية بالنزاع املعروض عليها نظرا لكوهنا ال تضم عددا مساويا لعدد الدول األ

ق كما أن اللجنة األمريكية حلقو ،ملعنية بالنزاع أثناء نظر القضيةيف األنظمة القضائية الدولية من تعيني خاص من الدولة ا
خذت به نظريهتا األوروبية من إستمرار عضو اللجنة الذي إنتهت عضويتة يف نظر أاإلنسان مل تأخذ بالنظام الذي 

 . (1231)القضايا اليت عرضت عليه أثناء فرتة واليته

 النظام اإلداري و المالي ألعضاء اللجنة :-

ميارس أعضاء اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان عملهم بصفتهم الشخصية و ميثلون سائر الدول األعضاء يف         
إليها جبنسيتهم و ال يتلقون منها أي توجيهات أو منظمة الدول األمريكية و لذلك فإهنم ال ميثلون دوهلم اليت ينتمون 

يلتزم األعضاء بالقيام بكافة املهام اليت تعهد اللجنة هبا إليهم وأن حيافظوا على بسرية  أعماهلم اليت تتسم  تعليمات و
 هبذه الصفة.
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أعضاء اللجنة يف ممارستهم النظام األساسي للجنة ال يتطلبان التفرغ الكامل من قبل  إذا كانت اإلتفاقية و        
إال أنه حيظر عليهم ممارسة أي عمل يتعارض أو يؤثر على استقالهلم أو حيادهم أو الكرامة أو اهليبة اليت يتعني  ،لعملهم

 .(1232)أن تتوافر هلم

، ألمريكيةة العامة ملنطمة الدول اتتوىل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان تأديب أعضائها باإلشرتاك مع اجلمعي        
حيث تقوم اللجنة بتقييم أي حالة ترى فيها أن عضو اللجنة قام بعمل يتناىف مع إستقالله أو حياده أو ارتكب سلسلة 
من املخالفات لنإلتزامات اليت يصفها النظام األساسي على عاتقه ،فإن إنتهت إىل تقرير ذلك مبوافقة مخسة على األقل 

ية العامة اليت ميكن أن تصدر قرارا بعدم صالحية ذلك العضو بأغلبية ثلثي الدول من أعضائها أحالت األمر إىل اجلمع
 األعضاء على أنه يتعني على اللجنة قبل ذلك مساع العضو املعىن.

يتلقى أعضاء اللجنة رواتب عن كل يوم عمل فعلي يقومون به فضال عن مصروفات السفر ونقفاهتم الشخصية         
 .(1233) املصروفات حتدد اجلمعية العامة للمنظمة مقدار هذه الرواتب و ال اللجنة وخالل إشرتاكهم يف أعم

 :إمتيازات أعضاء اللجنة حصانات و-

يضع النظام األساسي للجنة نظامني من احلصانات واإلمتيازات األول يتعلق بالدول األطراف يف اإلتفاقية         
حيث جيب أن يتمتع أعضاء اللجنة يف هذه الدول منذ انتخاهبم وحىت انتهاء واليتهم  ،األمريكية حلقوق اإلنسان

 باحلضانات واإلمتيازات املقررة ألعضاء البعثات الدبلوماسية وفقا ألحكام القانون الدويل.

متع أعضاء اللجنة أما يف الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية غري األطراف يف اإلتفاقية فإنه جيب أن يت         
باحلصانات واإلمتيازات املتصلة بعملهم اليت متكنهم من أداء واجبات وظيفتهم بإستقالل والشك أن حمتوى هذه 
احلصانات واإلمتيازات بالنسبة للطائفة األخرية يصعب حتديده على وجه الدقة إذ مل تتعرض اإلتفاقية وال نظامها 

 .(1234)مجاعية  ذلك إىل الدول األطراف كي تنظمها بإتفاقيات ثنائية و األساسي ملضموهنا وإن أحال األخري يف
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 مقومات إستقالل اللجنة نفسها.

 المالي للجنة: النظام اإلداري و

لكنها جهاز مستقل ال يتلقى أي  و ،اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان هي أحد أجهزة منظمة الدول األمريكية         
املنظمة مقرها الدائم واشنطن و ميكن أن جتتمع يف أي مكان آخر بشرط موافقة الدولة املعنية تعلميات أو توجيهات من 

جتتمع اللجنة يف اجتماعات دورية و ميكن أن تعقد إجتماعات خاصة بناء على قرار رئيسها أو بأغلبية أعضائها و ال  و
ن أن تتجاوز هذه الفرتة و تقرر إمتدادها إذا و حتدد اللجنة فرتة إجتماعاهتا و ميك  يوجد قيد على اللجنة يف ذلك

 تطلبت الظروف ذلك .

، و يرجع هذا التحديد العتبارات هتا العادية سنويا مثانية أسابيعجيب أال تتجاوز فرتة إنعقاد اللجنة بكافة دورا        
امليزانية و ال تستقل اللجنة بوضع نظامها األساسي و إمنا تقوم بإعداده و عرضه على اجلمعية العامة للمنظمة إلقراره إال 

 .(1235)أن اللجنة تنفرد بوضع الئحتها الداخلية 

كن إعادة انتخاهبم ألعضائها ملدة عام واحد و مي تقوم اللجنة بانتخاب رئيسها و نائبني للرئيس باألغلبية املطلقة        
         ، و يقوم رئيس اللجنة به مبهمة متثيل اللجنة يف عالقاهتا اخلارجية و دعوهتا لالجتماعات العاديةمرة واحدة فقط

 و اخلاصة و إدارة إجتماعات اللجنة و حيل نواب الرئيس حمله عند عدم قدرته على القيام بذلك .

     ، ة من عدد من املوظفني حتت إدارتهقوم مبهام السكرتارية للجنة سكرتري تنفيذي تعاونه وحدة إدارية مكوني        
و على حنو ما يكفل القيام باملهام اليت تعهد هبا اللجنة إليهم و السكرتري التنفيذي للجنة هو املسؤول األول عن أعماهلا 

فين  أعضاء اللجنة من التمتع بسمعة أدبية رفيعة املستوى و التخصص الاإلدارية و لذا فإنه يشرتط فيه ما يشرتط يف
 .(1236)، و يقوم بتعينه األمني العام ملنظمة الدول األمريكية بعد التشاور مع اللجنة أيضا الدقيق يف تجال حقوق اإلنسان

تقوم اللجنة بإعداد مشروع ميزانتها و ذلك عن طريق األمني العام هلا بعد التشاور مع رئيس اللجنة و يتم إقرارها         
 .(1237)لدى إقرار ميزانية املنظمة و تشكل ميزانية اللجنة بندا مستقال داخلها 
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 حصانات و إمتيازات اللجنة :

و ال النظام األساسي للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان عن  مل تتحدث اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان        
حصانات و إمتيازات خاصة مبقر اللجنة األمريكية و مراسالهتا و إن كانت اللجنة تتمتع بوصفها أحد أجهزة منظمة 

 .(1238)عضاءالدول األمريكية باحلصانات و االمتيازات اليت تتمتع هبا هذه األخرية لدى دولة املقر ولدى سائر الدول األ

 تقييم إستقالل اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان :-

يرجع الفضل لنإتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف أهنا تالفت بعض أوجه النقد اليت وجهت ألسلوب إختيار         
السياسي يف جهاز ئ التمثيل من حيث ضرورة وجود ممثل عن كل دولة و مساو  ،أعضاء اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان

، و إذ كان يؤخذ عليها أن التوازن يف متثيل أعضاء املنظمة ، إذ أن اللجنة األمريكية ال تشرتط بالضرورة ذلكقضائي
 .(1239)االختيار معهود به شأن نظريهتا األوروبية إىل جهاز سياسي هو اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية 

األمريكية أيضا بنظام إستمرار العضو الذي إنتهت واليته يف نظر القضايا اليت عرضت عليه مل تاخذ اإلتفاقية         
 أثناء فرتة واليته لتعارضه مع إعتبارات اإلستقالل  واحلياد.

كما تفوقت اللجنة األمريكية على نظريهتا األوربية بإشرتاط التخصص الفين الدقيق يف أعضائها يف تجال حقوق          
 (1240)ن خالفا للثانية اليت مل تشرتط ذلك وهوما ينعكس على تجال محاية حقوق اإلنسان.اإلنسا

   كما أنه يؤخذ على نظام تأديب أعضاء اللجنة اشرتاك اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف هذه املسألة         
ب ضمانا إلستقالل  أعضاء اللجنة أن تنفرد كان جي و ،اختاذها القرار النهائي بشأن عدم صالحية أحد أعضاء اللجنة و

 اللجنة هلذه املهمة .

كما يعيب النظام اإلداري واملايل للجنة بتبعيته يف كثري من األمور لألجهزة السياسية ملنظمة الدول األمريكية         
نه يكون تابعا له إىل حد كبري،  من مث فإ حيث يقوم األمني العام  للمنظمة مبهمة تعيني وعزل السكرتري التنفيذي للجنة و

 .(1241)كما تقوم املنظمة بإقرار ميزانية اللجنة
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على أن أهم أوجه النقد اليت توجه لعمل اللجنة حتديد مدة دورات إنعقادها مبا ال يتجاوز مثانية أسابيع بسبب         
كانت   اإذ قضائي من متتعه بصفة الدوام وإعتبارات امليزانية إذ يتعارض ذلك مع ما ينبغي أن يتوافر يف اللجنة كجهاز 

  (1242)صالحية اللجنة يف عقد دورات غري عادية يعد تصحيحا ملا فرضته متطلبات امليزانية من حتديد لعمل اللجنة.

 المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان  -2-

تفسري اإلتفاقية األمريكية حلقوق احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان هي هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق و         
          .(1243)، و هي تباشر إختصاص قضائي و إستشاري ، و متارس احملكمة و ظائفها وفقا ألحكام اإلتفاقيةاإلنسان

  محكمة.مقومات إستقالل أعضاء ال-

 الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة: 

األمريكية حلقوق اإلنسان أن يكون منتميا جبنسية إىل إحدى الدول يشرتط يف املرشح  ليكون قاضيا باحملكمة         
، تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانال يشرتط أن تكون هذه الدولة طرفا  يف اإل األعضاء يف منظمة الدول األمريكية و

إذا   الدول األمريكية و ويرى البعض أن ذلك يعين كما هو بالنسبة للجنة األمريكية أن كال اجلهازين مها من أجهزة منظمة
كان ذلك األمر يبدوا مفهوما بالنسبة للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان اليت تباشر إختصاصا يف مواجهة الدول غري 
األطراف يف اإلتفاقية فإنه يبدوا مستغربا بالنسبة للمحكمة اليت يتحدد إختصاصها يف الدول األطراف يف اإلتفاقية 

 .    (1244)فقط

أن تتوافر الشروط  ط يف املرشح أيضا أن يتوافر به أعلى درجات التخصص الفين يف تجال حقوق اإلنسان ويشرت         
الالزمة ملمارسة أعلى الوظائف القضائية وفقا لقانون الدولة اليت ينتمي إليها أو اليت رشحته كما جيب أن يتمتع املرشح  

 .(1245)األخالقية  كذلك بأعلى درجات السمعة األدبية و

 مدة الوالية: اإلختيار و

يتم  و هو عدد ثابت كعدد أعضاء اللجنة األمريكية، و احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان من سبعة قضاة ألفتت        
بناء على قائمة  من خالل اجلمعية العامة، و و ،قرتاع سري باألغلبية املطلقة للدول األطراف يف اإلتفاقيةإيارهم يف تخإ
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ال يشرتط أن يكونوا منتمني جبنسيتهم  تقرتحها هذه الدول حيث تقوم كل دولة برتشيح ثالثة مرشحني و اليت  املرشحني
ال ينبغي أن تضم احملكمة قاضني  و (1246)هلا على أنه يتعني أن ترشح كل دولة على األقل مرشح ينتمي هلا جبنسيتها

 .(1247)تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانمن اإل 52طبق لنص املادة  ينتميان جبنسيتهما لدولة واحدة

        تساقا مع اختصاص احملكمة حيث تقتصر صالحية الرتشيح إالرتشح أكثر  يبدو األمر بصدد اإلختيار و        
اإلختيار على الدول األطراف يف اإلتفاقية دون تلك األعضاء يف منظمة الدول األمريكية دون أن تكون طرفا يف  و

 .(1248)اإلتفاقية

كن للدولة األخرى مي ميكن للقاضي الذي ينتمي جبنسيته إلحدى الدول األطراف يف النزاع أن يستمر يف نظره و        
تفاقية فيمن يعني قاضيا روط اليت تطلبتها اإلزاع على يتعني أن يتوافر فيه الش"  لنظر النad hoc"أن تعني قاضيا 

إذا كان النزاع يدور بني دولتني ليس أليهما قاضي ينتمي جبنسيته هلا باحملكمة جاز لكل منهما تعيني  ، و(1249)باحملكمة
تجموعة منهم يف نفس املصلحة شرتك إ على أنه إذا تعدد أطراف النزاع و ،بنفس الشروط و األوضاع" ad hocقاض" 
يت تفصل فيما إذا كان جملموعة من الدول األطراف احملكمة هي ال عني هلم قاضيا واحدا و عتبارهم طرفا واحدا وإجاز 

 . (1250)يف النزاع ذات املصلحة من عدمه يف حالة الشك

تقوم األمانة ملنظمة الدول األمريكية بإتباع ذات اإلجراءات لنإعداد لنإنتخابات كما هو احلال بالنسبة لعضوية         
 .(1251)إعداد قوائم املرشحني برتشيحاهتم واللجنة من حيث إخطار الدول األعضاء للتقدم 

ست ، (1252)حسب نص املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة األمريكيةمدة والية قضاء احملكمة         
  يتم التجديد لثالثة قضاة يتم إختيارهم بالقرعة بعد إنقضاء ثالث سنوات،  سنوات ميكن جتديدها ملرة واحدة فقط، و

 .(1253)ال تزال متداولة بعد إنتهاء واليتهم يف نظر القضايا اليت عرضت عليهم ويستمر القضاة  و
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.79الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص ( 1250(  
.220الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص  ( 1251(  
اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1252( 
111الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1253(  
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يتم اتباع ذات اجراءات الرتشيح و اإلنتخاب يف حالة إنتهاء والية أحد قضاة احملكمة بسبب الوفاة أو العجز         
 .(1254)عضوية سلفة الدائم أو اإلستقالة أو عدم الصالحية، يكمل القاضي املنتخب يف هذه األحوال مدة 

 المالي لقضاة المحكمة: النظام اإلداري و

ال يتلقون منها أي  يعمل قضاة احملكمة بصفتهم الشخصية فال ميثلون الدول اليت ينتمون إليها جبنسيتهم و        
 ال يدافعون عن مصاحلها و إمنا عن املصاحل العامة حلقوق اإلنسان يف القارة. توجيهات و

هدون باحلفاظ يتع حياد و قضاة احملكمة قبل توليهم لعملهم على ممارسة وظيفتهم بشرف و إستقالل ويقسم         
مينع على قضاة احملكمة أن يشعلوا أثناء ممارستهم عملهم أي وظيفة حكومية بإستثناء تلك و كما  ،على سرية املداوالت

احلكومي، كما ميتنع عليهم مباشرة أي وظيفة دبلوماسية الوظائف اليت ال تضعهم حتت تأثري أو رقابة مباشرة من اجلهاز 
، كما ميتنع عليهم ممارسة أي وظيفة بإحدى املنظمات الدول لدى منظمة الدول األمريكيةبإستثناء رئاسة بعثه إحدى 

و على  ستقالهلم إن يؤثر على الدولية أو أي عمل آخر ميكن أن مينعهم من القيام بواجباهتم على حنو مرض أو ميكن أ
                                                                                                                                                                                                                        .(1255)رامتهم ك  جباهتم واو 

ضمانا حلياد قضاة احملكمة مينع على أي قاض هلا أن يشرتك يف إحدى القضايا اليت يكون له أو ألحد أفراد أسرته         
مصلحة مباشرة تتعلق هبا، كما أنه مينع عليه ذلك أيضا إذا كان قد عمل مسبقا يف هذه القضية كممثل أو مدافع عن 

األجهزة الوطنية أو الدولية اليت باشرت حتقيق يف هذه القضية وتتوىل احملكمة ذاهتا  أحد أطرافها  أو كعضو يف أحد
باإلشرتاك مع اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية  مهمة تأديب قضاهتا يف حالة ارتكاب أحد األعمال احملظورة عليهم 

ي للمحكمة وال حيال األمر للجمعية العامة أو عدم أدائهم لواجباهتم اليت نصت عليها اإلتفاقية و النظام األساس
 . (1256)للمنظمة إال بعد أن تقرر احملكمة نفسها ذلك

    اإلقامة  يتقاضي قضاة احملكمة رواتب ثابتة فضال عن مكافآت عن كل يوم عمل باإلضافة ملصارف السفر و        
النظام األساسي للمحكمة على إبراز ضرورة أن يكون ذلك مبا يتناسب مع أمهية  قد حرصت كل من اإلتفاقية و و

يتم حتديد هذه الرواتب من خالل ميزانية  ، وأدائها يف زمالال  اإلستقالل  ما يكفل هلم هبا إليهم و وداملعهالوظيفة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1257).احملكمة اليت تقرها اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية

                                                           
 . 220سابق، ص الرجع املالدكتور مصطفى عبد الغفار،  (1211)

.72الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص ( 1255( 
 221سابق ،ص الرجع املالدكتور مصطفى عبدالغفار ، (1216)
(1217)

 . 221سابق ،ص الرجع املالدكتور مصطفى عبدالغفار ،  
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  إمتيازات قضاة المحكمة: حصانات و-

االمتيازات املقررة للممثلني  احلال بالنسبة ألعضاء اللجنة يتمتع قضاة احملكمة باحلصانات و كما هو        
 /15/05و احلصانات اخلاصة مبنظمة الدول األمريكية الصادر يف  ،الدويلالقانون  وفقا ألحكام الدبلوماسيني

                                                                                                                                                                                                          ذلك                                                                و ، (1259)من النظام األساسي للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان 15و هو مانصت عليه املادة  (1258)1717
احملكمة عن أي تصرف قانوين أو رأى مث إبداؤه خالل  اليتهم كما أنه حيظر يف أي وقت أن يسأل قضاة خالل فرتة و

 ممارستهم لعملهم القضائي.  

يقتصر نطاق حصانات و إمتيازات قضاة احملكمة على الدول األطراف يف االتفاقية بينما الدول األعضاء يف         
هلذه احلصانات و اإلمتيازات لقضاة احملكمة منظمة الدول األمريكية غري األطراف يف االتفاقية ميكن هلا أن تصرح بإقرارها 

 .امة أو بصدد حالة خاصة تتطلب ذلكسواء كان ذلك بصفة ع

 مقومات إستقالل المحكمة نفسها:-

 النظام اإلداري المالي للمحكمة :-

طراف يف متثل احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان كيانا قضائيا مستقال ميارس وظيقته إستقالال عن الدول األ        
االتفاقية و منظمة الدول األمريكية ، و يهدف من خالل وظيفته فقط إىل محاية املصاحل و احلقوق اليت تضمنتها اإلتفاقية 
و للمحكمة مقر دائم يف "سان خوسيه" عاصمة "كوستاريكا" و للمحكمة مع ذلك أن تقرر عقد إجتماعا على إقليم 

 .لة أخرى بشرط موافقة هذه األخريةدو 

جتتمع احملكمة يف دورات إنعقاد عادية مرتني سنويا مرة يف كل فصل و حتدد احملكمة تاريخ دورة اإلنعقاد القادمة         
كما حتدد احملكمة   يف كل مرة و للمحكمة أن تعقد دورات إنعقاد غري عادية بناء على طلب رئيسها أو أغلبية قضاهتا ن

 .فرتة اإلنعقاد

      عداد نظامها األساسي و لكن البد أن تصدق عليه اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية،تقوم احملكمة بإ        
 .( 1260)و لكن تستقل احملكمة بوضع الئحتها الداخلية

                                                           
.111الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1258( 
.، املرجع السابقاإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ( 1259( 

(1261)
 . 222سابق ،ص الرجع امل ،الدكتور مصطفى عبدالغفار 
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ب أي منهم ملدة أخرى دون حد تتوىل احملكمة إنتخاب رئيس هلا ونائب للرئيس ملدة عامني وميكن إعادة إنتخا        
 متثيلها يف عالقاهتا اخلارجية وحيل نائب الرئيس حمله عند غيابه. رئيس احملكمة إدارة جلساهتا ويتوىل  ، وأقصى

يقوم األمني العام ملنظمة الدول  تتوىل األعمال اإلدارية للمحكمة أمانة عامة تقوم احملكمة بتعيني األمني العام و        
خيضع األمني العام للمحكمة لنإشراف  ع األمني العام للمحكمة  واألمريكية بتعيني طاقم  املساعدين له بعد التشاور م

 ذلك يف املسائل اليت ال تتعارض مع مقتضيات إستقالل  احملكمة. املباشر لألمني العام ملنظمة الدول األمريكية و

ية إلقرارها وال متلك هذه قوم احملكمة بإعداد ميزانيتها اخلاصة وعرضها على اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكت        
 .(1261)األخرية إدخال أي تعديالت على امليزانية املقرتحة إذ ال يكون أمامها إال إقرارها أو رفضها حبالتها

 إمتيازات المحكمة: حصانات و-

الدول اإلمتيازات املنصوص عليها يف اإلتفاقية املوقعة بني  ، فضال عن العاملني هبا باحلصانات ومراسالهتا        
إمتيازات منظمة الدول األمريكية مع مراعاة ما يتطلبه إستقالل احملكمة بإدخال التعديالت  األمريكية بشأن حصانات و

 .(1262)الضرورية الالزمة لذلك الغرض

 تقييم إستقالل المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان:-

ال جيوز إدخال أي تعديالت عليها كما أهنا تستقل تتمتع احملكمة بصالحيات كبرية لدى إعداد ميزانيتها حيث         
 هي أمور من شأهنا تدعيم إستقالهلا. نائبه فضال عن تعيني رئيس اجلهاز اإلداري هلا و بتأديب أعضائها وتعيني رئيسها و

از إال أنه يصدق يف شأن اختيار قضاة احملكمة و واليتهم ما سبق ذكره من مساوئ اإلختيار السياسي جله        
ما حيمله من خشية التأثري عليهم ويضاف إىل ذلك نقص عدد أعضاء احملكمة ملا ال يتناسب مع جسامة املهام  قضائي و

هو ما يتطلبه  املعهود هبا إليهم فضال عن أن قصر مدة الوالية من شأنه عدم حتقيق اإلستقرار للقضاة يف ممارسة عملهم و
 . (1263)إستقالهلم

يؤخذ على النظام األساسي للمحكمة إجازة أن جيمع القاضي بني وظيفة رئيس إحدى البعثات املوفدة من قبل         
الدول األطراف لدى املنظمة وبني منصبه كقاض إذ تتعارض طبيعة العمل متاما بني الوظيفتني  حيث ميثل يف الوظيفة 

                                                           
.77الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1261(  
.111الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1262( 

 .222 الدكتور مصطفى عبدالغفار ،املرجع السابق ،ص  (1261)
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محاية حقوق اإلنسان وفقا لنإتفاقية وهو ما ميكن أن يؤثر  األوىل مصلحة دولية فقط يف حني يدافع يف الثانية عن مصاحل
 حياده لدى ممارسته عمله كقاض. على استقالليتة و

كما متثل قصر فرتة اإلنعقاد نقطة ضعف أخرى يف عمل احملكمة وكان من األجدر أن يكون إنعقادها مقرونا         
 .(1264)احملكمة كجهاز قضائي دائمبوجود قضايا مطروحة عليها إذ أن هذا ما يقتضيه عمل 

 اإلجراءات القضائية أمام األجهزة القضائية األمريكية: ضمانات-2-أ

يقتضي  حبث ضمانات اإلجراءات القضائية أمام األجهزة القضائية للقارة األمريكية حبث آلية عمل هذه األجهزة        
ملصاحل املتقاضني أمامها ، باإلضافة إىل حبث بعض الضمانات وما يتوافر أمامها من متطلبات إجرائية تكفل محاية حقيقة 

 .(1265)اإلجرائية القضائية اليت حتظى بأمهية خاصة

 :ميكانيزم عمل األجهزة القضائية لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان-1

بعمل قضائي متكامل يف احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  هي اللجنة و تقوم األجهزة القضائية لنإتفاقية و         
تلك املثارة بني الدول  مراحل متتابعة و ختتلف اإلجراءات املتبعة بشأن القضايا اليت يكون أحد أطرافها من األفراد و

 اليت نربزها فيما يلي: و، (1266)األطراف يف بعض اجلوانب 

 انعقاد الخصومة أمام اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان:-

إمنا  صومة أمام اللجنة مبجرد ورود شكوى أو بالغ من إحدى الدول أو أحد األفراد أو املنظمات وال تنعقد اخل        
حىت ال يكون هدف تقدمي يتم حبث أوىل جملموعة من املتطلبات يتعني توافرها يف هذه الشكوى مثل بيانات مرسلها 

إسم الدولة  جيب ذكر ولتشهري هبذه الدولة، الشكوى اإلساءة أىل الدولة املشتكي منها، أو أن تكون الشكوى وسيلة ل
من نظام  (29/22/22)هي شروط تقدمي الشكوى اليت نصت عليها املواد  و ،الوقائع موضوع الشكوى و ،املدعي عليها

تهت اللجنة إىل حتقيق تلك املتطلبات إنفإن ، (1268)من اإلتفاقية األمريكية 11ذلك املادة ك  ، و(1267)اللجنة األمريكية

                                                           
. 115الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1264(  

 .222،ص  ،املرجع السابقالدكتور مصطفى عبدالغفار (1261)
. 115الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1266( 
الالئحة اإلجرائية للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1267(  
اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق، املرجع السابق.  ( 1268(  
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هبذه  حتدد هلا مدة لنإفادة طلبت منها إفادهتا مبعلومات بشأهنا و الشكوى للدولة املدعي عليها وأعلنت 
 .(1269)املعلومات

إمنا تطلب  الشكلية فإن اللجنة ال تعلن رفضها وهذه الشروط الشكوى أو البالغ تتضمن عريضة على أنه إذا مل         
 (1270).من الئحة إجراءات اللجنة( 22من الشاكي إستيفاء هذه البيانات ) املادة 

 التسوية الوديــة: إعالن قبول الشكوى و-

عقب تلقي اللجنة لرد الدولة املدعي عليها أو إنقضاء املدة اليت حددهتا هلا لتقدمي ذلك الرد ،تبدأ اللجنة حبث          
، فإن توافرت هذه الشروط أعلنت لقبوهلاط اليت حددهتا اإلتفاقية مسألة قبول الشكوى أو البالغ من حيث توافر الشرو 

قرارها يف هذا الصدد،  إال أعلنت عدم قبوهلا و انتقلت إىل مرحلة أخرى من اإلجراءات و اللجنة قبول الشكوى و
 .(1271)بشكل هنائي ال ميكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن 

ما تضمنته  املقدمة من الدولة املدعي عليها، وال تكتفي اللجنة لدى حبث مسألة قبول الشكوى باملعلومات         
، كما أن أن تسمع مرافعات شفوية من قبلهم هلا إمنا هلا أن تطلب معلومات إضافية من األطراف و الشكوى فقط و

إذا انتهت اللجنة من هذه املرحلة فإهنا تضع  للجنة أن تباشر حتقيقا بنفسها بشأن قبول الشكوى أو يف موضوعها و
ت تصرف الفرقاء من أجل الوصول لتسوية ودية على أساس إحرتام حقوق اإلنسان املعرتف هبا يف نفسها حت

 .(1272)اإلتفاقية

 سلطة اللجنة في اتخاذ إجراءات تحفظية:-

حال يهدد حياة أو صحة أو سالمة  ، أو الطارئة، أو حيث يكون هناك خطر يف احلاالت اجلادة ميكن للجنة        
سريعة ملنع  تطلب إىل الدولة املعينة أن تتخذ أصرع اإلجراءات التحفظية  اليت تراها اللجنة مالئمة وأحد األشخاص، أن 
ال تكلف اللجنة يف حالة و جود إنتهاكات أو  و، (1273)من الئحة إجراءات اللجنة ( 21/2هذا اخلطر ) املادة 

مل حتدد اإلتفاقية أو الئحة  إعتداءات على حقوق اإلنسان باإلنتظار حىت تنتهي من القيام باإلجراءات الالزمة، و

                                                           
.222الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق،   ( 1269( 
الالئحة اإلجرائية للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1270(  
.221الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص  ( 1271(  
.75الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1272( 

(1271)
 .، املرجع السابقالالئحة اإلجرائية للجنة 
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 اإلجراءات الداخلية مدى إلتزام الدولة اليت طلب منها إختاذ هذه اإلجراءات بالقيام هبا واجلزاء يف حالة  نكوهلا عن
 .(1274)ذلك

 تقرير اللجنة:

إذ مل يتم الوصول إىل تسوية ودية ،فإن اللجنة تقوم بوضع تقرير تضمنه وقائع النزاع وما تراه بشأهنا ترفق به ما         
ميكنها لدى  ما أبدوه من تقريرات شفوية أمامها وحتيل ذلك  التقرير إىل الدولة املعنية و قدمه األطراف من مذكرات و

 .(1275)مقرتحاهتا اليت تراها مالئمة تضع توصياهتا وإحالته أن 

إذا انقضت مدة ثالثة أشهر على وضع اللجنة تقريرها دون أن يتم إحالة األمر للمحكمة األمريكية حلقوق         
كن أن مي اإلنسان، اختذت اللجنة قرارا باألغلبية املطلقة ألعضائها، تعرب فيه عن رأيها بشأن املسألة املطروحة عليها و

هلا أن حتدد مدة معينة للدولة املعنية لكي تتخذ اإلجراءات الالزمة إلصالح  تضمن ذلك الرأي التوصيات ذات الصلة، و
املخالفة املطروحة  عليها فإذا انقضت هذه املدة اختذت اللجنة قرارا باألغلبية املطلقة ألعضائها حول ما إذا كانت الدولة 

و هو مايعرف بالتقرير عن  ضية ،وحول ما إذا كانت ستنشر تقريرها من عدمهاملعنية قد اختذت إجراءات مر 
 .(1276)الدول

 اإلحالة إلى المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان:

 ميلك األفراد إذا هذه ال ميلك احلق يف اإلحالة إىل احملكمة سوى اللجنة األمريكية حلقوق و الدول األطراف ،فال        
 اإلحالة إىل احملكمة ال ميكن أن تتم بعريضة منفردة حىت بناء على إتفاق الفرقاء باللجوء للمحكمة و، على أن الصالحية

بعد إعالن فشل التسوية الودية  يتعني يف مجيع األحوال املرور مبرحلة اإلجراءات أمام اللجنة األمريكية حلقوق االنسان، و
و ما حرصت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان على وضع اللجنة تقريرها ويف خالل مدة ثالثة أشهر ،وه و

 .(1277)تأكيده

يتعني أن يتضمن طلب اإلحالة إىل احملكمة تجموعة من البيانات ختتلف حبسب ما إذا كانت اإلحالة من قبل         
إحدى الدول أو اللجنة ففي احلالة األوىل جيب أن تضمن الدولة طلبها تعني ممثلها يف اإلجراءات أمام  احملكمة وأن تذكر 

                                                           
.71املرجع السابق، ص الدكتور حممد أمني امليداين،  ( 1274( 
.212شين فؤاد، املرجع السابق، ص  ( 1275( 
.225الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص  ( 1276( 
71الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1277(  
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أما إذا كانت اإلحالة من قبل اللجنة فإهنا جيب أن ترفق بطلبها  أوجه إعرتاضها على الرأي الذي أبدته اللجنة إن وجد
األسس  التقرير الذي وضعته السابق اإلشارة إليه ، وجيب يف مجيع األحوال  أن يرفق بطلب اإلحالة األدلة املؤيدة له و

كانت بيانات اإلحالة ناقصة إذا ما   و، (1278)من الئحة إجراءات احملكمة(  21الغرض منها )املادة  القانونية لنإحالة و
 طلبت احملكمة إىل الطرف املعين إستيفاء الناقص منها.

ستوفت أوضاعها الشكلية قامت سكرتارية احملكمة إ إذا ما متت اإلحالة إىل احملكمة على وجهها الصحيح و        
وكذا الضحية أو خلفه إن معلوما اللجنة حسب األحوال والشاكي األصلي إن كان  بإعالهنا إىل الدولة املدعي عليها و

  ، كما أهنا حتيط سائر الدول األطراف يف اإلتفاقية علما بوجود هذه القضية دون أن تعلنهم بطلب اإلحالة أمكن ذلك
 .(1279)هذا اإلعالن هو اإلجراء الذي يؤدي إلنعقاد اخلصومة أمام احملكمة و

 سلطة المحكمة في اتخاذ إجراءات تحفظية:-

للمحكمة يف حاالت اخلطورة الشديدة واحلاالت الطارئة و حني يتطلب األمر تاليف ضرر ال ميكن إصالحه حيق         
متصال مبوضوع القضية  ميكن أن يصيب أحد األشخاص أن تتخذ من اإلجراءات التحفظية ما ترى أنه يعد مالئما و

  اللجنة حىت قبل أن حتال القضية إليها. املطروحة عليها بل إهنا ميكنها أن تتخذ هذه اإلجراءات بناء على طلب

قد أكدت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان أن هذه اإلجراءات إلزامية يقع على عاتق الدول األطراف احرتامها         
 (1280)تنفيذها فور صدورها. و

 اإلثبات أمام األجهزة القضائية لإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان :- 

بنفسها يف  اللجنة يف تكوين فكرهتا مبا يطرح أمامها من أدلة فضال عن أهنا ميكن أن تباشر حتقيقاتستعني         
، و بدءا فإن اللجنة تفرتض صحة ما تضمنته الشكوى الواردة هلا من وقائع عند ما يكون باديا للوهلة موضوع الشكوى

جنة يف إحدى القضايا وردت هلا شكاوى من عدة األوىل أن هناك حالة إعتداء على حقوق اإلنسان ، و لذلك فإن الل
 ، ت من الدولة املعنية مل تتلق ردامنظمات غري حكومية بشان إنتهاكات حقوق اإلنسان و إذا أرسلت يف طلب معلوما

 و بذلك إنتهت إىل تقرير خمالفة احلكومة املدعى عليها لنإتفاقية .

                                                           
الئحــة إجراءات احملكمة األمريكية.، املرجع السابق. ( 1278(  
.221السابق، ص  الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع ( 1279( 
.79الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1280( 
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اخلية و ما أثبت خالهلا ليل مقبول أمامها مبا طرح يف احملاكمات الدقد أقرت اللجنة بأنه ميكنها ان تستعني كد        
، إال أن الوضع السابق ال مينع  أنه عند التعارض بني األدلة اليت قامت اللجنة جبمعها و تلك الثابتة أمام من وقائع

 ية على ما عدها .القضاء الوطين أو مع ما قدمت الدولة املدعى عليها من تقرير فإن أدلة اللجنة هلا األفضل

هو  ، و(1281)من الئحة اإلجراءات الداخلية للجنة  12إفرتاض صفة ما تضمنته الشكوى نصت عليه املادة إن         
أمر ال مثيل له يف النظام األورويب و ميثل أساسا لعبئي اإلثبات لصاحل األفراد و يعلل ذلك يف النظام األمريكي بأنه ميثل 

 دول ترفض التعاون مع اللجنة .احلل الوحيد ملواجهة 

أما عن اإلثبات أمام احملكمة فقد تضمنت الالئحة الداخلية هلا تنظيم إجراءات لسماع شهود و ندب خرباء         
، إال أن أيا من على قرار احملكمة من تلقاء نفسهاعالوة على ما يتقدم بناءا على طلب من األطراف املعنية أو بناء 

ظام األساسي للمحكمة و الئحتها الداخلية مل حيدد معايري بشأن األدلة املقبولة يف اإلثبات عالوة على االتفاقية أو الن
 ذلك و معايري قبوهلا و كيفية تفضيل بعضها على اآلخر .

قد أتيح للمحكمة أن تبحث هذه املسالة من خالل عدة قضايا حيث تبنت ما استقر عليه الفقه الدويل من أن         
د و إجراءات اإلثبات أمام القضاء الدويل أقل شكلية من مثيلتها يف التشريعات الوطنية وأن للقضاء الدويل حرية قواع

و الشفوية ليست الوسيلة أضحت احملكمة أن األدلة املكتوبة تقدير األدلة و تكوين فكرته من الوقائع املطروحة أمامه و أو 
ن للمحكمة أن تكون فكرهتا من املؤشرات و القرائن بشرط أن تؤدي غلى الوحيدة اليت تؤخذ يف االعتبار و إمنا ميك

نتيجة مصوغة و مقبولة فضال عن ذلك فإن هذه القرائن يكون هلا قيمة أكرب حني يتعلق األمر بإختفاء قسرى ألن هذا 
 .(1282)الشكل من أشكال القمع يتميز مبحاولة إخفاء أي معلومة ذات صلة مبكان و مصري الضحية

أشارت احملكمة إىل وجوب التفرقة بني اإلجراءات أمامها و بني اإلجراءات اجلنائية يف القانون الوطين فيما خيص         
، ذلك أن الدولة املدعى عليها ليست يف موقف إهتام و ليس ملتهم حيث ال حمل إلعماله أمامهامبدأ إفرتاض براءة ا

عاقبتها و إمنا الغرض هو محاية الضحية ، و هو ما يتوجب إعطاء الغرض من اإلجراءات يف تجال حقوق اإلنسان هو م
 .(1283)األولوية لعناصر األدلة املقدمة من املدعى 

 

                                                           
الئحة اإلجراءات الداخلية للجنة األمريكية حلقوق اإلنسانن املرجع السابق. ( 1281( 
. 222الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص ( 1282(  
.111الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1283(  
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 الحكم: -  

هو املرحلة النهائية لنإجراءات القضائية أمام األجهزة القضائية لنإتفاقية األمريكية و جيب أن يكون احلكم مسببا         
 إمجاع القضاة باحملكمة فإنه ميكن للقاض الذي إرتأى رأيا خمالفا أن يلحق رأيه باحلكم .إذا كان احلكم ال يعكس  و

يتم إعالن احلكم للجنة و الدولة املعنية و لكافة  الدول األطراف يف اإلتفاقية وحكم احملكمة هنائي ال ميكن        
ال يوقف طلب التفسري تنفيذ  للمحكمة و الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إال أنه ميكن أن يقدم طلب بتفسريه

 .(1284)احلكم

 ضمانات اإلجراءات القضائية:-2-

 علنية اإلجراءات:

إذ حتقق للعمل القضائي  اء على املستوى الوطين أو الدويلإن العالنية تعد أحد أهم ضمانات العمل القضائي سو         
حتمي األفراد من قضاء سرى قد  نوع من الرقابة الشعبية عليه ونوع من الشفافية متكن من متابعته من قبل األفراد وتوفر 

 يغلب املصاحل السياسية للدول األطراف على مصاحل حقوق اإلنسان يف القارة.

إذا كان األصل يف اإلجراءات أمام اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان شأن نظريهتا األوروبية أهنا سرية ال أن اللجنة         
خيضع األمر للسلطة  فرد بأهنا ميكن أن تقرر حضور بعض األشخاص جللسات اإلستماع املنعقدة أمامها واألمريكية تن

،كما أنه بالنسبة للشكاوي الفردية لسات اليت قد تدعوهم للحضور هبااجل التقديرية هلا يف حتديد هؤالء األشخاص و
اللجنة من الئحة إجراءات  9فقط ميكن أن تكون اجللسات  علنية إذا اتفق األطراف املشاركون على ذلك طبقا للمادة 

 .(1285)األمريكية حلقوق اإلنسان 

ت هبا بشكل كلي أو اإلجراءا على أنه فيما عدا جلسات اإلستماع اليت ميكن أن حتددها اللجنة وتسمح بعالنية        
أو إال أن سرية اإلجراءات أمام اللجنة ال تشمل أطراف النزاع  ،جراءات أمام اللجنة تتم بشكل سري، فإن باقي اإلجزئي

، إذ جيب أن يسمح هلم مبتابعة أعمال اللجنة  واإلطالع على ما يقدمه األطراف اآلخرون من ممثلهم القانونيني
 .(1286)أدلة

                                                           
.  222الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص ( 1284( 

.الئحة إجراءات اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق (  1285(  
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اللجنة متلك وفقا لسلطتها التقديرية أن تقرر تقريرها الذي تضعه عقب  فشل جهود التسوية الودية بني كما أن         
األطراف و ميكن أن تنشر هذا التقرير من خالل التقرير السنوي املقدم من اللجنة للجمعية العامة للمنظمة أو بأي طريقة 

ئي الذي تصدره اللجنة يف حالة عدم اإلحالة للمحكمة وعدم ينطبق ذلك أيضا على القرار النها أخرى تراها مالئمة و
من الئحة إجراءات  52-12إستجابة الدولة املعنية ملا طلبته اللجنة إليها من إجراءات ينبغي اختاذها طبقا للمادتني 

الكافة مبوقفها الرافض متثل العالنية يف هذه احلالة األخرية نوعا من اجلزاء للدولة املدعي عليها بإعالم  ، و(1287)اللجنة
 لنإستجابة  ملا تطلبه اللجنة.

إذا كان الوضع  يف إطار النظام األمريكي حلقوق اإلنسان أفصل من مثيله األورويب من حيث إجازة العالنية يف         
أن حتد منها  يبقى للجنة بعد ذلك بعض األحيان ، إال أنه كان أوىل أن تكون العالنية  وليس السرية هي األصل العام و

ن أن اللجنة ميكن أن تصدر قرارا هنائيا بعدم قبول الشكوى دون أن يتمك إذا اقتضت  مصلحة العدالة ذلك سيما و
،  وميكن أن من مراقبتههو ما يتطلب أن حياط عملها بنوع من الشفافية متكن  ، والشاكي من الطعن عليه بأي طريق

على خالف  ة اليت تتطلب طبيعتها السرية ذلك إلجناح مفاوضات التسوية ويستثين من العالنية مرحلة التسوية الودي
لظروف  اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان فإن اإلجراءات أمام احملكمة يف كافة مراحلها علنية ما مل تقرر احملكمة و

، علنية يف مجيع األحوالر يف جلسة إستثنائية أن تكون اإلجراءات سرية على أن أحكام احملكمة وقرارهتا جيب أن تصد
كذا اآلراء الفردية املخالفة اليت قد يبديها أحد قضاة احملكمة يتم إعالهنا  القرارات و فضال عن ذلك فإن هذه األحكام و

إذ قررت احملكمة سرية اجللسات فإن  لألطراف املتنازعة  على أن مداوالت احملكمة سرية ما مل تقرر احملكمة غري ذلك و
من  11و املادة .(1288)من النظام األساسي للمحكمة 21 ال تشمل أطراف النزاع وهوما نصت عليه املادةهذه السرية 

 (1289).الئحة إجراءات احملكمة

إذا كان النظام األساسي للمحكمة وكذا الئحتها الداخلية قد أباح تقييد العالنية لظروف إستثنائية فإنه مل حيدد         
كان ينبغي نظرا ألمهية ضمانة العالنية  بالتقييد وال املصلحة اليت متثل التقييد محاية هلا، وماهية هذه الظروف اليت تسمح 

 عدم إطالق سلطة احملكمة يف ذلك على هذا النحو. أن حتدد حاالت اخلروج عليها على سبيل احلصر و

 

 
                                                           

الئحة إجراءات اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1287(  
 النظام األساسي للمحكمة األمريكية، املرجع السابق.  (1288)
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 التنفيــذ:-

النقاط ضعفا يف النظام األمريكي حلقوق اإلنسان، إذ يعد تنفيذ أحكام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان أكثر         
مل تتضمن اإلتفاقية أو نظام احملكمة  مل يعهد إىل أي جهاز بذلك و ، ونظيم مراقبة تنفيذ أحكام احملكمةمل يتضمن ت

 .(1290)األساسي أو الئحتها الداخلية أي تدابري تتبع لتنفيذ قرارات أو أحكام احملكمة

صالحية احملكمة يف حالة عدم التنفيذ من قبل الدولة احملكوم عليها أن تعرض هذا األمر يف تقريرها  تقتصر        
ميكن أيضا تعرض على اجلمعية التوصيات اليت تراها  السنوي الذي حتيله للجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية و

  مالئمة.

ا بالتصرف د خمالفة من قبل إحدى الدول األطراف دون أن تلزمهيثري تنفيذ األحكام الكاشفة اليت تقرر بوجو         
، سيما إذا إقتضى األمر إدخال تعديالت يف صعوبة التوافق مع هذه األحكام، صعوبة تتمثل على حنو معني إلصالحها

ف باإلمتثال لذا فقد إكتفت اإلتفاقية بصدد هذه األحكام على تعهد الدول األطرا تشريعية أو إدارية واسعة النطاق، و
دون أن تبني كيفية ذلك أو تعهد للمحكمة أو ألى جهاز من أجهزة املنظمة مبراقبة   ،لألحكام الصادرة يف مواجهتهم

ال ميكن القول بأن اجلمعية العامة ستقوم هبذه املهمة بإحالة تقرير احملكمة السنوي هلا  لو على املدى الطويل و التنفيذ و
ال متلك أدوات مراقبة التنفيذ أو متابعة ذلك  و ،ذ أن اجلمعية العامة ليست جهازا تنفذيامتضمنا عرض األمر عليها إ

بصفة مستمرة كما أنه يف حالة املنازعة حول الكيفية اليت يتم هبا التنفيذ فإن احملكمة  ال ختتص بإيضاح ذلك و إن كان 
األحكام الصادرة منها إذ ميكن أن يتضمن ذلك ميكنها أن تقوم هبذه املهمة بشكل ضمين من خالل سلطتها يف تفسري 

 .(1291)التفسري اإلشارة إىل الكيفية اليت يتم هبا التنفيذ

، برغم أن األحكام الكاشفة يف مجيع األحوال يكن تنفيذ األحكام املنشئة وفقا لنإتفاقية بأحسن حظا من مل        
ددا من حيث اإلقتضاء املطلوب من قبل الدولة املعنية كما أنه النوع األول يثري صعوبة كبرية بشأن كيفية تنفيذه لكونه حم

يبقى نظام مراقبة تنفيذ هذه األحكام كما  إمنا إجراءات خاصة باملضرور، و ال يتطلب يف الغالب إختاذ إجراءات عامة و
رور يف حالة عدم هو احلال يف النوع السابق ومل تستثىن اإلتفاقية سوى األحكام الصادرة بالتعويض الذي يؤدي للمض

 .(1292)إمكانية اصالح أثار املخالفة الواقعة يف حقه

                                                           
. 112الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  ( 1290( 
.  227الدكتور مصطفى عبد العقار، املرجع السابق، ص ( 1291( 
.119السابق، ص  الدكتور عبد الفتاح مراد، املرجع ( 1292( 
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فقد تضمنت اإلتفاقية بصدد هذه الطائفة من األحكام أو فيما يتعلق باجلزء من احلكم املقرر للتعويض أهنا ميكن         
يعين  ، و(1293)الصادرة من الدولة أن تنفذ يف الدولة املعنية وفقا لنإجراءات املتبعة يف القانون الداخلي لتنفيذ األحكام

يثري هذا النص صعوبة تتمثل  ذلك أن التنفيذ سوف خيتلف يف كل حالة وفقا للنظام القانوين الداخلي للدولة املعنية ، و
يف معرفة ما إذا كان التنفيذ وفقا للقانون الداخلي للدولة املعنية هو أمر تفرضه اإلتفاقية أم أنه اختياري للدولة املنفذ 

 .(1294)إال كان التنفيذ  وفقا لنإجراءات املعتادة يف اإلتفاقية  ضدها إن شاءت أقرته و

 الفرع الثاني: آليات الحماية القضائية على المستوى اإلفريقي و العربي. 

 أوال : على المستوى اإلفريقي :

  حقوق اإلنسان يف إفريقيا كانت و ال تزال من املطالب األساسية اليت بنت عليها الشعوب اإلفريقية طموحها         

و أماهلا و جاهدت طويال من أجل احلصول عليها فواجهت االستعمار الذي سلبها و هنبها حريتها و كان عقبة صعبة 

 ت عكس ما كان منتظرا سواء على مستوى الوثائق الرمسية أوأمام قيامها و تطورها إال أن التجربة بعد اإلستقالل أثبت

تعاين من العديد من املشاكل اليت أثرت على رابطة  -القارة اإلفريقية–، ذلك أهنا وجدت نفسها على مستوى الواقع

اصة، و لعل التضامن اإلقليمي بني دوهلا و هو ما أوجد صعوبة كبرية يف نشأة قانون دويل إفريقي مستقل و له مساته اخل

، إذ تنبع إيديولوجيات كل ددة لدى غالبية الدول اإلفريقيةمن أهم هذه املشاكل هو غياب اإليديولوجية الشخصية احمل

دولة من شخصية رئيسها و من مث إن تغيري ذلك الرئيس يؤدي إىل تغيري هذه اإليديولوجية رأسا على عقب و قد كان 

عل التعاون بني هذه ة اإلفريقية املوحدة مما أوهن كثريا من النظام اإلقليمي و جنتيجة ذلك غياب اإليديولوجية السياسي

، ضف إىل هذه املشاكل ما القارة بالسلطة املطلقة للرؤساء ، و كما تتميز األنظمة السياسية القائمة يفالدول حمدودا

                                                           
من اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. 12/2املادة  ( 1293(  
.220الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص ( 1294( 
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ل و هو ما أدى إىل غياب الرأي العام تعاين منه القارة من غياب الوعي لدى شعوب هذه الدول الناتج عن الفقر و اجله

 (1295).القوي الفعال الذي ميكن أن يلعب دورا ضاغطا و مؤثرا على سياسة الدولة

و اليت أصبحت  (1296)1712ماي  25لقد أنشأت منظمة الوحدة اإلفريقية مبوجب ميثاق أديس أبابا املربم يف         

و اليت كان يتوقع منها نقل حقوق اإلنسان من النطاق  (1297)2001و ذلك منذ سنة  تسمى حاليا باالحتاد اإلفريقي 

الدستوري الداخلي غري أنه عكس ما كان متوقعا اكتفى ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية باإلشارة السطحية إىل حقوق 

مرد ذلك النشغاالت الدول اإلفريقية يف احلفاظ على استقالهلا و مساعدة الدول األخرى على  ، و(1298)اإلنسان 

عرب حق الشعوب يف تقرير مصريها و حظر التمييز  إال، ر و مل يتناول قضية حقوق اإلنسانالتحرر من االستعما

 ، 1721العنصري و بعد العديد من اجلهود اليت بذلتها الدول مت وضع امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب عام 

، و أخريا  الربوتوكول اخلاص بامليثاق 1770و كذلك توصلوا إىل وضع امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل يف 

 اإلفريقي بشأن حقوق املرأة.

، مل يكتف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على غرار غريه من املواثيق        

احملكمة اإلفريقية موعة من احلقوق بل تضمن أجهزة للرقابة تتمثل يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و بالنص على تج

، كما أنشأت حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، و تقرر مؤخرا ضم هاتني احملكمتني يف حمكمة واحدة حلقوق اإلنسان

 أخذت اسم احملكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان

                                                           
(1291)

 .12ص  سابق،الرجع امل ار،الغفالدكتور مصطفى عبد  
(1296)

جويلية  2الصادرة يف  20اجلريدة الرمسية رقم  1712جوان  22املؤرخ يف  12/221املرسوم رقم اجلزائر طرفا يف هذا امليثاق و عضو يف املنظمة مبوجب  
1712. 

(1297)
، و دخل حيز  2000جويلية  11مبوجب امليثاق التأسيسي هلا ، الذي وافق عليه رؤساء الدول و احلكومات اإلفريقية يف لومى عاصمة الطوغو بتاريخ  

 01/127دولة( من بينها اجلزائر اليت صادقت عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  52، حيث صادقت عليه كل دول إفريقيا ) 2001ماي  21التنفيذ بتاريخ 
، و لقد أدخلت تعديالت جزئية على هذا امليثاق التأسيسي مبوجب  2001ماي  11الصادرة يف  22اجلريدة الرمسية رقم  2001ماي  12املؤرخ يف 

، و كذلك الدورة العادية الثانية للمؤمتر ذاته  2002فيفري  02الل الدورة غري العادية األوىل ملؤمتر االحتاد املنعقد يف أديس أبابا )أثيوبيا( يف الربوتوكول املعتمد خ
 دولة . 21 2002سبتمرب  02و قد صادقت عليه إىل غاية  2002جويلية  11املنعقد يف مايوتو )املوزنبيق( يف 

.170، ص 1725الربعي، محاية حقوق االنسان يف ظل التنظيم الدوىل اإلقليمي القاهرة سنة  الدكتور عزت سعيد  ( 1298(  
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 ات الشكلية في إطار المواثيق اإلفريقية الضمان-أ

إن التنظيم اإلفريقي يقوم أساسا على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب إال أنه أستكمل بنصوص         

 أخرى نذكر منها امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل و بروتوكول االحتاد اإلفريقي بشأن حقوق املرأة.

 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب.الضمانات في -1

قامت منظمة الوحدة اإلفريقية من خالل دورهتا الثامنة عشرة املنعقدة يف نريويب عاصمة   1721جوان  22بتاريخ         

، بعد أن 1721أكتوبر  21و الشعوب الذي دخل حيز التنفيذ يف  ،كينيا باعتماد امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان

عترب مبثابة تتويج جلهود معتربة أ، و الذي (1299)ت عليه األغلبية املطلقة للدول األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقيةصادق

  (1300).إال أهنا مل تأت من داخل القارة اإلفريقية ذاهتا، و إمنا من اللجنة الدولية للحقوقيني و األمم املتحدة

لقد أعد امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب لتعزيز و محاية حقوق اإلنسان و الشعوب يف إفريقيا و جاء         

يف ديباجته أن الدول أعضاء املنظمة األطراف يف امليثاق "تؤكد تجددا تعهدها الرمسي الوارد يف املادة الثانية من ميثاق 

، و تنسيق و تكثيف تعاوهنا و جهودها لتوفري ظروف حياة أفضل ريقيامجيع أشكال االستعمار من إفاملنظمة بإزالة 

، آخذة يف احلسبان ميثاق منظمة األمم املتحدة و اإلعالن العاملي حلقوق إفريقيا و تنمية التعاون الدويل لشعوب

 .(1301)اإلنسان"

مجلة احلقوق اليت جاء هبا هذا امليثاق، يف كون إعداد مشروع أويل مليثاق إفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب  من         

 يعد متهيدا إلنشاء أجهزة النهوض حبقوق اإلنسان و الشعوب و محايتها.

                                                           
.19حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  الدكتور ( 1299( 

(1111)
 .900-177الدكتور عزت سعيد الربعي ، مرجع سابق ، ص  

(1111)
 السابق. ، املرجعامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب 
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موعة من حقوق اإلنسان على غرار غريه من املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، نص امليثاق اإلفريقي على تج        

 من بينها تلك احلقوق اإلجرائية املتعلقة باحلق يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية لنإنصاف من حقوق مت االعتداء عليها. 

التأكيد على حق كل شخص بالتمتع باحلقوق و احلريات اليت ينص عليها امليثاق،  كما نص امليثاق كذلك على        

و عدم جواز انتهاك حرمة اإلنسان، و حقه يف احرتام حياته و ، (1302)يف املساواة أمام القانون حق الناس و كذلك على

كما نص على حق كل فرد يف احرتام  ،  (1303)سالمة شخصه البدنية و املعنوية و عدم جواز حرمانه من هذا احلق تعسفا

استعباده خاصة االسرتقاق و التعذيب بكافة كرامته و اإلعرتاف بشخصيته القانونية و حظر كافة أشكال استغالله و 

 . (1304)أنواعه و العقوبات و املعاملة الوحشية أو النإنسانية أو املذلة

على حق كل فرد يف احلرية و األمن الشخصي و ال جيوز حرمان أي شخص من حريته إال يف كذلك كما نص          

 (1305).حجز أي شخص بطريقة تعسفيةاحلاالت احملددة مسبقا يف القانون و عدم جواز القبض و 

عترب هذا امليثاق أن احلق يف التقاضي يشمل حق الشخص يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة بالنظر يف أكما         

  ، قوانني و اللوائح و العرف السائدعمل يشكل خرقا للحقوق األساسية املعرتف له هبا و اليت تتضمنتها اإلتفاقات و ال

     ، كما جيب أن تكون احملاكمة يف فرتة معقولة يف ذلك احلق يف اختيار مدافع عنهرتاف له باحلق يف الدفاع مبا و اإلع

، ال يشكل جرما يعاقب ة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عملو بواسطة حمكمة حمايدة و كذلك عدم جواز إدان

 (1306).العقوبة شخصيةعليه القانون وقت ارتكابه و ال عقوبة إال بنص و تكون هذه 

 

 
                                                           

 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 2/1و  2املادة  ( 1112)
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 1املادة  (1111)
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق 5املادة  (1111)

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 1املادة  ( 1305( 
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق.  9املادة  ( 1306( 
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 الضمانات في الميثاق اإلفريقي لحقوق و رفاهية الطفل :-2

لقد الحظت الدول اإلفريقية أعضاء منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا و االحتاد اإلفريقي حاليا بقلق أن وضع معظم        

        األطفال األفارقة خطري، و ذلك بسبب العوامل الفريدة لظروفهم االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و التقليدية 

، فالطفل وع و عدم النضج البدين و العقليت املسلحة و االستغالل و اجلو اإلمنائية و الكوارث الطبيعية و النزاعا

  (1307).اإلفريقي يف حاجة إىل ضمانات و رعاية خاصة

     للطفل احلق يف احلياة و على الدولة بذل العناية الالزمة و العمل بكل ما يف إمكاهنا من أجل بقاء و محاية         

كما له احلق يف أن يكون له   (1308)ال جيوز احلكم باإلعدام عليه عند ارتكابه جلرمية، و  على أساس ذلك و تنمية الطفل

، و على حبرية الفكر و الضمري و الديانة و له كذلك احلق يف أن يعرتف له(1309)اسم منذ والدته و أن يكتسب جنسية

 . (1310)احلقوقاألباء و األوصياء القانونيني اإللتزام بتوفري التوجيه و اإلشراف عند ممارسة هذه 

عرتف امليثاق للطفل كذلك باحلق يف احلياة اخلاصة و العائلية، و عليه مينع التدخل التعسفي أو غري إكما         

هذا النوع من التدخل من عتداء على شرفه أو مسعته، و على القانون أن حيميه وع يف خصوصية الطفل، كما مينع اإلاملشر 

 (1311).التعسفي و يضمن له احلماية ضدها

    من حقوق الطفل أيضا احلق يف التعليم الذي يستهدف تشجيع و تنمية شخصيته و مواهبه و قدراته البدنية         

و العقلية و كذلك احملافظة على تقوية األخالقيات و القيم التقليدية و الثقافية اإلفريقية اإلجيابية و إعداد الطفل حلياة 

       وح التفاهم و التسامح و احلوار و االحرتام املتبادل و الصداقة بني كافة الشعوب املسؤولية يف تجتمع حر تسوده ر 

                                                           
.  1777و الذي بدأ العمل به سنة  1770انظر ديباجة امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل، لسنة  ( 1307(  

 من امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 5املادة  (1118)
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 1املادة  (1119)

من امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 7املادة  ( 1310( 
من امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 10املادة  ( 1311(  
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   ، كما جيب أن يوفر للطفل التعليم اإللزامي األساسي و تشجيع و تطوير التعليم الثانوي و اجلماعات العرقية و الدينية

 .(1312)اجلامعي للجميع على أساس الكفاءاتو جعله تجانيا بشكل تدرجي و متاحا للجميع ،و إتاحة التعليم 

لكل طفل متهم أو مذنب بسبب خمالفة القانون اجلنائي احلق يف معاملة خاصة تتفق مع إحساس الطفل بكرامته         

و على الدولة أن تضمن أال  (1313)و قيمته ، و اليت تقوي احرتام الطفل حلقوق اإلنسان و احلريات األساسية لآلخرين

خيضع أي طفل حمتجز أو حمبوس أو حمروم من حريته للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهنية ، و عليها 

 (1314).أن تضمن فصل األطفال عن البالغني يف مكان اعتقاهلم أو سجنهم

  ، و عليه أن يتم إبالغه بسرعة  غاية أن تثبت إدانتهه إىلكل طفل متهم يف خمالفة القانون اجلنائي تفرتض براءت        

، إذا كان ال يفهم اللغة احلق يف أن يساعده يف ذلك مرتجمو بلغة يفهمها و بالتفصيل بالتهمة املوجهة إليه و له 

 يف أسرع وقت و متنح له املساعدة القانونية املناسبة إلعداد و تقدمي دفاعه و جيب أن يفصل يف قضيته، (1315)املستخدمة

لسات يف عكس اجل(1316) ، و أن يكون له احلق يف استئناف احلكم الصادر ضدهممكن و أن تضمن له حماكمة عادلة

 (1317).، مينع حضور اجلمهور و الصحافة أثناء حماكمة األطفالحماكمة األشخاص البالغني

إعادة اندماجه يف أسرته و إعادة تأهيله إن اهلدف األساسي من معاملة كل طفل أثناء احملاكمة هو إصالحه و         

و جيب أن يكون هناك حد أدىن للسن الذي يفرتض فيه عدم قدرة األطفال دونه على خمالفة القانون  ،(1318)اجتماعيا

 (1319).اجلنائي، أي حتديد سن الرشد أو األهلية اجلزائية

                                                           
من امليثاق اإلفريقي حلقوق و رفاهية الطفل، املرجع السابق.  11املادة  ( 1312( 
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 19/1املادة ( 1313(  

 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 19/2املادة  (1111)
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 19/2املادة  (1111)
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 19/2املادة  (1116)
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 19/2ادة امل (1117)

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق.  19/2املادة  ( 1318(  
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و رفاهية الطفل، املرجع السابق. 19/1املادة  ( 1319( 

 



321 
 

إىل  11ال ننكر أن امليثاق اإلفريقي مل يتوسع بالنص على احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية ) املواد من         

و إقتصر على كفالة تجموعة من احلقوق مثل، حق امللكية و حق العمل و حق التعليم، و احلق يف التمتع بأفضل (، 19

 إتفاقية إقليمية كسبا لدول العامل الثالث، اليت ناضلت من أجل و يعد تضمني هذه احلقوق يفحالة بدنية و عقلية، 

 .(1320)تكريس هذه احلقوق يف خمتلف اإلتفاقبات اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان

 .ضمانات بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا-1

مصادقة أغلبية الدول على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب و كافة الصكوك الدولية املتعلقة  رغم        

حبقوق اإلنسان، و تعهداهتم بإزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، فاملرأة اإلفريقية ال تزال ضحية التمييز و املمارسات 

 .(1321)الضارة

ها الربوتوكول على عاتق الدول األطراف بغية حتقيق حقوق املرأة مكافحة مجيع من بني اإللتزامات اليت ألقا        

أشكال التمييز ضد املرأة من خالل التدابري التشريعية و غري التشريعية ذلك بأن تدرج يف دساتريها و تشريعاهتا مبدأ 

يع احلقوق املقررة لنإنسان باعتبارها  و أن تعرتف هلا جبم، (1322)املساواة بني املرأة و الرجل و ضمان التطبيق الفعال له

 كائن إنساين

كما جيب على الدول األطراف يف هذا الربوتوكول أن تتخذ مجيع التدابري لضمان متثيل املرأة على قدم املساواة يف        

ارسات من أجل السلطة القضائية و أجهزة تنفيذ القانون و على أساس ذلك يتم إصالح القوانني التمييزية القائمة و املم

 (1323).تعزيز و محاية حقوق املرأة

                                                           
.12الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1320(  

(1121)
 . 2002، لسنة عوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقياانظر ديباجة بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الش 

(1122)
  السابق. ، املرجععوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيامن امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الش 2ملادة ا 

 .، املرجع السابقمن امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا 5ة املاد( 1121)
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جتدر اإلشارة إىل تعديالت امليثاق التأسيسي لنإحتاد اإلفريقي الذي نص على ضمان مشاركة النساء يف صنع          

 .(1324)القرار ال سيما يف اجملاالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

 القضائية اإلفريقية لحقوق اإلنسان .الضمانات اإلجرائية شبه -ب

 ضمانات اختصاصات اللجنة:-1-

( 11)تشكل من إحدى عشر و ت (1326)من امليثاق اإلفريقي 20مبوجب املادة  (1325)أنشئت اللجنة اإلفريقية        

    ختيارهم من بني الشخصيات اإلفريقية اليت تتحلى بأعلى قدر من االحرتام و مشهود هلا بسمو األخالق إعضوا يتم 

، و ال جيوز هلذه اللجنة أن تضم أكثر (1327)و النزاهة و احليدة و تتمتع بالكفاءة يف تجال حقوق اإلنسان و الشعوب

اع قرت دول و حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية باإلمن عضو واحد من نفس الدولة، و ينتخب من جهته، مؤمتر رؤساء 

 .(1328)السري إعتمادا على قائمة مرشحن تقدمها الدول األطراف يف امليثاق اإلفريقي

، و لكن تنتهي بعد إنقضاء عامني، يتم إنتخاب أعضاء اللجنة اإلفريقية ملدة ست سنوات و هي قابلة للجديد        

مت إختيارهم يف اإلنتخابات األوىل، و تنتهي بعد أربعة أعوام مدة عضوية ثالثة أعضاء مدة عضوية أربعة أعضاء منتخبني 

آخرين، و جيري رئيس مؤمتر رؤساء دول و حكومات منظمة الدول اإلفريقية قرعة مباشرة عقب اإلنتخابات األوىل 

 .(1329)ملتحديد أمساء األعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم بعد إنقضاء عامني أو أربعة أعوا

                                                           
 .، املرجع السابقمن امليثاق التأسيسي لالحتاد اإلفريقي 02املادة  (1121)
رس امليثاق تعتمد آلية احلماية يف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب على عمل اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب و نشاطاهتا، و ك  (1121)

( للبحث يف تأليف هذه اجلنة اإلفريقية، و يف إختصاصاهتا أيضا. 12إىل  20اإلفريقي اجلزء الثاين منه ) املواد من    
 .219لدكتور عزت سعيد السيد الربعي ، مرجع سابق ، ص ا  (1126)

من امليثاق اإلفريقي، املرجع السابق. 21/1املادة  ( 1327( 
.50الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص ( 1328(  
.51الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص ( 1329( 
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           من امليثاق، و يف أثناء قيامهم مبهامهم، باإلمتيازات  12يتمتع أعضاء اللجنة اإلفريقية، تطبيقا للمادة         

 .(1330)و احلصانات الدبلوماسية

زيز حقوق اإلنسان و ضمان ، ألهنا تعترب جهازا لتعلجنة باالتساع و التنوع و الغموضختصاصات الإتتميز         

   من خالل تشجيع حقوق اإلنسان و الشعوب، عن طريق نشرها و التوعية هبا و إعداد الدراسات و البحوث، محايتها

و الدورات اخلاصة بتدريس حقوق اإلنسان و التعريف هبا ألن تشجيع حقوق اإلنسان، هو املهمة األوىل و األساسية 

وق اإلنسان، و سيادة القانون يف إفريقيا، يعتمد على حسن للجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب، و مستقبل حق

و كما تعد اجلهاز املكلف بتفسري نصوص امليثاق زيادة على الوظائف األخرى ، (1331)قيام اللجنة اإلفريقية هبذه املهمة

ألجل  و ،(1333)و هي بذلك ترصد لتنفيذ امليثاق اإلفريقي ،(1332)اليت يكلفها هبا مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات

 .و نظر الشكاوي الدولية و الفرديةهي خمتصة يف تلقي ف حتقيق غرضها

 الشكاوى الدولية:

، و يف حالة عدم التوصل إىل ضرورة البحث عن حل ودي بني الدولينص امليثاق اإلفريقي يف هذا الصدد على         

 حل ودي يف إطار املدة احملددة و هي ثالثة أشهر يسمح ألحد أطراف النزاع عرض القضية على اللجنة بإبالغ رئيسها 

طويلة بالنظر (1335)و تعد هذه املدة احملددة حملاولة التسوية الودية للنزاع يف نظر البعض (1334)و إخطار الدولة األخرى

 .هاك يصعب يف بعض األحيان تداركهاأن تنجم عن االنت لألضرار اليت ميكن

                                                           
امليثاق اإلفريقي، املرجع السابق. ( 1330( 
.52الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1331( 

(1112 )
 .، املرجع السابقمن امليثاق اإلفريقي 15املادة  

.222الدكتور عمر سعد اهلل، املرجع السابق، ص  ( 1333( 
(1111 )

 .، املرجع السابقمن امليثاق اإلفريقي 17املادة  
(1111)

 . 221، ص الدكتور عزت سعيد سيد الربعي ، مرجع سابق   
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و سواء توصلت اللجنة إىل حل ودي أم ال، فاملسألة تنتهي عند مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات الذي هو اجلهاز        

 .(1336)السياسي األعلى للمنظمة الذي ميلك وحده سلطة نشر تقرير اللجنة

 الشكاوى الفردية :

عبارة "الشكاوى الواردة من غري الدول األطراف" الشكاوى املقدمة من األفراد أو اجلماعات أو يقصد من         

، و عليه ميكن للفرد أن يتقدم بشكوى ضد دولة طرف يف ية و غري ذلك من الكيانات اخلاصةاملنظمات غري احلكوم

من  101، و كما أعطت املادة (1337)اقمن امليث 102امليثاق اإلفريقي يف حال إنتهاكها ألحكامه طبقا لنص املادة 

 .(1339)كذلك احلق للمنظمات الغري احلكومية يف أن تقدم مراسالت إىل اللجنة اإلفريقية  (1338)امليثاق

ختصاص اللجنة يف نظر الشكاوى الفردية على قبول الدولة الختصاص هذه األخرية يف شأن ذلك  إال يتوقف         

، من شأهنا تبار هذه األخرية مصدر للمعلوماتضروريا للجوء إىل اللجنة و ذلك باعكما أن صفة الضحية مل تعد شرطا 

، متكن اللجنة من دراستها و وضع اك خطرية حلقوق اإلنسان و الشعوبأن تكشف عن مواقف أو حاالت انته

، غري الواردة يف امليثاقحق من احلقوق تص اللجنة بالنظر يف الشكاوى الدولية و الفردية املتعلقة بأي خت، (1340)تقريرها

       ،احلقوق االقتصادية و االجتماعية أنه من الصعب أن متارس ذلك االختصاص املوضوعي على حقوق الشعوب و

و يطرح التساؤل حول الكيفية اليت ميكن هبا مراقبة حقوق الشعوب أمام اللجنة ألنه من غري املتصور أن تنظر اللجنة يف 

 (1341).حول انتهاك حق من احلقوق املتعلقة بتقرير مصريه شكوى مقدمة من شعب معني

                                                           

من امليثاق اإلفريقي، املرجع السابق. 57( املادة  1336( 
امليثاق اإلفريقي، املرجع السابق. ( 1337( 
امليثاق اإلفريقي، املرجع السابق. ( 1338( 
.55الدكتور حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  ( 1339( 

 .221الدكتور عزت سعد سيد الربعي ، مرجع سابق ، ص   (1111)
.227الدكتور عزت سعد السيد الربعي ، مرجع سابق ، ص  ( 1341( 
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متارس اختصاصها املكاين يف كافة الوقائع أو املواقف اليت تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان الواقعة يف إقليم أية دولة        

    ، يست طرفا يف امليثاقم أية دولة لمن الدول األطراف يف امليثاق فال ميكن هلا أن تنظر يف االنتهاكات الواقعة يف إقلي

 (1342).و ذلك حىت و لو كانت دولة عضوا يف منظمة الوحدة اإلفريقية

االختصاص الزمين للجنة فينعقد بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الدولة لوثيقة التصديق أو االنضمام  أما        

 .(1343)من مث ينتج أثاره لدى األمني العام للمنظمة و يبدأ سريان امليثاق يف مواجهة تلك الدولة، و

انضمام الدولة إىل امليثاق و ذلك إذا امتدت مع ذلك ختتص اللجنة يف نظر وقائع تتعلق بانتهاكات واقعة قبل         

 (1344).إىل ما بعد دخول امليثاق حيز التنفيذ يف مواجهتها

إن اختصاص اللجنة بنظر الشكاوى الدولية مشروط باستنفاذ طرق الطعن الداخلية إذ وجدت إال إذا تبني هلا أن        

 (1345).إجراءات النظر فيها قد جتاوزت حدود املهلة املعقولة

        ، فدورها حمدود بدراسة الشكاوى املقدمة إليها و إجراء حتقيق فيهاللجنة اإلفريقية أية سلطة القرارليست         

و البحث عن احلل الودي للخالف و توجيه تقارير إىل مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات إلختاذ قرار بشأهنا و منذ نشأهتا 

، الذي صدر أي قرار يف شأهنا من املؤمترشكوى املقدمة من األفراد مل ي 212مل تتلق اللجنة أية شكوى دولية و من بني 

 .(1346)هو جهاز سياسي و معوق بنظام اإلمجاع

، كما يف حالة تنفيذ عقوبة اإلعدام ية اللجنة يف اختاذ تدابري مؤقتةضف إىل ذلك مل ينص امليثاق على صالح        

من الالئحة الداخلية للجنة حقوق اإلنسان اليت أقرت بإمكانية طلب اختاذ تدابري مؤقتة و ذلك ملنع  21على غرار املادة 

                                                           

من امليثاق اإلفريقي، املرجع السابق. 55-17-19( املواد  1342( 
  ، املرجع السابق.من امليثاق اإلفريقي 15 املادة (1111)
(1111 )

 .211الدكتور عزت سعد السيد الربعي ، مرجع سابق ، ص  
 (1111)

 .، املرجع السابقاإلفريقيمن امليثاق  50املادة  
(1346)

 Rusan ERGEC, protection européenne et internationale des droits de l’homme, op.cit, pp79-
80. 



326 
 

بالرجوع إىل قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية جندها نصت على هذه التدابري ، لكن (1347)وقوع ضرر يتعذر استدراكه

 (1349).، أما عن قبول الشكوى فنص امليثاق على مجلة من الشروط(1348)املؤقتة

إن صالحيات جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مبقتضى اإلجراءات املنصوص عليها يف القرار رقم         

، و ميكن للجنة أن تدرج ملرتتبة على نظر الشكاوى الدوليةو اآلثار املرتتبة على نظر الشكاوى الفردية هي ا (1350)1502

ما اختذته من إجراءات يف هذا الشأن ، يف تقريرها اخلاص بأنشطتها املقدمة ملؤمتر رؤساء الدول و احلكومات يف كل دورة 

 عادية.

 عند النظر يف الشكوى الدولية أو الفردية، تنتهي اللجنة إىل أحد احللني التاليني:         

  األول:الحل 

، و بالتايل تعد اللجنة حرتام حقوق اإلنسان و الشعوبإلى أن تصل اللجنة إىل تسوية ودية للخالف قائمة ع        

إىل الدول املعنية و مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات و تقريرها تثبت فيه الوقائع و النتائج اليت توصلت إليها و حيال 

 .(1351)يكون حمتوى هذا التقرير سريا و ال متلك اللجنة سلطة نشره إال بناء على قرار من املؤمتر

  : الحل الثاني

ؤساء يف حالة عدم توصل اللجنة إىل حل ودي تضع تقريرها يتضمن التوصيات اليت تراها مناسبة ترفعه ملؤمتر ر         

 (1352).الدول و احلكومات

                                                           
(1117)

 .252ص املرجع السابق،  سعد السيد الربعي، الدكتور عزت  
 ، املرجع السابق.من امليثاق اإلفريقي 111املادة  (1118)
(1119)

 ، املرجع السابق.من امليثاق اإلفريقي 51 املادة  
)1350 (Rusen ERGEC, op.Cit, pp61-62. 

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 57/1( املادة  1351( 
.211الدكتور عزت سعد السيد الربعي ، املرجع السابق ، ص  ( 1352( 
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، تقوم و مجاعية حلقوق اإلنسان و الشعوبلكن عندما يستنتج من الشكاوى مواقف تشكل انتهاكات خطرية أ        

، بناء على طلب مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات و ال متلك اللجنة اد دراسة مستفيضة عن هذه املواقفاللجنة بإعد

و عند إجراء هذه الدراسة ، (1353)نفسها و ما ميكن أن تقوم به هو إخطار رئيس املؤمترسلطة القيام بذلك من تلقاء 

حترر اللجنة تقريرا مفصال يتضمن النتائج و التوصيات اليت انتهت إليها و ترفعه إىل مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات كما 

من امليثاق يف كل دورة عادية للمؤمتر تقريرا حول أنشطتها ، و يكون أقصى جزاءا ميكن أن  51تقدم اللجنة وفقا للمادة 

، و للمؤمتر سلطة البث يف قضية نشر تقرير عليها يف امليثاق هو نشر التقريريوقع على الدولة املنتهكة للحقوق املنصوص 

              ة أن ينظر فيه مؤمتر رؤساء الدول و ميكن لرئيس اللجنة نشر التقرير اخلاص بأنشطتها شريط ،(1354)اللجنة

 ، و هذا يدل على أن للمؤمتر سلطة الرقابة على حمتويات التقرير.(1355)و احلكومات

 قضاء اللجنة اإلفريقية :-2

 212إذا نظرنا إىل حصيلة عمل اللجنة اإلفريقية فنجد أهنا ضئيلة و مل تسجل أية شكوى دولية و من بني        

، الذي هو جهاز سياسي معوق بنظام ار مؤمتر رؤساء الدول و احلكوماتواردة من األفراد مل تنته أية منها إىل قر شكوى 

 . (1356)اإلمجاع ، و رغم ذلك يعد االجتهاد شبه القضائي للجنة مثريا

      ، كمة العادلةوص فيما يتعلق باحملا لقد تعرضت اللجنة اإلفريقية جلوانب عديدة تتعلق بالضمانات و باخلص        

، رأت أن القبض اجلماعي على موظفي أحد املكاتب يف مالوي و احتجازهم لالشتباه أهنم قد و بشأن احلق يف احلرية

نتهاكا ألحكام إناسخات املستندات لغايات ختريبية، يعد إجراء تعسفيا و استخدموا معدات املكتب كأجهزة الفاكس و 

فريقي و أن االستمرار يف احتجاز السجني بعد تنفيذ مدة عقوبته إمنا يشكل انتهاكا ملا جاء املادة السادسة من امليثاق اإل

                                                           
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 52املادة  ( 1353( 
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق.  57/2املادة  ( 1354( 
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 57/2املادة  ( 1355( 

)1356( Henri oberdorfe, droits de l’homme et libertés fondamentales, op cit, p57. 
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، و يعترب حجزا تعسفيا كما اعتربت القبض على شخصية سياسية ، وفقا هلوى رئيس الدولة ،دون هتمة ة السادسةيف املاد

 (1357).أو حماكمة ، فهو مبثابة انتهاك للحق يف احلرية احملصى

، و كذلك احلق يف املثول على شخص أثناء القبض بأسباب قبضه هذارأت اللجنة اإلفريقية كذلك ضرورة إبالغ ال       

 وجه السرعة أمام قاض أو مسؤول قضائي آخر.

، ميثل عوى أو حتديد موعد لبدأ احملاكمةكما انتهت اللجنة اإلفريقية إىل أن التأخر ملدة سنتني دون نظر الد        

من امليثاق اإلفريقي و اليت تنص على أن حق التقاضي مكفول للجميع و يشمل  9/1 للشروط احملددة يف املادةانتهاكا 

 .(1358)هذا احلق حق حماكمته خالل فرتة معقولة و بواسطة حمكمة حمايدة

أوضاع مؤسفة يف حمتجزون يف قد انتهت اللجنة اإلفريقية إىل أن الالجئيني من النساء و األطفال و الشيوخ         

 9/2عتربت تطبيق املراسيم التجريبية بأثر رجعي انتهاكا للمادة إاخلامسة من امليثاق اإلفريقي و  ، ميثل انتهاكا للمادةروندا

 (1360).كما أن للمتهم احلق يف مناقشة شهود اإلثبات و استدعاء شهود النفي و مناقشتهم،  (1359)من امليثاق اإلفريقي

 في إطار المحكمة اإلفريقيةالضمانات القضائية  -ج

مل يتم إنشاء احملكمة اإلفريقية إال يف اآلونة األخرية لكن فكرة إنشائها ليست وليدة األمس بل عرفت تطورا من         

إىل أن مت جتسيدها مبوجب الربوتوكول امللحق بامليثاق  1711جانفي  09مؤمتر "الجوس" الذي انعقد بنيجرييا يف 

 (1361).اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب

                                                           
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 1املادة   (1117)

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 9/1املادة  ( 1358(  
من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق.  9/2املادة  ( 1359(  
قرار اللجنة اإلفريقية بشأن أوضاع الالجئني يف روندا.  ( 1360( 
.295-171الدكتور عزت سعد سيد الربعي ، املرجع السابق ، ص  ( 1361(
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 يكتف التنظيم اإلفريقي بإنشاء حمكمة حلقوق اإلنسان و الشعوب بل استحدث مبوجب امليثاق التأسيسي مل        

   ، أخذت تسمية احملكمة اإلفريقية للعدل واحدةخرا ضم احملكمتني يف حمكمة حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي كم مت مؤ 

 و حقوق اإلنسان.

 .الضمانات في إطار المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب  -1

، األمر الذي يتطلب تفاقية هو دخوله حيز التنفيذإن الضمانة األساسية يف كل جهاز دويل أنشئ مبوجب ا        

، مل مير زمن طويل ما بني اعتماد الربوتوكول امللحق بامليثاق الدول املخاطبة هبافاقية من طرف التصديق على هذه االت

، تنفيذاإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب املتعلق بإنشاء حمكمة إفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب و دخوله حيز ال

جانفي  11، وصل إىل مخس دول يف (1362)أربع تصديقات 2001سبتمرب  01فبينما بلغ عدد التصديقات إىل 

 15، و حقق النصاب القانوين و دخل الربوتوكول حيز التنفيذ و ذلك بعد املصادقة عليه من طرف (1363)2002

، هذا اإلقبال السريع و املتزايد للدول  (1365)2001جانفي  25، و أصبحت احملكمة بالتايل منفذة منذ تاريخ (1364)دولة

، و هذا يعترب ضمانا يف جعل احملكمة جهاز رقابة فعال ، يدل على نية هاته الدولة احملكمةقية على االعرتاف بوالياإلفري

 على التوسع يف االختصاص املكاين للمحكمة.

قاضيا منتخبا من طرف الدول األعضاء يف اإلحتاد اإلفريقي  (11)عموما تتشكل احملكمة اإلفريقية من أحد عشر         

  ، و الذين تتوفر فيهم شروط التخصص و اخلربة يف اجملال القانوين الذين تتقدم هبم تلك الدولرشحني حاليا من بني امل

   ،   (1366)سنوات قابلة للتجديد (01)، و ينتخبون لعهدة ستة ون بأعلى قدر من االعتبار األديبو القضائي و يتمتع

                                                           
 (1162)

الوحدة اإلفريقية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ، فرع القانون الدويل حلقوق أمحد بطاطاش ، الرقابة على حقوق اإلنسان يف إطار منظمة  
 .105، ص  2002/2002اإلنسان ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، السنة اجلامعية 

 
) 1363(

 Henri oBERDORFE, droits de l’homme et libertés fondamentales op, cit, p58. 
. 2001وتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب، لسنة من الرب  21املادة  (  1364( 

 
) 1365(

 Rusen ERGEC, protection européenne et internationale des droits de l’homme, op, cit, p80. 
)

.1779من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي لعام  11ملادة ا   1366( 
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ؤخذ بعني االعتبار عند انتخاب هؤالء القضاة يتم انتخاهبم من طرف مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات اإلفريقية و ي و

 متثيل املناطق الرئيسية اإلفريقية و تقاليدها القانونية الرئيسية.

نظرا حلداثة احملكمة اإلفريقية و عدم تعرضها لقضايا يستحيل علينا تقييم الضمانات اليت متنحها من الناحية         

، فيقتصر البحث على تقييم الضمانات اعتمادا على أحكام القضائي هلاقراراهتا و االجتهاد القضائية أي على ضوء 

يف  ، والقضاة و الضمانات املمنوحة هلم ، و ذلك يف طريقة تعينيظام احملكمة مث الئحتها الداخليةالربوتوكول و ن

 االختصاصات و استقالهلا اهليكلي و الوظيفي يف اجتاه األجهزة األخرى لنإحتاد اإلفريقي.

من ناحية الشروط الواجب توفرها يف األعضاء من ختصص و خربة و أخالق و غريها هي نفسها اليت اشرتطت         

 يف قضاة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و اليت سبق اإلشارة إليها.

، فللمحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب اختصاص أما فيما يتعلق بضمانات االختصاص        

اإلفريقي ، و ميكن لكل دولة أن تطلب رأيا استشاريا حول مسألة قانونية تتعلق مببادئ امليثاق استشاري و(1367)يقضائ

، أو أية آلية متعلقة حبقوق اإلنسان بشرط أال تتعلق املسألة بدعوى ، موضوع النظر أمام حلقوق اإلنسان و الشعوب

 .(1368)احملكمة اإلفريقية

نظر الشكاوى الدولية أما الشكاوى الفردية فتوقف على قبول الدولة صراحة هلذا إن احملكمة خمتصة يف         

إعالهنا قبول هذا االختصاص يف أي وقت  االختصاص، و ميكن إعالن قبول الدولة صراحة هلذا االختصاص، و ميكن

، غري أنه جيوز استثناء للمحكمة أن تسمح لألفراد أو املنظمات غري الربوتوكول ابتداء من تاريخ مصادقة الدولة على

احلكومية و تجموعة من األفراد أو املنظمات غري احلكومية و تجموعة من األفراد برفع دعوى مباشرة أمامها و هو ما 

إلنشاء احملكمة اإلفريقية  من فقرهتا السادسة من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي 21، و املادة  5نصت عليه املادة 

                                                           
(1167)

 ، املرجع السابق.قية حلقوق اإلنسان و الشعوباحملكمة اإلفريإنشاء اخلاص بامليثاق اإلفريقي من الربوتوكول  02املادة   
(1168)

 ، املرجع السابق.إلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوباحملكمة ا نشاءاخلاص بامليثاق اإلفريقي إل من الربوتوكول 01ملادة ا  
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حلقوق اإلنسان و الشعوب و ما على احملكمة هنا إال تطبيق أحكام امليثاق اإلفريقي و كافة اآلليات املتاحة املتعلقة 

 (1369).حبقوق اإلنسان و اليت صادقت عليها الدولة املعنية و هو ما نصت عليه املادة السابعة من الربوتوكول

، فتأمر باختاذ اإلجراءات املالئمة لتدارك الوضع ت و األحكام اليت تصدرها احملكمةتعلقة بالقراراأما الضمانات امل       

    مبا يف ذلك دفع تعويض عادل إلصالح الضرر ، و يف احلاالت اخلطرية أو العاجلة ميكن هلا أن تأمر باختاذ إجراءات 

 (1370).من الربوتوكول 29و تدابري مؤقتة و هو ما نصت عليه املادة 

كما يتخذ حكم احملكمة باألغلبية و يصدر يف جلسة علنية و يكون هنائيا و غري قابل لالستئناف حسب نص         

عمل املوازي مع اللجنة ، و هو ما يفسر ال(1371)من نفس الربوتوكول و هذا عكس احملكمة األوروبية 1الفقرة  22املادة 

حكمها إذ تبني هلا وجود بيانات جديدة مل تكن تعلم هبا وقت إصدار ، غري أنه ميكن للمحكمة مراجعة اإلفريقية

االحتاد اإلفريقي و تجلس ، و ترسل نسخة منه إىل الدول األعضاء يف يبلغ احلكم إىل األطراف املعنية ، كما(1372)احلكم

 (1373).، الذي يراقب تنفيذه نيابة عن اجلمعية العامةالوزراء

كما أن هناك ضمانات أخرى تتعلق بالتزام الدول األطراف يف الربوتوكول بالتنفيذ و االمتثال للقرارات اليت         

و ميكن (1374)من الربوتوكول اإلفريقي 20تصدرها احملكمة و تكون يف اآلجال احملددة من طرف احملكمة حسب املادة 

 (1375).خالفة ملنطوق احلكملألحكام أن تشري إىل اآلراء الشخصية للقضاة أو آرائهم امل

 

                                                           
(1169)

 ، املرجع السابق.فريقية حلقوق اإلنسان و الشعوبالربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإل  
(1171)

 ، املرجع السابق.احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب نشاءريقي إلالربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلف 
 .، املرجع السابقاألوروبية حلقوق اإلنسانلنإتفاقية  11من الربوتوكول رقم  11املادة (  1171) 
 من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 22/2املادة  ( 1172)
 من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق. 27/1 املادة  (1171)

  )1374( الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق.
ريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب، املرجع السابق.الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلف 22/9املادة  ( 1375( 
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 : الضمانات في إطار محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي -2

غري أنه مت جتسيدها مبوجب بروتوكول (1376)أنشئت حمكمة العدل مبوجب امليثاق التأسيسي لالحتاد اإلفريقي        

حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي خالل الدورة العادية الثانية ملؤمتر رؤساء الدول و احلكومات  لنإحتاد اإلفريقي "مبابوتو" 

، االثانية فقرة واحد من بروتوكوهل، و لقد اعتربت هذه احملكمة حسب نص املادة 2002جويلية  11باملوزمبيق املنعقد يف 

و تتشكل من أحد عشر قاضيا يتبعون  (1377)اجلهاز القضائي األساسي لنإحتاد القضائي األساسي لالحتاد اإلفريقي

و ال ميكن أن  (1379)، غري أنه جيوز ملؤمتر االحتاد تعديل عدد القضاة إن دعت الضرورة إىل ذلك(1378)الدول األطراف

 (1381).ع القضاة على أساس املناطق اجلغرافيةو يكون توزي(1380) يكون أكثر من قاض ينتمي إىل دولة واحدة

تتشكل حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي من قضاة مستقلني منتخبني من بني األشخاص الذين يتمتعون باألخالق         

هبا يف  الرفيعة و املتوفرين على املؤهالت الضرورية اليت تتطلبها ممارسة املهام القضائية العليا ممن هم ذوي الكفاءة املعرتف

و قد أضافت املادة اخلامسة (1382) و هو ما أكدت عليه املادة الرابعة من هذا الربوتوكول، تجال القانون الدويل يف بلداهنم

كما يتم انتخاب قضاة حمكمة (1383) يف فقرهتا الثالثة على ضرورة مراعاة التمثيل العادل للجنسني عند القيام بالتعينات

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. (01)ستة العدل لنإحتاد اإلفريقي ملدة 

                                                           
.02/02/2002من امليثاق التأسيسي لالحتاد اإلفريقي املعدلة مبوجب برتوكول أديس أبيبا )إثيوبيا( يف  05املادة  ( 1376(  
من الربوتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 2/1املادة  ( 1377(  
من الربوتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 2/1املادة  ( 1378(  
من الربوتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 2/2ملادة  ( 1379(  

 من الربوتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 2/1املادة  (1181)
 ل حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق.من الربوتوكو  2/1املادة  (1181)

بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. ( 1382(  
بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. ( 1383(
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، و ال جيوز هلؤالء اآلخرين املشاركة مونة طبقا ألحكام القانون الدويل، فهي مضأما عن استقاللية قضاة احملكمة        

حمكمة يف احملاكمة بشأن أية دعوى كانوا قد شاركوا فيها كوكالء أو مستشارين أو حمامني ألحد األطراف أو أعضاء يف 

 (1384).، و عند إقامة الشك حول ذلك تفصل احملكمة يف املسألةة أو جلنة حتقيق أو أية صفة أخرىوطنية أو دولي

، على ضي حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقيلقد نص الربوتوكول كذلك و من أجل احلفاظ على استقالل و حياد قا        

 .(1385)إىل املساس باستقالله و حيادهأنه يتناىف منصب القاضي مع أي نشاط آخر قد يؤدي 

كذلك من الضمانات متتع قاضي احملكمة طوال مدة واليته باالمتيازات و احلصانات الكاملة اليت يتمتع هبا         

 .(1386)املوظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدويل

حتاد وتوكول حمكمة العدل لال، فيحق لكل دولة طرف يف بر يتعلق باالختصاص الشخصي للمحكمة أما فيما        

، ليس للمحكمة حتاد األخرى إىل خيوهلا املؤمتر، كما حيق ذلك للمؤمتر و الربملان و أجهزة االاإلفريقي تقدمي دعوى أمامها

، كما ال تقبل هذه األخرية د مل تصادق على بروتوكول احملكمة، يكون أحد أطرافه دولة عضو يف االحتاعوالية النظر يف نزا 

 (1387).شكال أية دعوى تتقدم هبا أمامها دولة غري عضو يف االحتاد

، فهي تنظر يف مجيع تصاص قضائي استشاري يف ذات الوقتفهو اخ، أما االختصاص املوضوعي للمحكمة        

ن تفسري القانو اخلالفات اليت حتال عليها طبقا ألحكام القانون التأسيسي أو الربوتوكول و اليت يتعلق موضوعها ب

، تفسري و تطبيق أو صالحية معاهدات االحتاد أو كافة الوثائق القانونية اإلضافية املعتمدة يف إطار التأسيسي و تطبيقه

 .(1388)االحتاد أو أية مسألة تتعلق بأحكام القانون الدويل

                                                           
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 12و املادة  7املادة  ( 1384(  
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 15املادة  ( 1385( 

 من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 11املادة  (1186)
 من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 12املادة  ( 1187)

من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 17املادة  ( 1388( 
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مرحلة كتابية و أخرى شفهية تتمثل املرحلة الكتابية  ،ن إجراءات املتابعة أمام احملكمة، فتتم على مرحلتنيأما ع         

، و كذلك تقدمي الطلبات و الدفوع إضافة إىل كمة و األطراف و أجهزة االحتاديف كل اإلجراءات املتعلقة بإبالغ احمل

 .(1389)املستندات املدعمة هلا

و بناء على طلب أحد أطراف ، سواء من تلقاء نفسها أاحملكمة علنية ما مل تقض عكس ذلكتكون جلسات         

تضاء ، كما جيوز هلؤالء اآلخرين أو األطراف االستعانة عند االقوز متثيل األطراف أمامها بوكالء، و جي(1390)الدعوى

، و لضمان اء رئيس املفوضية أو من ينوب عنه، كما جيوز متثيل أجهزة االحتاد عند االقتضمبستشارين أو حمامني أمامها

كمة خول وكالء و مستشاري و حمامي األطراف االمتيازات و احلصانات الضرورية ملهامهم أحسن متثيل أمام احمل

 (1391).باستقاللية

، و يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت القاضي الذي يتوىل راراهتا بأغلبية القضاة احلاضرينتتخذ احملكمة ق        

، و تصدر (1393)إذا كان احلكم ال يعكس موقفه ، و حيق لكل قاض ارفاق رأيه الشخصي يف حالة ما(1392)الرئاسة

قرارات احملكمة يف جلسة علنية و تكون مسببة و تتضمن أمساء القضاة الذين شاركوا يف املداوالت و يتم التوقيع عليها 

 .(1394)من طرف هؤالء اآلخرين و يصادق عليه الرئيس و كاتب الضبط

                                                           
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق 21ادة امل ( 1389(  
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 21املادة  ( 1390(  

 من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 22املادة  (1191)
 من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 21املادة  (1192)

من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 21املادة  ( 1393( 
لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. من بروتوكول حمكمة العدل 2، 2، 25/1املادة  ( 1394( 
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غري أنه إذا صدر احلكم  (1396)ملزمة بالنسبة لألطراف املتنازعة، و هي (1395) كما تصدر احملكمة أحكاما هنائية       

، و يالحظ هنا أن هذه من تاريخ التبليغ لتقدمي معارضتةيوما انطالقا  70غيابيا بالنسبة ألحد األطراف تكون له مهلة 

 .(1397)املعارضة ال توقف األحكام الصادرة ما مل تقض احملكمة خالف ذلك

ختاذ إجراءات إها أو بناء على طلب أطراف الدعوى، نه ميكن للمحكمة من تلقاء نفسيبقى أن نشري إىل أ        

 (1398).حتفظية للحفاظ على حقوق األطراف و ذلك إىل أن يتم الفصل هنائيا يف الدعوى

 .الضمانات في إطار المحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان -1

العادية الثانية أن احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب تظل  لقد قرر مؤمتر االحتاد اإلفريقي خالل دورته        

، و قرر إدماج هاتني ع عن موقفه هذا يف دورته الثالثةمنفصلة و متميزة عن حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي ، غري أنه تراج

 .22-15احملكمتني يف حمكمة واحدة مبوجب قرار مؤمتر االحتاد اإلفريقي رقم 

، شرة املنعقدة يف شرم الشيخ )مصر(عتمد مؤمتر االحتاد اإلفريقي خالل دورته احلادية عإ 2002جويلية  1 يف       

، و مبوجب هذا و نظامها األساسي يف وثيقة واحدة، اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان الربوتوكول اخلاص باحملكمة

  الربوتوكول ألغي بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب اخلاص بانشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان 

سم احملكمة اإلفريقية للعدل و حقوق إول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، و أخذت هذه احملكمة و الشعوب و بروتوك

 .اإلنسان أو احملكمة الوحيدة

                                                           
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 25/1املادة  ( 1395(  
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 29املادة  ( 1396(  
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي، املرجع السابق. 22املادة  ( 1397(  
من بروتوكول حمكمة العدل لالحتاد اإلفريقي ، املرجع السابق. 22املادة  ( 1398(  
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جاء إنشاء احملكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان لتحقيق األهداف املسطرة من طرف االحتاد اإلفريقي  لقد        

من بينها االلتزام حبل النزاعات بطريقة سلمية، و دعم و مساندة مهمة اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب و 

 (1399).تهاللجنة اإلفريقية للخرباء يف ميدان حقوق الطفل و رفاهي

و تتشكل من ستة عشر (1400)إذ تعترب حمكمة العدل و حقوق اإلنسان اجلهاز األساسي لالحتاد اإلفريقي        

، و ذلك من بني املرشحني املقدمني من (1402)، و ينتخبون ملدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة(1401)قاضيا

و الذين جيب أن يتوفر (1403)مع مراعاة التوزيع اجلغرايفطرف الدول األطراف يف الربوتوكول املنشئ للمحكمة اجلديدة 

فيهم االستقالل و النزاهة و الشروط الضرورية ملمارسة الوظائف السامية يف دولتهم، أو من بني رجال القانون 

 (1404).املتخصصني يف القانون و حقوق اإلنسان و يتمتعون بأعلى قدر من االعتبار األديب

احملكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان مضمونة وفقا ملا ينص عليه القانون الدويل، كما إن استقالل قضاة           

تتقيد احملكمة يف تصرفاهتا مببادئ العدل و يف إطار االستقالل و احليدة، و ال خيضع القضاة التابعني هلا خالل مزاولتهم 

     (1405).لوظائفهم القضائية ألي شكل من أشكال الرقابة

شار أو حمام كما مينع على قضاة احملكمة من أجل ضمان استقالليتهم و نزاهتهم ممارسة وظائف وكيل أو مست        

، كما تتعارض ممارسة بعض األنشطة ال تتالءم مع متطلبات استقالل و نزاهة الوظيفة القضائية يف قضية عرضت أمامهم

يف فقرهتا األوىل من النظام األساسي  12ا أكدته املادة و هو م، غري أن يف حالة الشك تفصل احملكمة يف تلك املسألة

                                                           
راجع ديباجة بروتوكول احملكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1399( 
املرجع السابق.من النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان امللحق بالربوتوكول املنشئ هلا،  2/1املادة  ( 1400( 
من النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان امللحق بالربوتوكول املنشئ هلا، املرجع السابق. 2املادة  ( 1401(  
النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان امللحق بالربوتوكول املنشئ هلا، املرجع السابق. 9/1املادة  ( 1402(  
من النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان امللحق بالربوتوكول املنشئ هلا، املرجع السابق. 2/2دة املا ( 1403(  

 من النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان امللحق بالربوتوكول املنشئ هلا، املرجع السابق. 1املادة  (1111)
من النظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان امللحق بالربوتوكول املنشئ هلا، املرجع السابق. 12املادة  ( 1405(
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     كما يقع التزام على عاتق القاضي بعدم املشاركة يف كل قضية سبق له أن نظر فيها بأية صفة كان (1406)للمحكمة

 .(1407)و عليه أن يعلن ذلك

احملكمتني األوروبية و األمريكية اللتني يعني فيهما القاضي تلقائيا يف القضايا اليت تكون فيها الدولة اليت  عكس        

، فالنظام األساسي للمحكمة اإلفريقية للعدل و حقوق اإلنسان مينع على القاضي النظر يف (1408)يتبع هلا طرفا النزاع

 القضايا أين تكون الدولة اليت يتبع هلا طرف فيها.

ضايا و املنازعات املقدمة ، و هلا والية على مجيع القفلها اختصاصات قضائية و استشاريةأما احملكمة اجلديدة         

، و اليت تتعلق بتفسري و تطبيق امليثاق التأسيسي لالحتاد اإلفريقي و كذلك تفسري و تطبيق و النظر يف مدى أمامها

، و كذلك يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا و من بينها امليثاق د اإلفريقيملربمة يف إطار االحتاصالحية االتفاقات ا

 .(1409)اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب

اعرتف بروتوكول احملكمة اإلفريقي للعدل و حقوق اإلنسان لألفراد و املنظمات غري احلكومية باحلق يف  لقد        

اللجوء مباشرة إىل هذه األخرية شرط أن تصرح الدولة املعنية بانعقاد اختصاص احملكمة للنظر يف هذا النوع من 

 .(1410)الشكاوى

      قسم الشؤون العامة  ،و حقوق اإلنسان فتتكون من قسمني لعدلأما التنظيم اهليكلي للمحكمة اإلفريقية ل        

من النظام األساسي  22دة قضاة خيتص بالنظر يف القضايا املعروضة أمامه طبقا ألحكام املا 02و الذي يتشكل من 

                                                           
النظام األساسي للمحكمة ، املرجع السابق. ( 1406( 

من النظام األساسي للمحكمة، املرجع السابق. 11/1املادة (  1407( 
من االتفاقية األمريكية، املرجع السابق. 55مة األوروبية و املادة من النظام األساسي للمحك 11/2املادة  ( 1408(  

 من االتفاقية األمريكية.، املرجع السابق. 55من النظام األساسي للمحكمة األوروبية و املادة  22املادة   (1119)
 من االتفاقية األمريكية، املرجع السابق. 55من النظام األساسي للمحكمة األوروبية و املادة  2/2املادة  (1111)
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و الشعوب اليت تدخل ضمن اختصاص قسم حقوق اإلنسان الذي  ، باستثناء تلك املتعلقة حبقوق اإلنسانللمحكمة

 .(1411)قضاة ، كما ميكن لكال القسمني إنشاء غرفة أو عدة غرف 02يتشكل أيضا من 

   ،(1412)، أو بناء على طلب اخلصوم خالف ذلكن تلقاء نفسها، ما مل تقض متكون جلسات احملكمة علنية        

و تكون بعد هناية املداوالت مبوجب قرارات تتخذ بأغلبية القضاة احلاضرين  يوما 70و تفصل يف القضايا يف ميعاد 

، و يشري فيها إىل أمساء القضاة احلاضرين يف املداوالت و يتم اإلمضاء عليها من طرفهم و يبلغ إىل أطراف الدعوى مسببة

 .(1413)و اجمللس التنفيذي ، الذي يسهر على تنفيذها

غري أنه ميكن للمحكمة مراجعة حكمها إذا تبني هلا وجود دالئل جديدة مل ، (1414)هنائيةتصدر احملكمة قرارات         

ا يوم 70، كما ميكن تقدمي معارضة ضد القرارات الصادرة بصفة غيابية يف ميعاد (1415)تكن تعلم هبا وقت إصدار احلكم

 (1416).تقض احملكمة عكس ذلك، غري أن املعارضة ال توقف تنفيذ القرار املعارض ما مل من تاريخ تبليغ القرار

يبقى أن نشري إىل أنه يعاب على الربوتوكول املتضمن إدماج احملكمتني على أنه مل يوضح ما إذا كانت احملكمة         

بانتهاكات حقوق ، فيما يتعلق تها لتوفري سبل إنصاف فعالةاإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب ستتمتع بكامل والي

 إن مل يتم هذا اإلدماج لتأخري إنشاء حمكمة إفريقية فعالة. ، واإلنسان و الشعوب

 .ثانيا : على المستوى العربي

كما هو احلال على املستوى اإلفريقي تعاين الدول العربية من مشاكل عديدة حالت و ما تزال حتول دون وجود         

ه املشاكل ما خلفته الفرتة االستعمارية يف محاية حقيقية و فعالة حلقوق اإلنسان على مستوى هذه الدول ، و أهم هذ

                                                           
من النظام األساسي للمحكمة ، املرجع السابق. 11،19،17ظر املواد أن ( 1411( 
من النظام األساسي للمحكمة، املرجع السابق. 27املادة  ( 1412(  

 من النظام األساسي للمحكمة، املرجع السابق. 12/12املادة  (1111)
 من النظام األساسي للمحكمة، املرجع السابق. 11/2املادة  (1111)

من النظام األساسي للمحكمة، املرجع السابق. 12/1املادة  ( 1415( 
من النظام األساسي للمحكمة، املرجع السابق. 11/2املادة  ( 1416( 
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الدول العربية شأهنا يف ذلك شأن الدول اإلفريقية من أنظمة سياسة هشة غري مستقرة تعمل يف سبيل فرض و تدعيم 

عتربت أن حقوق اإلنسان من صميم هذه املسائل و إ، و الداخلية ذلك االستقرار إىل رفض أي تدخل يف شؤوهنا

 (1417).اإلسرتاتيجية الغربية حلمايتها و تعزيزهايرفضون لذلك 

ضف إىل ذلك فإن الدول العربية تفتقر إىل وجود ثقافة حقيقية يف تجال حقوق اإلنسان و اخنفاض الوعي لدى         

و هو ما حيول دون حدوث حتوالت دميقراطية إذ أن هذه الناشئ عن مشاكل الفقر و اجلهل  شعوب هذه الدول

 (1418).عتمد أساسا على إرادة احلاكم بقدر ما تعتمد على رغبة اجملتمع يف ذلكالتحوالت ال ت

حرتام إعتبارات إللتنمية األولوية على  كما أن العديد من الدول العربية، شأن سائر دول العامل الثالث تعطى        

احلقوق املدنية و السياسية جيب حقوق اإلنسان و حرياته يف ظل تجتمع يعاين من عدم توافر املقومات األساسية، و أن 

 (1419).أن ترتاجع أمام اعتبارات التنمية

شرتاك الدول العربية مع مثيلتها اإلفريقية يف العديد من هذه املشاكل إال أن احلماية العربية حلقوق إبالرغم من         

، إال أن ميثاق جامعة اإلقليمي العريب منذ فرتة طويلة اإلنسان ختلفت كثريا عن نظريهتا اإلفريقية برغم سبق وجود التنظيم

ال حقوق اإلنسان خال من أي إشارة هلذه املسألة ، مث سار عقب ذلك التطور يف تج 1715الدول العربية الصادر سنة 

الصادر عن تجلس اجلامعة  11، /د2257ة يف القرار رقم متمثل 1711، إذ كانت البداية يف عام خبطى بطيئة جدا

 11/د.2201، و قد تاله قرار آخر رقم و النشاطات اخلاصة حبقوق اإلنسانملتضمن إنشاء جلنة خاصة لدراسة الربامج ا

قام تجلس اجلامعة باختاذ  1712متضمن إنشاء جلنة أخرى لبحث االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان و يف سبتمرب 

قوق اإلنسان و بعد عدة شهور و يف ديسمرب من نفس السنة عقد بإنشاء جلنة عربية دائمة حل 12/د.2112القرار رقم 

                                                           
)1417(

 Ahmed Mahiou, la reforme de la protection des droits de l’homme dans le monde Arabe-dans : la 
reforme des institutions internationales de protection des droits de l’homme, colloque-université de 
laguna, 1993 pp321. 

(1118)
 .11ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد   

(1119)
 .11ص  سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  
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ختذ فيه قرار يتعلق حبماية حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة يف أي ببريوت يتعلق حبقوق اإلنسان و مؤمتر إقليم

ة إىل عقد ندوة من و على إثره أوصت اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان، بأن تدعوا األمانة العام، 1420اسرائيل

اخلرباء لوضع مشروع ميثاق عريب حلقوق اإلنسان مستمد من اإلعالن العامي حلقوق اإلنسان مع األخذ بعني اإلعتبار 

 1421الظروف التارخيية و الرتاث احلضاري و الروحي و الثقايف لألمة العربية. 

 اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.-أ

لقد بدأ أول إهتمام حبقوق اإلنسان عربيا، من قبل املنظمة اإلقليمية مبناسبة الذكرى العشرين لنإعالن العاملى         

 كما سبق اإلشارة إىل ذلك. 1721،1422حلقوق اإلنسان، حيث مت إنشاء اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان سنة 

ياسي واضح ، فهي تتشكل من مندويب الدول األعضاء فضال عن ممثل تشكيلة هذه اللجنة يغلب عليها طابع س        

يقوم تجلس اجلامعة بانتخاب رئيس اللجنة  ، واهتا باألغلبية البسيطة ألعضائهامنظمة التحرير الفلسطينية و تتخذ قرار 

بصفة دورية ملدة سنتني قابلة للتجديد ، كما تقوم األمانة العامة بدور الوسيط بني اللجنة و تجلس اجلامعة الذي يقوم 

، و كما تقوم يعتمد منها ما يتم االتفاق عليه ، وو اليت تتخذ شكل مشروعات اتفاقاتببحث نتائج عمل اللجنة 

 .1423العامة بعملية االتصال بالدول األعضاءاألمانة 

                                                           
إلنسان،تجلة الدكتورة سامية بوروبة، إسهام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف تكوين قانون حقوق إنسان إقليمي، مقال منشور يف تجلة اجلنان حلقوق ا (1121)

لف العدد حقوق اإلنسان يف الدول العربية،، جامعة اجلنان طرابلس لبنان، حزيران ، م 02علمية حمكمة نصف سنوية صادرة عن قسم حقوق اإلنسان، العدد 
. 15ص   2012   

دار النهضة العربية،املنصورم -دراسة حول دور امليثاق يف تعزيز حقوق اإلنسان يف اجلامعة العربية -الدكتور وائل أمحد عالم، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان( 1121)
 . 01ص ،  2005مصر سنة 

. 15الدكتورة سامية بوروبة، املرجع السابق،ص  ( 1422( 
.19الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص  ( 1423(
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اهلدف األساسي للجنة العربية هو تدعيم العمل اجلماعي العريب يف تجال حقوق اإلنسان و تعزيزها و تنمية الوعي         

العريب باحرتامها مع حبث املخالفات أو تعويض الضحايا و إمنا ذلك يكون ملنع تكرار ذلك مستقبال أو حدوث مواقف 

 (1424).اثلةمم

سامهت يف الندوة قد بذلت هذه اللجنة تجهودات خمتلفة الثبات وجودها و حتقيق اهلدف الذي أنشئت ألجله ف        

و كان املوضوع األساسي يف هذه  1717و الدورة الثانية يف أفريل  1717عقدت بالقاهرة يف مارس اإلفريقية اليت 

  عن ذلك و على املستويني احمللي، فضالسرائيلإيف األقاليم احملتلة من  االجتماعات حبث الوضع السيئ للسكان العرب

و اإلقليمي دعت اللجنة إىل إنشاء جلان وطنية بغرض التعاون مع اللجنة اإلفريقية من أجل عمل عريب مشرتك يف هذا 

 (1425).اجملال و إنشاء قسم خاص حلقوق اإلنسان يف اجلامعة

النظر إىل اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان ككيان مستقل و دائم حلماية حقوق يف الواقع أنه ال ميكن         

اإلنسان ذلك أن هذه اللجنة ولدت مرتبطة سياسيا جبامعة الدول العربية متثل من خالهلا و ال تتمتع بأي استقالل عنها  

عن صعوبة العمل يف إطار اجلامعة العربية  كما أهنا مل تستند يف عملها إىل أي آلية عربية خاصة حبقوق اإلنسان ناهيك

ملا يكتنف عمل هذه األخرية من صعوبة يف اختاذ القرار ، سيما و أن اللجنة ال متلك سلطة اختاذ القرار بنفسها ، وقد 

نه احنصر نشاط اللجنة يف اجملال السياسي و فيما يتعلق بأوضاع السكان العرب يف األراضي احملتلة من قبل اسرائيل بل أ

و برغم متتع هذه اللجنة بوصف الدائمة إال أن الشك ميكن أن يتطرق حىت جملرد وجودها إذ مل تعقد أي اجتماعات منذ 

  ، إبرام معاهدة السالم مع إسرائيل نقل مقر جامعة الدول العربية إىل تونس عندما أوقفت عضوية مصر يف اجلامعة بعد

                                                           
.19الدكتور مصطفى الغفار، املرجع السابق، ص  ( 1424(  

(1121)
،دار وائل للطباعة و اإلسالمية، الطبعة األوىلالدكتور جابر إبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف القانون الدوىل و الشريعة  

 122، ص  1777،سنة النشر،عمان



342 
 

، و كان من املمكن اإلستفادة من اإلتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان ةنف نشاطها مع عودة املقر للقاهر و مل تستأ

 .(1426)اليت تعد منوذجية

 مشروع اإلعالن العربي لحقوق اإلنسان :-ب

أنشأ تجلس  1790، و يف سنة السابق اإلشارة إليهلقد دعا إىل إعداد هذا املشروع مؤمتر بريوت حلقوق اإلنسان         

، و قامت هذه 2112، و ذلك بالقرار وع اإلعالن العريب حلقوق اإلنسانجامعة الدول العربية جلنة خرباء إلعداد مشر 

و أرسلت نسخا من املشروع للدول العربية للتعليق عليه و بالفعل  1791األخرية بإعداد املشروع و تقدميه للمجلس عام 

لغالبية مل تفعل و مل يتم اختاذ أي إجراء كي يرى هذا املشروع النور حىت أرسلت بعض الدول تعليقات إال أن ا

 .(1427)اآلن

من حيث مضمون ذلك اإلعالن فإنه ال خيتلف كثريا عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سوى يف تضمنه يف         

، و بالتأكيد على ضرورة ب العربيةرورة احرتام حقوق الشعو الرغبة القدمية يف حتقيق الوحدة العربية و التأكيد على ض

 .(1428)و هي أمور منبثقة من الرتاث العريب اإلسالمي احرتام حقوق الشعوب اليت تعيش يف األراضي احملتلة

 .الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -ج

بدأت بوادرها منذ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان هو إتفاقية دولية هتتم حبقوق اإلنسان مل تعتمد من العدم بل          

و بالتايل تضمنت تجموعة من احلقوق اليت جتعل  ،هناية الستينيات، لتدخل يف نسق اإلتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

 .(1429)ة مميزة عن األخرى مبنحها حقوقا خمتلفة للمواطن العريبمنها وثيق

                                                           
.112 ص سابق،الرجع امل الراوي،الدكتور جابر إبراهيم  ( 1426( 
.12الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص  ( 1427(  
.121الدكتور جابر إبراهيم الراوي، املرجع السابق، ص ( 1428( 
. 11الدكتورة سامية بوروبة، املرجع السابق،ص  ( 1429(  
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مشروع ميثاق عريب حلقوق  كلف تجلس اجلامعة العربية اللجنة الدائمة حلقوق اإلنسان بإعداد  1797يف سنة         

أحاله تجلس اجلامعة العربية إىل الدول العربية  1722و يف عام  1722نتهت اللجنة من إعداده عام إ، و بالفعل اإلنسان

ت و اليت على ضوئها قامت اللجنة بإدخال إلبداء مالحظاهتا عليه ، حيث قامت أربع دول فقط بإبداء هذه احلاال

و الذي مل يتخذ قراره باعتماد هذا  ،1722بعض التعديالت على املشروع و عرضته من جديد على تجلس اجلامعة عام 

و قرر اجللس (1430)،1771سبتمرب  15الصادر بتاريخ  102.د/ 5129مبوجب القرار رقم  1771املشروع إال عام 

مهمة دعوة الدول العربية للتوقيع و التصديق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، و يعترب هذا القلرار ختويل األمني العام 

  ، (1431)خطوة جادة لنإلتحاق بركب املنظمات الدولية و اإلقليمية اليت سبقت اجلامعة العربية يف تجال حقوق اإلنسان

، احلقوق االقتصادية و االجتماعية املدنية و السياسية و مادة و مشل يف فحواه كال من احلقوق 12و قد تضمن امليثاق 

        باإلضافة إىل نصا واحدا يتعلق حبقوق الشعوب و هو حق تقرير املصري و تأكيده على أن العنصرية و الصهيونية 

 .(1432)و االحتالل و السيطرة األجنبية عائق حيول دون احلقوق األساسية للشعوب

      إن آلية الرقابة على أحكام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان جاءت غاية يف الضعف مقارنة بسواه من املواثيق         

قتصر امليثاق على جلنة من اخلرباء تكون مهمتها تلقي تقارير من الدول األعضاء إاقيات العاملية و اإلقليمية حيث و االتف

، و مل يذهب امليثاق (1433)ظاهتا غلى اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسانحيث تقوم بدراستها و رفعها مشفوعة مبالح

أبعد من ذلك حيث مل يوضح حىت مضمون هذه التقارير و حمتواها و ال ما ميكن أن تقوم به اللجنة العربية الدائمة 

 (1434).حلقوق اإلنسان عند عرض هذه التقارير مقرونة مبالحظات جلنة اخلرباء عليها

                                                           
 .12الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص (1111)

.115الدكتور نبيل مصطفى إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص  ( 1431(  
.12الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص ( 1432( 
.229السابق، ص  الدكتور وائل أمحد عالم، املرجع ( 1433(  

 .17الدكتور مصطفى عبد الغفار، املرجع السابق، ص (1111)
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 بالرغم من الضعف الشديد لذلك امليثاق و ختلفه كثريا عن سائر االتفاقيات و املواثيق الدولية و اإلقليمية سيما        

  مع ذلك حتفظت عليه كل من اإلمارات العربية املتحدة و البحرين و عمان  ، إال أنه  وفيما يتعلق بأحكام الرقابة عليه

له أن  ية و السودان و اليمن عددا  من املالحظات عليه ، كما أنه مل يكتبو الكويت كما أبدت اململكة العربية السعود

    ، و كأن األنظمة العربية تضن على شعوهبا حىت بأقل القليل يف تجال االعرتاف حبقوقهم يدخل حيز النفاذ حىت اآلن

 (1435).و محايتها

 مشروع ميثاق حقوق اإلنسان و الشعب في الوطن العربي. -د

مؤمتر علماء القانون العريب الذي استضافه املعهد الدويل  1725قد قام بإعداد هذا املشروع يف ديسمرب ل        

 للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية "بسرياكوزا " بإيطاليا.

     روبيةقد أعد هذا املشروع على غرار االتفاقيات اإلقليمية األخرى يف تجال حقوق اإلنسان مثل اإلتفاقية األو         

     ، و احتوى كافة طوائف حقوق اإلنسان من حقوق مدنيةاإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوبو األمريكية و امليثاق 

كما أفرد املشروع بابا مستقال   ،و سياسية و حقوق اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و حقوق مجاعية للشعب العريب

تنظيم عايل املستوى يوازي التنظيم األورويب و األمريكي و يهدف إىل حتقيق يتضمن آلية الرقابة على تنفيذ أحكامه يف 

 الفاعلية للحقوق اليت يتضمنها.

يرى الدكتور مصطفى عبد الغفار أنه من األفضل لو قام تجلس اجلامعة باعتماد ذلك املشروع بدال من املشروع         

، إال أن قرار تجلس امل يف تجال احرتام حقوق اإلنسانسائر دول العاألول حىت يعوض الفارق الرهيب بني الدول العربية و 

، و األكثر من ذلك موقف الدول العربية اليت حتفظت عليه و اليت ترفض املشروع األول جاء خميبا لآلمال اجلامعة باعتماد

امليثاق العريب أهنا أبدت التوقيع و التصديق عليه حىت اآلن و الطريف يف موقف بعض الدول العربية اليت حتفظت على 

على ، و كأهنا تريد و حنن لعريب حلقوق اإلنسان قبل امليثاقمن بني أسباب حتفظها رغبتها يف أن يتم إقرار اإلعالن ا

                                                           
(1111)

 .17ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد  
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، و هبذا أبح (1436)مشارف القرن الواحد و العشرين أن نعاود البدء من حيث بدأ اآلخرون و ليس من حيث انتهوا

دة حقوق بسب إنصباب إهتمامات الدول العربية على قضاياها الداخلية و احلفاظ بالدرجة اإلنسان العريب تجردا من ع

، إن مل يكن جتاهال إىل تعد فيها  إهتماما ثانويا  األوىل على إستقرار نظمها السياسية، ما جعل مسألة حقوق اإلنسان

 .(1437)أبعد مدى

 الثاني: الضمانات القضائية العالمية لحماية حقوق اإلنسان. المطلب

إن أهم خطوة حلماية حقوق اإلنسان يف أي دولة هي االنضمام إىل االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         

نضمام إىل االتفاقية ال ، ألن االتمادها داخليا من خالل تشريعاهتا، و اعر هنا بل البد من املصادقة عليهاو ال يقف األم

يعين أهنا ستطبق تلقائيا ضمن القانون الوطين، و لذلك يتعني على الدولة املنظمة إىل االتفاقية الدولية أن تعدل يف 

 تشريعها الوطين املعمول به إلدخال فحوى االتفاقية أو إىل سن تشريع جديد حبسب الظروف.

، و لذا جيب التأكد من أن احملاكم الوطنية بالدرجة األوىل االنسان إىليبقى العقاب على جرائم انتهاك حقوق         

التشريعات الوطنية للدول تسمح حملاكمها الوطنية مبعاقبة املتسببني يف االنتهاكات اليت يتعرض هلا القانون الدويل حلقوق 

يل العام و مبادئ القانون الدويل و غريها من قواعد القانون الدو  1717اإلنسان وفق ما تضمنته اتفاقيات جنيف لعام 

، فليس معىن ذلك الوطين مهامه ألي سبب من األسبابحلقوق اإلنسان خصوصا، و لكن إذا مل يؤدي النظام القضائي 

أن هتدر حقوق اإلنسان فاجملتمع الدويل لن يبقى مكتوف اليدين أمام هذه املسألة و خاصة و أن حقوق اإلنسان 

، و على هذا األساس فإنه البد من أن ينعقد االختصاص ية اليت هتم اجملتمع الدويل كلهأصبحت من املسائل العامل

                                                           
 .17ص سابق،الرجع امل الغفار،الدكتور مصطفى عبد ( 1117)

.  57الدكتورة سامية بوروبة، املرجع السابق،ص  ( 1437( 
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هذا ما سوف نتناوله يف هذا املطلب من خالل احملكمة اجلنائية الدولية متناولني الدوافع و ، (1438)للقضاء الدويل

 اية اجلنائية حلقوق اإلنسان )الفرع الثاين(.     اجملهودات اليت بذهلا اجملتمع من أجل إنشائها )الفرع األول( و دورها يف احلم

 .الفرع األول: دوافع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

، و ذلك من أجل حماكمة مات جنائية بطرق و كيفيات خمتلفةلقد عرفت اجملتمعات اإلنسانية منذ القدم حماك         

، فحىت القرن الرابع عشر مثال حىت جرائم ضد البشرية نسان بل وأشخاص قاموا بأعمال تضمنت انتهاكات حلقوق اإل

قدم "بيرت" أحد حكام إقليم "الراين" للمحاكمة أمام حمكمة جنائية دولية على أساس أنه طاغية انتهك حقوق اإلنسان 

 إال أنه تأكدت حاجة اجملتمع الدويل إلنشاء قضاء دويل (1439)فرتة حكمه االستبدادي و حينها متى احلكم بإعدامه

، و لذلك عقدت تهاكات كبرية و طغيان ال مثيل لهجنائي دويل بعد احلرب العاملية األوىل حيث عرفت اإلنسانية ان

على إنشاء حمكمة دولية حملاكمة اإلمرباطور (1440) 229و نصت مادهتا  1717ماي  22اتفاقية فرساي للسالم يف 

، عدوانو قداسة املعاهدات أو ارتكاب ما يوصف اليوم جبرمية الاألملاين "غليوم الثاين" النتهاكه مبادئ األخالق الدولية 

ولكن هذه احملكمة مل تنشأ بسبب هروب قيصر أملانيا إىل هولندا و رفضها تسليمه ، و اقتصر موضوع حماكمة تجرمي 

أنشأت  ،و يف عهد عصبة األمم، (1441)احلرب على حاالت قليلة جرت أمام حماكم وطنية حليفة أو أمام حماكم أملانيا

 احملكمة الدائمة للعدل الدويل للنظر يف املنازعات الدولية.

، و حينها ترسخ يف ضمري حلرب و القتل و اإلبادة و الدمارغري أن احلرب العاملية الثانية خلفت أبشع جرائم ا        

       ات البشعة يف حق البشرية اجملتمع الدويل اإلقتناع بضرورة إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة مرتكيب هذه االنتهاك

 .و تسليط أقصى العقوبات عليهم 

                                                           
.129الدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1438(  
.112، ص 1721الدكتور منصور الصاوي ، أحكام القانون الدويل ، دار املطبوعات االسكندرية مصر سنة  ( 1439(  
.  1717لعام  ،اتفاقية فرساي ( 1440(  
.122الدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1441( 
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أوت  02فعال أنشئت حماكم جنائية دولية مؤقتة حلماية حقوق اإلنسان. كاحملكمة العسكرية يف نورمبورغ يف         

      1711في ، و كذلك حمكمة طوكيو بعد موافقة اجلنرال األمريكي "ماك أرتري" على النظام االساسي يف جان1715

فهاتان احملكمتان أسند هلما مهمة حماكمة كبار تجرمي احلرب العاملية الثانية من  1711ماي  02و شرعت يف عملها يف 

و إضافة إىل كوهنما حمكمتني مؤقتتني فرضتهما ظروف معينة و القانون ، (1442) دول احملور مث زالتا بعد أداء مهمتهما

قانون مؤقت و على الرغم من كل ما قيل من انتقادات عن هاتني احملكمتني إال أننا نرى أنه املستند إليه يف كل منها هو 

هاتني احملكمتني قد عملتا حبق على بلورة فكرة إنشاء قانون جنائي دويل ظهر يف الساحة الدولية و لو بشكل بسيط  

 فرتة كان من الصعب التسليم فيها مبثول كخطوة أوىل و مهمة من مراحل تطور القانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان يف

أحد الطغاة أمام حمكمة دولية ، كما عملت هاتان احملكمتان على احلد من بعض اجلرائم ، و إنزال العقاب على بعض 

 (1443).اجملرمني

 25يف  229كذلك أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية بيوغسالفيا سابقا اليت أسست مبوجب قرار تجلس األمن         

، 1771نوفمرب  2يف  755، و احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا اليت أسست مبوجب قرار تجلس األمن 1772ماي 

، وقع نيابة سرياليون و هيئة األمم املتحدة  و احملكمة اجلنائية اخلاصة بسرياليون و اليت أسست طبقا التفاق بني دولة

 (1444).بناء على قرار من تجلس األمن 2000أوت  11عنها األمني العام "كويف عنان" يف تاريخ 

مبا أن الطابع السياسي كان هو الغالب يف إنشاء هذه احملاكم من قبل تجلس األمن خصوصا و ما ينطوي عليه         

و من أجل حتقيق فكرة ، (1445)الكربى دائمة العضويةالقرار الصادر من تجلس األمن من انعكاس سياسة هيمنة الدول 

العدالة ألحكام القانون الدويل و عدم ترك اجلرائم اليت تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان بال مسألة أو عقاب أو حىت ترك 

 انتظار قرار تأسيس أولئك اجملرمني إىل حماكم وطنية و اليت رمبا ال تتهيأ هلا الظروف املناسبة الختاذ ما جيب اختاذه ، أو إىل

                                                           
.07 ص،  2002اجلزائر سنة  –نصر الدين بومساحة ، احملكمة اجلنائية الدولية ، اجلزء األول ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ( 1442( 
.110الدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1443(  
.07نصر الدين بومساحة ، املرجع السابق ، ص ( 1444(  

 .112الدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  (1111)
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، و من أجل كل هذا أصبح ط بني أمور سياسية و أخرى قضائيةحماكم دولية مؤقتة من تجلس األمن و الذي قد خيتل

ضروريا إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة تفي بالغرض املقصود و هو حتقيق احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان من 

أو أهنا يف معظم األحيان ترتكب  ،د تكون نامجة أحيانا عن سلوك فردي شخصياإلنتهاكات اخلطرية و اجلسيمة اليت ق

 هو ما ساعد على إنشاء هذه احملكمة. و (1446)على أيدي أشخاص يعملون بصفة رمسية عامة أو شبه رمسية يف الدول

اإلنسان و الذي يرجع إىل إن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يعد من أهم مراحل تطور القانون الدويل حلقوق         

( الذي يقضي بدعوة مؤمتر األمم املتحدة 1772لعام  25/110صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

الدبلوماسي إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ، و يف ضوء هذا القرار عقد مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني 

منظمة غري حكومية  229منظمة حكومية و  19دولة و  110جنائية دولية ملؤمتر روما و مبشاركة املعنيني بإنشاء حمكمة 

متنعت عن إدولة بينما  19دولة و عارضها  120و قد مت التصويت يف هذا املؤمتر لصاحل انشاء احملكمة من قبل 

 21للمحكمة اجلنائية الدولية الذي أغلق باب التوقيع عليه يف  يدولة و بذلك صدر نظام روما األساس 21التصويت 

، حيث ود اجلهات و األطراف الدائمة هلا، عدم توقف جهمما ساعد على إنشاء هذه احملكمة ) و 2000ديسمرب 

ت الفردية تواصلت األحباث على خمتلف املستويات مبا فيها اللجان التابعة لألمم املتحدة و اجلمعيات العلمية و الدراسا

، إضافة إىل ظهور حتالف قوي من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت مارست لألساتذة و خرباء القانون الدويل

كما شكلت   ،ضغوطاهتا على احلكومات حىت أثناء املفاوضات اليت مسح فيها لعدد كبري من تلك املنظمات باملشاركة

عوامل إضافية ساعدت على تقوية موقف املطالبني بإنشاء احملكمة اجلنائية  التجارب العملية حملكميت يوغسالفيا و رواندا

 . (1447)الدولية

إن أبرز ميزة للمحكمة اجلنائية الدولية إضافة إىل طابعها الدائم مقارنة بكل احملاكم اجلنائية الدولية السابقة اليت         

عرفها اجملتمع الدويل هي اعتماد قاعدة االختصاص التكميلي بدال من قاعدة األسبقية اليت اعتمدت يف النظام 

                                                           
(1116)

 .112/111سابق، ص الرجع املالدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر الدين،  
(1117)

 .212ص ،2001 لبنان، بريوت، احلقوقية،منشورات احلليب الطبعه األوىل،   اجلنائي،القانون الدويل  ،علي عبد القادر القهوجي  
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 ليوغسالفيا و رواندا اللتني أسستا كمؤسستني فرعيتني حتت سلطة لكن من احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ،األساسي

، سابق الختصاص القضاء اجلنائي الوطين للدول اليت عليها أن اص حمدد إقليميا و زمنيا و مادياتجلس األمن باختص

 و هو ما ، تكون حمل متابعة أو حتقيق من قبل إحدى احملكمتنير يف أية قضية تعرض أمام حماكمهاتتخلى عن النظ

استدعى من بعض الدول كفرنسا و عدد من الدول األوروبية تتبىن نصوص قانونية تنظم إجراءات ختلي احملاكم الوطنية 

 من نظام روما األساسي 1و طبقا لنص املادة  ،(1448)عن القضايا املعروضة أمامها لصاحل احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني
القاضي الوطين يف  ، أي اإلبقاء على اختصاصمكمال للواليات القضائية الوطنيةلية فإن دور احملكمة اجلنائية الدو (1449)

    ، إال يف احلاالت اليت يثبت فيها عجز أو غياب دور القضاء اجلنائي الداخلي يف متابعة اجلرائم الدولية الدرجة األوىل

القضايا اليت ميكن أن تنظر فيها احملكمة مما و هبذا الشكل تضمن الدول احملافظة على سيادهتا من جهة و يقل عدد 

فنظام هذه احملكمة هو نظام قضائي دويل نشأ بإرادة الدول  ، امها يف أحسن الظروف من جهة أخرىيضمن أداء مه

 .(1450)ال تطبق أحكامه بأثر رجعي، وهم مكمل إلختصاص القضاء الوطين املنضمة إىل هذا الظام، و

الطابع الدويل للجرائم املعنية هبذا النظام األساسي غري كاف ملباشرة احملكمة اختصاصها ضف إىل ذلك أن          

 (1451).عليها و احللول حمل القضاء الداخلي ما مل تبلغ قدرا معينا من اخلطورة يربر فتح إجراءات التحقيق و املقاضاة

دعاوى املعروضة أمامها بدال من تركها للقضاء أما الظروف اليت تسمح للمحكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف ال        

، صالحيات يف حتديد مدى مالئمة ذلكالوطين فقد تراوحت بني موقفني أثناء املفاوضات أوهلما يرى بإعطاء كامل ال

و بينما رأت الدول املؤيدة للموقف الثاين حصر دور احملكمة فقط يف احلاالت اليت يتضح منها اهنيار تام للقضاء الوطين أ

و بالتايل (1452) 19سوء نية يف إجراءات التحقيق أو املقاضاة و يف األخري مت األخذ باالجتاه الثاين من خالل نص املادة 

                                                           
.10الدين بومساحة ، املرجع السابق ، ص  نصر ( 1448( 
.2000من نظام روما األساسي، لسنة  1املادة  ( 1449( 
. 207،ص 2009الدكتور عمر سعد اهلل، حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب، الطبعه الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر سنة ( 1450(  

 ع السابق.من النظام األساسي لروما، املرج 1/5املادة  (1111)
 من نظام روما األساسي، املرجع السابق. 19املادة  (1112)
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فإن احملكمة اجلنائية الدولية غري خمتصة يف املتابعة على اجلرائم الدولية اليت سبق لدولة هلا والية عليها أن اختذت هبا 

عليه خبصوص السلوك  أو قررت عدم املقاضاة أو أن يكون الشخص قد سبق احلكم إجراءات التحقيق أو املقاضاة ،

، إال يف حالة اضطالع احملكمة أو تأكيدها بعدم مصداقية اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة أو عجز موضوع الشكوى

 (1453)جهازها القضائي عن أداء وظائفه.

 الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق اإلنسان: الفرع

و يظهر من هذا عزم  هتمام اجملتمع الدويل بأسره،إمة على أشد اجلرائم خطورة موضوع ختصاص احملكإيقتصر         

و اجلرائم ضد الذين يرتكبون جرائم احلرب  اجملتمع الدويل على تطبيق محاية حقوق اإلنسان و ذلك بتحميل األفراد

اإلنسانية مسؤولية أعماهلم، و بالتايل يسهم  هذا النظام  فعال بالنهوض بالقانون اجلنائي على الصعيدين الوطين و الدويل 

ختصاص النظر يف اجلرائم إمحكمة مبوجب هذا النظام األساسي و لل ،(1454)مبا يتماشى مع حقوق اإلنسان

 (1455)التالية:

 ية :أوال : جرائم اإلبادة الجماع

بادة ملنع جرمية اإل 1717ختتص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف جرائم اإلبادة اجلماعية اليت أقرهتا اتفاقية عام         

، حيث تنص املادة السادسة من النظام (1456)دولة 122، واليت متى التصديق عليها من قبل اجلماعية و املعاقبة عليها

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بأن جرمية اإلبادة اجلماعية تعين أي فعل من األفعال التالية و اليت ترتكب بقصد 

 إهالك كليا أو جزئيا : 

 قتل أفراد اجلماعة. -
                                                           

 .11نصر الدين بومساحة ، املرجع السابق ، ص  (1111)
.210الدكتور عمر سعد اهلل، املرجع السابق، ص  ( 1454(  
من نظام روما األساسي، املرجع السابق. 05املادة  ( 1455(  
.212مصطفي إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص لدكتور نبيلا ( 1456(  
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 إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة. -

 معيشية يقصد هبا إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا. إخضاع اجلماعة عمددا ألحوال -

 فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة. -

 نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى. -

العربة من جترمي هذه األعمال هو حماولة حلماية احلق يف احلياة و احلرية و األمن الشخصي و عدم التعرض إىل         

 و التنقل و الرأي و االجتماع. الرق و حرية الدين

ميكن أن ترتكب جرمية اإلبادة اجلماعية يف وقت السلم و يف وقت احلرب، عندما تقتل أعضاء مجاعة وطنية أو         

أثنية أو عرقية أو دينية ، أو عندما يلحق هبم ضرر بليغ أو يتعرضون إىل ظروف يقصد منها أن تقضي عليهم كليا أو 

 (1457).جزئيا

ة هو الفقيه البولندي "رافاييل ملكن" دللتعبري عن أفعال اإلبا « Génocide »إذ أول من استعمل كلمة         

Raphael lamkine األوىل يونانية غ هذا التعبري من كلمتني مركبتني، و قد صا 1722، يف مؤمتر دويل عقد سنة ،

Genos و الثانية التينية و تعين جنسا أو قبيلة ،Caeder و قد ظلت هذه اجلرمية يف نظر غالبية فقهاء القتل و تعين ،

 بأهنا أهم اجلرائم اليت Gravenالقانون الدويل إحدى أهم صور اجلرائم ضد اإلنسانية حيث وصفها األستاذ جرافن 

جرمية ضد  Donnedieu de vabres، كما اعتربها األستاذ دونديو دو فابر ترتكب ضد اإلنسانية و منو حجها

إضافة  ،ة أو املساس بالسالمة اجلسدية، و هي املساس باحلياة أو املساس بالصحتتخذ إحدى الصور الثالث إلنسانيةا

إىل هذا فقد ورد النص على األفعال املكونة هلا يف النظام األساسي حملكمة نورنبورغ ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية دون أن 

 (1458)يستخدم تعبري اإلبادة.

                                                           
 .119ص  سابق،الرجع امل الدين،الدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر  (1117)
(1118)

 .21سابق ، ص الرجع املنصر الدين بومساحة ،  
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غري أن هذا االجتاه الرامي إىل تصنيف جرمية اإلبادة ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية مل يلقى التأييد املناسب و مت         

الذي نص يف ديباجته على أن  1711ديسمرب  11بتاريخ  (1-75)استبعاده بدءا بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

مية قائمة بذاهتا سواء ارتكبت يف وقت احلرب أو وقت السلم إبادة األجناس تعد من جرائم القانون الدويل فهي جر 

 7لتتأكد ذاتيتها و استقالليتها أكثر بعد تبين اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها يف 

ة يف قرارها ، حيث وصفتها حمكمة العدل الدولي1751ديسمرب  12و اليت أصبحت نافذة ابتداء من  1712ديسمرب 

يف قضية التحفظات على اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها بأهنا  1751االستشاري لسنة 

من املشروع املتعلق  19مبثابة تدوين لعرف دويل، و هي نفس النتيجة اليت توصلت إليها جلنة القانون الدويل يف املادة 

، إال أن هذه اجلرمية ظلت حبيسة النصوص القانونية رغم عدم توقف 1771و أمن البشرية لسنة  باجلرائم املخلة بسلم

عمليات اإلبادة يف مناطق خمتلفة من العامل إىل غاية إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ، فقد ورد النص عليها يف املادة 

حماكمات عديدة أدين فيها عدة أشخاص من قبائل اهلوتو  الثانية من النظام األساسي حملكمة روندا و مت من خالهلا

« Hutu »  مواطن من قبائل التوتسي  200000بارتكاب جرمية اإلبادة يف حق أكثر منTutsi و املادة الرابعة من ،

، أين ارتكبت تجازر مروعة يف حق مسلمي البوسنة من قبل مليشيات صربية األساسي حملكمة يوغسالفيا سابقا النظام

  (1459).يدعمها اجليش النظامي اليوغساليف

 تكمن األفعال اليت تقوم عليها جرمية اإلبادة اجلماعية فيما يلي :        

ة دون ، و يقصد به عمليات القتل املوجهة للقضاء على تجموعة ما سواء بصفة كلية أو جزئيقتل أفراد اجلماعة -

عن وقوع إبادة و لو جزئية جلماعة ما مهما كان عرقها أو ، أي يكفي أن ينذر األمر اشرتاط عدد معني من القتلى

 .(1460)جنسها أو قوميتها أو دينها

                                                           
(1119)

 .211ص سابق،الرجع امل، علي عبد القادر القهوجي 
ون األساسي   تأليف خياطي خمتار، دور القضاء اجلنائي الدويل يف محاية حقوق اإلنسان، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه، القان  (1161)

  . 121، ص  2011/2012ة و العلوم السياسية، فرع القانون الدويل العام، حتت إشراف الدكتور خلفان كرمي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة اجلامعي
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إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة ، فخالفا للحالة السابقة اليت ال تطرح إشكاال كبريا يف معرفة  -

مدى توفر الركن املادي جلرمية اإلبادة  فإن مسألة إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة تعد أكثر 

أصدرت الواليات املتحدة األمريكية إعالنا تؤكد فيه  1712صعوبة يف إثباهتا فمباشرة بعد التصديق على اتفاقية 

كما ،  (1461)شرتاط حصول ضرر ذي طابع دائم بالنسبة حلالة الضرر العقلي ،حىت يتسىن القول بقيام جرمية اإلبادةإ

، يأن املادة السادسة من اتفاقية روما ال حتدد طبيعة األفعال املادية اليت تؤدي إىل إحداث الضرر اجلسدي أو العقل

و بالتايل ميكن القول أنه يندرج ضمن إطارها كل فعل قد ينتج عنه مثل هذا الضرر كالضرب و التشويه و التعذيب 

 J.P »و احلجز ، و يضاف إىل ذلك ما توصلت إليه احملكمة اجلنائية الدولية لروندا يف قضية "أكايسو" 

akayesu » عال اإلبادة اليت حتدث ضررا بالسالمة أن االغتصاب و اجلرائم ذات الطابع اجلنسي هي من أف

 (1462)اجلسدية أو العقلية للضحية.

، فتعريض مجاعة ما لظروف معيشية ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئياإخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد هب -

د يتحقق ذلك ، أي تعريضها للموت ببطء و قليها تدرجييا بصفة كلية أو جزئيةقاسية قد ينطوي على نية القضاء ع

، كأن يفرض عليها حصار أو جترب على العيش يف بيئة قاسية تصعب فيها بري اليت تعيق استمرارها الطبيعيبكل التدا

 (1463).احلياة

فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة و هذا ما يسمى باإلبادة البيولوجية من األفعال اليت هتدف إىل  -

ضع حد للنمو بالتزايد الطبيعي هلا ، كتعقيم النساء و خصى الرجال مما قد يؤدي إىل إعاقة النسل داخل اجلماعة بو 

، و املهم من كل هذا أهنا وسائل متنع تكاثر هذه اجلماعة بطريقة بطيئة و تنتهي إىل إبادة هذه فنائها بصفة تدرجيية

 (1464).اجلماعة

                                                           
21سابق ، صالرجع املنصر الدين بومساحة ،  ( 1461( 

 

 .227، ص1772عبد اهلل سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة  (1162)
 .21سابق ، صالرجع املنصر الدين بومساحة ،  (1161)
 .129ص سابق،الرجع امل خمتار، خياطي (1161)
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إحدى جرمية اإلبادة ، فمن السهل تربية أطفال ، و هذا بدوره يعد من فال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرىنقل أط -

، مما يؤدي إىل جلماعة ثانية ينقلون إليها عنوة مجاعة ما والذين يشكلون مستقبلها على قيم و مبادئ ثقافية و فكرية

 (1465).القضاء عليها استحالة استقرار اجلماعة األوىل و بالتايل

، أثناء املفاوضات اخلاصة إضافة حالة أخرى جلرمية اإلبادة يا، فقد حاولت سور باإلضافة إىل هذه احلاالت        

باقرتاحها إدراج األعمال الوحشية اليت هتدف إىل إجبار شعب ما على مغادرة إقليم معني لسياسة  1712باتفاقية 

بات بعض الفقهاء إسرائيل الرامية إىل هتجري العرب من األراضي احملتلة ليتحدد اإلقرتاح بعد أكثر من أربعني سنة يف كتا

، كما جتدر املالحظة إىل أنه مت استبعاد اقرتاح بعض الدول  « épuration ethnique »حتت تسمية التطهري العرقي 

 (1466)بإدراج ما يعرف باإلبادة الثقافية لعدم صلتها بطبيعة األفعال السابقة و املؤدية إىل قيام جرمية اإلبادة.

بإضافة حالة سادسة اليت متس حبرية الشعب يف  1712اإلشارة هنا إىل أن سوريا اليت طالبت يف سنة  جتدر        

 اإلقامة يف أقاليمهم فهي اليوم متارس أبشع اجلرائم على شعبها.

، ئيةدمري اجلماعة بصفة كلية أو جز هذا عن الركن املادي أما الركن املعنوي فيتحقق بوجود قصد خاص و هو نية ت        

حبيث ال يكفي إثبات قيام املتهم بارتكاب أي من األفعال السابقة )الركن املادي( و إمنا يشرتط أيضا إثبات نيته يف 

اط الضعف يف تقادات بعض الفقهاء و اعتربوها من نقإنهذه النقطة أثارت  ، وماعة بصفة كلية أو جزئيةالقضاء على اجل

حيصل إهالك كلي للجماعة إذ يكفي ، نظرا لصعوبة إثبات القصد اخلاص و ليس من الضروري أن تعريف جرمية اإلبادة

، وفق ما تضمنه احلكم الصادر عن احملكمة اعة حمميةرتكاب أي من أفعال اإلبادة ضد فئة معينة بسبب انتمائها إىل مجإ

       « Radovan Karadzic »ارازيتش" ضد "رادوفان ك 1771ديسمرب  11اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا يف 

 Ratko Mladic ).(1467) »و "راتكو مالديك" 

                                                           
 .227عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص  (1161)
 .29نصر الدين بومساحة ، مرجع سابق ، ص  (1166)

1467 Cherif  Bassiouni, introduction au droit pénal international, bruylant, Brusscelles 2002 p119. 
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 ثانيا : الجرائم ضد اإلنسانية :

لقد عرف جانب من الفقه اجلرائم ضد اإلنسانية بأهنا جرائم دولية من جرائم القانون العام مبقتضاها تعترب دولة         

من األشخاص األبرياء أو حبقوقهم بسبب اجلنس أو التعصب للوطن أو ما تجرمة إذا أضرت حبياة شخص أو تجموعة 

        .(1468)ألسباب سياسية أو دينية أو إذا جتاوزت أضرارها يف حالة إرتكاهبم جرمية ما العقوبة املنصوص عليها

، و هي حتوي كما حددهتا املادة السابعة جزئي ضد سكان مدنينياجلرائم املرتكبة يف هجوم شامل أو  كذلك  هي        

اليت تشمل تعمد فرض من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية القتل العمد بصورته الواضحة و كذلك اإلبادة و 

، كما أضافت املادة الدواء يقصد إهالك جزء من السكان، من بينها احلرمان من احلصول على الطعام و أحوال معيشية

مبا  ،السلطات مجيعها على شخص مااالسرتقاق و هو ممارسة أي من السلطات املرتتبة على حق امللكية أو هذه السابعة 

باإلضافة إىل إبعاد السكان أو  ،األشخاص و خاصة النساء و األطفاليف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل اإلجتار ب

روعة ني جربا من املنطقة اليت يوجدون فيها بصفة مشالنقل القسري للسكان و الذي يقصد به نقل األشخاص املعني

دون مربرات يسمح هبا القانون الدويل كالسجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر  ،بالطرد أو بأي فعل قسري آخر

اة و مل تتوقف املادة عند هذا احلد بل أضافت كذلك التعذيب و تعمد إحلاق األمل الشديد أو معان ،من احلرية البدنية

، و لكن ال يشمل التعذيب أي أو سيطرتهاملتهم  شديدة سواء بصورته البدنية أو العقلية بشخص موجود حتت إشراف

 .(1469)أمل أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة هلا

املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة كذلك يعترب شكال من أشكال اجلرائم ضد اإلنسانية اليت أتت هبا         

  و هو إجبار املرأة على احلمل  ،اجلنائية الدولية االغتصاب أو االستبعاد اجلنسي على وجه البغاء و كذا احلمل القسري

ة ، و قد يأخذ اإلعتداء صور ين العرقي ألية تجموعة من السكانو على الوالدة غري املشروعة بقصد التأثري على التكو 

مل يتوقف جترمي األفعال  التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة  و
                                                           

.110خمتار، املرجع السابق، ص  خياطي ( 1468(  
املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق. ( 1469(  
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عند هذا احلد بل مشل كذلك االضطهاد و هو حرمان مجاعة من السكان أو تجموع السكان حرمانا متعمدا أو شديدا 

أو وثنية أو جنسية أو ألسباب أخرى غري مقبولة يف القانون من احلقوق األساسية ألسباب سياسية أو عرقية أو وطنية 

فهم من ، كإلقاء القبض على أي شخص من األشخاص و احتجازهم أو اختطايل ، أو االختفاء القسري لألشخاصالدو 

، أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوهتا عليه مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء قبل دولة أو منظمة سياسية

األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم هبدف حرماهنم من محاية القانون لفرتة 

زمنية طويلة ، باإلضافة إىل جرمية التمييز العنصري أو األفعال غري اإلنسانية األخرى املماثلة اليت تسبب معاناة شديدة أو 

ىل أن النظام األساسي للمحكمة إ و جتدر اإلشارة، (1470)و البدنيةأذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أ

 .(1471)اجلنائية الدولية عرف اجلرائم ضد اإلنسانية بطريقة أكثر تفصيال و حتديدا

اهلدف من جترمي األفعال اليت ترتكب ضد اإلنسانية و مالحقة مرتكبيها و معاقبتهم، يكمن يف محاية اجملتمع         

    اإلنساين أي محاية اإلنسانية يف ذاهتا و حقوقها األساسية اليت أمهها حق احلياة و السالمة اجلسدية و حريات الناس 

 (1472)و أعراضهم.

األفعال بل البد من تقرير عقوبات هلا و تنفيذها يف أرض الواقع حىت نكون أمام محاية ال يكفي جترمي قائمة من         

 جنائية فعلية حلقوق اإلنسان كإنسان ال باعتباره ينتمي إىل دولة معينة دون غريها.

و اقتصر  على عكس جرمية اإلبادة فإن اجلرائم ضد اإلنسانية مل حتظ باتفاقية خاصة تعرفها أو حتدد أحكامها        

األمر بشأهنا بعد حماكمات نورمبورغ على اجلهود املبذولة على مستوى الدول بإدراج هذه اجلرائم يف قوانينها الداخلية  

، أو القانون قانون العقوبات لدولة ساحل العاجمن  122و ما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي أو املادة  212كاملواد 

                                                           
املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، املرجع السابق. ( 1470( 
.211، صسابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1471( 

العلم للماليني ،  الدكتور حممد الشريف بسيوين ، التجرمي يف القانون اجلنائي الدويل و محاية حقوق اإلنسان ، كتاب حقوق اإلنسان ، اجمللد الثاين ، دار (1172)
 .157، ص  1727األوىل سنة  هالطبع
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    ، (1473)املتعلق مبكافحة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين 1772جوان  17البلجيكي الصادر يف تاريخ 

و بدأت بعدها النصوص الدولية اليت تطرقت للجرائم ضد اإلنسانية تتواىل بدءا باملادة اخلامسة من النظام األساسي 

ظام األساسي للمحكمة الدولية اخلاصة بروندا للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا سابقا و املادة الثالثة من الن

و اليت عرفت إضافة حاالت السجن و التعذيب و االغتصاب ضمن قائمة األفعال املشكلة للجرائم ضد اإلنسانية مث 

  . 1771بسلم و أمن البشرية لسنة  من مشروع املواد املتعلق باجلرائم املخلة 12تطرقت هلا جلنة القانون الدويل يف املادة 

تفاقية روما يف املادة السابعة و اليت مت من خالهلا إضافة جرائم الفصل العنصري و االختفاء إأخريا نصت عليها         

مع التأكيد دائما يف الفرتة األوىل منها على ضرورة ارتكاب أي فعل من أفعال اجلرائم ضد اإلنسانية  ،القسري لألشخاص

يف إطار هجوم منهجي واسع النطاق ضد أية تجموعة من السكان املدنيني أي يكفي بأن يكون ضحايا هذا اهلجوم من 

تكون يف إطار تنفيذ سياسة منظمة و متبعة من قبل  و أن، املدنيني بسبب انتمائهم العرقي أو الديين أو الثقايف ... 

الدولة اليت تتوىل اإلشراف تنفيذ اهلجوم، أي أن يكون اهلجوم عبارة عن سلوك منهجي يتضمن تكرار األفعال املشار 

اب ، عمال بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكدة ضد تجموعة من السكان املدنينيإليها يف الفقرة الثانية من هذه املا

 (1474)هذا اهلجوم، أو تعزيزا هلذه السياسة حسب التعبري املستخدم يف نص املادة.

، و نظرا لكون اجلرائم ضد اإلنسانية توافر ركنها املعنويهذا عن الركن املادي و الستكمال أركان اجلرمية البد من         

، فالقصد العام يتمثل يف علم مرتكب عام و اخلاصصد اجلنائي بنوعية الجرائم عمدية فإن ركنها املعنوي يتطلب توافر الق

، يعاقب عليه القانون بغض النظر عن شكل انتهاكا خطريا حلقوق الضحايااجلرمية بأن األفعال اليت أقدم على ارتكاهبا ت

و تجرد ى الضحايا أإرادته أو نيته وراء اإلقدام على تلك األفعال كالرغبة يف القتل أو إحداث معاناة أو أمل شديد لد

، إال أن القصد العام غري كاف و حيتاج إىل قصد خاص يتمثل يف ضرورة ارتكاب تلك األفعال كجزء من إطاعة لألوامر

، مبعىن أن سة الدولة أو جزء من هذه السياسةهجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيني تنفيذا لسيا

                                                           
)1473 (Cherif  Bassiouni, Op, cit, p121. 
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و أن يكون  ،(1475)يني و اليت تباشرها الدولة أو تجموعة منظمةتكون السياسة املوجهة ضد تجموعة من السكان املدن

ن يكون سلوكه  ، أو ينوي أاهلجوم الواسع النطاق أو املنهجيمرتكب اجلرمية على علم بأن سلوكه يعد جزء من ذلك 

و ال ميكن ملرتكب اجلرمية يف هذه احلالة أن يتذرع   ،يشرتط معرفته الدقيقة بتفاصيله ، دون أنكجزء من ذلك اهلجوم

 (1476)من هذه االتفاقية 22بإطاعته لألوامر الصادرة من رؤسائه لنإفالت من العقاب طبقا للمادة 

يدخل أيضا ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أيضا النظر يف جرائم العدوان حسب نص املادة اخلامسة         

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تقضي بأن احملكمة اجلنائية الدولية متارس اختصاصها إزاء جرائم من النظام 

 (1477).العدوان عندما يتم اعتماد حكم يعرف هذه اجلرمية و حيدد شروط ممارسة احملكمة الختصاصه إزائه

دولية أن حتيل إىل املدعي العام باحملكمة أي حالة كما جيوز لكل دولة طرف يف اتفاقية إنشاء احملكمة اجلنائية ال        

، و هلذه الدولة أن تطلب إذا  تصاص احملكمة اجلنائية قد ارتكبتيبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلية يف اخ

دات اليت يف ، و ترفق الدولة احمليلة للدعوى املستنخص معني أو أكثر بارتكاب اجلرائمكان يتعني توجيه االهتام إىل ش

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  12، و هو ما نصت عليه املادة ناول يدها املؤيدة موضوع اإلحالةمت

 .(1478)الدولية

ميكن جمللس األمن إحالة أي قضية إىل املدعي العام يبدوا فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد  كما        

ارتكبت، و على املدعي العام البدء يف مباشرة اختصاصاته مبوجب اختصاص تجلس األمن احملدد يف الفصل السابع من 

 .(1479)ميثاق األمم املتحدة

                                                           
.215، صسابقالرجع امل ،الدكتور نبيل مصطفي إبراهيم خليل ( 1475(  
.29نصر الدين بومساحة ، املرجع السابق ، ص  ( 1476(  
.117الدكتور نبيل عبد الرمحن نصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1477(  
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ليس مقصورا على الدول  ام قائما على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ويف هذه احلالة سيكون اإللتز         

يف هذا توسيع الختصاص احملكمة كما للمدعي العام مباشرة إجراءات  ، واف يف نظام روما األساسي للمحكمةاألطر 

، أكثر من هذه اجلرائم اب جرمية أوذلك يف حال إعتماده على املعلومات املتعلقة بإرتك و ،التحقيق من تلقاء نفسه

تسمى هذه احلالة  يكون قد تلقاها من الضحايا أو من املنظمات غري احلكومية أو من أي مصدر أخر جدير بالثقة و

، وقد وضع هلذا احلال كثري من الضوابط والقيود الكفيلة باحليلولة دون أي مالحقات قضائية (1480)السلطة حبكم الوظيفة

من أهم هذه القيود  مصلحتها و ال مربر هلا أو ألسباب ال متت بصلة إىل خدمة العدالة و ذات دوافع سياسية أو دوافع

هو النص على ضرورة موافقة إحدى الدوائر القضائية على القرار الذي يتخذه املدعي العام حبكم وظيفته بالشروع يف 

 (1481).ائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة اجلن 52 ، 15التحقيق وهو ما نصت عليه املواد 

 :ثالثــا: جرائم الحــرب

ختتص احملكمة اجلنائية الدولية مبقتضي املادة الثامنة من نظامها األساسي بالنظر يف جرائم احلرب " يكون         
السيما عندما ترتكب يف إطار خطة سياسية عامة أو يف إطار عملية  ، وإختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب للمحكمة

 .(1482)إرتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم ..." 

فاقيات جنيف لعام إتالوارد ذكرها يف  هذه اجلرائم تتضمن أهم املخالفات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين و        
هي جرائم ناجتة عن  و ،املرتكبة خالل نزاعات مسلحة دولية أو غري دولية 1799بروتوكوليها اإلضافني لعام  و 1717

اإلرتكاب العمد لتصرف يؤدي إىل الوفاة أو أمل شديد أو ضرر فادح يصيب اإلنسان أو سجينا أو مدنيا حيمية 
نساء حيملن جعل ال اإلرغام على ممارسة البغاء و اإلغتصاب اجلنسي و من هذه اإلنتهاكات خصوصا و، (1483)القانون
التسبب يف إحتجاز  سنة يف األعمال احلربية و 15كل إعتداء جنسي آخر واشرتاك أطفال تقل أعمارهم عن  و ،بالقوة

التعذيب الذي  علنية و حرمان أحد سجناء احلرب أو أحد املدنيني من حقه يف حماكمة عادلة و أحد املدنيني كرهينة و

                                                           
 /ج من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق.12املادة   (1181)

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق. ( 1481(  
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق. 2املادة  ( 1482(  
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عقاقري تفسد العقل أو التشويه اجلسدي أو املعاملة غري  سليمة وحيتوى على استخدام أساليب طبية غري 
 .(1484)اإلنسانية

عليه فجرائم احلرب حسب هذه املادة تعين كل اإلنتهاكات اليت ترتكب خرقا لقوانني احلرب أو القانون الدويل         
ى الدويل مقارنة باجلرائم على املستو اإلهتمام  إذا كانت هذه اجلرائم قد نالت أكرب قدر من الدراسة و اإلنساين، و

، فمن غري (1485)1772إىل  1251وثيقة من الفرتة املمتدة ما بني  91، إذ بلغ عدد الوثائق الدولية املرتبطة هبا األخرى
املنطق التأريخ لظهور هذه اجلرائم يف ظل القانون الدويل إىل أبعد من النصف الثاين للقرن التاسع عشر ملا متيزت به تلك 

بالتايل ملا كانت احلرب  احلقبة التارخيية بإجازهتا احلرب كجزء من السياسة اخلارجية للدولة يف تعاملها مع بقية الدول و
، رغم شدة قسوهتا وهول الفظائع ليت تستخدم يف سبيل انتزاع النصربذاهتا مشروعة كان األمر كذلك بالنسبة للوسائل ا

، ك الفرتة أمثال " جروسيوس، فاتبل، سواريزبفقهاء القانون الدويل وفالسفة تلاليت كانت تنتج عنها األمر الذي دفع 
         تنظيمها بقواعد قانونية تضع حدا جلرائم  مونتسكيو، ورسو" إىل السعي حنو إضفاء طابع إنساين على احلرب و

نأى عن كل حماكمة وطنية أو دولية ظل مرتكبوها يف م نتهاكات طاملا إرتبطت بسلسلة احلروب اليت عرفتها البشرية وإ و
 (1486)تردع أمثاهلم عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم حمددا . تردعهم و

إىل قادة اجليش  Francis Liberترجع أوىل حماوالت تقنني القانون الدويل احلديث إىل تعليمات فرانسيس ليرب         
 21يف  Lincolnاألمريكي أثناء احلرب واليت مت تبينها وإصدارها يف شكل قانون من قبل الرئيس األمريكي " لينكولن"

قد تضمن أحكاما بشأن إقرار املسؤولية اجلنائية للجنود، وضباط الصف والضباط الذين يثبت إرتكاهبم  و، 1212أفريل 
من قانون "ليرب" وبالرغم من الطابع الداخلي هلذا القانون فقد   91و  11، كاملواد حلربفعال حمظورة طبقا لقوانني األ

أسفر عن  و 1291الذي إنعقد سنة  Bruxelles "  كانت له أبعاد دولية حيث كان له تأثري على مؤمتر " بروكسل
 (1487)مشروع اإلعالن الدويل املتعلق بقوانني وأعراف احلرب.

، مل قامت بتقنني أعراف وقوانني احلربواليت  1709الثانية سنة  و 1277غري أن إتفاقيات "الهاي" األوىل سنة         
تتطرق إىل املسؤولية اجلنائية لألفراد على إنتهاك تلك القوانني مكتفية مبسؤولية الدولة اليت يقع عليها عبء حتمل تبعات 

                                                           
.111الدكتور نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص ( 1484( 

)1485(
 Cherif Bassiouni, op, cit, P121. 
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لقد مت تكملة النقص الوارد  و، (1488)1277من اتفاقية  2رر طبقا للمادة اإللتزام بتعويض الطرف املتض تلك األفعال و
من إتفاقية فرساي واليت تضمنت إعرتافا من حكومة أملانيا بإختصاص قضاء  220و  222يف هاتني اإلتفاقيتني باملواد 

، مبا يف ذلك أمرباطور أملانيا غليوم الثاين عن ارتكاب جرائم حرب من األملان الدول املتحالفة يف حماكمة املسؤولني
Guillaume II  من هذه اإلتفاقية ورغم كل هذه النصوص الواضحة فإن هناية احلرب العاملية الثانية  229بناء عن املادة

بالضبط حماكمات "نورنبورغ" اليت عرفت أوىل اإلدانات بسبب إرتكاب جرائم احلرب اليت نصت عليها الالئحة يف  و
النقل القسري  ، كالقتل وسوء املعاملة وطريق إعطاء أمثلة عن بعض أفعاهلاوذلك عن  1من املادة  -ب–فقرة ال

 .(1489)ألسرى احلرب أو إعدام الرهائن وهنب املمتلكات اخلاصة  للمواطنني و

أهم الوثائق القانونية ، 1799والربوتوكولني اإلضافيني لعام  1717يف احلقيقة تبقى إتفاقيات جنيف األربع لعام         
، حيث قننت ما أصبح يعرف اليوم بالقانون الدويل اإلنساين و تضمنت هذه سار التارخيي لتطور جرائم احلربيف امل

حكاما تتعلق بقمعها أ ، وم حتديدا مفصال لألفعال احملظورةاإلتفاقيات حتت تسمية اإلنتهاكات اخلطرية بدال من اجلرائ
بذلك أصبحت هذه اإلتفاقيات تشكل قاعدة أو  كذا املمتلكات و ، واملشمولني حبمايتها عريف األشخاصإىل جانب ت

، كالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا والذي تطرق قانونيا  ملختلف النصوص الالحقة مرجعا 
من النظام األساسي  1ا نصت عليها املادة ، كمقع خرقا للقانون الدويل اإلنساينيف مادته الثانية لنإنتهاكات اليت ت

غريها  ، كل هذه النصوص وليس دويل للمحكمة اجلنائية الدولية كروندا بالرغم من أن األمر يتعلق بنزاع مسلح داخلي و
   بشكل أكثر دقة  2أخذت بعني اإلعتبار من قبل الوفود املشاركة يف مفاوضات روما لينتج عنها يف األخري نص املادة 

تفصيال عن سابقيه معطيا أكرب قدر من األفعال املخالفة للقانون الدويل اإلنساين كما هو حمدد يف إتفاقيات  و
 (1490)جنيف.

 الذي يتحقق بناء على مايلـي : الكتمال جرائم احلرب البد من توافر الركن املادي و        

 

 

 
                                                           

(1188) Gorges et Rosemary ABL –SAAB » les crimes de guerre » In Herve ascencio, Emmanuel 
Decausc , rt Alain pellet , droit international pénal CEDIN paris X édition A pedone , P 267. 
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 ارتكاب فعــل محظور دوليا:-1-

اليت يشكل  و ،على سبيل املثال قائمة مطولة لألفعال احملظورة طبقا للقانون الدويل اإلنساين 2تضمنت املادة         
أفعال ترتكب ضد املمتلكات  ميكن تقسيمها إىل أفعال ترتكب ضد األشخاص و إرتكاب أي فعل منها جرمية حرب و

 .(1491)إضافة إىل إستعمال أسلحة حمطورة

 : الجرائم ضد األشخاص-

بدورها قائمة مطولة من األفعال احملظورة اليت ترتكب ضد األشخاص سواء كانوا عسكريني أو مدنيني تضمن         
، كإحداث الوفاة أو املساس بالسالمة اجلسدية أو النتيجة املرتتبة عن هذه األفعالرجاال أو نساءا أو أطفاال ومهما كانت 

استغالل الفئات الضعيفة كاألطفال أو النساء إذ ال مربر ملثل تلك العقلية أو إهانة الضحايا أو احلط من قيمتنهم أو 
من أمثلة ذلك، القتل العمد سواء مت بسلوك إجيايب كالرمي بالرصاص أو  و (1492)األفعال اليت ال تعد من ضرورات احلرب

م جسدية أو ، أو التعذيب بشىت الوسائل والطرق اليت تؤدي إىل إحداث آاللوك سليب كحرمان السري من الطعامبس
سرى ، كذلك إخضاع األت اليت تؤدي  اىل اللجوء للتعذيبنفسية لدى الضحايا وبغض النظر عن األهداف أو املربارا

، كذلك 1719ى اجليش اإلسرائيلي بعد حرب ، مثل ما حصل مع األسرى املصريني لدإىل جتارب طبية أو بيولبوجية
كذلك األفعال  إجبارهم على مغادرة إقليمهم الوطين و مل القسري والع إجبار أسرى احلرب واملدنيني على السخرة و

اليت تستهدف الفئات الضعيفة كالنساء بإغتصاهبم واستعبادهم جنسيا وإكراههم على البغاء...أو جتنييد األطفال دون 
كما حيصل غالبا يف   اخلامسة عشر من العمر إلزاميا أو طواعية أو استخدامهم للمشاركة الفعلية يف العمليات القتالية

 .(1493)الدول اإلفريقية اليت يكثر فيها إشرتاك األطفال يف العمليات احلربية 

  الجرائم ضد الممتلكات:-

إذ ال تقتصر احلماية املقررة مبوجب إتفاقيات جنيف على األشخاص فقط وإمنا متتد كذلك إىل املمتلكات كأن         
أن تكون هذه  اإلستيالء عليها بشكل تعسفي ال تربره ضرورات عسكرية و ويلجأ املتحاربون إىل تدمري املمتلكات 

                                                           
 .11سابق ، صالرجع املنصر الدين بومساحة ، (1191)

.101س سابق،الرجع امل القهوجي،علي عبد القادر  1492
  

(1191)
 .19سابق ، صالرجع املنصر الدين بومساحة ،  
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أو كذلك اللجوء إىل هنب املمتلكات ألجل اإلستعمال  1717املمتلكات مشمولة حبماية إحدى اتفاقيات جنيف 
 (1494)الشخصي وحرمان املالك من استغالهلا إذا مت اإلستيالء عن غري موافقة.

 ،محظورةسلحة أاستعمال -

يكشف عنها  ترتبط قائمة هذه اجلرائم بالتقدم احلاصل يف تجال التكنولوجيا العسكرية وطبيعة األسلحة اليت        
قد مت إدراجها  ، إذ ال ميكن حصر هذه اجلرائم لعدم إمكانية التنبؤ بطبيعة ونوعية األسلحة احملظورة والتطور يف هذا اجملال

ار املادية والنفسية اليت ترتتب عنها دون تفرقة بني حمارب وغري حمارب أو رجال ضمن قائمة جرائم احلرب جلسامة األضر 
من أمثلة هذه  و ،، كبار وأطفال أو منشآت عسكرية ومدنية فمجرد استعمال هذه األسلحة بعد جرمية دوليةنساء و

ل الغازات أو السوائل احملظورة ... األسلحة احملظورة األسلحة النووية والكيمياوية واجلرثومية واألسلحة املسممة واستعما
هي أنواع معينة من الرصاص اليت حيرم استعماهلا  ( جرمية استخدام الرصاص احملظور و2ضف إىل ذلك ) ما تضمنته املادة

اجلسم البشري أو مضاعفة اآلالم طبقا للقانون الدويل للمنازعات املسلحة خلصائصها يف التمدد أو التسطح بسهولة يف 
 .(1495)ح النامجة عنها مقارنة بالرصاص العادي كالرصاص املتفجر احملرم استعماله دولياجلرو ا و

 :قيام حالة حرب-2-

يكون  يشرتط كذلك لتكييف األفعال املقرتنة على أهنا جرائم حرب قيام حالة حرب بني األطراف املتنازعة و        
 ، سواء صدر إعالن رمسي للحرب أم الذلك عن طريق بدء العمليات العسكرية بني القوات املسلحة لألطراف املتنازعة 

هو ما يعين األخذ بالتعريف  الواقعي بدال من التعريف القانوين الذي يتطلب صدور إعالن رمسي من قبل إحدى  و
ذا وقعت األفعال السابق اإلشارة إليها خارج فرتة احلرب اي قبل بدئها ، فإحاربة قبل بدء العمليات العسكريةالدول املت

 .(1496)أو بعد هنايتها أخذت تكيفا آخر غري جرائم احلرب

لك اجلرائم من قبل جنود ، وقد ترتكب تفعال على أهنا جرائم حربليس ملشروعية احلرب أية أمهية يف تكييف األ        
جنود طرف يكون يف حالة دفاع شرعي إذ أن شرعية اللجوء إىل القوة أو احلرب ال ، كما قد ترتكب من قبل طرف معتد

 عاداهتا. تربر ارتكاب أفعال خمالفة لقوانينها و

                                                           
 .101س سابق،الرجع امل القهوجي،علي عبد القادر  (1191)
 .12سابق ، ص الرجع املنصر الدين بومساحة ،  (1191)
 .12سابق ، صالرجع املنصر الدين بومساحة ،  (1196)
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هو ما نصت عليه  كما يستوي األمر سواء كانت النزاعات املسلحة ذات طابع دويل أو ذات طابع داخلي و        
نائية الدولية اخلاصة بروندا اليت تضمنت جترمي األفعال اليت تقع خرقا للقانون من النظام األساسي للمحكمة اجل 1املادة 

يستثىن من ذلك  و 1799الدويل اإلنساين كما هو مقنن يف اتفاقيات جنيف األربع وكذلك الربوتوكول الثاين لعام 
م قمعها من قبل السلطات حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية كأعمال الشغب وأعمال العنف املنفردة اليت يت

 .(1497)احلكومية ، فال ميكن تكييف رد فعل السلطات احلكومية على أنه جرمية حرب

القصد املطلوب هنا هو القصد العام بعنصرية العام واإلرادة  أما عن الركن املعنوي فيتطلب توافر القصد اجلنائي و        
أن يكون على علم بالظروف الواقعية  خمالفة للقانون الدويل اإلنساين و إذ يشرتط على مرتكب اجلرمية بأن األفعال املقرتفة

كما جيب أن تتجه   ،(1498)اليت تثبت وجود نزاع مسلح ذى طابع غري دويل أو داخلي وال يشرتط علمه بأدق التفاصيل
طار املسار العادي إرادته إىل ارتكاب تلك األفعال قاصدا حتقيق نتيجة معينة أو إدراكه بأن تلك النتيجة حتدث يف إ

من النظام األساسي عندما تناولت أسباب  21هو ما نصت عليه املادة  إال كنا أمام أسباب اإلباحة و لألحداث و
 .(1499)إمتناع املسؤولية اجلنائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)1497

 
(Gorges et Rosemary AEBI –SAAB, op, cit, p 267. 

107سابق ص الرجع املعلي عبد القادر القهوجي،  ( 1498 ( 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق. ( 1499( 
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 الفصل الثاني: آليات الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان على المستوى الوطنية:

، فهذا هو سبب وجود سيادة القانون بل حلقوق واحلريات األساسية لألفرادجوهـره جيب أن يكفــل اإن القانون يف         
يكمن يف مسو دولة القانون   L’état Légalالدولة الشرعية  و L’état De Droit إن أساس التمييز بني دولة القانون 

، حيث ا خبالف احلال يف الدولة الشرعيةسلطاهتاحلريات العامة يف مواجهة  على الدولة بضمان احلقوق األساسية و
حرياهتم فشرعية الدولة  ، دون إلتزام بضمان احلقوق األساسية لألفراد ورار القانون من السلطة التشريعيةتتحقق مبجرد إق

كفله القانون من ، أما دولة القانون فإهنا تعلى سيادة القانون مبا يسة الدولة لسلطاهتا طبقا للقانونالشرعية تستمد من ممار 
 .(1500)ضمانات للحقوق األساسية لألفراد يف مواجهة سائر السلطات

، جند أهنا حتتوي على العديد من اآلليات اليت تتضمن محاية القانونية املقارنة إذا رجعنا إىل النظم السياسية و        
حرياته  ة حقوق اإلنسان واملعتمدة عليها حلماييف أوهلا يأيت القضاء الوطين بإعتباره الوسيلة األساسية  حقوق اإلنسان و

املتمثلة يف محاية حقوق  ، ملا هلذا اجلهاز القضائي من سلطات واسعة النطاق واليت متكنه من أداء مهمته واألساسية
 ، فهو بذلك يؤدي هذهجتاوزات السلطات العامة األفراد من إعتداءات األفراد ذاهتم على بعضهم البعض أو اعتداءات و

      ، وعليه نصت املواثيق كافة القضاء أهم ضمانات حقوق اإلنسان يعد ، وهمة بطريقة أفضل من أي جهاز آخرامل
التشريعات الوطنية على حقوق اإلنسان مبا حتويه من  حىت الدساتري و اإلقليمية و العهود واالتفاقيات الدولية و و

 (1501)ون اإلنتقاص منها أو إهدارها.التمتع هبا من د آليات تكفل ممارستها و ضمانات و

     ، وطبقا لنإعالن العاملي حلقوق اإلنسان ال يكون مؤهال حلماية حقوق اإلنسان إال أن هذا اجلهاز القضائي        
جوء إىل القضاء ، الذي يقوي حق للنونية و فعلية حلماية حق التقاضيحرياته األساسية إال عندما يكون خموال سلطة قا و
احلق يف  و( 1503)علنية احملاكمة  نزاهته و حق املساواة أمام القضاء و استقالل القضاء و و (1502)احلق يف اإلنصاف و

 .(1504)احلق يف حرية الدفاع احلق يف مبدأ الرباءة و مبدأ الشرعية اجلنائية و

، السياسية، اإلقتصادية ، املدنية وهي محاية حقوق اإلنسان كافة ،الوظيفة األساسية للجهاز القضائيإن         
يتم تطبيقها يف مواجهة الدولة هبيئاهتا املختلفة أو  سواء كانت هذه احلقوق فردية أم مجاعية و الثقافية و اإلجتماعية و

                                                           
ديسمرب سنة  12تجلس الدولة القاهرة يف  –احلريات األساسية يف تجال الفرانكفونية  كلمة ألفيت يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر قاضي اإلدارة و احلقوق و(1111)

1799. 
.09الدكتور أمحد جاد منصور املرجع السلبق ، ص ( 1501( 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. 2املادة  ( 1502(  
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. 10املادة  ( 1503(  
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. 11املادة  ( 1504( 
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هو ما يعرف باحلماية القضائية الداخلية حلقوق اإلنسان إال أن هذه احلماية ال تتوقف عند  األفراد و اجلماعات و
حرياهتم داخل الدولة وإمنا متتد لتشمل الرقابة القضائية على دستورية  والتجاوزات اليت متس حبقوق األفراد واإلعتداءات 

 مدى مراعاهتا حلقوق اإلنسان األساسية املعرتف هبا. القوانني وأحكام احملاكم ) املبحث األول ( و

قوق اإلنسان فال بد أن نتسأل عن موقف اجلزائر إزاء بإعتبارها أننا بصدد احلديث عن آليات احلماية الوطنية حل        
هذه األليات ) املبحث الثاين( هذا ما سوف نتناوله يف هذا الفصل الذي قسمناه إىل مبحثني تناولنا يف املبحث األول 

وطنية حلماية حقوق دور القضاء الوطين يف حتقيق احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان أما املبحث الثاين فتناولنا فيه اآلليات ال
 اإلنسان يف اجلزائر.

 .المبحث األول: دور القضاء الوطني في تحقيق الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان

اليت  هو متمتعا جبملة من احلقوق األساسية و ، فإن اإلنسان يولد وأن تناولنا يف الفصل التمهيدي كما سبق و        
هي احلقوق اليت مينع اإلعتداء عليها يف أي زمان أو  بالفطرة حبكم إنسانيتة وتسمى باحلقوق الطبيعية واليت تثبت له 

حيتاج إىل متباعة  الدويل و حىت القانون الداخلي و كل مساس هبا يعترب عمال خمالفا للقانون اإلنساين و مكان و
هم  إنتمائه لدولة معينة و هي احلقوق املكتسبة اليت تثبت للفرد حبكم ، كما أن هناك نوع آخر من احلقوق وقضائية

 و  ، غري أن الواقع يشهد إعتداءات خمتلفة هلذه احلقوق بنوعيها سواء من قبل األفراد ذاهتم يتمتعون هبا على قدم املساواة
هنا يتم متابعتهم أمام القضاء وإنصاف صاحب احلق طبقا لقوانني مراعني يف ذلك اإلجراءات اليت حتمي حقوق الطرفني 

ة ذاهتا ) ممثلة ، غري أن اإلعتداء قد يكون أحيانا من الدولىت يف الشخص املتهم ولن تزول عنهاإلنسان تبقى حألن صفة 
كيف ننصف الفرد الذي متى اإلعتداء على حقوقه من قبل ،هنا يطرح اإلشكال ، و( صاحبة السيادةيف إحدى هيئاهتا

 الدولة أمام جهة قضائية تابعة للدولة ؟

احلد من قدرة السلطة العامة على املساس  القانون يفرتض أن يعمل القانون على محاية احلريات العامة و يف دولة        
، كما لة يف مواجهة هذه السلطات العامةلن يكون ذلك إال يف إطار محاية قضائية فعا هبذه احلريات ) املطلب األول( و

من تفعيل الرقابــة القضائية على مدى مطابقة هذه القوانني مع أن األمر ال يتوقف عند احلماية القضائية فحسب بل البد 
حرياته األساسية  الدستور وعلى أحكام احملاكم ) املطلب الثاين( كل ذلك من أجل حتقيق محاية فعلية حلقوق اإلنسان و

 داخل دولة القانون الفعلية.

احلماية القضائية   اثنني تناولنا يف املطلب األولهذا ما سوف نتناوله يف هذا املبحث الذي قسمناه إىل مطلبني        
 أحكام احملاكم. حلقوق اإلنسان يف مواجهة اإلدارة أما املطلب الثاين فتناولنا فيه الرقابة القضائية على دستورية القوانني و
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ن تناولناه يف هذا جتدر اإلشارة إىل أنه سوف نتناول القضاء اإلداري على أساس أن القضاء اجلزائي سبق و أ        
 البحث.

 المطلب األول: الحماية القضائية لحقوق اإلنسان في مواجهة اإلدارة.

إن إخضاع تصرفات وأعمال اإلدارة إىل الرقابة القضائية يعد يف حد ذاته أهم ضمانة حلماية حقوق اإلنسان من         
هذا أمر طبيعي تقوم عليه الدولة القانونية احلديثة   لنشاطها وإعتداءات السلطة العامة بإعتباره يراقب كيفية ممارسة اإلدارة 

     كنتيجة حتمية ألعمال مبدأ املشروعية الذي يعين يف معناها العام سيادة حكم القانون إذ تكون مجيع أعمال اإلدارة
ل ختتلف طرق ممارسة ه عليه نتسأل عن كيفية إخضاع اإلدارة للرقابة القضائية و و، (1505)تصرفاهتا يف حدود القانون و

 هذه الرقابة بإختالف األنظمة القانونية القضائية ؟ من جهة وبإختالف الطروق السائدة من جهة أخرى؟

إخضاع أعمال اإلدارة   فرعني تناولنا يف الفرع األولهذا ما سوف جنيب عنه يف هذا املطلب الذي قسمناه إىل        
 اإلدارة.اولنا فيه ظروف ممارسة الرقابة القضائية على أعمال للرقابة القضائية أما الفرع الثاين فتن

 .الفرع األول: إخضاع اإلدارة للرقابة القضائية

ضمان محاية حقوق اإلنسات و حرياته األساسية و منع انتهاكها أو التعسف ضدها من قبل السلطات العامة ل        
بد من جهة يلجأ إليها األفراد عندما تنتهك حقوقهم و حرياهتم فال بد من محاية قانونية لتلك احلقوق و احلريات فال 

 .(1506)، و هذه اجلهة تتمثل يف القضاءلرفع ذلك اإلنتهاك

، ملا يتمتع به من ضمانات يه األفراد ملقاضاة السلطات العامةالقضاء يعترب سالحا فعاال يلجأ إلإن اللجؤ إىل         
التعويض عن اإلجراءات  اليت تتخذها السلطات العامة باملخالفة للقواعد القانونية حصينة من أجل إلغاء أو تعديل أو 

، ضرورية  لتحقيق رقابة قوية ات الكافية لصيانة هذا اإلستقاللو متتعها بالضمان و إستقالل السلطة القضائية املقررة،
 .(1507)ا فعاالعلى اإلدارة و إخضاع احلكام مجيعا ألحكام القانون و حتديد سلطاهتم حتديد

                                                           
 .151نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  (1111)

.212سابق، صالرجع املالدكتور جابر إبراهيم الراوي،  ( 1506( 
. 212 سابق ، صالرجع امل ،الدكتور جابر إبراهيم الراوي ( 1507( 



368 
 

كما هي ملزمة   إن مبدأ املشروعية هبدف إىل جعل السلطات احلاكمة يف الدولة ختضع لقواعد ملزمة هلا،        
ال جيوز جلهات اإلدارة يف الدولة أن تتخذ إجراء قرار إداري أو عمال ماديا إال مبقتضى القانون  ، وللمحكومني األخرين

 (1508)تنفيذا للقانون. و

 ، رقابة إدارية ورقابة قضائية.الرقابة على أعمال اإلدارة نوعانيف أغلب األحيان تتخذ         

أعماهلا مع القوانني  إلتزام تصرفات اإلدارة و تتمثل الرقابة اإلدارية يف تويل اإلدارة نفسها مراقبة مدى توافق و        
تأخذ الرقابة اإلدارية يف حد ذاهتا ثالث صور يف  ، وإما من تلقاء نفسها ويكون ذلك إما بناء على طلب األفراد و

       .(1509)التظلم إىل جلنة إدارية خاصة التظلم الرئاسي و ، وعملية تتمثل يف النظام الوالئياملمارسة ال

حتقيق ليها من أجل بالرغم من أمهية الرقابة اإلدارية لضبط التصرفات اإلدارية إال أنه ال ميكن اإلعتماد ع لكن و         
، لكون مصدر القرار قد يرفض اد األساسيةحريات األفر  هو ضمان مبدأ املشروعية ومحاية حقوق و ، والغرض املقصود

     فوق هذا  قد تكون لنإدارة رغبة يف التحرر من مبدأ املشروعية أو مصلحة و اإلعرتاف باخلطأ أو قد حياربه رئيسه و
 .(1510)مصاحلهم   زعزعة الثقة يف نفوس األفراد حلماية حقوقهم وذلك فإن ترك الرقابة لنإدارة يؤدي إىل و

         ألجال هذا فإن معظم الدول تعهد للقضاء مهمة الرقابة على مجيع أعمال اإلدارة حلماية حقوق األفراد         
 أي أن كافة سلطات الدولة خاضعة للقانون.(1511)حرياهتم وتطبيق مبدأ سيادة القانون و

محاية حقوق  الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة تعد من بني أهم األسس اليت يقوم عليها مبدأ املشروعية و إن        
حرياهتم، غري أنه ختتلف النظم القانونية يف الدول عند ممارسة القضاء مهمة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة  األفراد و

 مها: بني نظامني قضائيني معروفني و

 نظام القضاء المزدوج: :أوال

يتمثل هذا النظام القضائي املزدوج يف ختصيص جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي للفصل يف         
 املنازعات اإلدارية أو املنازعات اليت تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السلطة و السيادة.

                                                           
 .12، ص  1799، سنة لنظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العريب، القاهرة، االدكتور سليمان الطماوي (1118) 
 .159الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  نبيل عبد (1119)

. 17، ص ، الطماوي ، املرجع السابق نليماالدكتور س ( 1510( 
.159نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1511( 
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يف فرنسا ليحمي األفراد من تعسف اإلدارة يف استعماهلا للحق بإصدار يف احلقيقة قد نشأ هذا النظام ألول مرة         
 (1512)لوائح قد تنطوي على تقيد حق أو أكثر من حقوق اإلنسان مما يعد إعتداء عليها. قرارات و

ة على الرقابكما أن الرقابة القضائية اليت ميارسها القضاء اإلداري يف نظام اإلزدواجية على أعمال اإلدارة يشمل         
إختصاصاهتا إمنا تشمل هذه الرقابة   ، ليس فقط بالنسبة إىل جتاوز السلطة اإلدارية لسلطاهتا ومشروعية القرارات اإلدارية

 كذلك  العيوب اليت تشوب القرارات اإلدارية مبختلف أنواعها.

ء العادي بل ينظر يف مصلحة خاصة فالقضاء اإلداري ال ينظر يف مصلحتني متعارضتني كما هو احلال يف القضا        
مع ما  تقابل مصلحة اإلدارة أي أمام القضاء التوفيق بينهما مبا حيقق مبدأ سيادة القانون ومحاية احلقوق و احلريات و

لتامة مبستلزمات هذه مهمة حتتاج من القاضي إىل جانب اإلملام بالقانون إىل اإلحاطة ا ، واملصلحة العامة يتوافق و
هو ما يتحقق  بتفاصيل الوسائل اإلداريـــة اليت تلجأ إليها اإلدارة ملواجهة ما يصادفها من عقبات و ، واإلدارةحسن سري 

 (1513)يف القضاء لنإداري.

  احملاكم اإلدارية اليت نشأت مبوجب نظام القضاء املزدوج تتمتع بكافة الضمانات اليت يتمتع هبا القضاء العادي         
اإلختصاصات ألداء مهامها متاما كما يثبت للمحاكم العادية  فهي حسب الدكتور سليمان  ات ومتتلك من السلط و

، اد وفقا لنصوص التشريعات الوطنيةاألفر  ، حتكم العالقة بني اإلدارة وقضائية ذات عالقة وثيقة باإلدارةالطماوي حماكم 
 .(1514)ليس له أن خيالف ذلك  القانون وفالقاضي اإلداري ملزم بتطبيق النصوص القانونية الواردة يف 

 نظام القضاء الموحــد:ثانيا:

هذا النظام يقوم على أساس إخضاع اخلصومات كافة سواء كانت بني األفراد أم كانت اإلدارة طرفا فيها جلهة         
إذ تتخذ من احملاكم على رأسها الدول األجنلو سكسونية  هو النظام الذي سار عليه العديد من الدول و قضاء واحد، و

 العادية اجلهات القضائية املختصة للنظر يف مجيع املنازعات مبا يف ذلك أقضية اإلدارة.

، حيقق أكرب ضمان لعالقة بني األفراد وجهة اإلدارةفالقضاء العادي حسب هذا النظام هو األساس الذي حيكم ا        
ارة عليه ، كما أن هذا النظام حيقق تطبيق مبدأ الفصل بني مصاحلهم إذ ال سلطان لنإد لألفراد حلماية حقوقهم و

السلطات القائم على ختصيص كل سلطة و استئثارها بوظيفة معينة بطريق أفضل فيكون القضاء العادي مبنأى عن أي 

                                                           
 . 152ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر ( 1112)
 . 21 الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص (1111)

. 25الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  ( 1514(
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ا ، فتضع حداء العادي من التأثري يف اإلدارةأعمال من اإلدارة قد متس مبدأ الفصل بني السلطات مما ميكن القض
 (1515)إلستبدادها و طغياهنا يف مواجهة األفراد .

على الرغم من تفاوت درجات احلماية اليت تقدمها الرقابة القضاية على أعمال اإلدارة يف نظام القضاء املوحد         
فإننا نؤكد حبق أن الرقابة القضائية تعد إحدى الوسائل  ،حريات األفراد األساسية على نظام القضاء املزدوج حلقوق و

إلغاء  حرياهتم مبا ميتلكه القضاء من سلطات واسعة النطاق تتمثل بإختاذ اجلزاءات و الكفيلة حلماية حقوق األفراد و
عمال إعادة احلق إىل أصحابه بل احلكم بالتعويض يف حال حتقق أضرار نتيجة سوء است و، القرارات غري الصحيحة

 (1516)اإلدارة وظيفتها.

، بل تتقيد هذه السلطات بالضوابط اليت يفرضها مبدأ يست هلا سلطات مطلقة من غري قيودفاإلدارة بذلك ل         
، فإن هي تصرفت على غري مقتضى القواعد القانونية اإلدارة مستندة إىل نصوص قانونيةاملشروعية أي أن تكون إجراءات 

 (1517)إحلاق األضرار باألفراد إتسم عملها بعدم املشروعية مما جيعلها عرضة لنإلغاء. حلريات واليت تؤدي إىل تقيد ا

، فهي تفرض مراعاهتا يف تصرفاهتا بإحرتامها ومبدأ املشروعية يقوم على أساس وجود قواعد صارمة تلتزم اإلدارة         
اإلدارة عند قيامها بأعماهلا اليت حددها املشرع إذ يتطلب على اإلدارة قيودا لصاحل األفراد تكون مهمة القضاء مراجعة 

نتهاك سلطات الدولة من ا واجب احلماية القضائية إختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع األفراد األخريني أو اجملموعات األخرى و
 .(1518)، بل مراعاة كافة حقوقه اليت كفلها القانونحرية تصرفاته سالمة الفرد و

ية القضائية تتطلب أيضا إفساح اجملال لألفراد أو املوظفني أو كل من كانت له مصلحة يف حقهم يف إن احلما        
اللجوء إىل القضاء إللغاء القرارات اإلدارية إذا خالفت مبدأ املشروعية فتنعقد بذلك دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري 

، إذا خالفت مبدأ املشروعية بسبب إلدارية املطعون فيها أمامهرات اأو أمام القضاء العادي الذي ميلك سلطة إلغاء القرا
، ، عيب الشكل، عيب خمالفة القانون أو اللوائح) عيب االختصاص(1519)إصابتها بعيب أو أكثر من العيوب اخلمسة 

 حريات األفراد أخريا إساءة استعمال السلطة أو اإلحنراف هبا ( كل ذلك من أجل محاية حقوق و عيب السبب و و
 ما يزيد من هذه احلماية متتع احلكم باإللغاء حبجية مطلقة يف مواجهة الكافة. املتضررين من القرارات اإلدارية و

                                                           
. 20/  17الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  ( 1515( 

 .111ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر  (1116)
 .111ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر  (1117)
 .91ص  السابق،املرجع  الكباش،الدكتور خريي أمحد  (1118)
 .112ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر  (1119)
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هو الوسيلة اليت ميكن من خالهلا جرب  ، واملرتتب على مسؤولية جهة اإلدارةأما احلكم بالتعويض فهو اجلزاء         
دعوى التعويض اليت يرفعها أحد  رارات غري مشروعة يسبب ضررا للغري والضرر املرتتب على ما يصدر عن اإلدارة من ق

 .(1520)األشخاص إىل القضاء للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف اإلدارة

ها قضاء اإللغاء بذلك فإن قضاء التعويض ) دعوى التعويض( يقوم بدور تكميلي بالنسبة إىل احلماية اليت يسبغ       
التدابري و القرارات يرتتب عليه احلكم بتعويض ضحايا إساءة  ، إذ احلكم بإلغاء اإلجراءات الباطلة واإللغاء()دعوى 

أدى إىل  إستعمال السلطة أو اإلحنراف هبا عن األضرار اجلماعية أو الفردية أيا كان الضرر ماديا أو بدنيا أو معنويا و
تتحمل  و ،ادية أو اإلجتماعية أو الثقافيةة أو السياسية أو اإلقتصاملساس بأي حق من حقوق اإلنسان ، سواء املدني
عويض كامل يف حال الدعوى حيث ال يكون ممكنا احلصول على ت الدولة يف هذا الصدد التعويض عن املوظف العام، و

إساءة استعمال  ا اجلرمية وهذا ما أكده اإلعالن العاملي بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحاي ، والشخصية
تنفيذ  على القضاء جتنب التأخري الذي ال لزوم له يف البت يف القضايا و ، إذ يشمل التعويض أسر الضحايا والسلطة

 (1521)األحكام اليت تقضي مبنح الضحايا تعويضا. األوامر و

 الفرع الثانــي: ظروف ممارسة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة.

إن الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة سواء مارسها القاضي العادي أو القاضي اإلداري حبسب النظام القضائي         
        املتبع يف الدولة فإهنا يف كلتا احلالتني تتطلب املوازنة بينها وبني السلطة التقديرية لنإدارة يف مواجهة بعض املواقف 

 أعمال السيادة . ف اإلستثنائية وكذلك البد من مراعاة حاالت الظرو  و

 أوال: الرقابة القضائية وحاالت السلطة التقديرية المخولة لإلدارة :

هذا هو املنحىن الواسع للسلطة التقديرية  ، وها لنشاطاهتا القانونية املتنوعةتتمتع اإلدارة بنوع من احلرية أثناء ممارست        
    بنظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون و لقد مرت فكرة التقدير اإلداري  لنإدارة الذي جنده يف الدول اليت تأخذ

تطورت يف ضوء تطور الرقابة القضائية يف تجال دعوى اإللغاء حىت إستقر الفقه و القضاء يف هناية األمر إىل حتمية  و
 (1522)ا.ذلك ملساعدهتا على أداء أعماهل متكني اإلدارة بنوع من السلطة التقديرية و

                                                           
 .209ص  السابق،املرجع  منصور،الدكتور أمحد جاد  (1121)
 .112ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر  (1121)

.191، ص 1791الرقابة القضائية ، رسالة دكتوراه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  لنإدارة ولدكتور عصام عبد الوهاب الربزجني ، السلطة التقديرية ا ( 1522(
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حرياته  بالرغم من اإلعرتاف لنإدارة هبذه السلطة التقديرية ، فإنه ينبغي املوازنة بني محاية حقوق اإلنسان و        
بني هذه السلطة التقديرية الالزمة حلسن سري اإلدارة و حتقيق املصلحة العامة، ألن الصاحل العام يأيت دائما يف  األساسية و

 الصاحل اخلاص.لو على حساب  املقدمة و

فمهما كانت حاجة األفراد إىل وضع قيود على حرية اإلدارة يف التصرف فإن اإلسراف يف هذا التنفيذ ترتتب عليه         
، فالسلطة التقديرية إذا الزمة حلسن إعدام روح اإلبتكار فيها نتائج سلبية تتمثل يف إعاقة حركة اإلدارة وشل نشاطها و

      .(1523)حرياهتم  وم السلطة احملددة حلماية حقوق األفراد وسري اإلدارة متاما كلز 

ممن له مصلحة -إن اإلدارة عند ممارستها السلطة التقديرية ، تكون مبنأى من كل رقابة قضائية إال إذا متى الدفع         
املشرع خارج عن بأن اإلدارة قد استعملت سلطتها التقديرية لتحقيق غرض غري مشروع أو جعله  -أو تضرر من ذلك

 (1524)اختصاصها فتكون اإلدارة قد خرجت عن نطاق التقدير املرتوك هلا.

     ، قيق الصاحل العامحتو مالئمته لدواعي حسن سري أعماهلا  ، ويف تقدير مناسبة القرار اإلداري فاإلدارة حرة        
القضاء اإلداري الفرنسي على فرض إلتزامات قانونية ، كما هو معمول به يف الرقابة القضائية يف هذه الناحيةتقتصر  و

األحوال للقيام هبذا التقدير وأن جترية بروح موضوعية بعيدا عن  تستوجب أن تضع اإلدارة نفسها يف أفضل الظروف و
ة عند ممارستها ، كما أنه جيب على اإلدار (1525)بشرط أن تكون لديها العناصر الالزمة إلجرائه البواعث الشخصية و

، ضف إىل ذلك أن تتوافر رارات خارج ما خوله إياها املشرع، أن تتقيد بقواعد اإلختصاص فال تصدر قلسلطة التقديريةل
كذلك جيب أن تكون الغاية من ممارسة تلك السلطة هي حتقيق  العوامل اخلارجية الالزمة إلستخدام السلطة التقديرية و

 (1526)املصلحة العامة البعيدة عن البواعث الشخصية.

العيوب اليت ميكن أن تصيب األسباب القانونية للقرار كأن يتخذ خارج تجال تطبيق القانون اإلداري أو أن         
هذه العيوب اليت ميارسها  يتخلف األساس القانوين للقرار أو أن يكون هناك خطأ يف القانون فالرقابة القضائية بالنسبة إىل

ال يكون لنإدارة سلطة تقديرية واسعة فيما  يف املناسبات كلها و أو تدرج دائما و ، ال ميكن أن ختتلف أو تتفاوتالقضاء

                                                           
 . 21لدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص ا (1121)
 . 195الدكتور عصام عبد الوهاب الربزجني ، املرجع السابق ، ص  (1121)
 . 92بق ، ص الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السا (1121)
 .115ص  السابق،املرجع  الدين،ن ناصر نبيل عبد الرمح (1126)
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أحيانا يرتك تجال حلرية اإلدارة فيما يتعلق بالتكييف  اإلجراءات املتخذة و تناسبها و يتعلق بتقدير أمهية األسباب و
 (1527)القانوين للوقائع.

حيوي يف مراقبة إستعمال السلطة اإلدارية  للقضاء دور فعال و غري أنه هناك حاالت أخرى جيب أن يكون فيها        
، فالقرارات عن مالئمة إصدار القرار اإلداري سلطتها التقديرية يف إصدار القرارات والقصد من هذه الرقابة هو البحث

نطوي على إصدار قرارات ، السيما يف ميدان ممارسة اإلدارة سلطات الضبط اإلداري اليت تد احلريةاإلدارية املتعلقة بتقيي
، ففي مثل هذه احلاالت جرى العمل على إخضاع احلريات كقرار القبض أو االعتقال متس مساسا مباشرا باحلقوق و

أعمال اإلدارة لرقابة مشددة إذ ال يسمح لنإدارة بإختاذ إجراء معني إال إذا كان مالئما وضروريا حلماية النظام العام 
ما مل يتم ذلك فإن القاضي حيكم بإلغــاء  ،السكينة العامة الصحة العامة و ألمن العام وا هي: مبدلوالته الثالثة و

 .(1528)القرار

       على أن القرارات اإلدارية اليت تقوم هبا اإلدارة اليت تؤدي إىل تقييد احلقوق (1529)القضاء لقد إتفق الفقه و        
، إمنا صة وأن تكون مما يسمح به القانونتصدر عن السلطة املخت ، ال يشرتط لقانونيتها فقط أناس باحلرياتسامل و

، تأمينا ذه اإلجراءات ملواجهتهايشرتط فيها إضافة اىل ذلك أن تكون مالئمة وضرورية ملعاجلة املواقف اليت اختذت ه
لعقوبة مالئمة للجرمية ، جيب أن تكون ايبية اخلاصة باملوظفني العمومينيكذلك فإن القرارات التأد و( 1530)للصاحل العام 

ما يسمى بالتعسف يف استعمال ، ما مل يتم ذلك فإن اإلدارة تقع حتت الشدة بالقسوة و ال تتسم العقوبة و، إذ التأديبية
 .(1531)يقع عبء إثبات ذلك على املدعي احلكم بإلغاء القرار و ذلك يوجب التدخل القضائي و ، واحلق

سلطات الضبط اإلداري يف املطارات و املنافذ للتأكد من شروط محل جواز سفر أو إن الصالحيات اليت متارسها         
احلريات الفردية إمنا هو ضروري لضمان املصلحة  املراقبة هو أمر ال يتعارض و األمتعة للتفتيش و خضوع األشخاص و

  ال تتعدى اهلدف من إختاذها ، إذ ة التقديرية جلهات الضبط اإلداريهذه اإلجراءات تدخل ضمن إطار السلط العامة و
جيب أن تكون هذه اإلجراءات الزمة وتعترب الوسيلة الوحيدة  ، والنظام واألمن العام داخل الدولةهو احلفاظ على  و

                                                           
 .112الدكتور عصام عبد الوهاب الربزجني ، املرجع السابق ، ص  (1127)

. 22الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  1528
  

 .197الدكتور عصام عبد الوهاب الربزجني ، املرجع السابق ، ص ( 1129)
 .197الدكتور عصام عبد الوهاب الربزجني ، املرجع السابق ، ص  (1111)
 . 22الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  (1111)
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زاز غري أنه ما يشرتط يف هذه اإلجراءات أن تؤدي بطريقة قانونية خالية من أساليب اإلستف (1532)،لتحقيق النظام العام
 ، أي أن تكون يف إطار أداء املهمة ال غري.املهينة لألفرادأو األساليب 

 ثانيــا : الرقابة القضائية في حالة الظروف اإلستثنائية:

اليت ال  إن حالة الظروف اإلستثنائية ختتلف عن احلالة اليت تسبقها و املتمثلة يف حالة السلطة التقديرية لنإدارة و        
 ، فهي تعمل يف ظل قواعد املشروعية .عما هو خمول هلا مبقتضى القانون أن خترج جيوز لنإدارة أثناء إستعماهلا

لكن مؤقتا من قواعد املشروعية العادية بالقدر  أما عن حالة الظروف اإلستثنائية فإن اإلدارة ختول سلطة التحرر و        
على قانون ظهر ملواجهة تلك الظروف إذ قد يكون التحرر من قواعد املشروعية بناء  ، وروفالالزم ملواجهة تلك الظ

يكون التحرر يف هذه املسألة بإذن املشرع نفسه وقد يكون التحرر من قواعد املشروعية بإذن القضاء إذ ال يوجد قانون 
 (1533).ينظم حالة الظروف اإلستثنائية

حيث ال تستطيع اإلدارة  نكون أمام حالة الظروف اإلستثنائية يف حال تعرض الدولة إىل ظروف استثنائية        
مل يكن مثة تشريع خيول لنإدارة سلطات كافية ملواجهة تلك  مواجهتها مع التقييد بقواعد املشروعية العادية و

عليه يسمح لنإدارة سلطة التحرر من قواعد املشروعية العادية بالقدر الالزم ملواجهة تلك الظروف  و، (1534)الظروف
غري املشروعة يف  من مث فإن القضاء يعد القرارات اإلدارية لتأمني سري املوافق العامة وللمحافظة على النظام العام أو 

 (1535)، تصبح مشروعة يف الظروف اإلستثنائية إذا حتققت مربراهتا.الظروف العادية

ختضع لرقابة من ذلك فإهنا بالرغم  إن حالة الظروف اإلستثنائية ال تعفي القرارات اإلدارية من مسألة الرقابة و        
إصدار القرارات يف أثناء حالة الظروف اإلستثنائية تتضمن خماطر جسيمة هتدد حريات  ، ألن إختاذ اإلجراءات والقضاء

ألجل هذا فقد جرى العمل على أن يتم كموازنة بني سلطات اإلدارة يف اختاذ ما تراه مناسبا ملواجهة  حقوقهم و األفراد و
   راد يف اللجوء إىل القضاء لتأمينهم من مغينة إسراف اإلدارة يف استعمال تلك السلطات بني حق األف حالة الضرورة و

طلب إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة  بناء على السلطات اإلستثنائية وال ميكن معها أن تؤدي واجبها إذا إلتزمت  و
قتصرت على القدر الضروري من السلطة ملواجهة يتم التأكد أيضا ما إذا كانت اإلدارة قد إ حدود املشروعية العادية و

                                                           
 .202ص السابق،املرجع  منصور،اد جالدكتور أمحد  (1112)
  111الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  (1111)
 .119ص  السابق،املرجع  الدين،ناصر  الرمحن،نبيل عبد  (1111)
 .112الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  (1111)
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القرارات يف أثناء حدوث  عليه فجميع اإلجراءات اليت تصدر عن جهة اإلدارة و ، و(1536)تلك احلاالت اإلستثنائية 
حال الظروف اإلستثنائية اليت تعمل على تقييد احلقوق واحلريات تكون عرضة للطعن فيها باإللغاء أمام اجلهات القضائية 

حسن سري املرافق العامة ويرتك تقدير  ، مبا يضمن احلفاظ على النظام العام وخرجت اإلدارة عن احلد املسموح بهإذا 
 (1537)ذلك للقاضي.

 : نظرية أعمال السيادة الثا: الرقابة القضائية  على أعمال اإلدارة وث

سيادة يف  يقصد بأعمال السيادة، تلك األعمال اليت تصدر عن السياسة العليا للدولة مبا هلا من سلطة عليا و        
تنظيم عالقاهتا  الدستور و، مع احرتام احلقوق اليت كفلها ف إىل حتقيق مصاحل السياسية كلهااخلارج هتد الداخل و

   .(1538)اخلارجية بينها وبني الدول األخرى و تأمني سالمتها يف الداخل والدفاع عن إقليمها من اإلعتداء اخلارجي

هي ال تقبل أن  اخلارج و إن أعمال السيادة يتم إستبعادها من والية القضاء إلتصاهلا بسيادة الدولة يف الداخل و        
، ملا حييط هبا من إعتبارات سياسية تربر ختويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد للتقاضيتكون حمال 

 .(1539)سالمته نطاقا حتقيقا لصاحل الوطن و

يف هذا الصدد وضع تجلس الدولة الفرنسي عدة معايري لتمييز أعمال السيادة عن بقية األعمال األخرى أمهها         
" بأنه يضفي السيادة على كل عمل يصدر عن DUFOUR هو كما عرب عنه الفقيه "  السياسي ومعيار الباعث 

، ضد أعدائها يف الداخل أو اخلارج السلطة التنفيذية ويكون الغرض منه محاية اجلماعة يف ذاهتا أو تجسدة يف احلكومة
الذي يأيت من  املستمد من طبيعة العمل ذاته واملعيار ، و (1540)سواء كانوا ظاهرين أم خمتفني يف احلاضر أو املستقبل 

هي اليت تصدر عن السلطة التنفيذية  خالل التميز بني األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية ، فهي إما أعمال إدارية و
 (1541)إما أعمال حكومية وهي اليت تصدر السلطة التنفيذية ألداء وظيفتها التنفيذية. ألداء وظيفتها اإلدارية و

، أما عويضا إذا خرجت عن قواعد الشرعيةعليه فإن األعمال  اإلدارية تكون داخلة يف والية القضاء إلغاءا و ت        
، فإذا صادف القاضي أي منها فما عليه إال احلكم بعدم إهنا تكون خارجة عن والية القضاءاألعمال احلكومية ف

                                                           
 .122الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  (1116)

.117نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  ( 1537( 
.207الدكتور أمحد جاد منصور، املرجع السابق، ص  ( 1538( 

 .210لدكتور أمحد جاد منصور، املرجع السابق، صا (1119)
.121الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  ( 1540(  

 .121الدكتور سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص  (1111)
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أعمال  يف إجياد معيار واضح للتميز بني أعمال احلكومة و القضاء ، غري أنه ونظرا لنإختالفات الففة واإلختصاص
من مث العجز عن وضع معيار جامع مانع ألعمال السيادة فقد انتهى األمر إىل القول أن العمل احلكومي هو   اإلدارة و

 (1542)كل عمل يقرر له القضاء اإلداري هذه الصفة .

أعمال السيادة مردة إىل القضاء الذي ترك له املشرع سلطة تقرير  معيار التفريق القانوين بني األعمال اإلدارية و إن        
لسيادة مينع النظر الوصف القانوين للعمل املطروح عليه وما إذا كان يعد عمال إداريا خيتص بنظره أو عمل من أعمال ا

       (1543).فيه

فإنه جيب على القضاء أن خيضع كل من ارتكب أفعاال تعد إنتهاكا  ملعايري إحرتام حقوق ، مهما يكن من أمر        
تعويض  احلكم بالعقوبة املقررة قانونا و تندرج ضمن اإلساءة الستعمل السلطة أو اإلحنراف هبا للمحاكمة و اإلنسان و

  ، الدولة التعويض عن املوظف العام تتحملالضحايا عن األضرار اليت حلقت هبم سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية و 
هو األمر الذي أكده اإلعالن العاملي  حيث ال يكون ممكنا للحصول على تعويض كامل يف حال الدعوى الشخصية و و

على  بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة بضحايا اجلرمية وإساءة إستعمال السلطة إذ حيوي التعويض أسر الضحايا و
األحكام اليت تقضي مبنح الضحايا تعويضا  جتنب التأخري الذي ال لزوم له يف البث يف القضايا و تنفيذ األوامر والقضاء 

      لقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا اإلعالن املتعلق باملبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية  و
 .10/21مبوجب القرار رقم  1725 نوفمرب 27إساءة إستعمال السلطة( يف  و

بقتها اهليئات القضائية إن أحكام القانون الرامية إىل محاية احلقوق األساسية ال تنتهي إىل نتائج فعالة إال إذا ط        
ا الغرض تفرض هلذ ، طاملا أن القاضي مل يطبقها تطبيقا صحيحا ومتها تظل صامتةرغم صرا ، فأحكام القانون واملختلفة

أن النظام القضائي هو الذي حيرص على ضمان  هي أن القاضي هو دعامة دولة القانون و ، والبديهية نفسها هذه
      شرط حتقيق دولة القانون  محاية احلقوق األساسية فالقاضي سواء العادي أو اإلداري هو مفتاح و سيادة القانون و

هو عدم  نة أوسع مدى من املبدأ الربيطاين الشهري وبشكل مبدأ أن القاضي هو احلارس الطبيعي للحريات ضما و
  السابق اإلشارة إليه ألنه ال يقتصر على حالة اإلحتجاز التعسفي  "Habeas Corpusاإلحتجاز التعسفي للمتهم " 

 .(1544)إمنا يطبق على كافة األوضاع اليت تكون فيها احلرية الشخصية مبعناها الواسع معرضة للتهديد و

                                                           
 .121بق ، ص اسكتور سليمان الطماوي ، املرجع الالد  (1112)
 .190ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر  (1111)
ديسمرب  12القاهرة يف  –تجلس الدولة  –احلريات األساسية يف تجال الفرانكوفونية  احلقوق و كلمة ألقيت يف اجللسة اإلفتتاحية ملؤمتر قاضي اإلدارة و (1111)

1799. 
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    افة إىل الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة فإنه ميارس أيضا القضاء رقابة قضائية على دستورية القوانني باإلض        
 أحكام احملاكم. و

  أحكام المحاكم. المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين و

حرياته  وسائل احلماية القضائية حلماية حقوق اإلنسان وتعترب الرقابة القضائية على دستورية القوانني وسيلة من         
  ، بل متتد الرقابة كذلك لتشمل أحكام احملاكم الصادرة من القضاء تضمن عدم خمالفة القانون للدستوراألساسية  فهي 

ضاء هلذه يفية ممارسة القعليه نتسأل عن ك الدستور و تكون بذلك عرضة للطعن يف حال خمالفتها ألحكام القانون و و
ة القضائية على هو ما سنجيب عليه يف هذا املطلب الذي قسمناه إىل فرعني تناولنا يف الفرع األول الرقاب ، والرقابة

 ، أما الفرع الثاين فتناولنا فيه الرقابة القضائية على أحكام احملاكم.دستورية القوانني

 الفرع األول: الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

ة القضائية على ، هي الرقابة القضائينفاذها من أهم الوسائل القانونية اليت تكفل إحرتام القواعد الدستورية و        
يف  احلريات من أي جتاوز أو احنراف عند ممارسة السلطة التشريعية حقها ، ألهنا تضمن محاية احلقوق ودستورية القوانني

، تطبيقا ملبدأ الدستور على القوانني و إعالء لقيمته ة العليا تطبيقا ملبدأ املشروعيةتوري، إذ تتقيد بالقواعد الدسسن القوانني
تصحيح مسار مبدأ الفصل بني  محاية احلريات العامة و تعديها حدود سلطاهتا و و احلد من استبداد السلطة التشريعية و

هذا يؤدي  ها تدخل الدولة و إزدياد عدد التشريعات وتزداد أمهية الرقابة القضائية يف األوقات اليت يزيد في السلطات و
القضاء على حق احملاكم يف الرقابة  قد استقر الفقه و و ،(1545)إىل زيادة إحتمال وقوع احنرافات متس حريات األفراد

 على دستورية القوانني واللوائح.

 للذان يتمثالن فيما يلي:ا القوانني والقضائية على دستورية يف احلقيقة هناك منوذجان أساسيان للرقابة         

 ، أولهما: النموذج أو النظام الالمركزي

على وفق قوانني اإلجراءات فيها احلق يف الفصل يف  ، ويكون حملاكم الدول من دون متييز يف ظل هذا النظام        
 دستورية القوانني مع إحتمال تفاوت أحكام احملاكم يف هذا الشأن.

 
                                                           

 (1111)
ص  ،1772مارس  20جامعة حلوان  احلقوق،مقدمة يف املؤمتر العاملي األول لكلية  القوانني، كلمةالدكتور أمني عثمان حممد، الرقابة على دستورية  

221. 
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  المركزي:: النموذج أو النظام ثانيهما

الفصل  يف ظل هذا النظام فإن اإلختصاص مينح حملكمة واحدة يكون هلا وحدها حق النظر يف دستورية القوانني و        
 (1546)قطاعاهتا. يكون حكمها ملزما جلميع حماكم الدولة و فيها و

إذا حبثنا عن أول من طبق نظام الرقابة على دستورية القوانني فهي الواليات املتحدة األمريكية إذ انعقد          
بعد  ، وأساس عدم الدستوريةاإلختصاص فيها يف بادئ األمر جلميع احملاكم اإلحتادية للنظر يف الدعاوي القائمة على 

 (1547)مهام أخرى بالفصل يف دستورية القواننيذلك مت إنشاء احملكمة العليا اليت ختتص باإلضافة إىل 

ميارس القضاء عموما سلطاته يف الرقابة على دستورية القوانني عن طريق عدم تطبيق القانون املخالف للدستور         
اليت هي  ، ونعهذه الرقابة تتخذ صورة إصدار أوامر امل ، والقانون بعد التأكد من وجود التناقص بني القواعد الدستورية و

، كما قد تطبيق هذا القانون لعدم دستوريتهتصدر عن القاضي إىل مجيع املوظفني املنوط هبم تطبيق القانون باإلمتناع عن 
هي األحكام اليت تقرر عدم دستورية القوانني املخالفة  تتمثل الرقابة القضائية بصورة إصدار أحكام تقريرية و

حملكمة املختصة ، طالبا إصدار حكم يقرر مدى دستورية قانون يراد تطبيقه ذلك عند جلوء الفرد إىل ا ، و(1548)للدستور
من أهم  حينئذ يرتتب على املوظف املختص التوقف عن التنفيذ من تلقاء نفسه إىل أن تصدر احملكمة حكمها و عليه و

احلقيقة أن  ، و(1549)تنفيذي ما مييز هذه الصورة أن احملكمة تقتصر على تقدير املركز القانوين للطالب وال تصدر أي أمر
بني السلطات بل على العكس من ذلك، هو من الرقابة القضائية على دستورية القوانني ال تعد اعتداءا على مبدأ الفصل 

د  اعتداء على السلطة  ، ال يعقانون املخالف للقواعد الدستورية، إذ أن رفض السلطة القضائية تطبيق المستلزماته
، كما أن لنزاع القائم عند تعارض القواننيواقع األمر إمنا متارس مهام اختصاصاهتا الوظيفية يف حل ا ، ألهنا يفالتشريعية

، إمنا كما أهنا ال تقضي بإلغاء القانونإمنا بناء على طلب اخلصوم   ،اول هذا اإلختصاص من تلقاء نفسهااحملاكم ال تز 
 (1550)متتنع عن تطبيقه.

                                                           
حبث مقدم يف املؤمتر العلمي األول بكلية احلقوق جامعة  القانون،الدكتور حممد أبو العينني، دور الرقابة على دستورية القوانني يف دعم الدميقراطية وسيادة  (1116)

 .211ص  1772مارس  20حلوان 
 .211ص  السابق،املرجع  منصور،الدكتور أمحد جاد  (1117)
 .212ص  السابق،املرجع  منصور،الدكتور أمحد جاد  (1118)
 .211ص  السابق،املرجع  العينني،الدكتور حممد أبو  (1119) 
  .212ص السابق،املرجع  منصور،الدكتور أمحد جاد  (1111)
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      هتدف الرقابة القضائية على دستورية القوانني واللوائح إىل محاية الشرعية من خالل تجموعة من اإلعتبارات         
، عن طريــق تطبيــق النصــوص الدستوريـــة التــي احلريات اليت كفلها الدستور قوق واليت من أمهها محاية احل األسس و و

 .(1551)يقوم عليها نظام احلكم األصول اليت متثـــل دائمــا القواعد و

ن ، أللسلطة التشريعية سلطاهتا املقيدةكما أن معامل الرقابة القضائية على دستورية القوانني تربز عند ممارسة ا        
، مثل النصوص الدستورية اليت حتمي احلق يف املساواة أو التنظيم ، ال يقبل التقييد والدستور عندما ينص على حق معني

حرية العقيدة و إىل غريها من احلقوق  ال جيوز املصادرة اخلاصة إال بأمر قضائي عادل و صادرة العامة لألموال وخطر امل
إن حدث وإن صدر تشريع يقيد من هذه احلقوق  ، وال جيوز أن يرد عليها التقييد ألن مثل هذه احلقوق تكون عامة و

    لكن يف املقابل جند هناك تجموعة أخرى من احلقوق  ، والدستورية بسبب خمالفته للنصوص فأعترب هذا التشريع باطال
حرية التعبري عن  احلريات العامة اليت ميلك املشرع حق تنظيمها بقصد متكني األفراد من استعماهلا كاحلق يف التنقل و و

ظيم مبا يتبح لألفراد التمتع هبذه يف هذه احلالة على املشرع أن يقتصر دوره على عملية التن الرأي واحلق يف التعليم ... و
يكون  احلقوق من دون إهدارها أو إنتقاص منها ما مل يتم ذلك فإن عمله يشوبه عيب اإلحنراف يف استعمال احلق و

مبا يتفق مع ظروف  ، فاملشرع العادي يستطيع التدخل بتنظيم احلق الذي كفله الدستور و(1552)عرضة للرقابة القضائية
، شريطة أن ال يصل املشرع من عقوبة على من خيالف هذا التنظيم واإلجتماعية والثقافية ، مث تقرير الدولة اإلقتصادية

إال وصف بعدم املشروعية و بالتايل يكون عرضة  ، واحلق إىل اهداره أو اإلنتقاص منهخالل تنظيمه إلستعمال هذا 
 .(1553)احلكم بعدم دستورية القانون للرقابة القضائية و

فاملشرع يضمن ممارسة احلقوق واحلريات اليت حيميها الدستور على وجه معني يف حدود سلطته التقديرية إذ يتم         
املوازنة بني احرتام احلقوق واحلريات وبني محاية النظام العام أو املصلحة العامة اليت من دوهنا ال ميكن ضمان ممارسة هذه 

 .(1554)احلريات احلقوق و

تكاب السلطة التشريعية أعمال تؤدي إىل احلكم إر ني املوجبة للرقابة القضائية يف عدم دستورية القوانتظهر أوجه         
 ميكن إجياز أوجه عدم دستورية القوانني فيما يلي: بعدم دستورية ما سنته من قوانني و

                                                           
.192السابق ، ص نبيل عبد الرمحن تاصر الدين ، املرجع  ( 1551( 

 . 27الدكتور سليمان الطماوي ،املرجع السابق ، ص  (1112)
 .122ص  السابق،املرجع  الكباش،الدكتور خريي أمحد  (1111)
 .52ص  ،2000 القاهرة، الشروق،دار  الثانية،الطبعة  واحلريات،احلماية الدستورية للحقوق  رور،سالدكتور أمحد فتحي  (1111)
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عدم اإللتزام عن  ، أي يف حالة اخلروج عن قواعد اإلختصاص ولف التشريع الدستور من حيث الشكلإذا خا-1
 باإلجراءات.

اليت تعترب  إذا خالف التشريع الدستور من حيث املوضوع وهنا عندما خيالف املشرع القيود احملددة مبوجب الدستور و-2
كذلك فإن  ، واحلريات و حتقيق املصلحة العامة ونظرا ألمهيتها الكربى يف محاية احلقوق  جديرة باحلماية الدستورية و

مقتضاه يوجب الرقابة القضائية إلعادة األوضاع إىل أصلها أي مبا يتفق مع  العادي عن روح الدستور وخروج املشرع 
 (1555)قواعده. الدستور و

     ، و أيضا بإحرتام احلقوق املكتسبة احلريات العامة اليت كفلها الدستور كذلك يلتزم املشرع بإحرتام احلقوق و        
، فاحلقوق اليت متي اكتساهبا بناء على قواعد حددها املشرع الدستوري شأ عن مبادئ وعدم املساس هبا وهي اليت تن و

قاعدة عدم رجعية قوانني العقوبات أو قاعدة القانون األصلح للمتهم هتدفان إىل حتقيق محايه جنائية فعلية حلقوق 
إحدى ضوابط الشرعية املوضوعية اليت إن  من مث فهي ، ويقا مببدأ املشروعية بل نتيجة لههي ترتبط إرتباطا وث اإلنسان و

 (1556)تعيني على القضاء احلكم بعدم الدستورية. خالفها املشرع اتسم هذا التشريع بعدم املشروعية و

من العهد الدويل  15/21 لقد أكدت اإلعالنات واإلتفاقيات الدولية على محاية هذه احلقوق بنص املادة        
ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت " 1711السياسية لعام  للحقوق املدنية و

ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل كما ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك اليت كانت 
 سارية املفعول يف الوقت الذي إرتكبت فيه اجلرمية.

تكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا إذا حدث بعد ار         
 . (1557)التخفيف "

 تكسب األفراد تجموعة من ، النص على كثري من القواعد و املبادئ اليت الدوللقد إحتوت كثري من دساتري        
ترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية إدانته مع كل بقوهلا:" كل شخص يع 15، فالدستور اجلزائري نص يف مادته احلقوق

: " ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب منه أنه 11و أضافت املادة ، (1558)الضمانات اليت يتطلبها القانون "

                                                           
ص  ،1779مارس  20جامعة حلوان يف  احلقوق،حبث مقدم يف املؤمتر العلمي األول لكلية  القوانني،أمني عثمان حممد، الرقابة على دستورية  الدكتور (1111)

720. 
 .191الدكتور خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص  (1116)

بق.من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املرجع السا 2-15/1املادة  ( 1557(  
الدستور اجلزائري، املرجع السابق. ( 1558( 
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من مبادئه اليت ينتج عنها كفالة كثري  جيب على املشرع العادي أن يلتزم جبميع قواعد الدستور و ، و(1559)"الفعل اجملرم
مبادئ سيادة  املشروعية و خمالفة ذلك يوسم العمل التشريعي باخلروج عن قواعد احلقوق واحلريات األصلية أو املكتسبة و

 يكون عرضة للرقابة القضائية. ، والقانون

  علو عليها أيا كانت طبيعة سلطاهتا بقواعد قانونية ت إن الدولة القانونية هي اليت تتقيد يف مظاهر نشاطها كافة و        
   تكون بذاهتا ضابطا ألعماهلا وتصرفاهتا يف أشكاهلا املختلفة وتتوافر فيها لكل مواطن الضمانة األولية حلماية حقوقه  و
 (1560)حرياته. و

، تعد من املبادئ العليا اليت جيب أن تلتزم هبا الدول د الشرعية الدولية حلقوق اإلنسانكذلك فإن ما إحتوته قواع        
 .(1561)تنفيذا اللتزاماهتا

، فقد اجته القضاء يف  محايتها يف إطار الرقابة القضائية على دستورية القوانني املتعلقة بإحرتام حقوق اإلنسان و        
عدم اإللتزام احلريف مبا ورد يف صلب  احلريات وو كثري من الدول على اعتماد التفسري الواسع بالنسبة إىل حتديد احلقوق 

 (1562)مقتضاه. مبا يستقيم مع روح الدستور و ، وبحث القاضي عن نية واضعي الدستوردستوري ، فيالنص ال

، أو بوصفها ال بوصفها هائمة يف الفراغ كما ال جيوز تفسري النصوص الدستورية مبا يتعداها عن غايتها النهائية و       
حتمل مقاصدها مبراعاة أن الدستور وثيقة تقدمية ال ترتد قيما مثالية منفصلة عن حميطها اإلجتماعي إمنا يتعني دائما أن 

 . (1563)اليت صاغتها اإلدارة الشخصية مفاهيمها إىل حقبة ماضية متثل القواعد اليت يقوم عليها و

، مباشرة يف نصوص الدستور ، عدم التقيد يف تجال التفسري هبا ورد صراحة واكم الدستوريةأكدت كثري من احمل        
، بل يتم استخالص هذه احلقوق و احلريات من تجموعة من ت اليت تضمنتها الشرعة الدستوريةاحلريا قوق وبشأن احل

، مبا يؤدي إىل استخالص حقوق عض احلقوقاملعايري تستخلص من اإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان والتفسري الواسع لب
 .(1564)اطيةالدميقر  مقتضيات الدولة القانونية و ترتبط ارتباطا الزما و

 احلريات وبني الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان. هنا يطرح السؤال عن العالقة بني الشرعية الدستورية للحقوق و        

                                                           
 الدستور اجلزائري، املرجع السابق. (1119)
 .215الدكتور حممد أبو العنني، املرجع السابق،  (1161)

.122نبيل عبد الرمحن ، ناصر الدين ، املرجع السابق ، ص  ( 1561( 
.122نبيل عبد الرمحن ، ناصر الدين ، املرجع السابق ، ص  ( 1562(  

 .215الدكتور حممد أو العينني، املرجع السابق، ص  (1161)
 .  12الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  (1161)
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، يف ورد فيه من نصوص تتعلق باملوضوع ما ، ترتكز أصال على الدستور وشرعية الدستورية للحقوق احلرياتإن ال        
اإلنسان فرتتكز أساسا على ميثاق األمم املتحدة و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذا حني أن الشرعية الدولية حلقوق 

هذه الفكرة يف حد  ، و1711العهديني الدوليني للحقوق املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية لسنة 
مدى إلتزام األطراف  ، والدويل املتعلقة حبقوق اإلنسانن ذاهتا تدفعنا إىل البحث على حدود القوة اإللزامية لقواعد القانو 

ما  ، والتطبيق عن حدوث التعارض بينهما ملن تكون أولوية ، ويف القوانني الداخلية لتلك الدول مدى تأثري ذلك هبا، و
 هو دور الرقابة القضائية على دستورية التشريع لنإتفاقية الدولية؟

    لقانون الدويل تستمد قوهتا اإللزامية من القانون الداخلي الذي مينحها هذه القوةكما هو معروف فإن قواعد ا        
ذلك من خالهلا تضمينها يف النصوص الدستورية للدول بعد املصادقة عليها، إذ هناك من الدول اليت تعترب القواعد  و

، تعلو وتسمو على التشريعات العادية قوة قانونية اإلتفاقيات هلا القانونية الدولية اليت تنشأ عن طريق اإلعالنات الدولية و
هناك دول أخرى تعترب القواعد العامة يف القانون الدويل اليت تتضمن محاية حقوق اإلنسان هلا قيمة دستورية مثلها مثل  و

خيضع ذلك  و اإلتفاقيات ، فإن املشرع الوطين يلتزم مبا ورد يف هذه اإلعالنات ويف كال احلالتني النصوص الدستورية و
لكن يف املقابل فإن بعض الدول تعترب املبادئ العامة للقانون الدويل  ، وئية على دستورية التشريع املخالفللرقابة القضا

 .(1565)على ذلك فإن خمالفتها ال ختضع للرقابة الدستورية أو القضائية جزء من القانون الداخلي و

تصبح كجزء  اإلتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الصفة اإللزامية وتكتسب اإللتزامات الناشئة عن طريق         
، فغالبية الدول ال تنص يف دساتريها على الدستورية اليت تعطيها هذه الصفة، بعد إختاذ اإلجراءات من القانون الداخلي

راء عمل منفصل ومستقل عن ، بل يتطلب ذلك إجلدولية بعد التصديق عليها مباشرةاإلندماج الذايت لنإتفاقيات ا
، كما أن هناك طريقة أخرى لدمج اإلتفاقيات (1566)قد يتمثل يف صدور مرسوم أو قانون أو نشر املعاهدات ، والتصديق

الذي يقتضي أن اإلتفاقية الدولية تعد جزء من التشريع الوطين مبجرد التصديق عليها وفقا  الدولية بالقانون الداخلي و
، كما أن هناك من الدول اليت تنص دساتريها على إعتبار اإلتفاقيات (1567)ليها يف الدستورلنإجراءات املنصوص ع

ول ، بينما جند بعض الدحقوق اإلنسان تأخذ مرتبة الدستور، مثل الدستور األملاينالدولية اليت حتوي قواعد محاية 
 55و القانون الدويل الداخلي طبقا للمادة ، منها فرنسا وعلى الرغم من تأكيد اجمللس الدستوري الفرنسي مبدأ مساألخرى

: " يكون للمعاهدات أو اإلتفاقيات اليت يتم التصديق أو املوافقة عليها قانونيا منذ نشرها من الدستور الفرنسي اليت تنص

                                                           
.90/92الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  ( 1565( 
.115الدكتور أمحد جاد منصور، املرجع السابق، ص  ( 1566(  
.121الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق، ص  نبيل عبد ( 1567(
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يصل إىل مرتبة  إال أن هذا السمو ال(1568)قوة تفوق القوانني شريطة أن يطبق الطرف اآلخر هذا اإلتفاق أو املعاهدة
، فإن الرتخيص بالتصديق أو املوافقة فاقية الدولية شرط خيالف الدستوريف حالة أن تتضمن اإلت ، والقانون الدستوري

: " إذا رأى اجمللس تنص على مايلي اليت من الدستور الفرنسي و 51ادة عليه ال يصح قبل تعديل الدستور طبقا لنص امل
رئيس اجلمهورية أو الوزير األول أو رئيس أحد اجمللسني أو ستني نائبا أو ستني عضوا يف الدستوري بناء على اشعار من 

على هذا اإللتزام الدويل أو املوافقة ، يؤذن بالتصديق تجلس الشيوخ أن التزاما دوليا ما يتضمن بندا خمالفا للدستور فإنه ال
 .(1569)عليه إال بعد مراجعة الدستور" 

هو  نشرها يف اجلريدة الرمسية و اإلتفاقية الدولية على القانون الداخلي ال يكون إال بعد التصديق عليها ون مسو إ        
: " املعاهدات اليت يصــادق عليهـــا رئيـــس اجلمهوريــــة حسب الشروط  منه بقوهلا 122ما نص عليه الدستور اجلزائري يف 

يات الدولية على ، أما يف مصر فال تسمو املعاهدات أو اإلتفاق(1570)" املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون
نشرها على وفق األوضاع املقررة يف الدستور  ، بعد إبرامها والتصديق عليها والقانون الداخلي، بل تكون هلا قوة القانون

اليت تنص على مايلي:  من الدستور املصري و 151ذلك طبقا للمادة  من مث فإهنا ختضع للشرعية الدستورية و املصرى و
تكون  ، ودق عليها بعد موافقة تجلس النوابيربم املعاهدات ويص " ميثل رئيس اجلمهورية الدولة يف عالقاهتا اخلارجية و

 (1571)هلا قوة القانون بعد نشرها وفقا ألحكام الدستور ".

، يف احملكمة الدستورية العليا يف مصراقيات الدولية فقد أكدت احلريات اليت نظمتها اإلتف أما ما خيص احلقوق و        
ات هلا قيمة القيمة الدستورية هلذه احلقوق ال على اعتبار أن القواعد يف هذه اإلتفاقي 1772جانفي 2 حكمها الصادر يف

، الدولية يف الدولة الدميقراطيةد ، ال بالقواعحلرياتاو أساس آخر هو أن التسليم باحلقوق ، إمنا على دستورية يف حد ذاهتا
، أما أداة ا أحد مفرتضات النظام الدميقراطي، بإعتبارهانونية فاحلقوق هلا قيمة دستوريةتعد مفرتضا أوليا لقيام الدولة الق

وعلى هذا األساس يطرح (1572)هي االتفاقيات الدولية فليست هلا قيمة دستورية  التعبري الصريح عن هذه احلقوق و

                                                           
 ) نسخة مرتمجة بالعربية( 2002ية جويل 22وحىت آخر التعديالت اليت طرأت عليه يف  1752أكتوبر  01الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ  (1168)
  ، املرجع السابق.الدستور الفرنسـيمن  51املادة  (1169)

Article 54 » Si le conseil constitutionnel, saisi par le président  de la république, par le premier 
ministre, par le pré président de l’une ou l’autre assemblée ou par soiscant députés ou soicsant 
sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, 
lautorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en Caux ne peut intervenir 
qu’après révision de la constitution »                                                                                                         

 ، املرجع السابق.الدستـتور اجلزائري (1171)
 العربية، املرجع السابق.مجهورية مصر دستور  (1171)

.212الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  ( 1572( 
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لية، إذ ختضع دستورية ن دور القضاء الوطين يف الرقابة الدستورية على النصوص التشريعية يف االتفاقيات الدو التساؤل ع
الرقابة السابقة على القوانني أو  ، إما لرقابة سابقة على دخوهلا يف التطبيق و إما لرقابة الحقة بعد العمل هبا واملعاهدات

، لبيان مدى مطابقتها  اليت تصدر عن السلطة التشريعيةتتوىل فحص القوانني ،عند إنشاء هيئة سياسيةاملعاهدات تتحقق 
 (1573).أحكام الدستور و تباشر هذه اهليئة رقابتها بعد التصويت عليها من الربملان وقبل التصديق عليها من رئيس الدولة

زءا واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ج، فال تكون إال بعد أن تصبح اإلتفاقيات أما عن الرقابة الالحقة        
      نتيجة لذلك فقد إختلفت مواقف الدول يف حسبان احلقوق  ، وال يتجزأ من القانون الداخلي، أي بعد العمل هبا

من مث اختلفت مواقف القضاء أن حسبان تطبيق هذه اإلتفاقيات خاضعا  ، وحلريات جزءا من الكتلة الدستوريةا و
 (1574)ابة الدستورية.للرق

        على الرغم من اختالف مواقف الدول يف تأثري اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف األنظمة الدستورية         
إال أن ذلك مل حيل دون تأثريها يف القضاء الوطين يف هذه الدول حيث أخذ القضاء ما تضمنته اإلتفاقيات  ،القانونية و

قواعد هذه اإلتفاقيات إضافة إىل أن   الدولية من قواعد يف مقام تفسري القانون الداخلي بعني اإلعتبار، حىت ال تتناقض و
الضمانات تلزم الدول األعضاء فيها بإحرتام حقوق  كثريا من اإلتفاقيات الدولية إحتوت على تجموعة من

 .(1575)اإلنسان

اليت وجدت من أجل محاية النظام الدميقراطي القانوين  عليه تعد أجهزة القضاء إحدى أهم مناذج أجهزة الدولة و         
    حقوقهم  حياهتم و مية ومحاية حرية املواطنني السل حقوق اإلنسان و اإلنسانية و محاية السالم و القائم يف الدولة و

جدت من أجل حل قضايا املواطنني بسرعة  كذلك و القانون  و مصاحلهم ومن أجل تربية املواطنني بروح الدستور و و
 يف دولة القانون. (1576)عدالة وبطريقة إنسانية، تضمن حقوقهم املشروعة  و

 : الرقابة القضائية على أحكام المحاكم. الفرع الثاني

اء كانت هذه اجلهة ، سو عن سلطة قضائية خصها املشرع هبا احلكم القضائي هو اإلجراء النهائي الذي يصدر       
 يعد ، وال يعتد به ز حجية األمر املقضي ومن مث ال حيو  ، وفإن صدر عن غريها فال يكون حكما ،حمكمة أم جلنة

مة قامت من البداية بني أشخاص هلم وجود ، هو اإلجراء الذي يصدر يف خصو اإلجراء الذي يعد حكما و معدوما،
                                                           

.900الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  ( 1573( 
.900الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  ( 1574( 
.901الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص ( 1575( 

 .129نبيل عبد الرمحن ناصر الدين ، املرجع السابق ، ص  (1176)
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         سواء بني أشخاص طبيعيني أو اعتباريني املهم إثبات الوجود القانوين إضافة إىل الشروط املوضوعية (1577)قانوين
لكن السؤال الذي يطرح  آثار قانونية، و مىت توافرت هذه الشروط فإن احلكم  بالتايل له وجود و الشكلية األخرى و و
إجراءات منصوص عليها يف  دور الرقابة القضائية إذا كان احلكم القضائي ال يصبح هنائيا إال إذا استوىف شروط و ما

 قوانني اإلجراءات لكل الدول ويكون باطال إذا شاب هذه اإلجراءات أي خلل؟

اكمة العادلة املنصفة اليت ، لضمان التحقق من تطبيق قواعد احملقابة القضائية على أحكام احملاكملقد وجدت الر         
حملاكم تشكل محاية هبذا الشكل فإن الرقابة القضائية على أحكام ا ، واثيق الدولية والتشريعات الوطنيةتضمنتها املو 

التحقق ، بإعتبارها تشمل البحث عن صحة اإلجراءات املتبعة سواء قبل احملاكمة أو أثناءها و بذلك يتم حلقوق اإلنسان
 ، كما تشمل الرقابة القضائية الطعن يف أحكام احملاكم.حلكم القضائيمن قانونية ا

 أوال: الرقابة القضائية على مدى صحة اإلجراءات المتبعــة:

، فاحملاكمة القانونية تشمل تجموعة من على مشروعية اإلجراءات اجلنائية تتمثل الرقابة القضائية هنا يف الرقابة        
احلريات  غريها من احلقوق و اخلصومة اجلنائية وكل ذلك من أجل ضمان احلرية الشخصية واإلجراءات اليت تتم هبا 

 .(1578)املتعلقة هبا واليت تكون يف تجموعها ضمانات مهمة يف احملاكمة القانونية

كانت سابقة ية سواء  إن الرقابة القضائية على أحكام احملاكم متتد لتشمل كل اإلجراءات املتبعة يف اخلصومة اجلنائ        
ألن األدلة املتحصل عليها من اإلجراءات السابقة على احملاكمة تعد ، ، أم كانت جزءا من احملاكمة نفسهاعلى احملاكمة

على هذا جيب أن تكون اإلجراءات املتبعة  خضوعها لتقديرها جزءا من ملف الدعوة و حبكم عرضها على احملكمة و
 وى.قانونية ألهنا هي اليت حتدد مسار الدع

لف للقانون املعمول به يف الرقابة القضائية على صحة اإلجراءات تعتمد على سلطة القضاء يف إلغاء اإلجراء املخا       
اإللغاء  ، مبا إحتواه من ضمانات تكفل تطبيق احملاكمة املنصفة كقاعدة أساسية من قواعد محاية حقوق اإلنسان والدولة

يتخذ اجلزاء اإلجرائي بوصفه وسيلة  ، وع وبالتايل تزول أثاره القانونيةء غري املشرو يعد هو اجلزاء املرتتب على اإلجرا
هو بذلك حيمي يف ذلك احلرية الشخصية اليت جاءت هبا  للرقابة القضائية حلماية احلقوق و احلريات صورة البطالن و

أن تتوافر إال بإحرتام احلقوق و احلريات اليت  ، فاإلحتياطات احلقيقية للعدالة ال ميكنشرعية اإلجرائية لكفالة إحرتامهاال
عدم مشروعية اإلجراءات اجلنائية إلهدار الضمانات  تصاغ حلمايتها مبادئ الشرعية الدستورية يف اإلجراءات اجلنائية و

                                                           
 .211ص  1775إلتماس إعادة النظر ، منشأة املعارف ، القاهرة ، سنة  الدكتور أنور طلبة ، الطعن باإلستئناف و (1177)
 .991ص  السابق،املرجع  سرور،الدكتور أمحد فتحي  (1178)
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بدء بذلك فاحلكم القضائي يتأثر باإلجراءات اليت تسبق  و ،(1579)القانون هو أساس البطالن اليت نص عليها الدستور و
، فيكون صحيحا إذا استوفت الشروط الالزمة ىت كانت من األسس اليت بىن عليهااخلصومة أو اإلجراءات الالحقة هلا م

، ذلك أنه من خالل وا أمهيته خصوصا يف تجال اإلثباتهذا البطالن تبد ، ويكون باطال إذا شابه البطالن لصحتها و
، أي مطابقا للضمانات اليت  جيوز قبوله إال إذا كان مشروعاهو ما ال و ،اكمة يطرح الدليل أيا كان مصدرهإجراءات احمل

 .(1580)أوجبها القانون

م ضمانة لتحقيق ، أهائية اجلنائيةتعترب الرقابة القضائية على صحة اإلجراءات ومدى مطابقتها للقواعد اإلجر         
، فاإلجراءت اجلنائية هي مصدر األدلة اليت تؤسس عليها احملكمة إقتناعها احلريات محاية احلقوق و ، والعدالة اجلنائية

، فال يكفي لصحة احلكم أن يصدر مستوفيا مشروعية اإلجــراءات اليت تنشأهاباإلدانة فقبول هذه األدلة يتوقف على 
فت بدورها شروط صحتها للشروط اليت طلبها املشرع فيه كإجراء قضائي إمنا جيب أن يقوم على سند من إجراءات إستو 

، كما أنه يتمتع بطالن األدلة و اإلجراءات غري املشروعة بإهدار الضمانات الدستورية بقيمة دستورية ألنه حيقق (1581)
إن العدالة ال  بني سائر احلقوق و احلريات، و التوازن بني مقتضيات احملافظة على النظام العام باقتضاء حق العقاب و

، أما الضمانات اليت ترتكز على التشريع وحده بغري أساس دستوري على أساس إهناك الدستورىن حكمها ترضى أن تب
يعكس عدم  يف هذا احلال يكون للبطالن قيمة قانونية و فإن إهدارها يؤدي إىل بطالن يتعلق مبصلحة اخلصوم و

قد  ، وم، أو قد يتعلق مبصاحل اخلصوماملشروعة قد يتعلق بالنظام العاعليه فإن بطالن اإلجراءات غري  و، (1582)املشروعية
القضاء اجياد معيار التمييز بينهما فذهب بعضهم إىل القول بأن النظام العام يتمثل بالقواعد الالزمة لصحة  حاول الفقه و

يت وصفه فريق ثان بأنه وسيلة للدفاع عن املصاحل العامة للمجتمع و حدده فريق آخر بأنه يتمثل يف القواعد ال اإلجراء و
  (1583).هتم املبادئ السياسية و هناك فريق رابع وصفه بأنه هو الغاية العليا من احلقوق اجلنائية

، هو الذي يرتتب على إهدار الضمانات الدستورية اليت ن البطالن املتعلق بالنظام العامأيا كان اإلختالف فإ        
ضمانة حق اللجوء إىل القضاء و احملاكمة املنصفة  الرباءة واحلريات فمثال ضمانة األصل يف املتهم  تكفل محاية احلقوق و

أي مساس هبا يؤدي إىل بطالن يتعلق بالنظام العام وكذلك أي مساس أو إهدار للضمانات املتعلقة  من النظام العام و
         الت املساكن أو اإلطالع على املراس حبماية احلرية الشخصية املتمثلة يف مواجهة القبض و تفتيش األشخاص و

                                                           
 .991ص  السابق،املرجع  سرور،الدكتور أمحد فتحي  (1179)
 .217الدكتور أنور طلبة املرجع السابق ص  (1181)
(1581 )

 .159ص  السابق،املرجع  طلبة،الدكتور أنور  
 .921ص  السابق،املرجع  سرور،الدكتور أمحد فتحي (1182)
 .921ص  السابق،املرجع  سرور،الدكتور أمحد فتحي (1181)
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يف حني أن البطالن القائم على أساس مصاحل . (1584)احملادثات الشخصية تؤدي إىل بطالن يتعلق بالنظام العام و
من ذلك اإلجراءات اخلاصة  ، ونات اليت ترتكز على التشريع وحده، بغري أساس دستورياخلصوم فأساسه إهدار الضما

اجلنايات ففي مثل هذه احلاالت ، يتعلق  تحقيق باجللسة يف اجلنح والتحقيق االبتدائي أو ال جبمع االستدالالت و
ليس من النظام العام و يسقط احلق بالدفع بالبطالن إذا   البطالن الذي ميس اإلجراءات بطبعيه احلال مبصاحل اخلصوم و

       (1585)كان للمتهم حمام ، وحصل اإلجراء يف حضوره من دون اعرتاض.

به ، جيوز التمسك ن البطالن املتعلق بالنظام العامنظرية التمييز بني أنواع  البطالن نتائج تتمثل يف أيرتتب على         
، أما البطالن املتعلق وتقضي احملكمة به من تلقاء نفسهاال جيوز التنازل عنه ،  ، ويف أي حالة كانت عليها الدعوى

ضوع ويسقط الدفع إذا وقع البطالن يف حضور حمامي املتهم من مبصاحل اخلصوم فال جيوز التمسك به إال أمام حمكمة املو 
ال ينعقد احلكم ببطالنه إال  ، وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها ال دون إعرتاض منه وجيوز التنازل عن هذا الدفع و

 (1586)بناء على طلب اخلصوم.

     يف حقيقة األمر فإن شروط صحة العمل اإلجرائي يف اخلصومة اجلنائية ليست إال ضمانات الحرتام احلقوق         
احلريات وغريها من حقوق اإلنسان للوصول إىل حماكمة قانونية منصفة فإذا أخرجت شروط صحة العمل اإلجرائي عن  و

 (1587)رطا خمالفا للمشروعية .وظيفتها يف ضمان ما كفله الدستور والقانون من حقوق كان ش

     إن احلكم القضائي الذي يصدر بناء على إجراء باطل يتعلق بالنظام العام يعترب بدوره باطال  بطالنا مطلقا         
احلكم  ، أما احلكم الصادر بناء على إجراء باطل متعلق مبصاحل اخلصوم فإن هذا البطالن نسيب ويتعلق بالنظام العام و
تبة النتائج اليت ترتتب على اإلجراء الباطل أيا كان نوعها هي النتائج نفسها املرت  ، ويعترب باطل بطالنا نسبيا اء عليهبن

، ألن احلماية القضائية حلقوق اإلنسان ال يكفي فيها أن يكون احلكم الصادر صحيحا على احلكم الصادر بناء عليه
بين عليها احلكم صحيحة أيضا ما مل يتم ذلك فإن مصدر احلكم خاليا من العيوب بل البد أن تكون اإلجراءات اليت 

الرقابة القضائية على اإلجراءات املتبعة تعترب أهم مظاهر احلماية اجلزائية حلقوق اإلنسان ، و (1588) البطالن أيا كان نوعه
 احلريات املكفولة قانونا. و

                                                           
(1181)

 .175ص  السابق،املرجع  الدين،نبيل عبد الرمحن ناصر   
(1181)

 .922ص  السابق،املرجع  سرور،الدكتور أمحد فتحي   
 .292الدكتور أنور طلبة، املرجع السابق، ص  (1186)
 .921الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  (1187)
 .179الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق ص  نبيل عبد (1188)
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 ثانيا: الرقابة القضائية عن طريق الطعن في أحكام المحاكم.

لقد أعطى  ، والقضائية على األحكام بل و أمههاكذلك يعترب الطعن يف األحكام القضائية من وسائل الرقابة         
املشرع محايته لكل حق من احلقوق ونظم القواعد املوضوعية واإلجرائية الكفيلة بذلك ، وجعل لكل حق من احلقوق 

وعه وألزم القضاء بالنظر والفصل فيها طبقا للقانون ، ومن مث فإن دعوى قضائية حتمية من كل انتهاك أو تعدي أيا كان ن
قا إلجراءات معينة صدور حكم يف الدعوى مبخالفتها هلا فإنه ميكن تدارك ذلك بالطعن يف احلكم بالطرق القانونية أي وف

خل حيز ، و يد(1589)ي بهلقوة األمر املقض ا، فإن مل يلتزم هبا احملكوم عليه أصبح احلكم هنائيا حائز ومواعيد حمددة
 التنفيذ.

إن الطعن باألحكام القضائية يؤدي إىل إبطال األحكام الصادرة عن احملاكم األدىن درجة لعدم إعمال مبدأ         
يكون ذلك الطعن وفق طرق معينة حددها  ، وأمام القضاء أو اخلطأ يف القانونسيادة القانون أو إهدار حقوق اإلنسان 

 الطعن بالنقض. باالستئناف والقانون كالطعن 

، أما الدرجة األوىل ما مل تكن هنائية فالطعن باالستئناف وهو طريق عادي يرد على األحكام الصادرة عن حماكم        
يعترب االستئناف من نتائج قاعدة تدرج النظام القضائي  ، وفال جيوز الطعن فيها باالستئناف إذا كانت ابتدائية هنائية

 .(1590)هو يف ذات الوقت يعد ضمانا أساسيا ملصاحل املتقاضيني وللمصلحة العليا للعدالة ة وداخل الدول

العامة لقبول الطعن  ، مىت توافرت الشروطمل يرضى حبكم احملكمة اإلبتدائيةالطعن باإلستئناف يلجأ إليه كل من         
 ما مل تكن من الدعاوي اليت مينع فيها اإلستئناف. و ،باإلستئناف

 ، فإن ذلك ال يعد حظرا للجؤ إىل القضاء لدعاوي مينع فيها اإلستئنافإن املشرع عند حتديده أنواع معينة من ا        
إمنا يكون هدف املشرع من ذلك هو قصر النزاع على درجة واحدة و ليس يف ذلك مساس حبق التقاضي مما حيظره  و

 .(1591)حيول دون الدفع بعدم دستوريته من مث ال يكون هذا النص خمالفا إياه مما الدستور و

فاملشرع عندما نص بعدم جواز الطعن يف بعض األحكام القضائية ال خمالفة منه للنصوص الدستورية اليت ال حتول         
لقصر التقاضي على درجة واحدة يف إطار  و احلكم،دون قصور التقاضي على درجة واحدة يف املسائل اليت فصل فيها 

 .(1592)التقديرية للمشرعالسلطة 

                                                           
 .172الدكتور أنور طلبة، املرجع السابق، ص  (1189)
(1191)

 .179نبيل عبد الرمحن ناصر الدين، املرجع السابق ص  
)1591 .172الدكتور أنور طلبة، املرجع السابق، ص  (
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هذا يعين إلغاء  مىت صدر احلكم بقبول الطعن يؤدي إىل توقيف تنفيذ احلكم الصادر عن احملاكم اإلبتدائية و        
قد يقتصر حكم  ، ووع اخلصومة أمام حماكم اإلستئنافاحلكم اإلبتدائي و التصدي ملوضوع النزاع من جديد وإهناء موض

إعادة القضية إىل حمكمة الدرجة األوىل لتتناول املوضوع من  اء احلكم اإلبتدائي وحمكمة اإلستئناف على إلغ
 .(1593)جديد

، ة احملكمة العليا أو حمكمة النقض، يهدف إىل كفالة رقابأما عن الطعن بالنقض، فهو طريق طعن غري عادي         
ذلك أن يؤدي إىل إلغاء األحكام  الصادرة عن من شأن  ، ويها بعدم مطابقتها قواعد القانونعلى اإلحكام املطعون ف

األحكام اليت ال  ، و(1594)ة عنها باملخالفة لقاعدة قانونيةحماكم االستئناف أو عن احملاكم اإلبتدائية يف األحكام الصادر 
ص تقبل الطعن باإلستئناف هي األحكام النهائية يف مجيع األحوال مىت كان الطعن فيه باإلستئناف غري جائز سواء ن

املشرع على ذلك صراحة أو يف احلاالت اليت يكون فيها اإلستئناف ممكنا لكن فات موعده من دون الطعن يف احلكم به 
 .(1595)أو انقضت اخلصومة أمام حمكمة اإلستئناف ألي سبب كان من دون صدور حكم يف املوضوع

واحلريات ملا فيه من ضمان لتطبق القانون بدقة يعترب الطعن بالنقض من الوسائل القضائية املهمة حلماية احلقوق         
التفسري القانوين عن طريق حمكمة قضائية وطنية  يفرتض ذلك وحدة التطبيق و و حتقيق مبدأ املساواة أمام القانون و

هو طريق يرتتب عليه ابطال  واحدة بتنفيذ أحكامها على احملاكم كافة و تتجنب بذلك حدوث تعارض بني األحكام و
، فالوظيفة (1596)ضائي بإعتبار احملكمة العليا أو حمكمة النقض حارسة للقانون ، وضمانا لوحدة القضاءحكم ق

ضمان إحرتامه و وحدة تفسريه ، إذ يتساوى املواطنون أمامه   األساسية هلذه احملكمة هي الرقابة على تطبيق  القانون و
، حىت إن حكمه يكون خاضعا لرقابة النقضألة معينة ففليس هناك شك يف أن خمالفة أحد القضاة للقانون يف صدد مس

، إذ يرى بعض الفقهاء أنه ليس مراعاة قواعد العدالة و اإلنصاف لو أراء القاضي من وراء حكمه املخالف للقانون
شعوره  املقصود بقواعد العدل و اإلنصاف ما يهتدي إليه القاضي يف الدعوى بظروفها من وجه احلكم من وحى ضمريه و

تقديره بروح العدل واإلنصاف املوجود يف فطرة اإلنسان ، بل املراد هبا القواعد القانونية اليت يستنبطها القاضي من فقه  و
 (1597)أصوله. القانون و

                                                                                                                                                                                                 
.927الدكتور أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  ( 1592( 
.792الدكتور أنور طلبة، املرجع السابق، ص  ( 1593(  
.2، ص 1772لدكتور مصطفى كرية ، النقض املدين ، دار النهضة العربية ، القاهرة سنة ا ( 1594(  

 .21، ص  2001الدكتور نبيل امساعيل عمر ، الوسيط يف الطعن بالنقض ، دار اجلامعة اجلديد للنشر اإلسكندرية سنة  (1191)
 .159مصطفى كرية ، املرجع السابق ، ص  الدكتور (1196)
 .127الدكتور نبيل إمساعيل، املرجع السابق ص  (1197)
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إن احملكمة العليا ال يتسىن هلا ممارسة رقابتها على أحكام احملاكم إال يف ضوء األسباب اليت يقوم عليها احلكم         
فيه و لذلك ألزم القانون قضاة املوضوع بتسبيب األحكام تسبيبا كافيا ويبطل احلكم إذا خال من التسبيب ومن املطعون 

خمالفة  : خمالفة القانون وال الطعن فيها يف ثالث حاالت هييتضح تج هنا ظهرت حاالت الطعن على األحكام و
 .(1598)التناقض بني األحكام الشكل املسبب للبطالن و

، تعترب من  تليهاالرقابة القضائية سواء على أحكام احملاكم أو على اإلجراءات اليت تسبق احملاكمة أو اليتإن         
من مث إجياد فهم موحد و دي إىل إعمال مبدأ سيادة القانون، ، ألن ذلك يؤ اجلوهرية يف محاية حقوق اإلنسان الوسائل

ما يتطلبه ذلك من تفسري القواعد القانونية تفسريا موحدا كل  افة و، كتطبيق قواعد قانونية على األفرادللقانون عن طريق 
 ذلك يضمن حتقيق احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان.

 . المبحث الثاني: األليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان في الجزائر

، لذلك وجدت هناك اإلنسان داخليامحاية حقوق  ال يستهان باجملهودات اليت تقوم هبا اجلزائر يف تجال حتقيق و        
احلماية يف حاالت معينة  ، كما تعمل على املطالبة بالتنفيذ ورقابة تطبيق قواعد حقوق اإلنسان آليات وطنية تعمل على

مثل هذه األجهزة تظهر يف شكل مجعيات وطنية أو يف شكل هيئات رمسية تابعة للدولة باإلضافة إىل تجهودات الدولة  و
العمل على توقيف كل إنتهاك هلا عن طريق  تنفيذ حقوق اإلنسان و هزهتا املختلفة يف إطار محاية وعن طريق أج

عموما فإن احلماية  و ،اإلقليمية لصاحل هذه املنظمات الدعاوي أو التبليغات اليت مسحت هبا بعض اآلليات الدولية و
مستقلة ) املطلب األول( ففي  شبه حكومية و حكومية و العامة حلقوق اإلنسان يف اجلزائر تقوم على أسس قانونية خمتلفة

الغريب آليات محاية حقوق  على غرار مشرعي الكثري من دول العامل العريب و هذا اجملال رسم املشرع الدستوري اجلزائري و
غري  لرمسية ومن خالل املؤسسات الدستورية الوطنية ا غري احلكومية و اإلنسان من خالل تجموعة اإلجراءات احلكومية و

لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق مبدى تأثري وتأثر اآلليات الوطنية املقررة حلماية حقوق اإلنسان باآلليات  ، والرمسية
 الدولية اليت أنشأهتا هيئة األمم املتحدة ) املطلب الثاين(.

 املطلب األول: اآلليات املختلفة حلماية هذا ما سوف نتناوله يف هذا املبحث الذي قسمناه إىل مطلبني تناولنا يف        
       حقوق اإلنسان يف اجلزائر أما املطلب الثاين فتناولنا فيه تأثري اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان على اآلليات الوطنية 

 تأثرها هبا. و

 
                                                           

 .159الدكتور مصطفى كرية املرجع السابق ، ص  (1198)
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 المطلب األول: اآلليات المختلفة لحماية حقوق اإلنسان في الجزائر:

الدولة الدستورية يف اجملتمع السياسي املعاصر أدى إىل قيام نظام احلكم يف أغلب دول العامل على  إن شيوع منوذج       
     ضمان الرقابة مبختلف صورها  مبدأ الفصل بني السلطات و احلريات و مبدأ كفالة احلقوق و مبدأ سيادة الشعب و

، بدرجات ر واحدة من الدول اليت راحت ختطوانون واجلزائغريها من املبادئ القانونية اليت تقوم عليها اليوم دولة الق و
لقد كانت  ، وإقامة مؤسسات وطنية ، ويةتشريع متفاوتة على طريق التحول الدميقراطي بإجراء إصالحات دستورية و

لو  فرت و هذه املؤسسات مبا هلا وما عليها من إجراءات رمسية املدخل الضروري حنو فتح باب إجياد آليات حكومية و
احلد األدىن من احلماية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية من التجاوزات و اإلنتهاكات باإلضافة إىل فتح الباب أمام 
خمتلف منظمات اجملتمع املدين للدفاع عن حقوق اإلنسان لتشكل بعد ذلك آليات مؤسساتية غري حكومية لرتقية حقوق  

    منصوص عليه يف الدساتري والقوانني التشريعية من إقرار  نظري و ، فهنا سوف نتنقل مما هو(1599)حريات اإلنسان و
   اليت تستلزم التنفيذ  غري الرمسية و أبعد إىل احلماية الرمسية و املواطن إىل ما هو أعمق بل و و إعرتاف حبقوق اإلنسان و

املتعلقة حبقوق اإلنسان من الورق إىل ، باإلضافة إىل البحث يف طبيعة العملية اليت تسعى إىل ترمجة القواعد التطبيق و
   سلوك فعلي، ألن العربة يف تجال حقوق اإلنسان بتطبيقاهتا يف احلياة العملية ، وليس الوقوف عند تجرد التأكيد عليها 

 إقرارها يف صلب الدساتري و التشريعات الوطنية. و

ة حكومية وأخرى غري حكومية ساعدت على محاية عموما فإن الدولة اجلزائرية عملت على إجياد مؤسسات وطني        
، فيما سهام يف نشر ثقافة حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان سواء على مستوى التصدي لنإنتهاكات احلاصلة أو على اإل

 تتمثل هذه اآلليات؟

آلليات املؤسساتية ، اىل فرعني تناولنا يف الفرع األولهذا ما سوف نتناوله يف هذا املطلب الذي قسمناه بدوره إ        
 احلكومية حلماية حقوق اإلنسان أما الفرع الثاين فتناولنا فيه اآلليات املؤسساتية غري احلكومية حلماية حقوق اإلنسان.

 الفرع األول : اآلليات المؤسساتية الحكومية لحماية حقوق اإلنسان.

الدول مسؤولية ، فعلى حكومات حبكم إنسانيته ة يكتسبها بالفطرةحرياته األساسي إذا كانت حقوق اإلنسان و        
لذلك فإن اجلزائر كباقي دول العامل حرصت على إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مبوجب  ، ومحايتها و تعزيزها

على الرغم من أن طريقة إنشاء املؤسسة ال تعرب دوما  ، ويعية وأيضا مبقتضى أوامر ومراسيمنصوص دستورية وقوانني تشر 
نوعية و فعالية أداء املؤسسة املنشأة إال أن التجربة أثبتت أن أكثر املؤسسات فعالية هي تلك اليت يتم إنشاؤها  على

                                                           
 . 02ق ، ص نادية خلفة ، املرجع الساب(1199)



392 
 

 ، فهي أقل فعالية أو أمر صادر عن السلطة التنفيذيةبواسطة نص دستوري أو تشريعي ، أما تلك املشأة بواسطة مرسوم 
 .(1600)خضوعها لضغوطات أخرى متارسها عليها السلطة التنفيذيةهي تعاين من إمكانية حلها أو  استقاللية و و

مؤسسات وطنية رمسية كآليات وطنية حلماية  إن قيام اجلزائر مبثل هذا العمل ميثل خطوة إجيابية حنو إجياد أجهزة و        
ة بإنشاء هذا النوع وإنقاذ حقوق اإلنسان وهو ما جاء به إعالن باريس الذي دعى حكومات الدول األعضاء إىل املبادر 

كذلك فإن مؤمتر فينا العاملي حلقوق اإلنسان الذي  ، وة بشكل يضمن استقالهلا عن الدولةمن املؤسسات املتخصص
       أشاد بالدور اهلام و البناء الذي تؤديه املؤسسات الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 1772إنعقد سنة 

اء السلطات املختصة و دورها يف عالج إنتهاكات حقوق اإلنسان و نشر املعلومات خاصة بصفتها اإلستشارية إز  و
تقوية املؤسسات الوطنية مع مراعاة  ، كما يشجع املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إنشاء و(1601)لدى عموم املواطنني

اجاهتا اخلاصة اإلطار األنسب إلحتياملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية و اإلعرتاف بأن من حق كل دولة أن ختتار 
      الدور البناء للمؤسسات الوطنية من أجل ترقية  ، كما أكد املؤمتر العاملي كذلك على األمهية وعلى الصعيد الوطين

دورها يف معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان  خاصة يف قدرهتا اإلستشارية للسلطات املختصة و و محاية حقوق اإلنسان و
أولوية الفعل  ، كما أكد كذلك هذا املؤمتر على أمهية و(1602)تعليمها ويج املعلومات حول حقوق اإلنسان ويف تر  و

 .(1603)تطوير حقوق اإلنسان مث يأيت الدور الدويل الوطين لتنمية و

 عموما  سوف نوضح هذه اجملهودات الفعالة حلماية حقوق اإلنسان من خالل اآلليات الوطنية التالية:       

 ترقية حقوق اإلنسان.  : اللجنة اإلستشارية لحماية وأوال

إحرتام حقوق اإلنسان منها  عرفت اجلزائر تجموعة من األجهزة أو اللجان اإلستشارية و املساعدة يف ضمان و        
     (1604).األجهزة املستقلة و األجهزة احلكومية و شبه احلكومية املتعددة األطراف

إمنا نشأت بعد جتارب مؤسساتية  محاية حقوق اإلنسان مل تظهر من فراغ و اإلستشارية للرتقية و إن فكرة اللجنة         
املتمثل  تعترب اجلزائر يف هذا الصدد أول دولة عربية أنشأت منصبا وزاريا حلقوق اإلنسان و عرفتها اجلزائر يف هذا اجملال و

         1771جوان  12صادر بتاريخ  71/177وم رئاسي رقم يف الوزارة املنتدبة املكلفة حبقوق اإلنسان مبقتضى مرس

                                                           
 . 22نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1611)
 .1772مؤمتر فينا العاملي حلقوق اإلنسان الذي إنعقد يف سنة  (1611)

مؤمتر فينا العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1602(  
مؤمتر فينا العاملي حلقوق اإلنسان، املرجع السابق. ( 1603(  

 .105الدكتورة نعيمة عميمر ، الوايف يف حقوق اإلنسان ، دار الكتاب احلديث ، بدون طبعه ، ص  (1611) 
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و أسندت مهام هذه الوزارة  (1605)املتضمن تعيني الطاقم احلكومي إثر تشكيل حكومة السيد " سيد أمحد غزايل " و
ولقد لقد ظهرت يف ظل حالة الطوارئ اليت عاشتها اجلزائر  و ،املعنية حبقوق اإلنسان إىل السيد "حممد علي هارون "

حددت املادة األوىل من هذا املرسوم صالحيات الوزير وقتئذ وأسندت له تجموعة من املهام كاقرتاحه يف إطار السياسة 
            القوانني  العامة للحكومة عناصر السياسة العامة الرامية إىل تطبيق احلقوق املعرتف هبا للمواطنني يف الدستور و

اهليئات املعنية  مهمة اإلتصال مع املؤسسات و احلريات و ضمان هذه احلقوق و ا وو التنظيمات اجلاري العمل هب
حرياته وفق  ترقيتها وذلك عمال بالقواعد الدستورية يف تجال حقوق املواطن و بالدفاع عن حقوق اإلنسان و إحرتامها و

 (1606)اليت صادقت عليها اجلزائر. اإلتفاقيات الدولية املرتبطة بذلك و املعاهدات و

كما لوحظ غياب  ، واجلزائر إذ كانت يف حالة الطوارئإن إنشاء هذه الوزارة كان متزامنا مع مرحلة مرت هبا        
صدور أي تقرير منها بشأن وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر يف تلك الفرتة وهو ما جيعل هذه اخلطوة تجرد متويه وتغطية 

 (1607).1722ائر بعد أحداث أكتوبر عن الوضعية املزرية اليت آلت إليها اجلز 

كانت كبديل للوزارة السابقة هي املرصد الوطين  ، واليت ظهرت قبل اللجنة اإلستشارية أما عن املؤسسة الثانية و        
الذي أنشئ  تقومي تجال احرتام حقوق اإلنسان و حبث و هو جهازا مستقال أو كلت له مهمة مراقبة و حلقوق اإلنسان و

يتمتع هذا املرصد الوطين من الناحية التنظيمية  ، و1772فيفري  22املؤرخ يف  72/99مبوجب مرسوم رئاسي رقم 
 .(1608)مجعيات حقوق اإلنسان ، ألنه يتم إختيار معظم أعضائه من قبل مؤسسات وإستقاللية إجتاه السلطة السياسيةب

تقدميها إىل رئيس  ند املماس حبقوق اإلنسان إىل جانب إعداده التقارير وتربز املهمة األساسية للمرصد الوطين ع        
حقوق اإلنسان على املستوى اجلهة الرئيسية حلماية  أعترب املرصد الوطين ، و(1609)الوثائق اجلمهورية مدعمة باألرقام و

،  احلريات العامة احلقوق األساسية واإلستماع هلم بعرض شكاويهم املتعلقة مبسائل  ذلك باستقبال املواطنني و ، والوطين
، وصفت فيها وضعية حقوق 1772إىل  1772كما قام املرصد بإعداد تقاريره خالل الفرتة خالل الفرتة املمتدة بني 

 .(1610)اإلنسان يف اجلزائر

                                                           
 .20العدد  1771يونيو  12جريدة رمسية صادرة بـ  (1611)

. 11نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص (  1606( 
 . 12نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1617)
 . 12نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1618)
رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، السنة اجلامعية  –اللجنة اإلستشارية لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان  –عريب عزرة ، ترقية ومحاية اإلنسان باجلزائر  (1619)

 .111، ص  2005-2001
 .12نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1611)
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ليحل حمله كيان تنظيمي  2001مارس  25املؤرخ يف   01/91مبوجب مرسوم رئاسي رقم  2002قد مت حله سنة         
مث إنشاء هيئة إدارية غري قضائية تسمى  1771حتديدا يف سنة  مسايرة للمرصد الوطين و آخر جتدر اإلشارة إىل أنه و

، إال أنه مت حل هذه اهليئة  (1611)1771مارس  22املؤرخ يف  112-71بوسيط اجلمهورية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
مت دتجها مع املرصد الوطين يف اللجنة الوطنية اإلستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان مبوجب ذات املرسوم  ، وكذلك

 الذي حل املرصد الوطين . 01/91الرئاسي رقم 

ترقية حقوق اإلنسان أهنا جهاز  يتضح أن طبيعة هذه املؤسسة املتمثلة يف اللجنة الوطنية اإلستشارية حلماية و        
ملالية توضع ا ة تتمتع باإلستقاللية اإلدارية وهي مؤسسة مستقل ، ويتعلق حبقوق اإلنسان يف اجلزائر تقييم كل ما قبة وملرا

 (1612)حتت رعاية رئيس اجلمهورية حامي الدستور و احلريات األساسية للمواطنني .

هلا مهام عديدة تتمثل  اإلنسان يف اجلزائر و دور اإلنذار املبكر يف امليادين املتعلقة حبقوق للجنة دور استشاري و        
 فيما يلي:

 ترقية حقوق اإلنسان يف اجلزائر طبقا للمبادئ املتضمنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.-1

النظم الوطنية  يف القوانني و مراقبة وتقييم تطبيق األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور و-2
 ص عليها يف اإلتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر.واملنصو 

 حني تبلغ بذلك. القيام بكل مسعى حني تالحظ مساسا حبقوق اإلنسان و-2

 القيام بكل عمل للتوعية واإلعالم واإلتصال اإلجتماعي من أجل ترقية حقوق اإلنسان.-1

 املهنية. يف األوساط اإلجتماعية و أطوار التكوين وترقية البحث والرتبية والتعليم يف تجال حقوق اإلنسان يف مجيع -5

 قصد حتسينه يف ميدان حقوق اإلنسان. إبداء اآلراء فيه عند اإلقتضاء  لتشريع الوطين ودراسة ا-1

إىل املؤسسات اجلهوية طبقا  املشاركة يف إعداد التقارير اليت تقدمها اجلزائر إىل أجهزة األمم املتحدة وجلاهنا املختصة و-9
 إللتزاماهتا اإلتفاقية.

                                                           
هيئة طعن غري قضائية و تسمى وساطة اجلمهورية تساهم يف محاية حقوق املواطنني وحرياهتم ويف قانونية سري املؤسسات واإلدارات  اهليئة:تعترب هذه  (1611)

 العمومية ...
 . 11نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1612)
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تطوير التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان مع أجهزة األمم املتحدة واملؤسسات اجلهوية الوطنية املماثلة وكذا مع -2
 الدولية. املنظمات غري احلكومية الوطنية و

 .املواطنني القيام بنشاطات الوساطة يف إطار عهدهتا لتحسني العالقات بني اإلدارات العمومية و-7

 (1613)إعداد تقرير سنوي عن وضع حقوق اإلنسان يف اجلزائر، يرفع إىل رئيس اجلمهورية.-10

وم بإختاذ املؤكدة واملعلنة وتق عموما هذه اللجنة تكلف بالتحقيق يف األوضاع اخلاصة باملساس حبقوق اإلنسان و        
تطوير  النشر اإلجتماعي من أجل ترقية حقوق اإلنسان و اإلعالم و كما تقوم مبهام التحسيس و ، والتدابري املناسبة هلا

الرتبية يف هذا اجملال وكذا تقدمي األراء اإلستشارية حول التشريع الوطين من أجل حتسينه يف تجال  التعليم و البحث و
 .(1614)حقوق اإلنسان

، تزيد من توعية الناس ة عليهاالرتبي التعليم و جتدر اإلشارة هنا إىل أن العمل على ترقية حقوق اإلنسان و        
خاصة أن القانون حرص على محايتها ، فمادام القانون والدستور نص على  بالتايل يصعب اإلعتداء عليها و حبقوقهم و

لك حيقق محاية فعلية باملقابل توعي الناس هبا فإن ذ وجدت مؤسسات تراقب إنتهاكها و احلريات و مجلة من احلقوق و
فيكفي أن  ،يعلم صاحب احلق أن القانون حيميه، ألنه ال يكفي النص أو اإلعرتاف باحلق بل ال بد أن هلذه احلقوق

 اإلهتمام لضمان حتقيقها الفعلي. ، فاحلماية اجلزائية حلقوق اإلنسان جديرة هبذه التوعية ونطالب بذلك

عاون يف تجال حقوق اإلنسان مع أجهزة األمم فهي تعمل على تطوير الت اخلارجية،كما أن هذه اللجنة هلا مهامها        
  مع املنظمات غري احلكومية الوطنية  و األخرى،اللجان الوطنية للدول  تتعاون أيضا مع املنظمات اإلقليمية و املتحدة و

 .(1615)الدولية و

 01/91الرئاسي رقم  من أجل وضع هذه املؤسسة يف إطار املواءمة واملطابقة مع مبادئ باريس مت تعديل املرسوم        
، باملرسوم محايتها املتضمن إحداث اللجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية حقوق اإلنسان و و 2001مارس  25املؤرخ يف 

 .(1616) 2002سبتمرب  22املؤرخ يف  02/279الرئاسي رقم 

                                                           
 . 15، املرجع السابق ، ص ، أنظر نادية خلفة  1772فينا لعام مؤمتر  معظم هذه املهام هي مهام أشار إليها  (1611)
 .112الدكتورة نعيمة عميمر، املرجع السابق ، ص  (1611)
 .112الدكتورة نعيمة عميمر، املرجع السابق ، ص  (1611)
(1616)

 .2002سبتمرب سنة  25الصادرة بـ  12العدد  رمسية،جريدة   



396 
 

مفصلة يف إطار عالقات  وعة باملقارنة مع إختصاصات اللجان الوطنية طبقا ملبادئ باريس فإننا جند أهنا موس       
كل جهاز حكومي خمتص سواء  الربملان و ، فمن جهة من مهام هذه اللجان أهنا تعطي اإلستشارات للحكومة وخمتلفة

تقارير تتعلق بكل مسألة  اقرتاحات و توصيات و تقدميها ألراء و بطلب من هذه السلطات أو بتدخل اللجنة املباشرة و
 (1617)اإلنسان .خاصة برتقية وإحرتام حقوق 

بعد إستعرض مهام هذه اللجنة يتبادر إىل ذهن تساؤل حول مدى عمل اللجنة هبذه األهداف اليت ترمي إىل         
ما هو مضمون هذه  التقارير و هل بشارت فعال عملها يف إطار هذه اآلراء و حتقيقها من خالل مهامها املتعددة و

 التقارير اخلاصة أو الشاملة؟

يالحظ عن طريق اإلعالم أن اللجنة قدمت لرئيس اجلمهورية تقريرا حول أوضاع السجون، فهل يعد هو ما         
اإلنسان السنوية أم تجاال  هل التقارير السنوية تشمل كل تجاالت حقوق التقرير السنوي أم أنه تجرد تقرير عادي ؟ و

، إن هذا التقرير (1618) 2002إىل  2009سنة  ، حيث أن التقرير حول أوضاع السجون استغرق معاينة دامت منواحدا
حتما سوف خيدم تجال محاية حقوق اإلنسان يف الفرتة الالحقة للمحاكمة أو مرحلة تنفيذ العقوبة ، حيث حيتاج 

، فالربغم من أنه حمكوم عليه بتنفيذ عقوبة جزاء لفعل معاقب عليه إال لفرتة إىل معاملة تليق بإنسانيتهاإلنسان يف هذه ا
يف ذلك حتقيق فعلي  ، وإال حلاالت جد حمدودةاليت ال جيوز اإلعتداء عليها  يظل إنسان متمتعا جبملة من احلقوق وأنه 

 حلماية جزائية حلقوق اإلنسان.

الذي ظهر بشكل  رغم ذلك فإننا نؤكد على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة الوطنية يف تجال حقوق اإلنسان و       
صالحيات و تجهودات  الذي جتسدت فيه أهم نشاطات و و 2009إطار التقرير السنوي لسنة  مفصل يف واضح و

، حيث أهنا أحرزت على اهتمامات اجلهات الدولية املختلفة كما أهنا أثبتت وجودها دوليا دوليا اللجنة داخليا وجهويا و
ع املؤسسات الوطنية جلنيف و بالتايل أصبح باإلعرتاف هبا منذ سنوات حيث اعتمدت يف إطار اللجنة الدولية للتنسيق م
، كما طلب إعادة إعتمادها يف إطار 2002هلا مركز كلجنة معتمدة لدى اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان منذ سنة 

أمام وحدة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للمفوضية السامية  2002اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان لسنة 
 .(1619)نسان لألمم املتحدة حلقوق اإل

                                                           
 .111الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق ص  (1617)
 .111نعيمة عميمر ، املرجع السابق ص  الدكتورة (1618)
 .112الدكتورة نعيمة عميمر، املرجع السابق ، ص ،  (1619)
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املتعلقة  القضائية و اإلجراءات التشريعية و توصياهتا حول املوضوعات و هلذه اللجنة أن متنح تجمل استشاراهتا و        
اقرتاحات  توسع حقوق اإلنسان، حيث تقوم بدراسة مشاريع و اليت يكون موضوعها محاية و بالتنظيم القضائي و
توصياهتا املناسبة من أجل أن تكون هذه النصوص مطابقة ملبادئ حقوق اإلنسان كما هلا أن توصى القوانني مع إعطاء 

اإلقرتاحات اليت تقدمها اللجنة ختدم  إن هذه التوصيات و، (1620)تغيري التشريع أو التدابري اإلدارية باعتماد تشريع آخر و
حيرص على  شريعي و القضائي هو الذي يؤكد هذه احلماية وإىل حد كبري احلماية اجلزائية حلقوق اإلنسان ألن اجلانب الت

بعدها نكون أمام سلطة قضائية تتابع إجراءات معينة تلك اإلجراءات من  ، ألننا أثناء احملاكمة أو حىت قبلها وضماهنا
يظهر دور  هنا ، وحلقوقه مقارنة بالسلطة القضائية جاهال الذي يكون طرفا ضعيفا و شأهنا أن متس حبقوق اإلنسان و

يف هذا الصدد نتسأل حول مكانة اللجنة  ، ووعية أصحاهبا بأن التشريع حيميهامثل هذه اللجان حلماية احلقوق وت
 اجلزائرية من هذه املهام وهل تدخلها سيكون تلقائيا أو مقيدا بإدارة األطراف املعنية بالتشريع أو التنظيم؟

كما هلا أن  ، وهلا أن تنظر يف هذه اإلنتهاكات ، واحلكومة حول أية إنتهاكاتإنتباه تقوم اللجان قانونيا بلفت         
تشجع على تبين قوانني و أنظمة سارية دوليا مع تنسيقها وطنيا باإلضافة إىل تشجيعها للمصادقة الدولية على املعاهدات 

 01/91كما أكد عليه املرسوم التأكيد على تنفيذها والعمل على التعاون خارجيا مع خمتلف املنظمات واللجان   و
مع  وسائل احلماية عن طريق تعاملها مع املواطن و هلا أن تعمل على التعريف حبقوق اإلنسان و ، واملعدول و املتمم

مع احلكومة وقد تصل مهامها إىل نوع من اإلختصاص شبه القضائي عن طريق منحها حق النظر يف  الرأي العام و
 (1621)التحقيق. الدعاوي ومباشرة الشكاوي و

 ثانيــا: البرلمـــان:

املعرب عن طموحاته و إنشغاالته ، ميارس مهمتني أساسيتني تتمثالن يف  إن الربملان بإعتباره ممثل إردة الشعب و       
يف من خالل الصالحية التشريعية فإن الربملان يفرتض فيه أن يكون فاعال أساسيا  ، واملهمة الرقابية املهمة التشريعية و

على رأسها  على أن اجملالس املنتخبة و (1622)قد أكد الدستور اجلزائري محاية حقوق اإلنسان و تطوير و إنشاء و
، لذلك ال ميكن إنكار أن الربملان يشكل آلية أساسية واطنني يف تسيري الشؤون العموميةالربملان، تعد مكانا ملشاركة امل

                                                           
.211الدكتورة نعيمة عميمر، املرجع السابق ، ص  ( 1620(  

 .115الدكتورة نعيمة عميمر، املرجع السابق ، ص  (1621)
 السابق.، املرجع دستور اجلزائريمن ال 157-100-77-72أنظر املوارد  (1622)
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التعبري عن حقوقهم مما جيعله مسؤوال أمام املواطنني و حاميا حلقوقهم خاصة يف النظم للتعبري عن اإلرادة العامة و بالتايل 
 (1623)الدميقراطية.

يلفت إنتباه الوزراء للظلم أو  ، واحلكومة، فيتدخل لصاحلهم لدى احلكومة يشكل الربملان وسيطا بني ناخبيه و        
مواقف املواطنني و شكاويهم يتم عرب الربملان  املطالب الفردية و عليه فإن التعبري عن عدم مالئمة قراراهتم و التعسف أو

، هذه الوظيفة اخلدماتية الرقابة املتمثلة يف التشريع و ، وخرى، إىل جانب الصالحيات األهبذا يؤدي وظيفة خدماتية و
نسي موريس دي فارجية يف هذا الصدد ينعت الفقيه الفر  ، و(1624)احلقوق اجلوهرية للمواطن تدافع عن احلريات العامة و

األغلبية أنه املنصة العامة حيث يتم التعبري عن  : " ساحة سجال دائم بني املواطنني واحلكومة بني املعارضة و الربملان بأنه
 .(1625)اإلختالفات " املطالب و

  عب يف عملية ترقية ، مؤسسة دستورية حكومية له دور حيوي بإعتباره املمثل الشرعي للشيعترب الربملان اجلزائري        
الرقابة على أعمال  محاية حقوق اإلنسان ولعل املسامهة الربملانية يف هذه العملية تتم بواسطة عمليات التشريع و و

احمللية حيث  حل مشاكل املواطنني مع اإلدارة العامة املركزية و ، وطموحات الشعب التحسس لتطليعات و احلكومة و
املسامهة يف  مشاكل املواطنني و احلامي لدى اإلدارة العامة لتبليغ انشغاالت و اجملال دور الوسيط ويؤدي الربملان يف هذا 

، كما تعمل اللجان الربملانية الدائمة يف كل من الغرفتني مبا فيها جلنتا احلريات باجمللس الشعيب الوطين (1626)تصور حلوهلا
واليقظة للنصوص التشريعية ومنها املنظومة القانونية املتعلقة بنظام  جلنة حقوق اإلنسان مبجلس األمة بالدراسة املعمقة و

ذلك  اجلنائي و التجاري و اإلنتخابات و األحزاب والتوسيع يف حق التقاضي أمام جهات القضاء اإلداري و املدين و
كومة لتبليغها هبدف التأكد من مسألة إحرتام حقوق اإلنسان ، كما أن هلا سلطات دستورية إلستدعاء أعضاء احل

إختاذ  طلب الرد عليها قبل عرض النص على اجللسات العامة العلنية للمناقشة و تساؤالها و مالحظاهتا و انشغاالهتا و
 (1627)موقف بشأهنا.

يرجع الفضل للربملان اجلزائري بالتعاون مع احلكومة يف اجياد منظومة قانونية كاملة وفعالة لنظام اإلنتخابات يف         
احلرص على ترقية املشاركة اإلنتخابية للشعب وجعلها تتم بإستمرار يف كنف املمارسة الدميقراطية التعددية مع  الدولة و

                                                           
. 19نادية خلفية املرجع السابق، ص  ( 1623(  
. 17نادية خليفة املرجع السابق ، ص  ( 1624(  

القانون الدستوري ، األنظمة السياسية الكربى ، ترمجة جورج سعد ، الطبعة األوىل ، املؤسسة اجلامعية  موريس دي خارجية ، املؤسسات السياسية و (1621)
 . 117، ص  1772سنة التوزيع ،  للدرسات والنشر و

. 50، ص  2001عملية ترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر، تجلة الفكر الربملاين ، العدد السادس ، اجلزائر  لزهاري بوزيد ، الربملان و ( 1626(  
 . 51لزهاري بوزيد ، املرجع السابق ، ص  (1627)
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يكفي التدليل على ذلك بأن التعديل األخري الذي وقع على  املشروعية أحيانا و النزاهة و مالحظة نقص الشفافية و
ذلك  و 02املصادقة عليه من طرفه  مت التصويت و ان مببادرة من الربملان والقانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات ك

 (1628)املصداقية. إلعطائه املزيد من ضمانات الشفافية و

هـــو  الوسائل الرقابية على أعمال احلكومـــة و بقوة الدستور بعض الصالحيات و كما ميارس الربملان اجلزائري و        
من بينها مناقشة خمطط احلكومة  و(1629)من الدستور بقوهلا:" يراقب الربملان عمل احلكومة.." 77مـــا نصت عليه املادة 

املصادقة عليها باإلضافة إىل توجيه األسئلة  التصويت و دراسة السياسة العامة للحكومة و دراسة قوانني املالية و و
محاية  ذلك كله يهدف ترقية و تحقيق الربملانية وكذا تشكيل جلان ل إستجواهبا و الشفوية ألعضاء احلكومة و الكتابية و

 .(1630)الثقافية اإلجتماعية و السياسية و حقوق اإلنسان اجلزائري املدنية و

مسامهة  حتقيق احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان؟ إن متثيل و لكن السؤال الذي يطرح هنا عن العالقة بني الربملان و       
منها اجمللس  ترقية و محاية حقوق اإلنسان و اجملالس الوطنية املختصة برعاية و لدستورية والربملان يف كافة املؤسسات ا

إستشارته يف أحيان كثرية من رئيس اجلمهورية يف بعض القضايا الوطنية اهلامة  و، اللجنة الوطنية اإلستشارية الدستوري و
، ترقية حقوق اإلنسان اجلزائري اآلليات املؤسساتية حلماية واحلساسة لدليل كبري على أن الربملان اجلزائري يشكل أحد  و

، ضف إىل ذلك فإن (1631)الدولة ألنه هو املفرتض فيه أن يكون ممثل الشعب الشرعي و احلارس األمني ملصاحل اجملتمع و
نتهاكات أن يوصل اإل ميثل الشعب وبذلك فهو الوحيد الذي يستطيع أن ينقل معاناة الشعب و الربملان من الشعب و

مدى حرصها  منها اجلهات القضائية و أمام مجيع اهليئات و املتعلقة حبقوقهم يف شىت اجملاالت و اليت يعاين منها األفراد و
 القوانني. وفقا ملا نص عليه الدستور و إنسانيتهم و معاملتهم مبا يليق و على احرتام حقوق اإلنسان و

 ثالثا: المجلس الدستوري: 

منع تفكك  اجمللس الدستوري من املؤسسات الرمسية احلكومية الضرورية حلماية الدولة من القوانني املتناقضة ويعد         
وضع حدود على  و، عن طريق مراقبة دستورية القواننييتم ذلك  اجملتمع من أي اختالالت يف منظومته التشريعية و

                                                           
. 50نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  ( 1628(  
اجلزائري، املرجع السابق. الدستور ( 1629(  
. 50نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  ( 1630( 
. 51نادية خلفة ، املرجع السابق، ص ( 1631( 
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املؤسسات  اخلاص بالرقابة و ري يف الباب الثالث منه وقد نص عليه الدستور اجلزائ ، وتطرف األغلبية الربملانية
 (1632)على مايلي: "يؤسس تجلس دستوري يكلف بالسهر على إحرتام الدستور". 112اإلستشارية إذ تنص املادة 

السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بالطبيعة القانونية هلذا اجمللس فهل هو جهاز قضائي أم أنه سياسي أم أنه  لكن        
 خاصة أن الدستور مل ينص عليه يف الباب الثاين وحتديدا يف الفصل الثالث املتعلق بالسلطة القضائية. جيمع بينهما ؟ و

 ، بعدمالقضائية البحتة على هذه املؤسسةي تعمد عدم إضفاء الصفة هنا ميكن القول أن املشرع الدستوري اجلزائر         
، مما جيعل الكثري من احملللني يعتربها مؤسسة سياسية مهمتها مراقبة مدى دستورية النص عليها ضمن السلطة القضائية

لتسلسل اهلرمي للقواعد دورها رئيسي يف تثبيت دولة القانون من خالل فرض إحرتام ا تنتهي بآراء و قرارات و القوانني و
دي فارجية إن ريس ، كما يقول الفقيه الفرنسي مو (1633)حريات األفراد إىل حد كبري القانونية مما يضمن محاية حقوق و

كما يرى البعض أن تكليف اجمللس الدستوري اجلزائري  بنوعني ،(1634)دولة القانون هي بالضرورة دولة حقوق اإلنسان "
أخرى الحقة وتكون على القوانني  وتكون على القوانني العضوية تكسبه الطابع السياسي ومن الرقابة إحدامها سابقة 

، ومن هذا املنظور فهذه املؤسسة ليست هبيئة سياسية حبتة وال هي ذو طابع قضائي العادية وهنا يكون اجمللس الدستوري
اخلصوص يرى الفقيه الفرنسي موريس دي يف هذا  . و(1635)هبيئة قضائية ، مما يتعذر معه حتديد طبيعة هذا اجلهاز

 فارجية أن اجمللس الدستوري هو مبثابة حمكمة سياسية عليا مكلفة برقابة دستورية القوانني .

لكنه يتدخل  ، له وظائف قاض وي يعرب عن الصفة الغامضة للمؤسسةأن تعبري حمكمة سياسية أو قضاء سياس        
ف سياسية على أعضائه أن يتمتعوا بإستقالل القضاة و ميكن تعيينهم أكثر من ذلك ألهدا يف مواد سياسية و

 .(1636)سياسي

ء ، تجلس سياسي تشرتك يف إختيار أعضاتربون اجمللس الدستوريكما أن بعض احملللني السياسني اجلزائريني يع        
، كما أن ة أو السلطة القضائيةطة التشريعي، سواء يف ذلك السلطة التنفيذية أو السلتشكيله مجيع السلطات يف الدولة

                                                           
 ن املرجع السابق.الدستور اجلزائري (1612)
 . 51نادية خلفة، املرجع السابق ، ص  (1611)
 . 215موريس دي خارجية ، املرجع السابق ، ص  (1611)
 .51، املرجع السابق ، ص نادية خلفة  (1611)

. 215موريس دي خارجية ، املرجع السابق ، ص   1636
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إنشائه فهو جهاز  إختصاصاته أما من حيث تكوينه و هناك من يعتربه نوعا من أنواع القضاء من خالل صالحياته و
 (1637).سياسي إرتبطت به مهمة رقابة دستورية القوانني 

     بإعتبار أنه يتعذر على األفراد اإلتصال املباشر باجمللس الدستوري عن طريق إخطاره لضمان إحرتام حقوقهم         
، تتمثل يف الرقابة عن طريق إحرتام التسلسل احلريات الفردية إلحرتام للحقوق وحرياهتم فإن اآللية الوحيدة لفرض ا و

، لى مطابقة تلك النصوص مع الدستورلس يف هذا اإلطار فإنه يسهر عيف حالة تدخل اجمل اهلرمي للقاعدة القانونية و
لكن ، و (1638)وليس من اختصاصه التدخل يف حتديد الشروط اخلاصة مبمارسة احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني

هو  و ،حرياهتم العامة ، كيف يساهم اجمللس الدستوري يف الدفاع عن حقوق األفراد والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
 جهاز له صفة السلطة العامة.

، فهو من جهة حينما مة إىل مدافع عن احلريات الفرديةإن اجمللس الدستوري يتحول من مدافع عن السلطة العا        
األقلية الربملانية أي  من جهة أخرى يساهم يف محاية حريات ميارس رقابته فإنه حيمي املواطنني من تعسف املشرع و

فيما خيص التعديل الدستوري األخري  2002نوفمرب 09املؤرخ يف  02/01 هو يتضح من خالل قراره رقم ، واملعارضة
، معتربا ذلك مستمد من ظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبةتوسيع ح و ،مكرر املتعلقة برتقية حقوق املرأة 21حول املادة 

من ديباجية الدستور اليت تقضي بأن يبىن مؤسسات الدولة حتما على مشاركة  02املطلب الدميقراطي املذكور يف الفقر 
، كما (1639)اجلماعة حرية الفرد و املواطنات يف تسيري  الشؤون العمومية وحتقيق العدالة و املساواة و مجيع املواطنني و

ذلك عن طريق وضع  ورية وىل القول أيضا أن اهلدف من القانون هو تطبيق املبادئ الدستإذهب اجمللس الدستوري 
ن السؤال الذي يطرح يف هذا ، لكحدود هلا و إلفراغها من حمتواها ليس اهلدف وضع طرق ممارستها و إجراءات و

 ؟حقوقهم ، هل كل ما يعرض على اجمللس الدستوري إلبداء الرأي فيه يساهم فعال يف الدفاع عن حريات األفراد والصدد

 Année 2008 encoreمن خالل دراسة قامت هبا الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان و املعنونة بـ"         

une régression   الذي أبدى خبصوصه اجمللس الدستوري  و 2002نوفمرب  12"قالت فيها أن تعديل الدستور يف
عليه الربملان بغرفتيه بأغلبية ساحقة كان من أجل حرياهتم والذي صادق  رأيا باملوافقة كونه ال ميس حبقوق األفراد و

                                                           
 .117، ص 2007سنة 1مبدأ الرقابة على القوانني ، تجلة الفكر ، جامعة بسكرة ، العدد  حسني فرجية ، اجمللس الدستوري ، و (1617)

. 52نادية خلفــة ، املرجع السابق ، ص  ( 1638( 
.5ص2002نوفمرب  11بتاريخ  12الرمسية، العدد  اجلريدة ( 1639(

 



402 
 

         اليت تلغي التحديد الزمين ويف هذا مساس مببدأ أساسي من مبادئ الدميقراطية 91الوصول فقط إىل تعديل املادة 
 .(1640)حقوق اإلنسان و

، فهي متثل كل اإلنسانمحاية حقوق  ميكن أن تلعب اآلليات املؤسساتية احلكومية بالفعل دورا كبريا يف ترقية و        
غري أنه لضمان  ،إختصاصاهتا كل واحدة منها تعمل يف إطار صالحياهتا و القضائية و التشريعية و السلطات التنفيذية و

 فعالية أكثر يفرتض أن يكون هناك تنسيق بينهما لصد كل الثغرات.

 حقوق اإلنسان.الفرع الثاني: اآلليات المؤسساتية غير الحكومية لحماية 

اليت طالبت بقوة باإلصالح  هيئاته و بسبب ظهور الكثري من اجلماعات احلقوقية ضمن منظومة اجملتمع املدين و        
، فبدأت الدولة يف البحث عن أساليب للتصدي حريات األفراد ما له من تأثري على محاية حقوق و السياسي الشامل و

على وجه  العمل التطوعي يف خمتلف امليادين و ، ومعويةواسعا أمام احلركات اجلملثل هذه الضغوط ففتحت اجملال 
مبقتضى هذا اجملال يستطيع املرء أن يقول  اخلصوص منظمات حقوق اإلنسان الوطنية غري احلكومية مبفهومها الواسع و

قوق اإلنسان املعرتف هبا أن أية تجموعة ميكن أن تسمى تجموعة حقوق اإلنسان عندما تصبح مهتمه بقضية تتعلق حب
 .(1641)دوليا وطنيا و

لقد إعرتف املؤمتر العاملي  إن املؤسسات الوطنية غري احلكومية هي جزء من وسائل تنفيذ حقوق اإلنسان و        
حلقوق اإلنسان بالدور اهلام الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية يف تعزيز مجيع أنشطة حقوق اإلنسان و األنشطة 

القيام  ، كما سامهت يف توعية اجلمهور بقضايا حقوق اإلنسان والدويل اإلقليمي و اإلنسانية على املستوى الوطين و
بذلك أخذت هذه املنظمات غري احلكومية تكتسب أمهية متزايدة ليس  ، والبحث يف هذا اجملال التدريب و بالتعليم و

إن هذه  و  ،يل أيضا إىل احلد الذي مل يعد ممكنا معه جتاهل دورهاإمنا على املستوى الدو  فقط على املستوى الوطين و
   األمهية ترجع إىل متتع به هذه املنظمات من مزايا واليت تتمثل يف الطابع غري الرمسي الذي ميكنها من اإلستجابة بسرعة 

ذلك  ، واستقالهلا لشعبية وستوى القواعد اقدرهتا على توفري خدماهتا على م على حنو مباشر إلحتياجات األفراد و و
بالنظر إىل أن هذه املنظمات تعتمد يف متويل أنشطتها على املوارد املالية والبشرية التطوعية ، وبالرغم من ذلك فإهنا تواجه 

                                                           
 .52ص  السابق،املرجع  حلفه،نادية  اإلنسان،ملزيد من املعلومات أنظر دورية الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق  (1611)
 . 51، املرجع السابق ، ص ةنادية خلف (1611)
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   ، أو التدخل يف بعض نشطتها حها الغطاء أو االعرتاف القانوين، كتعمد عدم منبعض الصعوبات من حني إىل اآلخر
 (1642)أعماهلا  أو احلمالت املستمرة ضد نشطاء حقوق اإلنسان.برامج  و

حرياته األساسية أصبحت إحدى الظواهر  إن املنظمات غري احلكومية يف تجال تعزيز حقوق اإلنسان اجلزائري و        
وجب القانون رقم إزدهار احلركة اجلمعورية مب اجملتمعية املهمة يف الساحة اجلزائرية خاصة بعد إعتماد قانون اجلمعيات و

تنظيم  الذي حيدد كيفيات تكوين اجلمعيات و و، (1643)املتعلق باجلمعيات 1770ديسمرب  01املؤرخ يف  70/21
عموما فقد ظهرت مجعيات حقوق اإلنسان يف ظروف اتسمت برتدي األوضاع يف اجلزائر متخذة من  و، (1644)عملها

 أهم هذه اجلمعيات نذكر مايلي:من  الدفاع عن حقوق اإلنسان اجلزائري سالحا هلا و

 أوال: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

حول  كانت مهمتها األساسية محاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر و و 1725جوان 20تأسست هذه الرابطة يف         
 .1727لكن لظروف معينة مت حلها ليعاد تأسيسها يف  العامل و

من أهم نشاطاهتا الدعوة اليت  رابطة بصفة العضو يف الفدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان وإذ تتمتع هذه ال        
يأيت  هذا تدعيما ملا جاء يف تقرير اللجنة األممية  ، وفوري للمعتقالت السرية عرب الوطنتتضمن مطالبة السلطة بالغلق ال

، كما طالبت هذه الرابطة برفع حالة الطوارئ يف اجلزائر،  (1645)حلقوق اإلنسان خبصوص وجود معتقالت سرية يف اجلزائر
 .(1646)غري حكومية يأيت كل هذا التنديد مبساندة منظمات حكومية و و

 ثانيا : الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان.

 ذلك القانوين و من أهم نشاطاهتا تفاعلها مع األزمة اجلزائرية يف وجهها السياسي و ، و1729تأسست سنة        
، كما تتمتع هذه الرابطة بصفة املراقب مراقبة احملاكمات بسعيها بالدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل قيامها ببحوث و

                                                           
 . 55نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1612)
 .1770ديسمرب  5املؤرخة يف  52العدد  الرمسية،اجلريدة  (1611)
 املتعلق باجلمعيات. 70/21املادة األوىل من قانون  (1611)
 . 57نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1611)
 . 10نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  (1616)
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الشعوب وعضوية لدي املنظمة العربية حلقوق اإلنسان وصفة املراسل لدى  لدى اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و
 .(1647)الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان. ثالثا : جمعية ترقية المواطنة و

 أهدافها:من أهم  و 2002مارس 1لقد مت تشكيل هذه اجلمعية يف         

 املسامهة يف الدفاع عن حقوق الضحايا.-

 الطفولة. املسنني و محاية األمومة و األشخاص املسعفني و املسامهة يف الدفاع عن فئات إجتماعية مثل املعوقني و-

 البحث عن حلول ملشكلة املفقودين.-

 إعالهنا للسلطات الوطنية. التعسف املسجلني ميدانيا و املسامهة يف تسجيل التجاوزات و-

 (1648)العمل على نشر ثقافة السلم داخل املؤسسات الرتبوية .-

العديد من اهليئات  دافعة عن حقوق اإلنسان اجلزائري، يوجدباإلضافة إىل هذه املؤسسات غري احلكومية امل        
الرابطة القومية ألسر  جلنة املفقودين يف اجلزائر و ( وAlgeria watch التفاوت )  ، كمرصد اإلقصاء واألخرى

كذلك جيب ان ال ننسى دور األحزاب السياسية اليت تشكل مؤسسة أساسية و ضرورة سياسية ألي نظام  ، واملفقودين
اإلنسان وترقيتها ألهنا متثل حجر الزاوية حلماية احلقوق واحلريات الفردية ويقول سياسي دميقراطي يسعى إىل محاية حقوق 

يف هذا الصدد  أن األحزاب تقوم بدور يف تسيري اإلدارة احلكومية مبثل ذلك الدور  " Garnerالفقيه األمريكي قارىن " 
بني احلقوق واحلريات  الرتابط بني األحزاب و من هنا يظهر التالزم و الذي يقوم به البحار يف تسيري القاطرة البخارية و

 .(1649)" بقولة " ال حرية سياسية بدون أحزاب"Esmainالفردية هذا التالزم الذي عرب عنه الفقيه الفرنسي إيسمن "

       فاألحزاب هي اليت تعمل على متكني اجلماعات املختلفة من التعبري عن رغبارهتا و مبادئها بطريقة منظمة         
، كما أهنا متثل نوع عن الوساطة بني احلكومة و الناخب و هي بذلك تلعب دورا مهما يف التعبري عن (1650)فعالة و

                                                           
. 11نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  ( 1647( 
. 11نادية خلفة ، املرجع السابق ، ص  ( 1648(  
.  12، ص  200الدكتور حسن البدراوي ، األحزاب السياسية و احلريات العامة ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية سنة  ( 1649(  
. 11الدكتور حسن البدراوي ، املرجع السابق ، ص  ( 1650( 
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، فوظيفة الوساطة اليت يقوم هبا يصاهلا و إبالغها للجهات الرمسيةو املطالب العامة للمجتمع و العمل على إ ،املصاحل
 .(1651)احلزب تضمن له واقعيا مساعدة و خدمة املواطنني

   ميكن القول أن اآلليات املؤسساتية الوطنية سواء احلكومية أو غري احلكومية ميكن أن تلعب دورا كبري يف ترقية         
،  ضها البعض حيقق حتما نتيجة فعالةو محاية حقوق اإلنسان أن وجدت احمليط املناسب لذلك ، كما أن تفاعلها مع بع

ود تساهم إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على توعية لألفراد بأن القانون يقر كما أنه ايا كان نوع املؤسسة فإهنا تس
ؤسسات الوطنية لكن السؤال الذي يطرح هنا هل تتأثر هذه امل، يطالبوا هبابوجود محاية جنائية حلقوقهم و جيب أن 

ات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان ناء عملها و هل تأثر فيه ؟ و بصفة أخرى كيف تتأثر و تؤثر اآلليأثباحمليط الدويل 
 باآلليات الدولية ؟

 ها في الجزائربن على اآلليات الوطنية و تأثرها : تأثير اآلليات الدولية لحقوق اإلنسانيالمطلب الثا 

إن حقوق اإلنسان تقررها يف األصل الدولة غري أن النص عليها يف دساتري الدول و قوانينها الداخلية ووضع           
ضمانات و آليات حلمايتها ال يكفي و ال يكفل بالضرورة متتع اإلنسان فعليا هبا و لعل السبب الرئيسي يعود إىل 

أو التنكر هلا مما يثري موجة عالية من اإلستنكار و اإلستهجان على كافة  ،كومات يف تطبيق هذه احلقوقتقاعس احل
، و اليت تعترب مكملة ) اليت سبق و أن أشرنا هلا(نات الدولية األصعدة و على هذا األساس يظهر دور اآلليات و الضما

للتدابري الداخلية حلماية حقوق اإلنسان و متتد بذلك إىل مجيع الدول يف ظل نظام قانوين دويل يقوم على معايري للسلوك 
     التأثر بني اآلليات الوطنية ، و عليه تقر مبدئيا بوجد التأثري و و مرتبطة بواقع اجملتمع اإلنساينأو قيم عليا مستهدفة 

  و الدولية حلماية حقوق اإلنسان .

جند يف هذا الصدد أن جلنة حقوق اإلنسان سابقا قد سامهت يف العديد من قراراهتا يف إرساء مبادئ إنشاء         
بالوصول إىل إعتماد اجلمعية  1772لتنتهي سنة  1721العديد من اهليئات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان منذ سنة 

املعلن عن املؤسسات الوطنية لتعزيز محاية حقوق اإلنسان بناء على تقرير صادر عن جلنتها الثالثة  12/121العامة لقرار 
 .1772ديسمرب  20يف 

الذي تلعبه  قد تبىن هذا القرار تجموعة من املبادئ و األهداف املرتبطة بتحقيق حقوق اإلنسان و بأمهية الدور        
، كما يؤكد القرار على دور منظمة (1652)هذه املؤسسات على الصعيد الوطين يف تجال تعزيز و محاية حقوق اإلنسان

                                                           
.  99موريس دي فارجيه ، املرجع السابق ، ص  ( 1651(  
.  101الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق، ص  ( 1652( 
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األمم املتحدة يف مساعدة الدول يف هذه املهام مع اعتمادها على هيكلة و عمل املؤسسات الوطنية إستنادا للقرار 
      نالحظ تكامل و اإلطالع بني األعمال على الصعيدين الوطينفهنا (1653)، 1792ديسمرب  11املؤرخ يف  22/12

 اإلنسان.و الدويل يف تجال حقوق 

، كان قائما على نطاق ا يف املطلب األول من هذا املبحثكما أن اإلهتمام باللجان الوطنية السابق اإلشارة إليه        
مثال عن ذلك اإلجتماع اإلقليمي إلفريقيا التابع للمؤمتر ، و على املستوى العاملي أو اإلقليميدويل منذ سنوات سواء 

و بقية اإلعتمادات املماثلة يف نفس السنة و املنعقدة على  ،1772العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد يف تونس يف نوفمرب 
 .(1654)اديالتوايل يف أمريكا الالتينية و أسي باإلضافة إىل حلقات العمل املنعقدة يف الكومنوالث و احمليط اهل

، دراسة ة و الوطنية حلماية حقوق اإلنسان، سوف نتناول يف هذا املطلبلتوضح التأثر و التأثري بني اآلليات الدولي       
، نتناول ظمة األمم املتحدة من خالل فرعنيتطبيقية لنظام التقارير املقدمة من اجلزائر إىل تجلس حقوق اإلنسان التابع ملن

أما الفرع الثاين فتناولنا فيه تقرير فرق العمل حول التحقيق ،  2002يف الفرع األول التقرير الدوري الوطين اجلزائري سنة 
 .  2002فيفري  21الدوري العاملي الشامل من طرف تجلس حقوق اإلنسان املتعلق بتقرير اجلزائر املؤرخ يف 

 . 2118حقوق اإلنسان لسنة  ي المقدم إلى مجلسالفرع األول: التقرير الدوري الجزائر 

 2002ن اجلزائر قدمت تقريرها الوطين حول وضعية حقوق اإلنسان الشاملة و حول آليات احرتامها يف سنة إ        

      إىل تجلس حقوق اإلنسان و ذلك بوصفها طرفا يف اجمللس ختضع بإرادهتا و حبكم هذه العضوية إىل نظام التحقيق 
فيفري  21، و هذا األمر أدى إىل تقدمي اجلزائر إىل تقريرها الدوري الوطين يف سة وضعيتها يف تجال حقوق اإلنساندراو 

   أمام تجلس حقوق اإلنسان و أمام تجموعة من الدول قامت بدراسة هذا التقرير و تقدمي أسئلة و استفسارات  2002
 ، و يتضمن التقرير ما يلي : (1655)و خالصات و توصيات يف هذا املوضوع 

 أوال : التمهيد و إطار العمل.  

   2001مارس  15الصادر يف  251/10يتعلق هذا اجلزء بأساس التقرير املرتبط بتطبيق قرار اجلمعية العامة رقم         
وجيهات املنصوص ، و لقد مت حترير التقرير وفقا للت2009جوان  12الصادر يف  1/5و قرار تجلس حقوق اإلنسان رقم 

  حول إقامة آلية التحقق الدوري العاملي الشامل و الذي مجع خمتلف اجلهات الوزارية  2009سبتمرب  29عليها يف قرار 
                                                           

 .  101الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق ، ص  (1611)
 .  101الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق ، ص  (1611)

.  115الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق ، ص  ( 1655(
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و اإلستشارية و اللجنة الوطنية اإلستشارية حلقوق اإلنسان ، و تلتزم اجلزائر هبذا التقرير أمام تجلس حقوق اإلنسان و أن 
حلقوق اإلنسان سواء بالنسبة للحقوق اليت حتققت أو فيما يتعلق بالعقبات و مستقبل حقوق تعطي صورة وفية 

 .(1656)اإلنسان

تاريخ  ، ليؤكد على مكانةزائر يف تجال اإلستقالل و التحرركما تعرض هذا التقرير الوطين الدوري إىل تاريخ اجل          
جلزائر و تبنيها للتعددية اجلزبية و إىل إنظمامها إىل خمتلف ، و مل يقف عند هذا الصدد بل تضمن كذلك موقف االبالد

، كما أشار التقرير يف ئر بالتطورات الدولية و مسايرهتاالنصوص الدولية حلقوق اإلنسان و هو ما يعكس فكرة تأثر اجلزا
، و كذا ن اإلتفاقيةم 11هذا اجلزء كذلك إىل إعالن اجلزائر حول إختصاص جلنة مناهضة التمييز العنصري طبقا للمادة 

. كما تضمن هذا (1657)، يف النظر يف تبليغات األشخاص يف خرق الدولة حلقوقهم22نة حقوق اإلنسان طبقا للمادة جل
التقرير إطار عمل و محاية حقوق اإلنسان من خالل اإلشارة إىل أهم النصوص القانونية املنظمة و اخلاصة حبقوق 

و املعدل يف  1729و التعددية ، و قانون اجلمعيات لسنة  1727اب السياسية لسنة اإلنسان و اليت أمهها ، قانون األحز 
، باإلضافة إىل 1770ديسمرب  01املؤرخ يف  21-70، قانون اجلمعية مبجرد تصريح من املؤسسنيعن طريق نشأة  1770

 .(1658)السلطة التشريعية  و إستقاللية القضاء 

 ثانيا: آليات حماية حقوق اإلنسان. 

 لقد تضمن التقرير النص على مجيع آليات محاية حقوق اإلنسان و اليت سبق اإلشارة إليها و اليت قسمها إىل:        

 الدائمة باإلضافة إىل األحزاب السياسية. نالجالاآلليات السياسية: و هي الربملان بغرفتيه و  -1-

 القضائية و فكرة اإلستئناف .اآلليات القضائية و املتمثلة يف األجهزة العليا  -2-

 اآلليات املؤسساتية اإلستشارية ،و هي اللجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية و محاية حقوق اإلنسان . -2-

 اإلعالم و الصحافة و الدوريات.  -1-

                                                           
. 92موريس دي فارجيه ، املرجع السابق ، ص  ( 1656(  
.  115الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق ، ص  ( 1657(  

(1618)
 . 2002حقوق اإلنسان لسنة  التقرير الدوري اجلزائري املقدم إىل تجلس  
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املؤرخ يف  70/11اجلمعيات و النقابات عن طريق محاية الدستور حلرية التجمع و التعبري باإلضافة إىل القانون رقم  -5-
مؤسسة أو  59حول طرق مباشرة احلق النقايب حيث يصل عدد اهليئات املدافعة عن احلقوق النقابية إىل  1770جوان  2

 .(1659)نقابة

 ثالثا : الحقوق العالمية المكرسة في الجزائر .

 مبدا عدم التمييز و املساواة أمام القانون .  -1-

 مبدأ اإلستفادة من العدالة . -2-

 احلق يف حماكمة منصفة و عادلة عن طريق ضمانات أمهها : -2-

تنظيم قضائي مزدوج اإلختصاص ، احملاكم و حمكمة عليا باإلضافة إىل هيكلة إدارية تضم احملاكم اإلدارية و تجلس  -
 الدولة و حمكمة تنازع اإلختصاص .

 تقسيم و توزيع قضائي مناسب لتقريب العدالة إىل املواطن و املتقاضي. -

    نظام للمساعدة القضائية و فتح العدالة للكل و حق الدفاع للقصر و يف مواد النفقة و احلضانة و حوادث العمل  -
 و األمراض املهنية و يف املواد اجلنائية.

          وليني للحقوق املدنية احلق يف حماكمة عادلة إستنادا ألحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و العهدين الد -
، املساواة أمام القانون دون متييز مبدأ املشروعية بالنسبة للجرائم و العقوبة و عدم رجعيتها إال عندما  تكون و السياسية

 أصلح للشخص املتابع . 

  مشروعية املتابعة و احلبس و التوقيف و تسبب قرارات احملاكم و إصدارها علنية محاية للمجتمع و احلريات األساسية  -
 قوق من طرف القضاء.و احل

محاية املتقاضي ضد التعسف أو اإلحنراف و اإلعرتاف للمتقاضي حبقه يف الدفاع يف املواد اجلزائية و اإلجراءات املدنية  -
 . (1660)و اإلدارية 

                                                           
.  119الدكتورة نعيمة عميمر ، املرجع السابق ، ص  ( 1659(  

. 2002التقرير الدوري اجلزائري املقدم إىل تجلس حقوق اإلنسان لسنة   )1660(  
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و محاية االشخاص أمام  (25-21منع املساس بالوحدة اجلسدية و احلبس التعسفي، عن طريق الدستور )م  -1-
 التحقيق البوليسي باإلضافة إىل حقهم يف املراقبة الطبية بعد إنتهاء مدة الوقف عن النظر ، و نفس الوضع يف السجون . 

 حتقيق املعاملة اإلنسانية يف السجون . -5- 

م تنفيذ العقوبة رغم ، أي عد1772وضع عقوبة اإلعدام ، حيث إن هناك إلغاء عمليا أو واقعيا للعقوبة سنة  -1-
،  شهرا 21سنة و للمرأة احلامل و اليت هلا طفل أقل من  12احلكم هبا باإلضافة إىل عدم تنفيذها على القصر األقل من 

 كما ألغيت العقوبة بالنسبة لبعض اجلرائم كاملخدرات و تبييض األموال و التزوير و التسيري االقتصادي .

 . (1661)للجمعية العامة لألمم املتحدة 12إلغاء العقوبة أمام الدورة كما صوتت اجلزائر لصاحل مشروع    

 التأكيد على حقوق اهلوية اجلزائرية من عربية و أمازيغية . -9-

 من الدستور و التأكيد على اإلحتفاالت الدينية املضمونة . 21حرية الدين و العقيدة عن طريق املادة  -2-

 و إلزاميته .  احلق يف الرتبية عن طريق تجانيته -7-

 من الدستور مع الوقاية من األمراض و تجانبية التلقيح .  51احلق يف الصحة، املضمون يف املادة  -10-

، و اليت متتد إىل إتفاقيات منظمة العمل الدولية حيث تعترب ة النقابية و احلماية اإلجتماعيةاحلق يف العمل و احلري -11-
باإلضافة إىل نظام التفاوض اجلماعي للعمال و حق  ،املنظمةإتفاقية هلذه  51إتفاقية دولية من  50اجلزائر طرفا يف 

 اإلضراب . 

 حق املرأة و الطفل و األسرة، بالنسبة حلق املرأة يف كل اجملاالت و مكافحة العنف ضد املرأة. -12-

 (1662).إلجتماعية احلق يف التضامن عن طريق مساعدة الفئات احملرومة و املساعدة ا -12-

 رابعا : الضغوطات و التحديات : 

 يف: إن أهم العراقيل و العقبات أمام حتقيق و ترقية حقوق اإلنسان تطهر        
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اإلرهاب كعائق أساسي أمام تنفيذ حقوق اإلنسان، حيث إنه خلق العديد من الضعف و الثغرات يف تجال حقوق  -1-
 اإلنسان. 

الرتبية و الصحة و العمل ، نتيجتها املصدر الوحيد للتنمية و التمويل و مع ذلك هناك تراجع الضغوطات يف تجال  -2-
 يف التسيب املدرسي .

، حيث إن عددها حمدود بالنسبة اللتزامها برتقية حقوق نات و املدافعني عن حقوق اإلنسانضعف اإلمكا -2-
، حيث تنعدم أو هناك غياب جلهات التوجيه بالنسبة اإلدارةالوساطة بني املواطنني و اإلنسان باإلضافة إىل ضعف 

 للمواطنني يف تجال املطالبة حبقوقه .

 خامسا : الطموحات . 

 إهناء حتقيق عملية السلم و املصاحلة الوطنية. -1-

 اإلستمرار يف إصالح القضاء و التشريع عن طريق مطابقة و مواءمة القوانني مع حقوق اإلنسان . -2-

ية القدرات يف تجال إدارة العدالة ن عن طريق تعريف املتقاضي حبقوقه باإلضافة إىل توزيع إنتشار اجلهات تقو  -2-
 القضائية .

 تقوية مكافحة العنف ضد املرأة .  -1-

 تقليص البطالة و تشجيع إنشاء مناصب العمل .  -5-

السكن و املدرسة و املطاعم  املدرسية و حتسني مستوى معيشة كاف و رفاهية إجتماعية للمواطن عن طريق  -1-
 . (1663)املستشفيات و الطرقات و الغاز و الكهرباء بالنسبة للمناطق النائية

 .(1664)باملقابل قامت الدول بتقدمي مالحظاهتا و أسئلتها يف إطار تجلس حقوق اإلنسان        
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الشامل من طرف مجلس حقوق ق العمل حول التحقيق الدوري العالمي يالفرع الثاني: تقرير فر 
 اإلنسان المتعلق بتقرير الجزائر.

من طرف فريق العمل  2002ماي  22بتاريخ  27/2يف الدورة التاسعة جمللس حقوق اإلنسان صدر تقرير رقم         
ن بتاريخ الصادر من تجلس حقوق اإلنسا 1/5حول التحقيق الدوري العاملي حول التقارير املقدمة من الدول طبقا للقرار 

، و ذلك برئاسة الوفد 2002أفريل  11بتاريخ  11، و لقد مت التحقيق يف تقرير اجلزائر يف دورة اجمللس 2009جوان  12
 .(1665)عضوا 22ة اجلزائر ووفد مشكل من اجلزائري من طرف وزير شؤون خارجي

 حول اجلزائر . إعتمد تجلس حقوق اإلنسان التقرير التايل 2002أفريل  11بتاريخ  15يف دورة اجمللس         

  .أوال : مضمون التقرير

     ،ورغواي و الفلبني و السنغالالثالثي و املشكل من دولة األ 2002فيفري  22كما إعتمد فريق التحقيق يف         
             وثيقة حمررة من طرف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ، وائق أمهها التقرير الوطين السابقو استند التقرير إىل وث

 و ملخص حمرر من طرف املفوضية السامية أيضا . 

ا، أملانيا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، بريطانيا، : كندئر و حمضرة من طرف الدول التاليةقائمة ألسئلة موجهة إىل اجلزا       
 ، الربتغال و السويد . يتوانيال ،إيرلندا الشمالية، الدامنارك

 أحيلت إىل اجلزائر عن طريق فريق اجمللس لنإجابة عنها .         

 للمجلس قدم وزير خارجية اجلزائر التقرير الوطين الذي متت صياغته مبشاركة كل اجلهات الوطنية  11يف الدورة         
 . عة اإلصالح القانوين و املؤسسايتقوية السلم الداخلي و متاب: تة على أن اجلزائر تعمل يف جبهتنيو أكد يف هذه املداخل

كما أكد على أن اجلزائر قامت منذ فرتة باملصادقة على إتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين و عائالهتم يف         
و إتفاقية حقوق  2009باإلضافة إىل التوقيع على إتفاقية محاية األشخاص ضد اإلختفاء القسري يف فيفري  2005أفريل 

 . 2009املعوقني يف مارس 

 .و إحرتام حقوق اإلنسان املختلفة باإلضافة إىل إشارته لنشاطات اجلزائر يف تجال ترقية        
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، حيث أسفر النقاش عن ة املقدمة من الدولة احملقق فيها املرحلة الثانية مت العمل يف إطار النقاش و األجوبيف        
وفدا كلها أشادت بنوعية التقرير اجلزائري باإلضافة إىل هتنئة اجلزائر عن الدور الذي لعبته يف  11طرف إعالنات من 

 .ا يعرف بالتحقيق الدوري العامليتجلس حقوق اإلنسان و يف إقامتها مل

   بريطانيا و إيطاليا، و  كما تعرضت كل من جيبويت و فلسطني ، الكويت ، السودان ، بنني و عمان ، الصني        
، و كوبا إىل طرح تجموعة من األسئلة و اإلستفسارات اليت أجاب عنها وزير اخلارجية بالنسبة لتجربة اجلزائر يف و فرنسا

 تجال مكافحة اإلرهاب و حول حرية التعبري عن طريق العمل على حتضري النظام األساسي للصحفيني و مكافحة الفقر 
لتفاوض الوطين و البحث عن مكافحة اإلرهاب تتم عن طريق النقاش السياسي و او إعتمدت اإلجابات على أن 

 .أسبابه

ة كما إجتهت األجوبة إىل مسألة عدد التقارير اليت قدمتها اللجنة اإلستشارية حلد الساعة عن طريق سؤال من دول        
 .الكونغو

      أما سؤال األردن فتعلق مبسألة تغيري التشريع و تعديله، لتقوية املؤسسات الوطنية العاملة يف حقوق اإلنسان        
 كانت اإلجابة مرتبطة باإلعتماد على تنوع الثقافات. و

نفس  والصحة ومحاية حقوق الطفل كانت اإلجابة صادرة عن أعضاء الوفد  عن سؤال موريتانيا حول الرتبية و        
اإلصالحات القانونية كما  حق العمل و الشئ بالنسبة لسؤال املكسيك حول التحسن يف تجال القضاء على الفقر و

تعليم  تجال قضاء القصر و املرأة و تعوضت كوريا إىل اإلشادة باإلصالحات القانونية خاصة فيما يتعلق مبعاملة الطفل و
 حسب اليونيسيف. %79األطفال الذي وصل إىل 

املصاحلة كما هنأت اجلزائر على ترقيتها حلقوق  دعت السعودية اجلزائر إىل العمل أكثر من أجل تقوية التسامح و        
 املرأة.

   الباكستان الذي طلب معلومات حول نظرة الشعب إىل املصاحلة  تتابعت اإلستفسارات من طرف مدغشقر و        
 الوفاق. و

ما هو الفرق بينها وبني حمكمة  و 2001تساءلت ماليزيا عن مسألة إنشاء جلنة وطنية مكلفة بالطفولة سنة         
 .(1666)شكاوي األطفال القصر ) األحداث( من حيث دراسة دعاوي و
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       ب كندا وبيولوروسيا وروسيا اليت متحورت كلها أساسا حول اإلرها أملانيا و يف نفس اإلجتاه أسئلة لبنان و        
   تجلس وطين للشؤون العائلية  أمهية اآلليات املنشأة مثل منصب وزير منتدب للشؤون العائلية و احلماية و املصاحلة و و
 املرأة. و

     بالنسبة إليران وسوريا وكوريا الدميقراطية ومصر فإن أسئلتها اجتهت إىل التعرف على وضعية اهلجرة اإلقليمية         
 السياسية. املدنية و خمتلف احلقوق الشخصية و والدولية  و

بلجيكا باإلضافة إىل أن هذه  نفس الرأي بالنسبة لنإمارات العربية و أما تونس فإهنا مثنت تجهودات اجلزائر و         
 األخرية طلبت معلومات حول الوسائل اليت يتم اإلتصال هبا باجملتمع املدين.

      احملدد لشروط  2001حرية العقيدة والدين واملعتقد مع رفضها لألمر الصادر سنة إنتقدت طرق التعامل مع        
 قواعد مباشرة الديانات خارج الدين اإلسالمي لدرجة أهنا طلبت من اجلزائر تعديل أو توقيف العمل هبذا النص. و

اإلجتار اجلنسي أو غريها من  ، والمن أجل منع املتأجرة باألطف ستفسرت سلوفانيا عن اإلجراءات اليت توضعإ        
 يف التشريعات. ما هي وضعية املساواة بني اجلنسني يف التقرير املقدم و املعامالت و

 إحرتام حقوق اإلنسان. تساءلت العراق عن أهم اآلليات الوطنية اليت وضعتها اجلزائر يف تجال محاية و        

السويد إىل أسئلة مباشرة لكنها أبرزت تجهودات اجلزائر يف تجلس  الكامريون و  تتعرض كل من جنوب إفريقيا ومل        
حقوق اإلنسان كما أبرزت نوعا من التوصيات يف مداخلتها خاصة السويد اليت تعرضت إىل اإلجراءات اخلاصة مبكافحة 

 العنف ضد املرأة. التعذيب و العنف يف السجون و

هل للجزائر أن تستمر يف  لعبته اجلزائر يف تجال تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة و أكدت لتوانيا على الدور الذي        
 الدعوة إىل مثل هذه التحقيقات .

إلضافة إىل نفس استفسار أما الربازيل فبقيت يف إطار احلقوق املدنية والسياسية وكيفية جتسيدها خاصة للمرأة با        
 .ليتوانيا

كذا  ، وسرةبا طالبت هولندا أن تضع اجلزائر قوانني أكثر مالئمة مع املرأة يف إطار قانون األيف نفس اإلجتاه تقري        
 .(1667)بالنسبة حلرية التعبري
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مدى حدودها  الثقافية و اإلجتماعية و من جهتها طلبت نيجرييا معلومات أوسع يف تجال احلقوق اإلقتصادية و        
 ما هي املساعدات املطلوبة بشأهنا. و

جاء يف اخلتام جواب الوفد اجلزائري عن طريق وزير اخلارجية الذي اعترب أن خمتلف هذه األجوبة موجودة يف التقرير        
 .2015هو مستعد عن طريق النقاش لتوضيحها مع تأكيده على استمرار اجلزائر يف هذا لتحقيق أهداف األلفية لسنة  و

، كما اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان داد اجلزائر إلستقبال كل الزيارات وأهم اإلجابات كانت بالنسبة إلستع و      
 يف أقرب اآلجال. أكد بأن املصادقة عن اتفاقية اإلختفاء القسري ستكون بعد مشاورات و

ددة مالحظات متع بعد مشاورات متهيدية و كما وضح الوزير أن التقرير الوطين مت حتريره مبشاركة جهات خمتلفة و       
 .(1668)الطفل املعوق ومبشاركة اجملتمع املدين حول ما خيص املرأة و

 :التوصيات ثانيا :الخالصات و

    هي التالية  أدت إىل قبوهلا من اجلزائر و الدراسة و مت النص على تجموعة من التوصيات صدرت بعد النقاش و      
 يف:ر اخلاصة بتشجيع اجلزائ و

 احلريات األساسية )الكويت( مائدة مستديرة دولية لدراسة مسألة التداخل بني األمن و تنظيم-

ترقية احلقوق اإلقتصادية  تعريف اجلزائر بتجربتها يف تجال مكافحة اإلرهاب ومتابعة تجهودات ملكافحة الفقر و-
 ن(.)السودا 2015واإلجتماعية و الثقافية من أجل حتقيق أهداف األلفية للتنمية يف 

 اإلبقاء على مطلب عقوبة اإلعدام )ايطاليا( إختاذ تدابري حول العنف ضد األطفال و-

التعاون مع اإلجراءات  القانونية و الثقافية و زيادة اجلهود حلماية حقوق املرأة مع اإلهتمام بالعقبات اإلجتماعية و-
 طانيا( .إعالم )بري إختاذ تدابري لضمان حقوق املسجونني من دفاع و اخلاصة و

 إختاذ التدابري من أجل املصادقة على اتفاقية اإلختفاء القسري ) فرنسا(.-

 متابعة النقاش مع األديان األقلية ) البابا(.-

 الثقافية يف الصحة )كوبا( اإلجتماعية و اإلستمرار يف اجملهودات اخلاصة باحلقوق اإلقتصادية و-
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 ية )مجهورية الكونغو(.املصاحلة الوطن اإلستمرار يف عملية السلم و-

 التقدم يف طريق املصاحلة الوطنية ) األردن(-

محاية حقوق  من املقرر اخلاص حول ترقية و األخذ يف اإلعتبار املالحظات املقدمة من تجلس حقوق اإلنسان و-
على كل أشكال  من إتفاقية القضاء 2العمل على سحب التحفظ اخلاص باملادة  اإلنسان يف تجال مكافحة اإلرهاب و

 دراسة نتائج حالة الطوارئ على حقوق اإلنسان ) املكسيك(. ، إقامة شبكة لتبادل التجربة والتمييز ضد املرأة

 املصاحلة )السعودية( اإلستمرار يف إعطاء األولوية للتسامح و-

إلجراءات اخلاصة حبقوق اختاذ تدابري حلماية املسجونني ضد التعذيب و املعامالت القاسية و التعاون مع حاملي ا-
 اإلنسان ) الواليات املتحدة(.

 التعليم ) سوريا(. اإلستمرار يف اجملهودات يف ميدان الرتبية و-

 إعادة النظر يف التشريع الوطين ملنع العنف العائلي ) السويد(. إختـــاذ تدابيــــر من أجل الوقاية من التعذيب و-

 ربازيل(.تسهيل زيارات اإلجراءات اخلاصة ) ال-

 إختاذ تدابري تشريعية ضد كل أنواع اإلجتار باألطفال )سلوفانيا(-

 .(1669)مكافحة الفقر) نيجرييا( على حقوق املراءة و التأكيد على املساواة بني الرجل واملرأة و-

 فيما يتعلق هبذه التوصيات احتفظت اجلزائر ببعض املالحظات:        

قبول زيارات اإلجراءات اخلاصة وفق طابعها املناسب بينما رفضت اجلزائر بتوصيات  التمسك حبق اجلزائر يف دراسة و-
حول مسألة عدم العقاب  اخلاص مبسألة الطالق و بعض الدول فيما يتعلق بتعديل قانون األسرة خاصة بالنسبة للمرأة و

 يف إطار املصاحلة املقدمة من كندا.

إلغاء األمر اخلاص بشروط مباشرة الديانة  الديانة و حرية العقيدة و كما مل تقبل توصيات صادرة يف مسألة        
 املقدمة من بلجيكا.

                                                           
.2002يق الدوري العاملي الشامل من طرف تجلس حقوق اإلنسان املتعلق بتقرير اجلزائر لسنة تقرير فريق العمل حول التحق ( 1669( 
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من اتفاقية إلغاء أشكال التميز ضد النساء املقدم  11و 2 تقبل اجلزائر طلب سحب التحفظ اخلاص باملادة مل        
 من سلوفانيا.

بالتايل ليست مقبولة كلها من طرف  موافقة الدولة أو الدول و تبقى خمتلف التوصيات املذكورة من صالحيات و       
 يف تجموعها . فريق العمل و

حول التقرير الدوري الوطين كانت هناك مشاركة من منظمة العفو  ضمن التقارير املقدمة حول اجلزائر و لنإشارة و        
الدولية كممثلة للمجتمع املدين بصفتها منظمة غري حكومية قدمت مالحظاهتا حول تقرير اجلزائر فيما يتعلق حبقوق 

ار التحقيق فيها تعرضت لدراسة وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر يف إط ، و2002جوان  20إىل  2اإلنسان املؤرخة يف 
 الدوري العاملي املشار إليه أو ما يعرف مبراجعة اجلزائر وفق املراجعة الدولية الشاملة .

حيث رحبت املنظمة بالتوصيات اليت تقدمت هبا الدول إىل اجلزائر مبا فيها الدعوة إىل اختاذ تدابري حلماية         
 .(1670)ر اخلاص املعىن بالتعذيباملعتقلني أو املساجني من التعذيب مع التعاون مع املقر 

نظام منظمة األمم  خارج اإلطار الدويل و ضمن خمتلف التقارير املقدمة خبصوص حقوق اإلنسان يف اجلزائر و        
املتمثل يف التقرير السنوي للجنة  املتحدة جتدر اإلشارة كذلك إىل نظام التقارير املعتمد لدى اللجنة الوطنية اإلستشارية و

نوعية اجلهود اليت  نشاطها و الذي يعترب صورة لعمل اللجنة و و ،محاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر اإلستشارية لرتقية و
الذي تعرض إىل عملية تثمني حقوق اإلنسان على  ، وومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر ترقية حققت هبا تطوير و

، و مراجعة التشريعات مبا فيها قضية وطنيةاملصاحلة ال السلم و ، كميثاقمضموهنا املستوى العام من خالل النصوص و
 .(1671)إلغاء حكم اإلعدام باإلضافة إىل احلد يف التنمية

 

 

 

 

                                                           
.2002تقرير فريق العمل حول التحقيق الدوري العاملي الشامل من طرف تجلس حقوق اإلنسان املتعلق بتقرير اجلزائر لسنة  ( 1670( 

 .129الدكتورة نعيمة عميمر، املرجع السابق ، ص  (1671)
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 الخاتمـــــــــة

ى الكثري من طالع علاالائية حلقوق اإلنسان، متكنا من من خالل  هذا البحث و املتمثل يف احلماية اجلن        
 ، بل حىت مبادئها منها.أسسها تستمد قوهتا و ، وتبيان املصادر اليت تنبع منها و، مفاهيم حقوق اإلنسان

اإلسالمية أهم مصدر على  تبقى الشريعة وضعيه، در حقوق اإلنسان، من دينية واعلى الرغم من تعدد مص        
 الذي يعترب أول الوثائق و، 1712، فقبل صدور اإلعالن  العاملي حلقوق اإلنسان يف العاشر من ديسمرب سنة اإلطالق

لت كل أنواع احلقوق اليت أتت يف العهدين و تنا و ةاقب، فإن الشريعة اإلسالمية كانت سالعاملية املكرسة حلقوق اإلنسان
 الدوليني حلقوق اإلنسان فيما بعد.

 ، ان باإللزام القانوين للدوليتمتع إن العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان حيتويان على تجموعة من احلقوق املتباينة و        
، املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان لكوهنما يتسعان ليشمال  لك أهنما من أهم الوثائق الدوليةمن مث جيب أن يرتتب على ذ و

مبثابة  انمن مث فهما يعد ، ووجودة بدساتري الوكاالت املتخصصة، أو تلك املاصةاخل تفاقياتاالكافة احلقوق الواردة يف 
 معاهدات عامة شارعه.

املتمثل يف الشرعية  جيب أن ال هنمل املصدر الدويل حلقوق اإلنسان ور الديين إال أنه دفبالرغم من أمهية املص        
شاملة يف محايتها للحقوق املتصلة بإنسانية اإلنسان دون متيز ألي سبب من  و الدولية، فقد جاءت عاملية يف نطاقها،

 مبادئ الشريعة اإلسالمية. هي يف تجملها ال تتعارض مع أحكام و األسباب، و

املساواة... ،  احلق يف احلرية، و احلق يف احلياة، وكالطبيعة اآلمرة  ذات  إن هذه احلقوق اإلنسانية اهلامة جدا، و        
ائفة اهلامة من احلقوق الط االنتقاص منها يؤدي إىل وقوع سلسلة من االنتهاكات لباقي احلقوق املتعلقة بتلكيعترب 

التمييز ...، األمر الذي تطلب تدخل القانون سواء الدويل أو الوطين من أجل فرض محاية  ، كمنع التعذيب واإلنسانية
 جنائية حلقوق اإلنسان.

مصاحل أو مراكز ا ال حتمي هن، ألم أنواع احلمايات املقررة قانونا، من أهاحلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان تعترب        
، فإنه جيب احلماية اجلنائية بالفعل لنإنسانتتحقق هذه  ىتح ، وحتمي إنسانية اإلنسان يف حد ذاتهإمنا  حمددة لألفراد و

إفراط يف التجرمي أو يف العقاب  ، فالاإلجرائي على املشرع الوطين أن يلتزم بضوابط الشرعية اجلنائية بشقيها املوضوعي و
قانوين،  العقاب إال بنص التجرمي وإن توافرت هذه الضرورة فال يكون  و ،ها مصلحة جوهرية للمجتمعإال لضرورة تقتضي



418 
 

 ،األقصى ، فيكون تجاهلا فيما بني احلدين األدىن واملشرع للقاضي سلطة تقديريةإن ترك  ، ويصدر من السلطة التشريعية
 يبين على أساسه حكمه. ب التقدير الذي يأخذ به ويعلى أن يلزمه بنص صريح يتسب و

، إذا  عقاب ق باحلد من التجرمي و العقاب فقط، بل البد من جترمي وإن احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ال تتحق        
إال بذلك، مىت متت هذه احلماية وفقا للضوابط الشرعية  اكان لذلك مقتضى فبعض حقوق اإلنسان ال ميكن محايته

       أحكام محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية  املتفقة مع السياسة اجلنائية على ضوء قواعد و
 إعالن حقوق اإلنسان. و

   ذكره،  ، علىالذي جتمع التشريعات ، واملتهماإلجراءات اجلزائية براءة من أهم املبادئ اليت تقوم عليها شرعية         
يف سبيل تأكيدها أو إثبات عكسها  ، فإهنا قابلة إلثبات العكس بكافة طرق اإلثبات املشروعة وإذا كانت قرينة قانونية و

 خالل مراحل الدعوى اجلزائية.و حرياته األساسية أحاط املشرع املتهم جبملة من الضمانات اليت حتمي حقوقه 

، حرياته واجبة يف كل مراحل الدعوى اجلزائية كافة مبا فيها املرحلة السابقة للمحاكمة إن محاية حقوق اإلنسان و        
 فيها يتم مجع أدلة االهتام اليت يساق هبا املتهم إىل مرحلة احملاكمة. اليت تتخذ يف أعقاب اجلرمية وو 

كثر مراحل الدعوى اجلزائية اليت تتخذ فيها أكثر اإلجراءات مساسا هي أ ،التحريات دالالت وستإن مرحلة اإل        
املرحلة هم ، ضف إىل  ذلك فإن القائمني هبذه احلبس االحتياطي التفتيش و ففيها يتم القبض و، حقوقه حبرية الفرد و

 بعون هلا.هم ال يتمتعون بضمانات تكفل استقالهلم عن اجلهات اإلدارية اليت يت ، وضباط الشرطة القضائية

، كل وسائل اإلثبات اليت دقيقة بصفة علمية و ، فهي املرحلة اليت ميحص فيها القضاء وأما عن مرحلة احملاكمة        
لذلك فإن  ، واحملاكمة تتاح فيها الفرصة للمناقشة العلنية جلميع األفعال موضوع املتابعة و قضائيا و تهميواجه هبا امل

ر فيها يشع إمنا إنساين و ، ونسان ليست هلا طابع قانوين فحسباملرحلة حلماية حقوق اإلالضمانات املقررة يف هذه 
أن يكون إنسانا يتمتع بكل ما جيب أن يتمتع به غريه من الناس يف حدود  ، ال يعد والقاضي بأن الشخص املاثل أمامه

، مصلحة اجلماعة مامه مصلحة الفرد وانا تتساوى أ، اليت تعترب يف حد ذاهتا ميز وفق ما تقتضيه القوانني اجلزائية القانون و
 صيانتها. من حيث محاية احلقوق و

اليت جيب  هي مرحلة التنفيذ العقايب و كما أن األمر ال يتوقف هنا، بل ميتد ليشمل املرحلة الالحقة للمحاكمة و        
 فل عودة احملكوم عليه إىل اجملتمع مواطنا صاحلا.اليت تك العالجية، و التهذيبية و أن تتوافر فيها كل األساليب الفنية و
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املطالبة بصيانتها من قبل األجهزة  إن إقرار الضمانات للمتهم على صعيد التشريعات اجلزائية لكل دولة و        
        مرتكزا يف الضمانات اليت أقرهتا تلك الدول مجيعها أو غالبيتها مبحض إرادهتا  القضائية املختصة جيد له أساسا و

 مراعاهتا يف تشريعاهتا الداخلية. اتفاقيات دولية قطعت عهدا على نفسها باحرتامها و ترمجتها يف مواثيق و و

بل ال بد من وجود آليات تسهر على دولية  إن األمر ال يتوقف عند إقرار ضمانات يف نصوص قانونية داخلية و        
 تطبيق هذه الضمانات على أرض الواقع.

لقد تعددت آليات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان فظهرت يف الساحة الدولية كثري من اللجان املنوط هبا         
اللجنة  ، واالجتماعي االقتصادي وبعة للمجلس الرقابة الدولية حلماية حقوق اإلنسان من ذلك جلنة حقوق اإلنسان التا

، كلجنة حقوق اإلنسان املنبثقة من حلماية حقوق معينة أو فئات معينةكذلك ظهرت جلان خاصة  الفرعية التابعة هلا، و
تواصلت جهود اجملتمع الدويل قدما حىت أنشئت  غريها من اللجان و ، والسياسية العهد الدويل للحقوق املدنية و

 احلريات. ة الدولية اليت يعول عليها كثريا يف محاية احلقوق واحملكمة اجلنائي

الوطين وظيفة محاية حقوق قضاء لل، فإن القانون الدويل قد أوكل ذلك على مستوى التشريعات الوطنيةك        
النطاق يف  ، ملا ميتلكه من سلطات واسعةاحلريات ة احلقوق واحلارس الطبيعي حلماي له احملك األساسي وعج اإلنسان، و

يف من سلطة ا ميتلكه ملكذا  ، وت أو اهليئات احلكومية يف الدولةحماكمات األشخاص أو اجلماعا توقيع العقوبات و
اية الالزمة السلطات اليت تكفل حتقيق احلم غريها من االختصاصات و ادة القانون ويالرقابة القضائية على احرتام مبدأ س

 ك إذا توافرت له مقوماته.كل ذل در وهألي حق أو أكثر قد ي

إن تعدد آليات محاية حقوق اإلنسان كان اهلدف منه  هو توسيع دائرة احلماية ليشمل ضحايا من انتهكت         
خصائص  قد ترتب على هذا وجود آليات للحماية متيزت بأن هلا أثارا و و ،حرياهتم اإلنسانية من األفراد حقوقهم و

 كذلك يف إطار التنظيم اإلقليمي الواحد. العاملي و قانونية خمتلفة على املستوى

كان ذلك بعد  القضاء يف اجلزائر عرف مؤخرا إصالحات و إىل أنلتنظيم الوطين فتجدر اإلشارة أما عن ا        
املؤرخ يف  (02-01)على ذلك جاء القانون  األعمال اليت قامت هبا جلنة إصالح العدالة املعينة خصيصا لتلك الغاية، و

 مبجموعة من الضمانات اليت تتعلق باحملاكمة العادلة. 2001جوان  21

 نصل إىل االستنتاجات التالية: نابناء على ما تقدم ذكره فإن        
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اكتسبت  إن موضوع احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان أصبح من املوضوعات اليت هتم اجملتمع الدويل بأمجعه، و        
 ،اإلنسان الصفة العاملية السيما بعد ظهور الشرعية حلقوق اإلنسان أو القانون الدويل حلقوق اإلنسانبذلك حقوق 

على الرغم  ، وقوقمحاية هذه احلاإلعالنات اليت تكفل  املعاهدات و باإلضافة إىل صدور العديد من املواثيق الدولية و
إبراز القانون اجلنائي  تدعيم حقوق اإلنسان بكثري من الضمانات ومن ذلك كله إال أن اجملتمع الدويل ما يزال حباجة إىل 

 الدويل حلقوق اإلنسان.

، إال أن احملاكم الدولية القضائية يف محاية حقوق اإلنسان اللجان غري على الرغم من الدور الذي تؤديه األجهزة و        
ني بقواعد لخكذا احملاكم الوطنية حملاكمة امل اجلماعية، وجرائم اإلبادة  اجلرائم ضد اإلنسانية و حملاكمة تجرمي احلرب و

قيق عدالة كونية بني شعوب إىل حتي لكن ذلك كله مل يؤد ، تعد أهم أجهزة محاية حقوق اإلنسان والقانون الدستور و
مواثيق حقوق  ، نظر لتعرض القانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل كثري من املعوقات اليت تقف أمام تنفيذ التزاماتالعامل

 مصاحلها. تلبية لرغبات الدول و اإلنسان، باإلضافة إىل تطور اإلجرام الدويل حتت شعارات زائفة و

 حرياته األساسية فهي: ى هبا يف تجال محاية حقوق اإلنسان وصأما عن التوصيات اليت أو         

استكمال سياسة القانون الدويل  اإلنسان وعلى اجملتمع الدويل أن يواصل جهوده يف سبيل تعزيز ضمان حقوق  -1
، حىت الوصول إىل قانون جنائي دويل حلقوق اإلنسان يتضمن عقوبات ضد مرتكيب العقاب القائمة على أساس التجرمي و

، مصدرها قانون تضمن محاية جنائية حلقوق اإلنسانبذلك  ، وحرياته األساسية اجلرائم اليت متس حبقوق اإلنسان و
 .جنائي دويل

يت توفر ضمانات تطوير نصوصها القانونية الوطنية ال كما جيب على الدول أن تواصل جهودها يف سبيل تدعيم و  -2
 قواعده. مبادئ القانون الدويل و سها على الواقع مبا يتالئم وعكت حقوق اإلنسان و

نشر  بالتعريف حبقوق اإلنسان وشرائحه  البد أن يتزايد العمل من أجل نشر الوعي القانوين بني فئات اجملتمع و-2
اجملتمع بأن هذه احلقوق اليقرها كذلك توعية أفراد و   ،اجلامعات مفاهيمها السيما يف املدارس و مبادئها و أسسها و
 كل من أنتهك حقه أمامه احملاكم. بل حيميها كذلك وفقط، يعرتف هبا  القانون و

احلكومية اليت تقوم بنشاطات هتدف إىل نشر الوعي القانوين حبقوق غري  البد من تشجيع دور املنظمات احلكومية و -1
 الصحافة يف سبيل ذلك. العمل على تفعيل دور اإلعالم و اإلنسان و
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         العقاب، ملساومات الدول األطراف  عدم إخضاع قواعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يف تجايل التجرمي و-1
 ا يف مواجهة القوانني الداخلية.تهحصان التأكيد على مسوها و و ،القانونيةو اختالفات نظمها 

 على الدول العربية أن تطالب بتطبيق مبدأ املساواة يف اإلستفادة من احلمايات العاملية املقررة حلقوق اإلنسان.-5

، ال خيص من اهإنتهاكأن  م اإلنسانية ككل ويه يف األخري أقول بأن موضوع احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان        
سواء لنفسه  اإلنسانية ككل ، لذا البد أن يطالب كل إنسان هبذا احلق عترب انتهاكا على، بل يانتهكت حقوقه فحسب

 .أولغريه
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 قائمـــــة المراجـــــــع

 .باللغة العربية :أوال

 : الكتب -1-

 .لقرآن الكرميا -

 كتب الحديث و التفسير.  -أ-

 ،جاج ابن مسلم القشريي النيسايوري، اجلامع الصحيح، اجمللد الرابع، اجلزء الثامنني مسلم بن احلساإلمام أيب احل -1
، بدون دار الفكر بريوت، لبنان ،ماله دمه و احتقاره و خذله و حترمي ظلم املسلم وباب ، األداب الصلة و كتاب الرب و
 سنة النشر.

جاج ابن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح، اجمللد الثاين، اجلزء احلاإلمام أيب احلسني مسلم بن  -2
 ، بدون سنة النشر.، لبناندار الفكر بريوت، سلم باب حجة النيب صلى اهلل عليه و  ،كتاب احلج،الرابع

، كتاب صحيح البخاري، يرية بن بردزبه البخاري اجلعفغد بن إمساعيل بن ابراهيم ابن املاإلمام أيب عبد اهلل حمم -1
النشر سنة  ، دار الفكر للطباعة واجمللد الرابع، اجلزء الثامن ،الوضيع إقامة احلدود علي الشريف و احلدود
 م.1721/هـ1101

أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتميذي، اجلامع الصحيح،"سنن الرتميذي"، الطبعه الثانية، اجلزء األول، كتاب  -1
 . 1792اء يف درء احلدود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان سنة احلدود، باب ما ج

حممد ناصر الدين األلباين، غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل و احلرام، الطبعة الثانيه، اجلزء األول، املكتب  -1
 ه. 1105اإلسالمي، بريوت سنة 

حممد ناصر الدين األلباين، غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل و احلرام، الطبعة الثانيه، اجلزء الثاين، املكتب  -6
 ه. 1105اإلسالمي، بريوت سنة 
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اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة، سنن إبن ماجه، اجلزء األول، كتاب املقدمة، باب فضل العلماء         -7
 طلب العلم،بدون طبعه، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، بدون سنة النشر.  و احلث على

 كتب الفقة.-ب-

، ، لبناناألوىل، دار الكتب العلمية بريوت ه، الطبعحممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، باب الياء، فصل احلاء -1
 .بدون سنة النشر

حممود حممد  ، حتقيق طاهر أمحد الزاوي واألثر يف غريب احلدث و، النهاية د الدين أيب السعادات ابن األثريتج -2
 نشر.الدون سنة ب، دون طبعة، املكتبة اإلسالميةب، الطناحي

هـ/ 1111، دار صادر بريوت لبنان سنة الثالثة هلسان العرب، الطبع ،ال الدين حممد بن مكرم ابن منظورمج -1
 م.1771

 .1772سنة  ، لبنان، دار املعرفة، بريوتهطبعدون ب، مشس الدين السرخسي املبسوط -1

ن حقائق اإلمام ابن عرفة ، اهلداية الكافية الشافية لبياعبد اهلل حممد األنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة املوسوم -1
 .1772، لبنان  سنة هر املعموري، دار العرب اإلسالمي، بريوتالطا ، حتقيق حممد األحقان والوافية، الطبعة األوىل

 .النشرسنة دون ب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ،طبعهدون ب، ، القوانني الفقهيةحممد بن أمحد جزي-6

، مصر سنة هأوالد ، شركة مصطفى البايب احلليب وهاألخري ه الطبع املنهاج،هناية احملتاج، إىل شرح ، س الدين الرمليمش -7
 م.1719هـ/  1221

، ، دار إحياء الرتاث العريباألوىل هالراجح من اخلالف الطبع ، اإلنصاف يف معرفةاملرداويعالء الدين بن سليمان -8
 .1772هـ /1117لبنان سنة  ،بريوت

، دار املعرفة، هدون طبعب ،هلل دراز، حتقيق عبد ا، املوافقات يف أصول الشريعةطيبأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشا -9
 دون سنة نشر.ب، لبنان بريوت

 .1779الطبعه األوىل، دار القلم، دمشق، سوريا سنة  ،مصطفى أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام، اجلزء الثالث -11



424 
 

، دار الكتب العلمية ، بريوت  هدون طبعبى ، املصباح املنري ، اجلزء األول ، ر محد بن حممد بن علي الفيومي املقأ -11
 .1792لبنان سنة 

 .2010القاهرة، مصر سنة  ،دار الفكر العريب، الطبعه األوىلالذمة،  ، احلق وعلي اخلفيف -12

لفية القاهرة  مصر، ، املطبعة السر، بدون طبعهيعقوب ابراهيم بن موسى أبو يوسف، اخلراج، حتقيق أمحد شاك -11
 .هـ 1222سنة 

املوسومة ، بقواعد األحكام يف الفقيه شيخ اإلسالم عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ، القواعد الكربى  -11
 .2000األوىل ، دار القلم ، دمشق ، سنة  هح األنام ، اجلزء الثاين ، الطبعإصال

 .كتب القانون-ج-

ىل، مكتبة الشروق، األو  هالتطبيق، الطبع ، بني النظرية وحسن الرشيدي، حقوق اإلنسان يف اإلسالمالدكتور أمحد  -1
 .2002، جامعة القاهرة

سنة  القاهرة، الشروق،دار  الثانية،ه الطبع احلريات، واحلماية الدستورية للحقوق  سرور،الدكتور أمحد فتحي  -2
2000. 

، القاهرة سنة سيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، الو الدكتور أمحد فتحي سرور -1
1771. 

سنة  القاهرة، للطباعة،دار اجملد  ،بدون طبعه اإلنسان،أمحد جاد منصور، احلماية القضائية حلقوق  الدكتور -1
1799. 

 .1775، سنة منشأة املعارف القاهرة ، بدون طبعة،التماس إعادة النظر ، الطعن باإلستئناف وكتور أنور طلبةالد  -1

النشر و التوزيع ،  ، دار هومة للطباعة واألولية، الطبعة الثانيةناء التحريات أثأمحد غازي، ضمانات املشتبه فيه  -6
 . 2011اجلزائر  سنة 

دار النهضة  ،بدون طبعه،، النظرية العامة للقبض على األشخاص يف قانون اإلجراءات اجلنائيةإبراهيم حممد إبراهيم-7
 .2000القاهرة سنة  ،العربية
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، مصر ، املكتبة القانونية، القاهرةنيةالثا ه، الطبعمأمور الضبط القضائيالدكتور إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات  -8
  1779سنة 

، جامعة نايف للعلوم ة الدولية يف محاية حقوق اإلنسانبندر بن تركي بن احلميدي العتييب ، دور احملكمة اجلنائي -9
 .2002الرياض ، سنة  ،األمنية

حرياته األساسية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية ، الطبعة  اإلنسان والدكتور جابر ابراهيم الراوي ، حقوق  -11 
 .1777األوىل ، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ، سنة 

دار املطبوعات طبعه،  بدون ،احملاكمةضمانات املتهم قبل وبعد  الدكتور حسني احملمدي بوادي حقوق اإلنسان و -11
 .2002سنة  ة،العربيمجهورية مصر  اجلامعية،

، الدار العلمية الدولية جراءات اجلزائية ، الطبعة األوىل، اإلصدار األولالدكتور حسن يوسف مقابلة الشرعية يف اإل -12
 .2002، سنة عمان، األردن، التوزيع ع، ودار الثقافة للنشر وللنشر و التوزي

 .2000، اإلسكندرية سنةدار املطبوعات اجلامعية احلريات العامة، ألحزاب السياسية و، االدكتور حسن البدراوي -11

، ، خالل مرحلة التحقيق اإلبتدائي، اجلزء األولمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية، ضالدكتور حسن بشبت خوين -11
 .1772التوزيع ، عمان ، األردن  سنة  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والطبعة األوىل

، دار ، بدون طبعهاملتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف قانون اإلجراءات اجلنائية، ضمانات حسن خليفة كلندر -11
 . 2002النهضة العربية القاهرة سنة 

، عمان  سنة ، دار الثقافة، بدون طبعهجلزائية األردين، شرح قانون أصول احملاكمات االدكتور حسن جوخدار -16
1772. 

 املعارف، اإلسكندريةمنشأة  األوىل، هدراسة مقارنة الطبع عادلة،م يف حماكمة محاية حق املته بكار،الدكتور حامت  -17
 . 1772سنة مصر 

ما  ، سلطة الشرطة القضائية يف القبض على األشخاص بدون إذن من جهة قضائية وعالدكتور حسن حممد ربي -18
 .1775، القاهرة  مصر ، سنة بدون دار النثر بدون طبعه، ،يشتبه به من إجراءات
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منشأة املعارف، ، هطبعدون ب، ئية حلقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، احلماية اجلناالدكتور خريي أمحد الكباش -19
 .2002 مصر سنة ،باإلسكندرية

احلريات األساسية  دورها يف محاية احلقوق و اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان و اللطيف،الدكتور خري الدين عبد  -21
 .1771سنة  مصر للكتاب،اهليئة املصرية العامة  األوىل، هالطبع اجلامعات، ولألفراد 

دار الكتب  همطبعبدون طبعه،  األول،اجلزء  النشر، وجرائم الصحافة  حرية الرأي و ،الدكتور رياض مشس -21
 .1719سنة  القاهرة املصرية،

 .1799دار الفكر العريب ، القاهرة سنة  بدون طبعه،الدكتور سلميان الطماوي النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، -22

 احلقوقية،منشورات احلليب  األوىل، هالطبع الدستورية،ضماناته  حقوق اإلنسان و اخلطيب،الدكتور سعدي حممد  -21
 .2009سنة  لبنان، بريوت،

، تجمد املؤسسة الثانية هالفقه، الطبع القضاء و ئية يف التشريع وأصول اإلجراءات اجلزا ،الدكتور سليمان عبد املنعم -21
 . 1777، بريوت  سنة التوزيع النشر و امعية للدراسات واجل

دار النهضة  طبعه، بدون ،املقارن والنظرية العامة يف التفتيش يف القانون املصري  احلسيين،الدكتور سامي حسين  -21
 .1792القاهرة ، سنة  العربية،

بدون  ،القوانني احلديثة ، حبث مقارن يف الشريعة اإلسالمية وأركان حقوق اإلنسانحي احملمصاين، بالدكتور ص -26
 . 1797، لبنان  سنة ، دار العلم للماليني، بريوتطبعه

البحوث  ، مركز الدراسات واألوىل هحقوق اإلنسان يف اإلسالم، الطبع الغامدي،الدكتور عبد اللطيف سعد  -27
 .2000الرياض سنة 

دون ب، النظام السياسي يف اإلسالم، دراسة مقارنة لفكر و، احلريات العامة يف اعبد احلكيم حسن العيليالدكتور  -28
 . 1722، دار الفكر العريب للطبع و النشر الكويت  سنة هطبع

دار  ،طبعهبدون   ،اجلزء األول الوضعي،األستاذ عبد القادر عوده، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون  -29
 .1799سنة  ، القاهرةالعريب للطبع و النشر الرتاث
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، جامعة نايف العربية ة حلق اإلنسان يف التعليم يف اململكة العربية السعوديةنظامي، احلماية العبده حممد عبده جنمي -11
 . 2010، الرياض، السعودية سنة ، دراسة مقارنةللعلوم األمنية

   ، دار هومة للطباعة ، بدون طبعه، شرح قانون اإلجراءات اجلزائرية ، التحري والتحقيق الدكتور عبد اهلل أوهابية -11
 . 2002التوزيع اجلزائر سنة  النشر و و

، الطبعة اجلزء األول، أصول اإلجراءات اجلنائية يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ، الدكتور عبد األمري العكيلي -12
 .1799، سنة د ، العراقالثانية، مطبعة جامعة بغدا

، ، مطبعة القاهرةه ظل التنظيم اإلقليمي، بدون طبعاإلنسان يف ، محاية حقوقالدكتور عزت سعد السيد الربعي -11
 . 1725القاهرة سنة 

، عات اجلامعيةدار املطبو  بدون طبعه، ،امة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املبادئ العالدكتور عوض حممد عوض -11
 .1777، سنة اإلسكندرية، مصر

يرية الكتب و املطبوعات مد حلب،منشورات جامعة  بدون طبعه، اإلداري،مبادئ القانون  طلبة،الدكتور عبد اهلل  -11
 .1775 حلب سنة، اجلامعية

لبنان  بريوت، احلقوقية،منشورات احلليب  ،األوىل هالطبع اجلنائي،علي عبد القادر القهوجي، القانون الدويل الدكتور  -16
 .2001 سنة

 احلقوقية،، منشورات احلليب ، بدون طبعهشرح أصول احملاكمات اجلزائية القهوجي،الدكتور علي عبد القادر  -17
 .2002سنة  بريوت،

، دار النهضة العربية بدون طبعه،الرقابة القضائية ، ، السلطة التقديرية لنإدارة وعبد الوهاب الربزجني الدكتور عصام -18
 . 1791 سنة القاهرة

مصر سنة  للكتاب، القاهرة،اهليئة املصرية العامة  بدون طبعه، حدوده، الضبط اإلداري و اخلرب،الدكتور عادل أبو  -19
1771. 

سنة ، مصر ، منشأة املعارف باإلسكندرية، بدون طبعه، القانون اإلداريعبد اهلل الدكتور عبد الغين بسيوين -11
1771 . 
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 ،األوىل منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعةأثناء احملاكمة انات املتهم قبل وعبد الستار الكبيسي ضمالدكتور  -11
 . 2012سنة  بريوت

 .1729الدكتور عبد الوهاب حومد، أصول احملاكمات اجلزائية ، الطبعة الرابعة ، املطبعة اجلديدة ، دمشق ، سنة  -12

اإلجراءات اجلزائية الكوييت، الطبعه الرابعه، مطبوعات جامعة الكويت،  الوسيط يف الدكتور عبد الوهاب حومد، -11
 . 1727الكويت سنة 

ائي، الطبعة الثانية، دار النهضة م يف مرحلة التحقيق اإلبتدته، املركز القانوين للماهلاليل الدكتور عبد اهلل أمحد -11
 دون سنة النشر.ب، القاهرة ، العربية

منشأة املعارف بدون طبعه،  مقارنة،دراسة  الفردية،عبد احلكيم دنون الغزال احلماية اجلنائية للحريات  الدكتور -11
 .2009مصر سنة  باإلسكندرية،

الدكتور عبد احلميد الشواريب ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي ، الطبعة األوىل ، منشأة املعارف  -16
 . 1772سنة  مصراإلسكندرية ،

وىل، منشأة املعارف ، التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه ، الطبعة األالدكتور عبد احلميد الشواريب -17
 . 1722، سنة باإلسكندرية

 اجلزائر، اجلامعية،ديوان املطبوعات  الرابعة،الطبعة  الشعوب،حقوق  حقوق اإلنسان و اهلل،الدكتور عمر سعد  -18
 .2009سنة 

ة نيدار اجلامعة اليم ،، بدون طبعهحقوق اإلنسان ، حماضرات يف املنظمات الدولية ومكرد العواضيالدكتور علي  -19
 .1775اء سنة نعص

شركة البهاء للربتجيات والكمبيوتر والنشر  طبعه، بدون ،اإلنسانوعة حقوق سالدكتور عبد الفتاح مراد، مو  -11
 دون سنة النشر. مصر، اإلسكندرية، اإللكرتوين،

اجلديدة للنشر ، دار اجلامعة بعة األوىلط، الوبية اجلديدة حلقوق اإلنسانالدكتور عبد اهلل اهلواري ، احملكمة األور  -11
 . 2007سنة  اإلسكندرية ، مصر 
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 اجلزائر، اجلامعية،ديوان املطبوعات  طبعه، بدون ،اجلنائيعبد اهلل سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل  -12
 .1772سنة 

ية يف طرياته ودور شرعية اإلجراءات الشر ، حقوق اإلنسان و حالدباس وعلي عليان حممد أبو زيد علي حممد صاحل -11
 . 2005، األردن سنة التوزيع، عمان ر الثقافة للنشر و، دادون طبعةب، تعزيزها

 .1791مصر سنة  النهضة،، دار طبعه، بدون إلنسان يف مرحلة التنفيذ العقايبالدكتور غنام حممد غنام، حقوق ا -11

سنة عمان  األردن، بدون طبعه، بدون دار النشر، اإلنسان،القانون الدويل حلقوق  اجلندي،الدكتور غسان هشام  -11
1727. 

، الطبعة لاملقارن، اجلزء األو  ، حماضرات يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين والدكتور فاروق الكيالين -16
 . 1721، مطبعة النهضة العربية القاهرة سنة األوىل

، دار حامد، عمان األردن  سنة حقوق اإلنسان و حرياته األساسية، الطبعة األوىل ،الدكتور فيصل الشنطاوي-17
1722 . 

، دار حامد للنشر، عمان بدون طبعه،،القانون الدويل اإلنساين ، حقوق اإلنسان ولشنطاويالدكتور فيصل ا -18
 .1777نة األردن س

، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، بدون طبعه، مطبعة جامعة القاهرة و املكتب اجلامعي، الدكتورة فوزية عبد الستار-19
 . 1721القاهرة، مصر سنة 

 التوزيع،مكتبة دار الثقافة للنشر و  الثانية،الطبعة  والعقاب،الوجيز يف علم اإلجرام  جنم،الدكتور حممد صبحي  -61
 .1771 سنةعمان 

اجلزائر سنة  ،املؤسسة الوطنية للكتاب طبعة،دون ب عام،الوجيز يف نظرية احلق بوجه  حسني،الدكتور حممد -61
1725. 

، دار الفكر اجلامعي ، الطبعة األوىللى أسرار املهنة، احلماية اجلنائية إللتزام احملامي باحملافظة عحممد صاحل العديل-62
 . 2002، مصر  سنة اإلسكندرية
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الشريعة  احلماية القانونية حلقوق اإلنسان يف ضوء أحكام القانون الدويل و املعمري،الدكتور مدهش عبد اهلل  -61
 .2009سنة  مصر اإلسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث  طبعة،بدون  مقارنة،دراسة  اإلسالمية،

، طرابلس لبنان سنة األوىل، جروس بريس هالطبعحقوق اإلنسان،  ومد سعيد تجدوب ،احلريات العامة الدكتور حم -61
1721. 

، دار وائل األوىل هحقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية، دراسة مقارنة، الطبعة ، ضمانات نالدكتور حممد الطراو  -61
 . 2002، األردن سنة التوزيع ، عمان للنشر و

، بريوت ت ، الدار العربية للموسوعا، بدون طبعهالدكتور حممد عوده اجلبور، اإلختصاص القضائي ملأمور الضبط -66
 . 1721سنة 

انية، ذات الث هاإلستدالل، الطبع ، إختصاص رجال الضبط القضائي يف التحري والدكتور حممد عياد احلليب-67
 دون سنة للنشر.ب، الكويت ، السالسل

دراسات مكافحة اجلرمية  مركز حبوث و طبعه، بدون ،األشخاصعلى  حسين، القبض الدكتور حممود جنيب -68
 .1771 القاهرة سنة اجملرمني،ومعاملة 

، مطبعة جامعة النهضة العربية ، دارةالثاني هالدكتور حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبع -69
 . 1722القاهرة والكتاب اجلامعي ، القاهرة سنة 

 بدون طبعه، التفتيش، واإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارن " الضبط  حممود،الدكتور حممود مصطفى  -71
 .1792القاهرة سنة  اجلامعي،الكتاب  مطبعة جامعة القاهرة و

سنة  للقاهرة ،، دار النهضة العربيةالعاشرة ه، الطبعصطفى حممود، شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةالدكتور حممود م -71
1790 . 

، القاهرة سنة ، دار النهضة العربيةه، بدون طبعقواعد العامة لنإجراءات اجلنائية، شرح الالدكتور مهدي الرؤوف-72
2002. 

محاية حقوق اإلنسان، اجمللد الثاين الطبعة  نائي الدويل و، التجرمي يف القانون اجلالدكتور حممد الشريف بسيوين -71
 . 1727سنة  بريوت ،األوىل، دار العلم للماليني
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مركز القاهرة  طبعه، بدون ،اإلقليميضمانات حقوق اإلنسان على املستوى  الغفار،الدكتور مصطفى عبد  -71
 .1725مطبعة القاهرة، القاهرة سنة  ،نلدراسات حقوق اإلنسا

بريوت ، سنة فل ، نو زائية ، الطبعة األوىل ، مؤسسة ، حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلالدكتور مصطفى العوجي -71
1727. 

 . 1721مصر سنة  اإلسكندرية،، ، بدون طبعهدار املطبوعات الدويل،أحكام القانون  الضاوي،الدكتور منصور  -76

 هو القانون الدستوري، األنظمة الكربى، ترمجة جورج سعد، الطبع، املؤسسات السياسية موريس دي خارجية -77
 . 1772النشر و التوزيع سنة  ، املؤسسة اجلامعية للدراسات واألوىل

     ، مركز املعلومات الثانية ه، الطبعحلماية اإلجتماعية حلقوق اإلنسان، دراسات يف اينيداالدكتور حممد أمني امل -78
 . 2012التأهيل حلقوق اإلنسان اجلمهورية اليمينة سنة  و

 .1772سنة  العربية ، القاهرةدار النهضة بدون طبعه، ، دكتور مصطفى كرية ، النقض املدينال -79

مؤسسة رسالن  ، دار واألوىل هاآلليات الدولية، الطبع، حقوق اإلنسان ، القواعد و الدكتور نعمان عطا اهلل العييت -81
 .2009النشر و التوزيع ، سوريا ، دمشق ، سنة  للطباعة و

سنة  اإلسكندرية للنشر،دار اجلامعة اجلديد  طبعه، بدون ،بالنقضالوسيط يف الطعن  عمر،الدكتور نبيل إمساعيل  -81
2001. 

، التشريع الوطىن ا للقانون الدويل ومحايتها وفق ضمانات حقوق اإلنسان و الدين،الدكتور نبيل عبد الرمحن نصر  -82
 . 2007، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية ، مصر سنة  بدون طبعه

، ، بدون طبعهالتوزيع النشر و ، دار هومة للطباعة وية الدولية، اجلزء األول، احملكمة اجلنائنصر الدين بومساحة -81
 . 2002 سنة اجلزائر 

 .سنة النشر، بدون دار الكتاب احلديث بدون طبعه، ،عميمر، الوايف يف حقوق اإلنسان الدكتورة نعيمة -81

دار النهضة العربية  طبعه، بدون ،اإلنسانآليات احلماية الدولية حلقوق  خليل،الدكتور نبيل مصطفى إبراهيم  -81
 .2005سنة  مصر القاهرة،
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املكتب  طبعة،دون ب الدولية، وطرق محايتها يف القوانني احمللية  أنواعها و اإلنسانحقوق  القانون،خنبة من أساتذة  -86
 .2002 مصر سنة اإلسكندرية،، العريب احلديث

، مطبعة دحلب، اجلزائر  سنة دون طبعةب، موجز املدخل للقانون ورة هجرية دنوين بن الشيخ احلسني،الدكت -87
1772. 

سنة  مصر املنصورة، العربية،دار النهضة بدون طبعه،  اإلنسان،امليثاق العريب حلقوق  عالم،الدكتور وائل أمحد  -88
2005. 

   ، مركز الدراساتاألوىل هات الضبط، دراسة مقارنة، الطبع، حقوق اإلنسان يف مواجهة سلطياسر حسن كلزي -89
 .2009هـ / 1122البحوث جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض السعودية ، سنة  و

 : الرسائل العلمية األطروحات و -2-

أمحد بطاطاس " الوقاية على حقوق اإلنسان يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية " مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  -1
 . 2002/2002فرع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، السنة اجلامعية القانون 

هيئة التحقيق واإلدعاء العام يف تجال  أمحد بن علي بن ناجي البشري ، ضوابط العالقة بني الشرطة القضائية و -2
، حتت غشراف الدكتور عباس أبو صص قيادة أمينةمذكرة ما جستري ختالتحقيق اجلنائي يف النظام اإلجرائي السعودي ، 

 . 2002شاشة جامعة نايف العربية للعلوم األمينة ، الرياض ، سنة 

خياطي خمتار ، دور القضاء اجلنائي الدويل يف محاية حقوق اإلنسان ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة  -1
السياسية " فرع القانون الدويل العام ، حتت إشراف الدكتور حلفان كرمي ، جامعة الدكتوراه " القانون األساسي والعلوم 

 .2011/2012مولود معمري ، تيزي وزو ، السنة اجلامعية 

، " السلطات اإلستثنائية ملأموري الضبط القضائي يف قانون اإلجراءات اجلنائية التجرييب " صاحل راشد فهد الدوسري -1
، جامعة نايف العربية ت إشراف الدكتور حممد السيد عرفة، حتجستري ختصص العدالة اجلنائيةة مادراسة مقارنة رسال

 . 2002للعلوم األمينة، الرياض ، سنة 

محاية حقوق اإلنسان ، رسالة ماجستري ،  ، اللجنة اإلستشارية لرتقية و" ترفيه ومحاية اإلنسان باجلزائر، عريب عزرة -1
 . 2001 /2005اجلامعية جامعة اجلزائر ، السنة 
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، رسالة ، دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة عبد اهلل بن راشد بن حممد التميمي ، احلماية املدنية واجلنائية للحيازة -6
، اضيقسم العدالة اجلنائية ، الر  ماجستري ، حتت إشراف الدكتور علي حممد جسني محاد ، جامعة نايف للعلوم األممية ،

 .2005سنة 

بن مفرج بن هادي القحطاين " اإلعرتاف يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي وأثره يف تكوين قناعة القاضي يف نظام  علي -7
اإلجراءات اجلزائية السعودي ، دراسة وصفية تأصيلية " مذكرة ماجستري يف العدالة اجلنائية ، حتت إشراف الدكتور فؤاد 

 . 2011منية ، الرياض ، سنة عبد املنعم أمحد ، جامعة نايف العربية للعلوم األ

مربوك ليندة " ضمانات املتهم يف مرحلة احملاكمة " على ضوء قانون اإلجراءات اجلزائري ، رسالة ماجستري يف  -8
 .2001/2009القانون ، حتت إشراف الدكتور عبد اهلل أوهابية ،جامعة اجلزائر ، السنة اجلامعية 

، حتت إشراف األستاذ نواصر العايش ،مذكرة ماجستري قاضي التحقيق،طرف ، إستجواب املتهم من مسوس رشيدة -9
 . 2005/2001جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، السنة اجلامعية 

نادية خلفة ، أطروحة دكتوراه ، آليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية ، حتت إشراف األستاذة  -11
 .2010 /2007، السنة اجلامعية ة احلقوق، قسم العلوم القانونيةكلي–، باتنة  شادية رحاب ، جامعة احلاج خلضر

، دراسة تأصيلية القانون هم الرباءة بني الشريعة ويوسف بن ابراهيم احلصني ، رسالة ماجستري " مبدأ األصل يف املت -11
، ختصص التشريع العليا ،قسم العدالة اجلنائيةات تطبيقية مقارنة " جامعة نايف العربية للعلوم األمينية ، كلية الدراس

 .2009،سنة الدكتور، فؤاد عبد املنعم أمحد اجلنائي اإلسالمي ، حتت إشراف

شين فؤاد،" اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و تأثريها على اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان و امليثاق اإلفريقي  -12
جامعة وهران، كلية  ة مقارنة، مذكرة ماجستري، حتت إشراف األستاذة بولنوار مليكة،حلقوق اإلنسان و الشعوب" دراس

 . 2002/2002احلقوق، السنة اجلامعية 

 المداخـــالت: -1-

، احلماية القانونية من التعذيب يف ظل ردابةغعبد النيب مصطفى من جامعة  ، وداخلة األستاذيني شعاشعية خلضرم-1
 اجلزائري.التشريع اجلنائي 



434 
 

، املقدمة يف ندوة علمية وق اإلنسان يف املصادر األساسية"امدي " حقغلة الدكتور عبد اللطيف بن سعد المداخ -2
، أكادميية نايف العربية للعلوم ، الطبعة األوىل، اجلزء األولالقانون الوضعي ة وحول حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمي

 . 2001األمينية ، الرياض سنة 

، " حقوق اإلنسان يف عصر النبوة" املقدمة يف ندوة علمية حول حقوق اإلنسان مداخلة الدكتور حممد أمحد الصاحل -1
، الرياض ية نايف العربية للعلوم األمينية، أكادمياألوىل هون الوضعي ، اجلزء األول ، الطبعالقان بني الشريعة اإلسالمية و

 . 2001سنة 

لشريف " حقوق اإلنسان يف صحيفة املدينة " املقدمة يف ندوة علمية حول حقوق اإلنسان مداخلة الدكتور كامل ا -1
، الرياض  سنة ية نايف العربية للعلوم األمينية، أكادميضعي اجلزء األول، الطبعة األوىلالقانون الو  بني الشريعة اإلسالمية و

2001 . 

، تجلس األساسية يف تجال الفرانكوفونية احلريات كلمة ألقيت يف اجللسة اإلفتتاحية ملؤمتر قاضي اإلدارة واحلقوق و  -1
 . 1799ديسمرب  12الدولة ، القاهرة يف 

 احلقوق،" الرقابة على دستورية القوانني " ألقيت يف املؤمتر العلمي األول لكلية  حممد،مداخلة الدكتور أمني عثمان  -6
 .1772مارس  20جامعة حلوان 

سيادة الدولة " ألقيت  مداخلة الدكتور حممد أكرب العينني " دور الرقابة على دستورية القوانني يف دعم الدميقراطية و -7
 .1772مارس  20 حلوان،جامعة  احلقوق،يف املؤمتر العلمي األوىل لكلية 

آذار 27عة بريوت العربية يف الدكتور وحيد رأفت " القانون الدويل وحقوق اإلنسان" ألقاها يف جام مداخلة -8
 .1799لعام  ،22العدد  الدويل،، منشورة يف اجمللة املصرية للقانون 1791

 :العلمية المجــــالتو  المقـــاالت -1-

الشخصية يف اخلصومة اجلنائية" تجلة مصر املعاصرة العدد الدكتور أمحد فتحي سرور " الضمانات الدستورية للحرية  -1
 .1792، أفريل سنة  212

الطبعة األوىل  ،17العدد  اإلنسان،" سيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية حلقوق  اسل،باسل يوسف بالدكتور  -2
 .2001اإلمارات سنة  اإلسرتاتيجية،البحوث  تجلة صادرة عن مركز اإلمارات للدراسات و
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سنة  01حسني فرجية ، اجمللس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانني ، تجلة الفكر ، جامعة بشكرة ، العدد  -1
2007.  

" حنــو عدالة جزائية يف سوريا" مقال منشور يف كتاب مسات تنظيم العدالة اجلنائية يف الدولة  ،لدكتور رياض اخلاينا -1
 .1791العربية من منشورات املنظمة الدولية العربية للدفاع اإلجتماعي ، بغداد سنة 

ثاق العريب حلقوق اإلنسان إسهام املي"الدكتور سامية بوروبة  أستاذة بكلية احلقوق وباملدرسة العليا للقضاء اجلزائر،  -1
يف تكوين قانون حقوق إنسان إقليمي"مقال منشور يف تجلة اجلنان حلقوق اإلنسان ، تجلة علمية حمكمة نصف سنوية 

، العربية ، جامعة اجلنان ، طرابلسملف العدد ، حقوق اإلنسان يف الدول  02صادرة عن قسم حقوق اإلنسان ، العدد 
 .2012لبنان ، حزيران 

، ضمانات حقوق اإلنسان يف القانون الدويل العام ،تجلة العلوم القانونية واإلقتصادية لدكتور عبد العزيز سرحانا -6
 .1721،جامعة عني الشمس ، سنة 

، كلية احلقوق و العلوم تجلة املنتــدى القانوين واقع حقوق اإلنسان يف قانون العقوبات اجلزائري، ،عبد احلليم مشري -7
 . 2002جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد اخلامس، سنة السياسية، 

ر ، اجلزائ، العدد السادسمحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر، تجلة الفكر الربملاين و لزهاري بوزيد، الربملان وعملية ترقية -8
 .2001سنة 

 .2011سنة  املتحدة،طبع يف اململكة  الدولية،مطبوعات منظمة العفو  الثانية،الطبعة  العادلة،دليل احملاكمة  -9

، مقال منشور يف منشورات املنظمة العربية للرتبية و القانون اجلنائي " حقوق اإلنسان و، "للدكتور حسني مجيــل -11
 .2010جامعة الدول العربية، معهد البحوث و الدراسات العربية، سنة  العلوم،الثقافة و 
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