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  ١٠٤..........................................................الصكوك القانونية ذات الصلة
  ١٠٥..........................................................................مقدمة  .١
دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في تعزيز سيادة القانون بما في ذلـك               .٢

  ١٠٥.........................................................اإلنسان معايير حقـوق 

  ١٠٦............................واجه استقالل ونزاهة المهن القانونية  التحديات التي ت  .٣
  ١٠٧.................................القانون الدولي واستقالل ونزاهة الهيئة القضائية    .٤

  ١٠٧........................................................القانون الدولي المطبق  ١-٤  
  ١٠٨.........................١٩٨٥مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية،    ٢-٤  
  ١٠٨........................الروابط والفروق األساسية: مفاهيم االستقالل والنزاهة  ٣-٤  
  ١٠٩....................................................ستقالل المؤسسي مفهوم اال  ٤-٤  

  ١١٠.......................................االستقالل بالنسبة للمسائل اإلدارية  ١-٤-٤  
  ١١٠.........................................االستقالل بالنسبة للمسائل المالية  ٢-٤-٤  
  ١١٠..................................االستقالل بالنسبة لعملية اتخاذ القرارات  ٣-٤-٤  
  ١١١.......................الوالية على القضايا الداخلة في نطاق االختصاص   ٤-٤-٤  



  وياتالمحت

  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ‘٨’

 اإلجـراءات القانونيـة المنصـفة       الحق والواجب المتمثالن في كفالـة       ٥-٤-٤  
  ١١١.................................................األحكام المسببة وإصدار

  ١١٢.....................................................مفهوم االستقالل الفردي  ٥-٤  
  ١١٢............................................................تعيين القضاة  ١-٥-٤  
  ١١٦..........................................................األمن الوظيفي  ٢-٥-٤  
  ١١٧.............................................................المالياألمن   ٣-٥-٤  
  ١١٨..................................................................الترقية  ٤-٥-٤  
  ١١٨................................................................المساءلة  ٥-٥-٤  
  ١٢١..........................................حرية التعبير وتكوين الجمعيات  ٦-٥-٤  
  ١٢١........................................................التثقيفالتدريب و  ٧-٥-٤  
حق وواجب تأمين سير اإلجراءات القضائية بعدالة وإصدار قـرارات            ٨-٥-٤  

  ١٢٢...................................................................مسببة
  ١٢٣...............................................................مفهوم النزاهة  ٦-٤  
  ١٢٧....................................المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الخاصة  ٧-٤  

  ١٣٤.......................................القانون الدولي واستقالل المدعين العامين  .٥
  ١٣٤........................١٩٩٠المبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين،   ١-٥  
  ١٣٤............................................................المؤهالت المهنية  ٢-٥  
  ١٣٥......................................مركز المدعين العامين وشروط خدمتهم  ٣-٥  
  ١٣٥..............................................حرية التعبير وتكوين الجمعيات  ٤-٥  
  ١٣٥.............................دور أعضاء النيابة العامة في اإلجراءات الجنائية  ٥-٥  
  ١٣٦......................................................بدائل المالحقة القانونية  ٦-٥  
  ١٣٦.....................................................................المساءلة  ٧-٥  

  ١٣٧..............................................نالقانون الدولي واستقالل المحامي  .٦
  ١٣٧.......................................................القانون الدولي الساري  ١-٦  
  ١٣٨......................................................الواجبات والمسؤوليات  ٢-٦  
  ١٣٨.............................................ضمانات ألداء المحامين لمهامهم  ٣-٦  
  ١٣٩................................................المحامون والحريات األساسية  ٤-٦  

  ١٤٠...............................الرخصة التنفيذية لممارسة المهنة القانونية  ١-٤-٦  
  ١٤١.................................................الحق في التجمع السلمي   ٢-٤-٦  
  ١٤١.........................................جمعياتالحق في حرية تكوين ال   ٣-٤-٦  
  ١٤٢...................................................الحق في حرية التعبير   ٤-٤-٦  

  ١٤٣.............................................مدونات للسلوك المهني للمحامين  ٥-٦  
  ١٤٤...............................................................مالحظات ختامية    .٧

 الفصل الخامس 
١٤٥. . . حقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداري

  ١٤٥......................................................................األهداف المتوخاة
  ١٤٥..................................................................................أسئلة



  المحتويات

  ‘٩’  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ١٤٦..........................................................الصكوك القانونية ذات الصلة
  ١٤٧..........................................................................مقدمة  .١
  ١٤٧..................مشكلة مستديمة :  حاالت االعتقال واالحتجاز بدون سبب معقول       .٢
ميدان انطباق الحماية القانونية التـي      : الحق في الحرية واألمان على الشخص       .٣

  ١٤٨...........................................................تطبق في هذا المجال  
  ١٤٨.......................جميع الدول ملزمة بالقانون: المسؤولية القانونية العالمية  ١-٣  
  ١٤٨............مسؤولية الدولة في أن تتخذ إجراءات:  الشخصمفهوم األمان على  ٢-٣  

  ١٤٩.........................................حاالت االعتقال واالحتجاز المشروعين      .٤
  ١٤٩...........................................................النصوص القانونية  ١-٤  
  ١٥٠...........................................معناهما: مفهوما الشرعية والتعسف  ٢-٤  

  ١٥٥.....حاالت االعتقال واالختطاف واالختفاء غير الطوعي التي ال يسلم بها  ١-٢-٤  
  ١٥٧..........................................................االحتجاز بعد اإلدانة  ٣-٤  
االعتقال واالحتجاز بسبب عدم االمتثال ألمر شرعي صادر عن محكمـة أو             ٤-٤  

  ١٥٨...........................تأمين الوفاء بأي التزام ينص عليه القانون بغيــة
  ١٥٨..............................االعتقال بناء على شبهة معقولة باقتراف جريمة  ٥-٤  

  ١٥٨........................................................"المعقولية"معنى   ١-٥-٤  
  ١٥٩..................................................االحتجاز قصد منع الهروب  ٦-٤  
  ١٦٠............................................................دارياالحتجاز اإل  ٧-٤  

  ١٦١...........................الحرمان من الحرية لغرض اإلشراف التربوي  ١-٧-٤  
  ١٦١..............................الحرمان من الحرية ألسباب الصحة العقلية  ٢-٧-٤  
الحرمان من الحرية الذي يتعرض له ملتمسـو اللجـوء والـذي يـتم                ٣-٧-٤  

  ١٦٣................................................اإلبعاد والتسليم ألغراض
  ١٦٤.........من العاماالحتجاز االحتياطي واالحتجاز بدواعي الحفاظ على األ   ٤-٧-٤  

حق الشخص في أن يبلغ سريعا بأسباب اعتقاله واحتجازه وبأية تهمة توجـه               ٨-٤  
  ١٦٥..........................................................................إليه

  ١٦٨..........الحق في المثول بسرعة أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين القضائيين  ٩-٤  
  ١٧٢........................................الجهاز المشروع التخاذ القرارات  ١-٩-٤  

يفـرج عنـه لحـين      حق الشخص في أن يحاكم في غضون مهلة معقولـة أو              .٥
  ١٧٣.......................................................................المحاكمة 

  ١٧٤........................................................"المدة المعقولة"مفهوم   ١-٥  
  ١٧٧.........................ضمانات الحضور للمحاكمة: بدائل الحجز االحتياطي  ٢-٥  

الحق في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل بسرعة أو بدون إبطاء فـي قانونيـة                 .٦
  ١٧٩........................................................................االعتقال

  ١٨٠.............................اإلجراءات القانونية التي تضمن التقيد بهذا الشرط  ١-٦  
  ١٨٧................................................"دون تأخير"و" سريعاً"مفهوما   ٢-٦  

  ١٨٩..........................الحق في االتصال بمحام والحصول منه على مساعدته           .٧
  ١٩٠....الحق في الحصول على تعويض في حالة عدم مشروعية الحرمان من الحرية           .٨
  ١٩١...............................................................الحبس االنفرادي   .٩



  وياتالمحت

  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ‘١٠’

  ١٩١............................................................المالحظات الختامية    .١٠
  

 الفصل السادس 
١٩٣. . . . . . . .  من التحقيق إلى المحاكمة-ولالجزء األ:الحق في محاكمة عادلة

  ١٩٣......................................................................األهداف المتوخاة
  ١٩٣..................................................................................أسئلة

  ١٩٤..........................................................الصكوك القانونية ذات الصلة
  ١٩٥..........................................................................مقدمة  .١
  ١٩٥.........................التحدي الشامل  : الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلة      .٢
  ١٩٦.............................................................النصوص القانونية   .٣
  ١٩٦............قانونالحق في المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة بموجب ال       .٤
  ١٩٨......الضمانة الشاملة من الشبهة إلى اإلدانة والتبرئة  : الحق في افتراض البراءة    .٥
  ٢٠٢..........................................حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات الجنائية    .٦

  ٢٠٢................الحق في احترام حياة اإلنسان الخاصة وحرمة بيته ومراسالته  ١-٦  
  ٢٠٢........................................................التلصص السلكي  ١-١-٦  
  ٢٠٥.........................................................عمليات التفتيش  ٢-١-٦  
  ٢٠٦............................................التدخل في شؤون المراسالت  ٣-١-٦  

  ٢٠٨..........حق الشخص في أن يعامل بإنسانية وحقه في عدم التعرض للتعذيب   ٢-٦  
  ٢٠٩...............حق الشخص في أن يتم إعالمه بالتهم الموجهة إليه بلغة يفهمها  ٣-٦  
  ٢١٣......................................الحق في الحصول على مساعدة قانونية  ٤-٦  
  ٢١٧...والحق في مالزمة الصمت/الحق في أال يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه  ٥-٦  
  ٢٢٠.....................................واجب حفظ سجالت لعمليات االستجواب  ٦-٦  
  ٢٢١.......نفسههيالت إلعداد اإلنسان لدفاعه عن الحق فيما يكفي من الوقت والتس  ٧-٦  

  ٢٢٥...............................................................مالحظات ختامية    .٧

 الفصل السابع 
٢٢٧. . . . .  من المحاكمة إلى الحكم النهائي-الجزء الثاني:الحق في محاكمة عادلة

  ٢٢٧......................................................................هداف المتوخاةاأل
  ٢٢٧..................................................................................أسئلة

  ٢٢٨..........................................................الصكوك القانونية ذات الصلة
  ٢٢٩..........................................................................مقدمة  .١
  ٢٢٩................................................................األحكام القانونية   .٢
  ٢٢٩...................................................حقوق اإلنسان أثناء المحاكمة    .٣



  المحتويات

  ‘١١’  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

حق اإلنسان في أن تنظر فـي قضيته محكمة مختصـة مسـتقلة ونزيهـة                ١-٣  
  ٢٢٩.........................................................القانون منشـأة بحكم

  ٢٣٠............................................الحق في النظر العادل في الدعوى  ٢-٣  
  ٢٣٣...........................الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية   ١-٢-٣  
  ٢٣٤.................الحق في تكافؤ السالح وتداعي الخصمين في اإلجراءات   ٢-٢-٣  
  ٢٣٦..........................................................احتجاز الشهود   ٣-٢-٣  
  ٢٣٦......................................تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين  ٤-٢-٣  

  ٢٣٧......................................حق اإلنسان في النظر العلني في قضيته   ٣-٣  
  ٢٤٠...........................................بالحكمالحق في النطق العلني    ١-٣-٣  

  ٢٤٢.."في غضون مهلة معقولة " "دون تأخير ال مبرر له"حق اإلنسان في أن يحاكم    ٤-٣  
  ٢٤٥......حق اإلنسان في أن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق محام من اختياره   ٥-٣  

الحق في المساعدة القانونية الفعالة فـي القضايا التـي تستوجـــب             ١-٥-٣  
  ٢٤٨...........................................................اإلعدام عقوبة

  ٢٥١.....................................الحق في المساعدة القانونية المجانية   ٢-٥-٣  
  ٢٥٣....................... بمحاميهميزات خاصة لالتصاالتحق اإلنسان في   ٣-٥-٣  

  ٢٥٤..........................................حق اإلنسان في أن يحضر محاكمته   ٦-٣  
  ٢٥٤.........................................................المحاكمة غيابياً  ١-٦-٣  

  ٢٥٦....حق اإلنسان في أال يكره على الشهادة على نفسه أو على االعتراف بالذنب   ٧-٣  
األدلـة التـي يـتم الحصـول عليهـا عـن طريـق              حظر استخدام     ١-٧-٣  

  ٢٥٧...........................................غير القانونية المعاملة/الوسائل
  ٢٥٩........الحق في استدعاء شهود وفي مناقشة المتهم لهم بنفسه أو من قبل غيره  ٨-٣  

  ٢٦٢..................................................الشهود محجوبو الهوية  ١-٨-٣  
  ٢٦٤...............................الحق في المساعدة المجانية التي يقدمها المترجم  ٩-٣  
  ٢٦٦.........................................................الحق في حكم مسبب  ١٠-٣  

  ٢٦٧.....  االفتقار إلى الحكم المسبب والقضايا التي تنطوي على الحكم باإلعدام ١-١٠-٣  
  ٢٦٨.....................مبدأ ال عقوبة بدون نص/عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي  ١١-٣  
مبدأ عدم المحاكمة بنفس التهمة مرتين أو حظر المحاكمة واالستهداف لهـا              ١٢-٣  

  ٢٧٠.......................................................الجرم مرتين على ذات
  ٢٧٣................................................رض على العقوبة الحدود التي تف   .٤

  ٢٧٣.........................................الحق في االستفادة من العقوبة األخف  ١-٤  
  ٢٧٤...........................................التوافق مع المعايير القانونية الدولية  ٢-٤  

  ٢٧٤...........................................................العقوبة البدنية  ١-٢-٤  
  ٢٧٥...........................................................عقوبة اإلعدام  ٢-٢-٤  

  ٢٧٧.............................................................الحق في االستئناف    .٥
  ٢٧٨.....................................................الحق في المراجعة التامة  ١-٥  
  ٢٧٩.................................................................. الحكمإتاحة  ٢-٥  
  ٢٧٩..................................................................صور الحكم  ٣-٥  
  ٢٧٩.........................................................المحافظة على األدلة  ٤-٥  
  ٢٨٠...................................................الحق في المساعدة القانونية  ٥-٥  

  ٢٨١............الحق في الحصول على تعويض في حالة إساءة تطبيق قواعد العدالة          .٦



  وياتالمحت

  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ‘١٢’

  ٢٨٢.......................................الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة         .٧
  ٢٨٣............................الحق في محاكمة عادلة أثناء حاالت الطوارئ العامة        .٨
  ٢٨٥...............................................................مالحظات ختامية    .٩

 الفصل الثامن 
٢٨٧. . . . . . . . المعايير القانونية الدولية لحماية األشخاص المحرومين من حريتهم

  ٢٨٧......................................................................األهداف المتوخاة
  ٢٨٧..................................................................................أسئلة

  ٢٨٨..........................................................الصكوك القانونية ذات الصلة
  ٢٨٩..........................................................................مقدمة  .١

  ٢٩٠........................................................استخدام المصطلحات  ١-١  
  ٢٩٠................منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة     .٢

  ٢٩٠...........................................................مالحظات تمهيدية  ١-٢  
  ٢٩١......................................المسؤوليات القانونية التي تتحملها الدول  ٢-٢  
: مفاهيم التعذيب والمعاملــة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو المهينـة            ٣-٢  

  ٢٩٤........................................................وجوانب فهم تعاريف
  ٢٩٦...........................االغتصاب بوصفه ضرباً من ضروب التعذيب  ١-٣-٢  
  ٢٩٨.............................................ناء المحتجزين والسجةمعامل  ٢-٣-٢  
  ٣٠٠...........................................................العقوبة البدنية  ٣-٣-٢  
  ٣٠٢...............................................التجارب الطبية أو العلمية  ٤-٣-٢  

التعذيب والمسؤولون عن إنفاذ القوانين والموظفون الصـحيون والمـدعون            ٤-٢  
  ٣٠٢.....................................................................العامون

  ٣٠٤........الشروط القانونية المتعلقة بأماكن االحتجاز وتسجيل المحتجزين والسجناء       .٣
  ٣٠٤.....................................ماكن االحتجازاالعتراف الرسمي بكافة أ  ١-٣  
  ٣٠٥.................................................تسجيل المحتجزين والسجناء  ٢-٣  

  ٣٠٧.......................................................شروط االحتجاز والسجن    .٤
  ٣٠٧...................................المبادئ الرسمية الناظمة لالحتجاز والسجن   ١-٤  
  ٣٠٩...................................................إيواء السجناء والمحتجزين  ٢-٤  

  ٣١٠.......................................................الفصل بين الفئات  ١-٢-٤  
  ٣١١..........................شروط اإلصحاح والغذاء والصحة والخدمات الطبية  ٣-٤  
  ٣١٧........................................................................الدين  ٤-٤  
  ٣١٧............................................................األنشطة الترفيهية  ٥-٤  
  ٣١٨............................................................الحبس االنفرادي  ٦-٤  
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  ٤٧٥...................................المعنى العام للحق في حرية الفكر والوجدان والدين  ٢-٢  

  ٤٧٥............... من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨المادة   ١-٢-٢  
  ٤٧٦........................ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٨المادة   ٢-٢-٢  
  ٤٧٧............................... من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  ١٢المادة   ٣-٢-٢  
  ٤٧٨.................................. من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ٩ادة الم  ٤-٢-٢  

  ٤٧٩...................................................حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده  ٣-٢  
  ٤٨٢..................................تقييدات حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده  ١-٣-٢  
  ٤٨٨.............حاالت الحظر على حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقده   ٢-٣-٢

  ٤٨٩..................................................حرية الدين والتعليم في المدارس العامة  ٤-٢
  ٤٩١.................................................................الدولة واألقليات الدينيةدين   ٥-٢
  ٤٩٢........................................................االستنكاف الضميري ألسباب دينية   ٦-٢

 ٤٩٣................................................................الحق في حرية الرأي والتعبير     .٣

  ٤٩٣................................................................األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٣
  ٤٩٥..................... من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩المادة   ٢-٣

  ٤٩٦..............................................................اختيار اللغة في المحكمة  ١-٢-٣
  ٤٩٦.........................................................................عايةإعالنات الد  ٢-٢-٣
  ٤٩٧....................................................التشهير ونشر المعلومات الزائفة  ٣-٢-٣
  ٤٩٨................................إنكار الجرائم ضد البشرية والدعوة إلى الكراهية  ٤-٢-٣
  ٥٠١....................................................تهديد األمن القومي والنظام العام  ٥-٢-٣
  ٥٠٣..........................................................................حرية الصحافة  ٦-٢-٣
  ٥٠٦........................................................المدافعون عن حقوق اإلنسان  ٧-٢-٣

  ٥٠٦..............................الشعوب من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و٩المادة   ٣-٣
  ٥٠٧..........................................................................حرية الصحافة  ١-٣-٣
  ٥٠٨..............................................................حرية التعبير عن اآلراء  ٢-٣-٣
  ٥٠٩.......................................................المدافعون عن حقوق اإلنسان   ٣-٣-٣

  ٥١٠....................................... من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان١٣المادة   ٤-٣
الفرد واألبعاد الجماعية لحرية التعبير، بما فـي ذلـك دور الوسـائط               ١-٤-٣

  ٥١٢...............................................................................الجماهيرية
  ٥١٤........................عبير ومفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطيحرية الت  ٢-٤-٣
  ٥١٤......."ضرورية من أجل ضمان"معنى مصطلح : القيود على حرية التعبير  ٣-٤-٣
قضـية ايفشـر    : السيطرة غير المباشرة على الوسـائط الجماهيريـة         ٤-٤-٣

  ٥١٦...................................................................برونستاين ضد بيرو
  ٥١٧................ن وقضية الترخيص اإللزامي للصحفيي١٣ من المادة ٢الفقرة   ٥-٤-٣

  ٥١٨..................................... من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ١٠المادة   ٥-٣
  ٥١٩......................................النهج التفسيري األساسي تجاه حرية التعبير  ١-٥-٣
  ٥٢٢..........................................................................حرية الصحافة  ٢-٥-٣



  المحتويات

  ‘١٩’  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ٥٣١.........................حرية التعبير لألعضاء المنتخبين في المنظمات المهنية  ٣-٥-٣
  ٥٣٣....................................................حرية التعبير للسياسيين المنتخبين  ٤-٥-٣
  ٥٣٥....................................................................ير بالفنونحرية التعب  ٥-٥-٣

 ٥٣٨.................................................الحقَّان في حرية تكوين الجمعيات والتجمع     .٤

 ٥٣٨................................................................األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٤

  ٥٤٠.......... من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٢٢ و ٢١المادتان   ٢-٤
  ٥٤٠.........................................ومعناه" في مجتمع ديمقراطي"نشأة مفهوم   ١-٢-٤
  ٥٤١.................................................................حرية تكوين الجمعيات  ٢-٢-٤
  ٥٤٢.............................................................................رية التجمعح  ٣-٢-٤

  ٥٤٤................ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ١١ و ١٠المادتان   ٣-٤
  ٥٤٤.................................................................حرية تكوين الجمعيات  ١-٣-٤

  ٥٤٦........................... من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ١٦ و ١٥المادتان   ٤-٤
 ٥٤٨..................................... من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ١١المادة   ٥-٤

 ٥٤٨...........................والنقابات ونظام المحل المغلقحرية تكوين الجمعيات   ١-٥-٤
  ٥٥١..........................................................النقابات واالتفاقات الجماعية  ٢-٥-٤
 ٥٥٣........................................حرية تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية  ٣-٥-٤
  ٥٦٤........................................................حق المحامي في حرية التجمع  ٤-٥-٤

دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة حماية حرية الفكر والوجدان             .٥
 ٥٦٦.......................................والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

 ٥٦٦.................................................................................مالحظات ختامية    .٦

  الفصل الثالث عشر 
٥٦٧..........................الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل

 ٥٦٧......................................................................األهداف المتوخاة

 ٥٦٧..................................................................................أسئلة

 ٥٦٨..........................................................كوك القانونية ذات الصلةالص

 ٥٦٩...............................................................................................مقدمة  .١

  ٥٦٩...........................................انتهاك خطير مستمر لحقوق اإلنسان: التمييز  ١-١
  ٥٧٠.........دور القضاة وأعضاء النيابة والمحامين في حماية األشخاص من التمييز  ٢-١
  ٥٧٠.......................................................لمحات من التاريخ القانوني الدولي  ٣-١
  ٥٧١...................................................................هدف هذا الفصل ونطاقه    ٤-١

عالمية المختارة التي تضمن الحق في المساواة أمام القـانون          األحكام القانونية ال    .٢
 ٥٧١..........................................................................والحق في عدم التمييز  

  ٥٧١................................................١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  ١-٢
  ٥٧٢.........................١٩٤٨اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  ٢-٢
  ٥٧٣............................١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ٣-٢
  ٥٧٤.........١٩٦٦هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الع ٤-٢



  وياتالمحت
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  ٥٧٥..............١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  ٥-٢
  ٥٧٥................................................................١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  ٦-٢
  ٥٧٦........................١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  ٧-٢
ع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين        إعالن القضاء على جمي    ٨-٢

  ٥٧٧............................................................................١٩٨١أو المعتقد، 
إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية         إعالن حقوق األشخاص المنتمين    ٩-٢

  ٥٧٧................................................................................١٩٩٢، ولغوية
األحكام القانونية اإلقليمية المختارة التي تضمن الحق في المساواة أمام القـانون             .٣

 ٥٧٨..........................................................................لتمييزوالحق في عدم ا  

  ٥٧٨...................................١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  ١-٣
  ٥٧٨........................................١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،  ٢-٣
  ٥٧٩..............................................١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  ٣-٣
البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجـال           ٤-٣

  ٥٧٩......................................١٩٨٨جتماعية والثقافية، الحقوق االقتصادية واال
اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليـه والقضـاء             ٥-٣

  ٥٧٩...................................................................................١٩٩٤عليه، 
اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المعـوقين،             ٦-٣

٥٨٠...........................................................................................١٩٩٩ 

  ٥٨٠..............................................١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  ٧-٣
 والميثاق االجتمـاعي األوروبـي      ١٩٦١ثاق االجتماعي األوروبي لعام     المي ٨-٣

  ٥٨١..............................................................................١٩٩٦، )المنقح(
  ٥٨٢....................................١٩٩٤االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية،  ٩-٣

 ٥٨٣............................................................ في حاالت الطوارئ زحظر التميي .٤

 ٥٨٥...........................................................المعنى العام للمساواة وعدم التمييز   .٥

قانونية المختارة بشأن الحق في المساواة      السوابق القضائية الدولية والتعليقات ال     .٦
 ٥٨٩.....................................................................................وحظر التمييز 

  ٥٨٩........................................................العنصر أو اللون أو األصل اإلثني ١-٦
  ٥٨٩.....................................................................اإلهانات العنصرية ١-١-٦
  ٥٩٠.......................................................الحق في حرية التنقل واإلقامة  ٢-١-٦
  ٥٩١.......................................التمييز العنصري واإلثني في إنفاذ القوانين ٣-١-٦
  ٥٩١........قتصادية واالجتماعية والثقافيةالتمييز العنصري في كفالة الحقوق اال ٤-١-٦

  ٥٩٢.....................................................................................نوع الجنس ٢-٦
  ٥٩٢...........................................حق الزوجة في تمثيل ممتلكات الزوجية ١-٢-٦
  ٥٩٢......................................................الحق في احترام الحياة األسرية  ٢-٢-٦
  ٥٩٤............................................................حقوق المعاشات التفضيلية ٣-٢-٦
  ٥٩٤.......................................................استحقاقات الضمان االجتماعي ٤-٢-٦
  ٥٩٥..................... العامةاالشتراك في مخططات استحقاقات رعاية األطفال ٥-٢-٦
  ٥٩٦........................................................................بدل إجازة األبوة ٦-٢-٦
  ٥٩٦.......................................................................اكتساب المواطنة ٧-٢-٦

  ٥٩٧..............................................................................................اللغة ٣-٦



  المحتويات

  ‘٢١’  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ٥٩٨...............................................................................الدين أو المعتقد ٤-٦
  ٥٩٨...........................................االستنكاف ضميريا من الخدمة العسكرية ١-٤-٦
  ٦٠٠..........................................واجب استعمال أدوات السالمة في العمل ٢-٤-٦
  ٦٠٠.........................................................التمويل العام للمدارس الدينية ٣-٤-٦
  ٦٠١...........كز قانوني عام ألغراض رفع القضايا أمام المحاكمعدم التمتع بمر ٤-٤-٦

  ٦٠٢...........................................................................................الملكية ٥-٦
  ٦٠٣.....................................................................المولد أو أي وضع آخر  ٦-٦

  ٦٠٣.........غير المتزوجين/استحقاقات الضمان االجتماعي لألزواج المتزوجين ١-٦-٦
  ٦٠٣...........................................................................حقوق الميراث ٢-٦-٦
  ٦٠٥...........................شروط المولد والنسب للمرشحين في منصب الرئاسة ٣-٦-٦

  ٦٠٦................................................................................ياألصل الوطن ٧-٦
  ٦٠٧................................................................................التوجه الجنسي ٨-٦
  ٦٠٨.........................................................................................األقليات ٩-٦

  ٦٠٨............................................حق الشخص في التمتع بثقافته الخاصة  ١-٩-٦
  ٦٠٩....................................................الحق في اإلقامة في محمية هندية  ٢-٩-٦

 ٦١٠.................................................................................مالحظات ختامية   .٧

 الفصل الرابع عشر 
٦١١............دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ٦١١......................................................................ةاألهداف المتوخا

 ٦١١..................................................................................أسئلة

 ٦١٢..........................................................الصكوك القانونية ذات الصلة

 ٦١٣...............................................................................................مقدمة  .١

 ٦١٣.... السبب في وجود عهدين دوليين اثنين لحقوق اإلنسان؟وما ه: عودة إلى التاريخ  .٢

  ٦١٣.................................................................استعراض التسلسل الزمني  ١-٢
  ٦١٥...........................................................................مضمون المناقشات  ٢-٢

  ٦١٥.....................................................الحجج الرئيسية لتأييد عهد واحد  ١-٢-٢
  ٦١٧...............................................لتأييد صياغة عهدينالحجج الرئيسية   ٢-٢-٢
  ٦١٨...........................................................الدعوات المؤيدة لحل عملي  ٣-٢-٢
  ٦٢٠.............................................مسألة الصالحية للعرض على المحاكم  ٤-٢-٢

 ٦٢١................................................ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة      .٣

: المعاهدات العالمية واإلقليمية لحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         .٤
 ٦٢٥................................................................................الحقوق المضمونة

  ٦٢٥................................................................................صعيد العالميال  ١-٤
  ٦٢٥....١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   ١-١-٤

  ٦٢٦...............................................................................الصعيد اإلقليمي  ٢-٤
  ٦٢٦..............................١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،   ١-٢-٤



  وياتالمحت
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البروتوكـول  ، بما في ذلك     ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،       ٢-٢-٤
  ٦٢٧.......١٩٨٨ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اإلضافي في مجال 

، والميثاق االجتماعي األوروبـي     ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي،      ٣-٢-٤
  ٦٢٨........................................................................١٩٩٦، )المنقح(

 ٦٣٠.....االلتزامات القانونية للدول في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         .٥

  ٦٣٠.........١٩٦٦تصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االق  ١-٥
  ٦٣٠......................................................................مالحظات افتتاحية  ١-١-٥
  ٦٣١.........................................................................التزام التصرف  ٢-١-٥
  ٦٣٢...........................................................................التزام النتيجة   ٣-١-٥
  ٦٣٢...................................إتاحة سبل االنتصاف الوطنية: االلتزام بالتنفيذ  ٤-١-٥

  ٦٣٤...................................١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،   ٢-٥
، والملحق اإلضافي فـي مجـال       ١٩٦٩إلنسان،  االتفاقية األمريكية لحقوق ا     ٣-٥

  ٦٣٤......................................١٩٨٨الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 والميثـاق االجتمـاعي األوروبـي       ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبـي،       ٤-٥

  ٦٣٤..............................................................................١٩٩٦، )المنقح(
 ٦٣٦....هل هي قابلة للعرض على القضاء؟     : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     .٦

 ٦٣٩............................................الحق في المسكن المالئم : سة الحالة األولى  درا  .٧

  ٦٣٩..........................................................................مالحظات استهاللية  ١-٧
 من  ١الفقرة  : العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٢-٧

  ٦٣٩.......................................................................................١١المادة 
  ٦٤٠........................................................األشخاص الذين يشملهم الحق  ١-٢-٧
  ٦٤١....................................... النهج التفسيري بما في ذلك ترابط الحقوق ٢-٢-٧
  ٦٤١..........................................................................هوم المالءمةمف ٣-٢-٧
 ٦٤٢..........................................................االلتزامات القانونية الفورية ٤-٢-٧
 ٦٤٣.............................................................وسائل االنتصاف الوطنية ٥-٢-٧
  ٦٤٤.........................................................................اإلخالء القسري  ٦-٢-٧

  ٦٤٧....................قضية سلجوق وعسكر: السوابق القانونية األوروبية ذات الصلة  ٣-٧
 ٦٤٩...........................مثال جنوب أفريقيا: السوابق القانونية الوطنية ذات الصلة  ٤-٧

 ٦٥٦......................................................الحق في الصحة   :   الثانية دراسة الحالة   .٨

  ٦٥٦......١٢المادة : العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ١-٨
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  تمهيــد
  بقلم

  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
تعتبر الطريقة التي يقام بها العدل في مجتمع من المجتمعات مؤشرا من المؤشرات األساسـية علـى مـدى                   

من األساسي أن تحظى حقـوق اإلنسـان        "...  لحقوق اإلنسان،    وكما يؤكد على ذلك اإلعالن العالمي     . التمتع بالرفاه فيه  
. ١"بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا في آخر األمر إلى اللياذ بالتمرد علـى الطغيـان واالضـطهاد                   

  .وتحقيق هذه الغاية مرهون بالنظم القانونية الوطنية وبإقامة العدل
فهي الحارسة لقانون حقوق اإلنسان     . را أساسيا في حماية حقوق اإلنسان     دوالمهن القانونية المستقلة    وتلعب  

الدولي والضامنة لتطبيقه على النحو السليم في إطار القضاء والكافلة لكون األفراد الذين تنتهك حقوقهم يتاح لهم محليـا                   
لمحامون علـى المعلومـات     ولتأدية هذه المسؤولية يلزم أن يحصل القضاة والمدعون العامون وا         . سبيل انتصاف فعال  

المتعلقة بمعايير حقوق اإلنسان المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية الرئيسية وعلى األحكام القضائية السابقة               
  .الصادرة عن هيئات الرصد العالمية واإلقليمية

حقوق اإلنسان علـى     المشاريع الهادفة إلى تعزيز      مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان     وقد أيدت   
مستوى المهن المسؤولة عن إقامة العدل وكذلك المشاريع التي أعدت لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحـامين فـي                  

وبالمشـاركة مـع    ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(وفي إطار عقد األمم المتحدة للتثقيف في ميدان حقـوق اإلنسـان             . جميع القارات 
  .طور األدوات المنهجية ذات العالقة بهذا الشأنالرابطات المهنية، أمكن للمفوضية أن ت

 المؤلف من دليل ومرشد خاص بمن يوجه التدريب، هو ثمرة مسعى            حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل     و
 رابطـة   ١٨٠ التي هي منظمة قانونية دولية رئيسية تنتمي إليها أكثر مـن             رابطة المحامين الدولية  مشترك بذل بمعية    
والغرض من هذا الدليل والمرشد هو توفير منهاج أساسي شامل يتناول معايير حقوق اإلنسان              . نونيةمحامين وجمعية قا  

  .الدولية خاص بالمهن القانونية
 بالمعلومات األساسية المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان الـدولي وباألحكـام القضـائية             الدليلويزود قراء هذا    

وتتناول كل وحدة من الوحـدات مجـاالً بعينـه مـن            . ليمية والمحاكم الوطنية  الصادرة سابقا عن الهيئات العالمية واإلق     
وبالنظر إلى طبيعة المهن القانونية، المفروض في هذا الدليل أن يكـون ذا مجـاالت تطبيقيـة                 . مجاالت حقوق اإلنسان  

يـة وكمرجـع لتفسـير      كمادة تدريبية للتمارين الجماعية، وكمصدر من مصادر البحث بالنسبة للدراسات الفرد          : متعددة
  .القانون وتطبيقه

هدفه مساعدة الجهات المسؤولة عن التـدريب والخبـراء         مرشد خاص بمن يوجه التدريب      هذا الدليل يكمله    
ويشـتمل  . الذين يقومون بتنظيم حلقات عمل أو حلقات دراسية ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التقييم النهـائي                

ة من وحدات الدليل، على أدوات تساعد في التدريب مثـل عنـاوين مـوجزة، وتمـارين                 المرشد، بالنسبة إلى كل وحد    
 تشجع المشـاركين علـى لعـب دور نشـط           منهجية تدريبية تفاعلية  ودراسات حاالت وأداء أدوار، وهو يرتكز على        

نسان الدوليـة تطبيقـاً     والمساهمة بخبراتهم المهنية في الدراسة المشتركة للكيفية التي يمكن بها تطبيق معايير حقوق اإل             
  .فعاالً

                                                           
  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الفقرة الثالثة من الديباجة  ١



  تمهيد
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وحيث إنهما موجهان إلى طائفة محـددة مـن         .  كبيرة مرونةوينبغي استخدام كل من الدليل والمرشد بتوخي        
والعروض الواردة وكذلك األمثلة والحاالت الدراسية اإلفرادية وتأدية        . المستخدمين قد يقتضي األمر انتقاء أنسب المواد      

ولتسـهيل  . ها وتطويعها بحيث تعكس النُظم القانونية المعنية وتتناول قضايا لها أهميتها الخاصة           األدوار قد تستلزم تكييف   
تطويع الدليل والمرشد وفق احتياجات القراء أو المشاركين في دورة دراسية بعينها، يتوفر المنشوران كالهما في نسـق                  

  .إلكتروني
ستخدم في جميع الدورات الدراسية وحلقات العمـل  قد وضع ليحقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل     دليل  إن  

التي تهم المهن القانونية وليس بالضرورة في الدراسات والحلقات التي تنظمها المفوضية السامية لحقـوق اإلنسـان أو                  
ويشجع على استخدامه والرجوع إليه في وضع المقررات الدراسية وفـي التـدريب             . الرابطة الدولية للمحامين فحسب   

  . للخدمة بالنسبة إلى المهنيين القانونيين وفي األنشطة التربوية المستمرة التي تضطلع بها الجمعيات المهنيةالسابق
وجميع من يستخدمون هذا الدليل مدعوون إلى التعليق على المادة التي يتضمنها واقتراح التحسينات الممكن               

. دليل والمرشد أي تغذية استرجاعية يتم الحصـول عليهـا         وسوف توضع في الحسبان أثناء التنقيحات المقبلة لل       . إدخالها
  :ولذا، يرجى إرسال أي مساهمة منكم إلى العنوان التالي
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والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان تأمل في أن تساعد هذه المادة وغيرها من المبادرات القائمة عليها العديد                
من العاملين، قضاة ومدعين عامين ومحامين في جميع أنحاء العالم، على أن يصبحوا عناصر قادرة على إحداث التغيير                  

  .ايير حقوق اإلنسان الدوليةوأن يسهموا مباشرة في التنفيذ العملي لمع
  

  ٢٠٠٢سبتمبر /جنيڤ، أيلول
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  تمهيــد
  بقلم

  رابطة المحامين الدولية
اكتسبت رابطة المحامين الدولية خالل السنوات الخمسين الماضية اعترافاً بها بوصفها الممثل عالميا لفرادى              

وتغطي المنظمات األعضـاء فيهـا      . المحاماةالمحامين ولرابطات المحامين والجمعيات القانونية التي تشرف على مهنة          
 منظمة كافة القارات، وتشمل رابطة المحامين األمريكية ورابطة المحامين األلمانية واتحاد جمعيـات              ١٨٠البالغ عددها   

  .المحامين في اليابان والجمعية القانونية لزمبابوي ورابطة المحامين المكسيكية
األساسي الذي يتمتع به كل مواطن في العالم بأن ينظر ويفصل في أي             وتؤمن رابطة المحامين الدولية بالحق      

  .نزاع يخصه من طرف جهات قضائية مستقلة وبأن يمارس القضاة والمحامون مهامهم بحرية ودون أي تدخل
 معهد حقوق اإلنسان تحت الرئاسة الشرفية لنلسون مانديال مـن أجـل             ١٩٩٥وقد أنشأت الرابطة في العام      

والواقع أن األغلبية الساحقة    . ومعهد حقوق اإلنسان يرحب بانتماء مختلف الجهات القانونية إليه        . هذا العمل االضطالع ب 
ألنشط المشتركين ال تمارس قانون حقوق اإلنسان في حياتها اليومية، لكنها تبرهن، من خالل عضويتها في معهد حقوق                  

 وتوطيدا لهذا االلتزام تم التفكير في هذا الدليل والمرشد الذي يشتمل            .اإلنسان، على التزامها بتأييد حرية المهنة القانونية      
  .عليه وتأليفه وجمع شتى مكوناته

وهناك في العديد من البلدان نزوع حتى في مجال التدريب القانوني التقليدي إلـى تجاهـل البعـد المقـارن                    
رات المهمة والشاملة المتصلة بالبيانات الخاصة      والدولي، وقد أسفر هذا الوضع عن عدم إلمام المحامين والقضاة بالتطو          

والمشـكلة  . بمعايير حقوق اإلنسان الدولية والقرارات واآلراء الصادرة عن هيئات الرصد الدولية والمحاكم اإلقليميـة             
 -يـة   األساسية التي تكتنف قانون حقوق اإلنسان الدولي ال تكمن في قابليته للتطبيق بل في عدم تطبيقه في النظم الوطن                  

  .فالمشكلة األساسية تتمثل في قلة اإللمام بأحكام هذا القانون عالمياً
ومع ذلك فإن على من يمارس المهنة القانونية والقضاء التزاماً أخالقياً غير معلن بأن يساعد في إقامة مجتمع                  

مهنية فـي الحفـاظ علـى       مدني قائم على سيادة القانون، ويتحمل المحامون والقضاة، على المستوى العملي، مسؤولية             
  .كفاءتهم المهنية والتربوية عن طريق البرامج المهنية المنتظمة

وصكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية واألحكام القضائية الصادرة في إطارها تعكس القـانون الـدولي               
 للقضاة على االختيار حـين      والمبادئ الدولية وهي تتسم بأهمية حيوية بوصفها أدوات مساعدة في عملية التفسير ومعينة            

  .تتضارب المصالح
ويرمي الدليل إلى مساعدة من يمارس المهن القانونية على االستئناس باألحكام السابقة والبيانـات الصـادرة                

ومثلما الحظ ذلك القاضي بغواتي، قاضي قضاة الهند سابقا، بقوله إن معايير            . المتعلقة بحقوق اإلنسان وتطبيقها العملي    
نسان الدولية تبقى عقيمة إن لم ينفث المحامون والقضاة حياة فيها، ويكسبوها الحيوية والقوة حتى تغـدو تلـك                   حقوق اإل 

  .المعايير نابضة ولها مغزاها بالنسبة للبشرية قاطبة وتصبح عالميتها حقيقة واقعة
ة السـامية لحقـوق     ومن دواعي سرور رابطة المحامين الدولية أن تقدم دعما عملياً لمفوضية األمم المتحـد             

اإلنسان عن طريق توظيف خبير استشاري وفرت لـه التمويل الالزم ليقوم بصياغة دليل ومرشد بجانب إنشاء لجنـة                  
  .دولية تتألف من أبرز الحقوقيين الستعراض النص الموضوع والتعليق عليه



  تمهيد
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يمي وتطبيقه العملي وتعميـق     ويتيح الدليل للقضاة والمحامين االستئناس بقانون حقوق اإلنسان الدولي واإلقل         
ويشكل الدليل الشامل والمرشد المرفق به مصدراً قانونياً مفصالً يفيد المحامين والقضاة والمدعين . معرفتهم بذلك القانون

  .العامين في عملهم اليومي مثلما يشكل برنامجاً تدريبياً منظماً يمكن أن يستخدم بسهولة في كافة االختصاصات القضائية
ونسعى لتحقيـق هـذه     . ف معهد حقوق اإلنسان تكمن في تعزيز وحماية سيادة القانون وحقوق اإلنسان           وأهدا

. األهداف من خالل مراقبة المحاكم والتدخالت وتقصي الحقائق المتعلقة بالنظم القانونية ومن خالل خبـراء قـانونيون                
طيد الهياكل الداعمة لسيادة القانون، مستخدمين لهـذا        ونقدم كذلك المساعدة التعليمية والمساعدة الطويلة األجل لبناء وتو        
  .الغرض مواردنا الثرية وثلّة من المحامين من جميع أنحاء العالم

. ونشر هذا الدليل والمرشد سوف يمكن معهد حقوق اإلنسان من مواصلة برنامجه التدريبي بحـزم متجـدد                
ة لكي نعرفهم بالمحامين والقضاة والمدعين العامين فـي         وننوي العمل عن كثب مع روابط المحامين والجمعيات القانوني        

  .جميع أنحاء العالم
لينا -ونود أن نعرب عن خالص شكرنا للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان لما وفرته من دعم متواصل، وألنّا               

ـ                 -سفنسن اء اللجنـة   ماكرثي على عملها بكد وجد وعلى ما أبدته من خبرة مهنية في صياغة الدليل والمرشـد، وألعض
سميث، النائب العام في    غولداالستعراضية التابعة للجنة الدولية للمحامين على ما قدموه من مساهمة قيمة؛ وأخيراً للورد              

  .المملكة المتحدة والرئيس المشارك سابقاً لمعهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة الذي شجع على وضع هذا الدليل
 
 

 
 

 رامون موليرا

 رئيس مشارك

  حقوق اإلنسان التابع لرابطةمعهد

  المحامين الدولية

 
 
 
 

 
 

 فالي ناريمان

 رئيس مشارك

 معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة

  المحامين الدولية
 
 

  ٢٠٠٢أغسطس /آب
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  شكر وامتنان
تود مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن تتوجه بالشكر إلى العديد من األفراد والمنظمات ممـن         

ونود بوجه خاص التنويـه بالعمـل الـذي    . عليقات أو اقتراحات مفيدة أو قدموا الدعم إلعداد هذا الدليل والمرشد       أبدوا ت 
  .ماكرثي التي اضطلعت بالمسؤولية األولية عن وضع المواد وتجميعها-لينا سفنسن-أنجزته أنّا

المشروع تأييداً وتشجيعاً قويين    ونالت الشراكة التي قامت بين المفوضية ورابطة المحامين الدولية في إدارة            
، ومـن الرئيسـين     )الرئيس المشارك السابق لمعهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة المذكورة        (من لدن اللورد غولد سميث      

وقامـت لجنـة    ). رئيس رابطة المحـامين بالهنـد     (وفالي ناريمان   ) إسبانيا(المشاركين الحاليين رامون موليرات أوبي      
فيليـب تاهمنـدجيس    . وقد ترأس اللجنـة د    . بطة المحامين الدولية بإبداء تعليقات وتوفير المشورة      استعراض تابعة لرا  

األستاذ المساعد بكلية الحقوق، جامعة كوينز الند للتكنولوجيا، بأستراليا، وعضو مجلس معهد حقوق اإلنسـان التـابع                 (
وفـين لينجمـان    ) المحكمة العليا باسـتراليا   (كيربي  وأعضاء اللجنة الذين تقدموا بتعليقات هم القاضي مايكل         ). للرابطة

واألسـتاذ كريسـتوف هينـز      ) األرجنتين، نائب رئيس رابطة المحامين الدولية     (، والسفير ايميليو كارديناس     )النرويج(
يضاف إلى من تقدم ذكـرهم كـازويوكي        ). جامعة هونغ كونغ  (واألستاذة المساعدة كارول بيترسن     ) جامعة بريتوريا (

نائب رئيس معهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة ونائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان الدولية، االتحـاد اليابـاني                 (ا  أزوساو
  .الذي أبدى تعليقات) لرابطات المحامين

 المركز القـانوني لحقـوق      -منظمة عدالة   : وقدمت المنظمات التالية معلومات مفيدة وأسدت المشورة وهي       
، ومنظمة العفو الدولية، وأمانة الكومنولث، ومجلس أوروبا، ومنظمة الفرانسيسكان الدوليـة،            األقلية العربية في إسرائيل   

، وأمانة لجنة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكيـة        )جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا  (والمجلس العام للمحامين في جنوب أفريقيا       
ولجنـة حقـوق    ) أسـتراليا (ة وأمانة مجلس القوانين     ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، ولجنة الحقوقيين الدولي       

كما قدمت مساهمات من مايكـل      . اإلنسان النيوزيلندية، ومنظمة اإلصالح الجزائي والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب        
بيرنباوم، وكولمن نغالو، والقاضي برنهارد شلوتر، واألستاذة دينا شـيلتون، وريتشـارد سـتانزبي واألسـتاذ ديفيـد                  

  .سبروتفاي
إدارة الشؤون /ومن داخل األمم المتحدة، قدمت مساهمات من طرف الموظفين التابعين لشعبة النهوض بالمرأة     

االقتصادية واالجتماعية، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومتطوعي األمم المتحدة، وقدم نفس المساهمة              
  .السامية لحقوق اإلنسانموظفون عديدون تابعون لمفوضية األمم المتحدة 

 تحت  ١٩٩٧-١٩٩٦وتصميم وصياغة هذه المجموعة من الوحدات استند إلى مسودة أولية ُأعدت في الفترة              
وقد حظيت بمعونة ثلة    ) األستاذة المساعدة، كلية الحقوق، جامعة كولومبيا البريطانية، كندا       (كران  . ج. إشراف مارثيا ف  

ومن بين من ساهموا في وضع تلك المسودة القاضي لوسـيان           .  الدكتوراه والطالب  من الباحثين والمرشحين لنيل شهادة    
، وماتـار   )المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين     (باغواتي، وبارام كوماراسوامي    . ن. بوليو، والقاضي ب  

ومانفريد نوواك، وكريـغ    ديوب، وانيل غيان، ولويس جوانيه، والقاضي مايكل كيربي، وسكوت لكلي، ووليام ماكرني،             
  .سكوت، وسولي سواربجي، وجان تريبانيي، وريك ولسن

وقدمت مساهمات أيضاً من قبل مجلس أوروبا، والرابطة الدولية للقضاة، والرابطة الدولية لقضـاة محـاكم                
مة العمـل الدوليـة،     األحداث، ورابطة المحامين الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظ           

  .ومؤسسة القاضيات الدولية ومعهد أمريكا الالتينية التابع لألمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
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  إضافة
  )٢٠٠٣- ٢٠٠٢مارس /أهم التطورات التي حدثت مؤخراً آذار

بالموضوع المستجدة على ينبغي إضافة المعلومات التالية إلى الفصول المذكورة، وستنشر التطورات ذات العالقة 
  .)org.ohchr.www(موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على الشبكة العالمية 

  أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها  :الفصل الثاني
 ٢٠٠٣مـارس   / تم تدشين المحكمة الجنائية الدولية فـي آذار        :)٤٥: ص(المحكمة الجنائية الدولية    

، صادق علـى النظـام األساسـي        ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٠رها في مدينة الهاي، بهولندا، وحتى       ومق
  ./www.icc-cpi.intولالطالع على مزيد من المعلومات، انظر .  دولة٨٩للمحكمة 

 قامـت الـدول     :)٣٩: ص (٢٠٠٠، وبروتوكوالهـا االختياريـان،      ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،    
، بتوسيع عضوية   ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٠خالل اجتماعين عقدا في     األطراف في اتفاقية حقوق الطفل      

 خبيراً، خمسة خبراء للحلول محل أعضاء       ١٣اللجنة التي ترصد االمتثال لالتفاقية عن طريق انتخاب         
وكان أعضاء .  عضوا١٨ًانتهت مدة عضويتهم وثمانية خبراء جدد، ومن ثم أصبح مجموع األعضاء           

  ). من االتفاقية٢-٤٣المادة (ز العشرة أعضاء اللجنة في البداية ال يتجاو
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية،              

، ٢٠٠٢ديسـمبر   / كـانون األول   ١٨ اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في        ):٤٩ :ص (١٩٨٤
هضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة           البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية منا    

إنشـاء نظـام مـن      "القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والهدف من هذا البروتوكول االختياري هـو             
الزيارات المنتظمة التي تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يوجـد بهـا أشـخاص                 

وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو            محرومون من حريتهم، بغية منع التعذيب       
  ).١المادة " (الالإنسانية أو المهينة

  استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العامين والمحامين  :الفصل الرابع
 بالنسبة باألخص إلى المدعين العامين فـي        ):١٣٤:ص(القانون الدولي واستقالل المدعين العامين      

 الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا إلى الدول         Rec) ٢٠٠٠ (١٩ أوروبا، انظر كذلك التوصية   
هذه التوصية يمكن االطالع عليها علـى       . األعضاء حول دور النيابة العامة في نظام العمل الجنائي        

  .htm.19r2000/2000/rec/ta/int.coe.cm.www://httpالموقع التالي 

   األشخاص المحرومين من حريتهمالمعايير القانونية الدولية لحماية  :الفصل الثامن
 أصدرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان      ):٣١١:ص(النظافة والغذاء والصحة والخدمات الطبية      

ورأت المحكمة  . حكماً مهما في قضية تتعلق باالحتجاز المتواصل لسجين يعالج من مرض السرطان           
ة الصحية التي تمكنه من العـالج       أن السلطات الوطنية لم تكفل لصاحب الدعوى حصوله على الرعاي         

ولذلك، شـكل احتجـازه بشـكل       .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٤وهذا يتعارض مع المادة     
متواصل انتهاكاً لحقه في الكرامة وتسبب لـه كذلك في معاناة تفوق حجم المعاناة التـي تصـاحب                 

وروبية لحقوق اإلنسان، قضية موبزال     المحكمة األ (. الحكم باالحتجاز والمعالجة من مرض السرطان     
  ).٤٨، الصفحة ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٤ضد فرنسا الحكم الصادر في 



 إضافة

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ’٣٢‘

 المتعلقة باحتجاز شخص مدان ناهز الثمانين من العمر Papon v. Franceوقضية بابون ضد فرنسا 
لمـدة عشـرة    وأصدرت محكمة فرنسية حكما بسجنه      . بأنه ساعد وحرض على جرائم ضد اإلنسانية      

وفي الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، دفع صاحب الدعوى بالقول              . أعوام
 من االتفاقية األوروبية    ٣بأن إبقاء شخص في السجن يناهز عمره التسعين عمل يتعارض مع المادة             

 ورفضـت المحكمـة     .لحقوق اإلنسان، وأن ظروف السجن الذي كان محتجزاً فيه ال توائم كبر سنه            
انظر المحكمـة األوروبيـة لحقـوق       (الشكوى على اعتبار أنها عديمة األسس بشكل واضح للعيان          

  ).٢٠٠١يونيه / حزيران٧اإلنسان، قضية بابون ضد فرنسا، القرار بعدم القبول الصادر في 

ـ  : بعض الحقوق الرئيسية األخرى  :عشر الفصل الثاني والتعبيـر   رأيحرية التفكير والوجدان والـدين وال
  وتكوين الجمعيات والتجمع

بحزب الرفاه   فيما يتعلق    ):٥٦٦ والصفحات ٥٥٣ :ص(حرية تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية      
 قدم طعن في الحكم الصادر عن غرفة تابعة للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان             ،وآخرون ضد تركيا  

 مـن   ١١ للمحكمة على ما مفاده أن المـادة          الغرفة الكبرى التابعة   أجمعتوقد  . ٢٠٠١ تموز   ٣١في  
انظـر المحكمـة األوروبيـة لحقـوق        (االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لم تنتهك في هذه القضية          

، ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ١٣وآخرون ضد تركيا، الحكم الصادر فـي        ) اإلنسان، قضية حزب الرفاه   
ألوروبيـة علـى الشـبكة العالميـة         الخـاص بالمحكمـة ا     الموقعويمكن االطالع على الحكم على      

int.coe.echr.hudoc://http. 
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