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  :ملخص 

يعترب احرتام احلق يف حماكمة عادلة، كما 
، دليل جاء يف املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان

على صحة النظام القضائي اجلنائي يف بلد ما، ودليل 
على مستوى احرتام حقوق اإلنسان، وعدم احرتام هذا 
احلق، ميكن أن يؤدي إىل ظلم وحيف النظام القضائي 
اجلنائي يف ذلك البلد، ودليل على انتهاك صارخ حلقوق 

  .اإلنسان

ومنه فاحلق يف حماكمة عادلة يشكل محاية 
، وذلك من خالل احليز الذي حيميه خاصة للشخص

وكذا ما ختصه االتفاقيات واملعاهدات الدولية من 
والذي بدوره حيمي عدة حقوق . اهتمام كبري هلذا احلق

أخرى، كحق اإلنسان يف سالمة جسده من التعذيب، 
وحقه يف التقاضي وحقوق عديدة أخرى حبمايتها 

 .نضمن للفرد حقه يف حماكمة عادلة

Résumé : 

Le procès équitable demeure la 
base fondamentale de L'État de droit, et 
constitue la principale garantie pour faire 
barrière au racisme, à l'atteinte à la 
dignité humaine. Intimement lié au 
principe de l'indépendance de la justice, le 
procès équitable demeure un droit 
constitutionnel qu'il faut préserver.  

Cette étude a permis d’analyser 
et d’évaluer les obstacles à la réalisation 
du droit à un procès équitable 
conformément au droit international 
humanitaire et aux normes connexes, 
ainsi qu’aux problèmes qui se posent à cet 
égard, d’identifier également les autres 
droits essentiels à respecter pour garantir 
le droit fondamental à un procès 
équitable. 
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  :مقدمة

الدو املجتمع وضع وقد للفرد، ساسية قوق ا من و عادلة محاكمة ق ا إن

وامل سس من متنوعة منذمجموعة اص حقوق حماية إ دف و ق، ا ذا لضمان بادئ

عدم ألن ا، ام اح يجب وال م، محاكم وح املحاكمة إ م تقديم وأثناء م، عل القبض ظة

عادلة محاكمة الفرد حق وخاصة قوق، ا اتھ جل اك ان إ بنا يؤدي ا ام   .اح

إن ةون مستقلة قضائية سلطة وجود ثم ن ع قادرة ز س العادلة املحاكمة إجراءات تأم  ل

ما سبة م سبة أيضا أسا و بل فقط، لألفراد بال اص بال ن لأل ن القانوني ات خر  الشر

عتمد قتصادية، ا اختالف ع املنازعات  للبت القانونية، املحاكم ع حيان أغلب  وال  .أنواع

يل وع ات ترغب ال املثال س ات املحلية الشر ية والشر ثمار،  جن ل العدل تقيم بلدان  س  ش

اص يضار ال البلدان أن فيھ شك ال مما ذلك إ باإلضافة .منصف غ ا م أو ف  من غ

تاح القانونية، الكيانات م و يل ل ر الس م، املطالبة غية املحاكم إ للوصول  ا ون  بحقوق  السيطرة ت

سر جتماعية التوترات ع ا أك لنفسھ سان يثأر أن  والرغبة أ بعادً  ال القانونية واملحاكم.اس

م ز  شارك جتماعية التوترات تبديد  النحو ذا ع س  فقط الوط املستوى  ع ال من عز

الدو ح بل املستوى  .ع

من ق ا ذا فيعت ةومنھ مواج يضعنا ألنھ عموما، القانونية ياة ا قضايا أدق ن ب

التفاصيل، وشائكة معقدة ة مواج عت كما نائية، ا العدالة ا عل تقوم ال ى الك كماللمبادئ

الداخلية،أنھ عات شر ال ا تفتقر ال املسائل من العديد لعالج الوقت نفس وواسع دقيق موضوع

ل وفرت موضوعوال ق با صلة ا ل ال الدولية املعاي من العديد الوقت، نفس ماية ا ا

ثم. الدراسة دوليا، العادلة املحاكمة وم مف نبحث يجعلنا الذي قمر ا مصادر ما

الواردة العادلة املحاكمة ضمانات وما سان؟ قوق الدولية املواثيق عادلة محاكمة

الدولية؟ذه   .املواثيق

ول  دوليا: املبحث العادلة املحاكمة وم   .مف

العادلة املحاكمة ملقصود ف عر وضع منا يتطلب دوليا العادلة املحاكمة وم مف ثمإن ،

دوليا نتطرق  العادلة املحاكمة ف عر   .إ

ول  العادلة: املطلب باملحاكمة   .املقصود

ا من العادلة املحاكمة ق ا لإلإن ساسية أسانقوق ا أل ا، ف ترا مرحلة م

سان املتبعةحقوق جراءات جميع ا خالل وتراقب جراء،، أو ولية ات ر اا سبق ال ات

ي القضا   .التحقيق
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أن ا ل مكن و للقضية جرائية املراحل جميع شمل الواسع ا بمدلول فاملحاكمة ومنھ

امل تلك مبحيثرحلةتتجاوز إ والنقضتصل ناف ست   1.رحلة

حقوق حماية إ دف ا ل ا لضما معاي عدة تتضمن أن يجب العادلة املحاكمة أن ثم

مراحل آخر إ م محاكم وح م، احتجاز مرحلة وأثناء م، عل القبض ظة منذ اص

والنقض ناف إجراءا2.ست شد س أن املعاي ا،اتھ اي إ ا بداي من ا ل املحاكمة ت

ومحايدة مستقلة قضائية سلطة تقوم أن وكذا ، الدو املجتمع ا وضع ال العادلة املحاكمة بمواثيق

املواثيق ذه نفيذ   3.ب

ي الثا دوليا: املطلب العادلة املحاكمة ف   عر

ق با صلة ا ل وال الدو القانون مواد استقراء خالل أنمن نجد عادلة، محاكمة

القضاء أمام اص ن ب املساواة حول أساسا يتمحور ق ا ة4ذا ج م قضايا تنظر أن

كرستھ الذي املبدأ و و جور، أو ظلم دون ومحايدة مستقلة العال) 10املادة(قضائية عالن من

لعام سان وكذا 1948 5قوق الدو) 14/01املادة(، د الع املدنيةمن قوق با اص ا

لعام وم 1966 6والسياسية بمف عادلة عت ال للمحاكمة ف عر إيجاد ع الضوء تلقي ا ل وال ،

سان قوق الدو   .القانون

تنص ي) 10املادة(حيث ما ع سان قوق العال عالن ع: "من سان إ ل ل

خر  مع التامة املساواة منصفاقدم نظرا ومحايدة مستقلة محكمة تھ قض تنظر أن ق ا ن،

إليھ توجھ جزائية مة أي و اماتھ وال حقوقھ للفصل   ".وعلنيا،

تنص ي) 14/01املادة(كما ما ع والسياسية املدنية قوق ل الدو د الع حق: "من من

محك قبل من وعل منصف نظر محل تھ قض ون ت أن فرد بحكمل شأة م وحيادية مختصة مة

  ".القانون 

ي الثا عادلة: املبحث محاكمة ق ا سانمصادر قوق الدولية   املواثيق

بحقوق املعنية الدولية تفاقيات و املواثيق عرف عادلة محاكمة ق ا وم مف إن

ا كث حثت وال لزام صفة ا ل ال تفاقيات اتھ اسان، بي ومن ق ا ذا ام اح   :ع

ول  ملزمة: املطلب الغ الدولية املعاي العادلة   املحاكمة

الدولية   املعاي عادلة محاكمة ق ا ومصادر وم مف املطلب ذا ناول سن بحيث

التا ملزمة   :الغ

ول  قوق: الفرع العاملي عالن عادلة محاكمة ق   سانا
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سان قوق العال عالن سم10صدر دولية1948د وثيقة أول عد والذي

كما ا، اك ان أو ا ف التصرف يج ال والذي سانية، سرة أعضاء افة حقوق ناول ت أساسية

فراد ل ل مقررة واقتصادية، وثقافية واجتماعية وسياسية مدنية عديدة حقوقا زمانيتضمن ل

ان   7.وم

سان، حقوق من أسا كحق عادلة محاكمة ق ا مبدأ ع النص جاء وقد

نصت) 11– 10املواد( فقد سان، قوق العال عالن أنھ) 10املادة(من ع عالن ل: "من ل

محكمة تھ قض تنظر أن ق ا ن، خر مع التامة املساواة قدم ع سان نظراإ ومحايدة مستقلة

إليھ توجھ جزائية مة أي و اماتھ وال حقوقھ للفصل وعلنيا،   8".منصفا

نص جاء أنھ) 11املادة(كما ع عالن نفس   : من

قد-1" ون ت علنية محاكمة قانونا ا ل ابھ ارت ت يث أن إ ئا بر عت مة بجر م م ص ل

الضم جميع ا ف لھ نفسھوفرت عن للدفاع الالزمة   .انات

جرما-2 ل ش حينھ يكن لم عمل عن امتناع أو عمل أي ب س مة بجر ص أي يدان ال

الوقت ة سار انت ال تلك من أشد ة عقو عليھ توقع ال كما ، الدو أو الوط القانون بمقت

رمي ا الفعل فيھ ارتكب   9".الذي

صر  نلمس أن لنا فيمكن بھومنھ يتمتع أن يجب أسا كحق املبدأ ذا ع النص احة

مادتيھ سان قوق العال عالن تھ أث ما و و نضمن11و10الفرد، املبدأ ذا ام باح ألنھ

ياة ا ص ال ق التامة القانونية ماية   .ا

ي الثا املدن: الفرع قوق ل الدو د الع عادلة محاكمة ق والسياسيةا   ية

لعام والسياسية املدنية قوق ل الدو د الع ساسية1966تضمن قوق ا مختلف

جاء ما وفق عادلة محاكمة ق ا ا رأس وع سان أنھ) 14/01املادة(لإل ع تنص من: "وال

شأة م وحيادية مختصة محكمة قبل من وعل منصف نظر محل تھ قض ون ت أن فرد ل بحكمحق

  ".القانون 

عادلة، املحاكمة ون ت ح ركز والسياسية املدنية قوق ل الدو د الع أن فنالحظ ومنھ

وكذا للقانون وفقا لة مش ة، ونز مستقلة مختصة محكمة أمام محاكمة ق ا ضمان ع

الدعوى  نظر   10.نصاف

ي الثا العا: املطلب املاملحاكمة الدولية املعاي   لزمةدلة
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الدولية املعاي عادلة محاكمة ق ا ومصادر وم مف املطلب ذا ناول سن بحيث

التا   :امللزمة

ول  ناء: الفرع ال بحقوق املتعلقة تفاقية عادلة محاكمة ق   ا

جني املعقود ن، املجرم ومعاملة مة ر ا ملنع ول املتحدة مم مؤتمر قام أن فعد

ناء1955عام ال ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد مجموعة11تب باعتماد العامة معية ا قامت ،

ن ال أو حتجاز ال أش من ل ش ألي يتعرضون الذين اص جميع بحماية املتعلقة ،12املبادئ

نذكر املبادئ م أ ن ب ومن ومنصفة عادلة محاكمة م حق م ل تكفل   :وال

العاشرامل القبض،: بدأ إلقاء وقت عليھ، يقبض ص ل تبليغ ضرورة ع ينص الذي

إليھ ة املوج م ال ل ب السرعة وجھ ع وتبليغھ ذلك، ب   .س

عشر ادي ا أنھ: املبدأ ع املبدأ ذا ينص دون: " جاء محتجزا ص بقاء اس يجوز ال

أقرب بأقوالھ لإلدالء حقيقية فرصة لھ تتاح ونأن و أخرى، سلطة أو قضائية سلطة أمام وقت

ال قة بالطر محام مساعدة ع يحصل أن أو نفسھ عن يدافع أن ق ا املحتجز ص لل

القانون  ا   .يحدد

محام لھ ان إن محاميھ، أو املحتجز ص ال إعطاء وجوب ع املبدأ نفس نص كما

أسبابھ، وعن باالحتجاز أمر أي عن املة بإعادةمعلومات ا وغ القضائية السلطة صالحية جانب إ

قتضاء حسب حتجاز استمرار   .النظر

عشر ي الثا ووقت: املبدأ القبض وقت القبض أسباب يل بضرورة يق والذي

أو قضائية سلطة أمام مرة ألول مثولھ وقت وكذلك ز، ا ان م إ عليھ املقبوض ص ال اقتياد

إ أخرى، أوسلطة املحتجز ص لل ا إبالغ مع ز ا ان بم املتعلقة الدقيقة املعلومات جانب

القانون  يقرره الذي ل بالش وجد إن   .محاميھ

عشر الثالث أو: املبدأ حتجاز أو القبض إلقاء عن املسؤولة السلطة واجب عن نص

حتجاز  بدء وعند عليھ القبض ظة ص ال د و ب ، التوا ع ن ماال عد أو ن ال أو

ا استعمال وكيفية قوق ا ذه تفس و حقوقھ عن بمعلومات   .مباشرة،

عشر ع الرا ا: املبدأ ستخدم ال اللغة اف نحو ع لم يت أو م يف ال فرد ل حق تضمن

لغة و السرعة وجھ ع يبلغ، أن ق ا نھ، أو احتجازه أو عليھ القبض عن املسؤولة السلطات

مساعدةي ع صول ا ق ا لھ أعطت كما ا، ذكر السابق املبادئ ا ل املشار املعلومات ا، م ف

عليھ القبض ت ال القانونية باإلجراءات يتصل فيما شفوي جم   13.م
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القواعد وضع إ دف ا مجمل املبادئ ذه أن و إليھ، الوصول يمكن ما إذن

حق تح وال نھالضابطة أو اعتقالھ ة ف أثناء وخاصة عادلة محاكمة   .سان

ي الثا الطفل: الفرع حقوق اتفاقية عادلة محاكمة ق   ا

ن م امل طفال يخص فيما العادلة للمحاكمة ضمانات ع تفاقية ذه اشتملت لقد

ات العقو قانون ام أح ورد14بمخالفة ما سيما ال تفاقية)40و37املواد(، ذه   15.من

فرضت عدم) 37املادة(فقد ا رأس ع امات ل من مجموعة الطفل، حقوق اتفاقية من

ينة امل أو سانية غ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب من ه لغ أو للتعذيب الطفل ض   .عر

أكدت املادة(كما من د سرعة) 37الفقرة صول ا طفل ل حق مساعدةع ع

أمام ة ر ا من حرمانھ شرعية الطعن ق ا عن فضال املناسبة، املساعدة من ا وغ قانونية

ومحايدة مستقلة مختصة سلطة أو   16.محكمة

تضمنت كما) ب/40/2املادة(كما عادلة، محاكمة الطفل حق ا، ف غموض ال بصورة

وا ق ا ذا بحماية الكفيلة الضمانات يوضعت فيما   :ملتمثلة

للقانون  - وفقا إدانتھ ت تث أن إ براءتھ اض   .اف

عند - عليھ ن القانوني وصياء أو والديھ ق طر عن إليھ ة املوج م بال وفورا مباشرة إخطاره

دفاعھ وتقديم إلعداد املالئمة املساعدة من ا غ أو القانونية املساعدة ع صول وا  .قتضاء،

أو  - سلطة تأخقيام دون دعواه بالفصل ة، ونز ومستقلة مختصة قضائية يئة

للقانون  وفقا عادلة   .محاكمة

ود - الش استجواب ن تأم أو واستجواب بالذنب اف ع أو ادة ش دالء ع ھ إكرا عدم

املساواة من ظروف ظل ھ لصا ود الش واستجواب اك اش وكفالة ن،  .املناضل

أ - أعت اتإذا العقو قانون ك ان مستقلة،نھ قضائية يئة أو مختصة سلطة قيام ن تأم

للقانون  وفقا أع ة  .ونز

أو - املستعملة اللغة م ف الطفل ع عذر إذا مجانا، شفوي جم م مساعدة ع صول ا

ا  .النطق

الدعوى  - مراحل جميع أثناء تماما، اصة ا حياتھ ام اح ن  17.تأم
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ب في يخصومنھ فيما العادلة، املحاكمة ضمانات شمل ل جاءت تفاقية ذه أن إ شارة

ات العقو قانون ام أح بمخالفة ن م امل املحاكمة18طفال حقھ تقيد ولم مجال أي ك ت لم ا وأ ،

ق ا ذا نطاق من ضيقت أو   19.العادلة

الثالث ل: الفرع سا النظام العادلة الدوليةاملحاكمة نائية ا   لمحكمة

نحو ا قو دفعا ل ش و اما، خيا تار حدثا الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام عت

وقد ا، م ي عا تزال وال الدولية رائم ا شع أ من ة شر ال عانت عدما سان قوق شاملة حماية

النفا ح الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام لية01ذدخل   2002.20جو

نصت م) 67املادة(حيث امل حق تكفل ضمانات عدة ع سا روما نظام من

عليھ نصت ما عادلة محاكمة ق ا قواعد ن ب من أنھ كما ومنصفة، عادلة املادة(محاكمة

وم) أ/67/01 ا وسب إليھ ة املوج مة ال بطبيعة مفصلة صورة و بالعلم م امل بلغةحق وذلك ا ضمو

ا لم ت و ا م   21.يف

مة، ال ذه ع الرد ستطيع ح إليھ، ة سو امل مة بال علم أن م امل حق فمن ومنھ

الدعاوى  بھ يتعلق ما ل ب م امل علم لم ما فعاال ون ي ال   .فالدفاع

ا عل نصت وال عادلة محاكمة ق با اللصيقة قوق ا ن ب من أنھ من) 67ملادةا(كما

للدفاع محام واختيار دفاعھ، لتحض الالزمة يالت س وال م، للم ا ال الوقت إقامة النظام، نفس

ة السر من جو وذلك   22.عنھ،

ذا و لھ، ب س ال تأخ أي دون يحاكم أن ق ا م للم تفاقية اتھ منحت كما

الوقت يمنح أن م امل حق ن ب املوازنة دونيتطلب محاكمة حقھ ن و دفاعھ لتحض املناسب

مشروع غ تأخ   23.أي

أثناء حاضرا ون ي أن و م، للم املادة نفس ا ضمن وال م امل حقوق ن ب من إنھ ثم

لم إذا يبلغ وأن اختياره، من قانونية بمساعدة باالستعانة أو بنفسھ نفسھ عن يدافع وأن املحاكمة،

املساعد لديھ اقتضتيكن لما القانونية املساعدة املحكمة لھ توفر أن و ذا، بحقھ القانونية ة

انيات م لديھ تكن لم إذا املساعدة ذه لقاء عاب أ أية يدفع أن ودون العدالة، ة مص ذلك

ا لتحمل افية   24.ال

د أي وتقديم النفي، ود ش واستجواب املحاكمة، أثناء ضور ا م امل حق من أن ليلكما

يرا أن يجب بحيث خطية أو ة شفو مرافعة يقدم وأن للمحكمة، سا النظام بموجب مقبول
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ا عل نصت ال م امل حقوق جميع ام اح عادلة ون ت ح املحاكمة روما) 67املادة(أثناء نظام من

  25.سا

الثالث العادلةضم: املبحث املحاكمة م امل   انات

ناول   مرحلةوسن قبل ما ة ف العادلة املحاكمة ضمانات من ل املبحث ذا

املحاكمة مرحلة أثناء ثم   . املحاكمة،

ول  الع: املطلب املحاكمة املحاكمةضمانات مرحلة قبل   ادلة

مرحلة قبل م امل ا يتمتع أن يجب ال الضمانات عض املطلب ذا ناول وسن

و  ة ر ا ق ا املحاكمةحاملحاكمة قبل بمحاٍم ستعانة عادلةو قھ محاكمة املحتجز حق

عنھ فراج أو معقولة زمنية مدة ص حقوكذاخالل سانية عامل أن  ال  عدم  وحقھ بإ

عادلة التعرض محاكمة لھ نضمن قوق ا ذه بحماية إذ   .للتعذيب،

ول  ة: الفرع ر ا ق   ا

ا ق ا سان إ ل امل ألح طبقاً إال عليھ القبض إلقاء يجوز فال صية، ال ة ر

ب ي وال ن، مختص ن موظف يد ع ذلك يتم أن وع التعسف، عن عيد نحو ع القانون

املحاكمة إ م تقديم ن ح إ جنائية أفعال اب بارت ن م امل احتجاز العادية   .حوال

جو  ارتباطاً ة ر ا ق ا رتبط دونو أو التعسفي لالحتجاز التعرض من ماية با اً ر

القانون  من جاءت. سند الدولية، املعاي ق ا ذا ماية قوق) 9املادة(و العال عالن من

أنھ ع زه"سان أو سان إ أي اعتقال يجوز فرد،". عسفاً ... ال ل ع الضمان ذا نطبق و

ب محتجزاً ان أ يلسواء س ع رة ال إجراءات أو شرد ال أو املرض ب س أو ي جنا فعل اب ارت مة

  26.املثال

أن أيضاً ط ش بل ، عسفاً احتجازه أو فرد أي ع القبض بحظر الدولية املعاي تكتفي وال

ا ل ووفقاً القانون نص املحددة جراءات ع بناءً ذلك   . يتم

كقاعدة ، ب ي ال أنھ أفعالكما اب بارت ن م امل اص احتجاز ستمرار عامة،

م محاكم ن ح إ محاكمتھ. جنائية قبل مة جر اب بارت م امل يحتجز أال ض تف ال القاعدة ذه و

العكس ت يث ح م امل براءة اض اف ق وا ة ر ا ق ا من بع ت الدولية. إنما املعاي أن غ

صراحة ثماسلم ر تحتجزه أن أو شروط املرء ة حر تقيد أن للسلطات ا ف يجوز حاالت بوجود

أو رب، ال من املحتجز ملنع ضرورة حتجاز ا ف عت ال االت ا تلك ذا شمل و للمحاكمة، يقدم
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احتو  يمكن ال الغ ع الغاً و اً وا خطراً فيھ بھ املش يمثل عندما أو ود، الش مع بإجراءالتدخل ائھ

صرامة أقل   27.آخر

ي الثا ق: الفرع املحاكمةا قبل بمحاٍم   ستعانة

من مساعدة ع صول ا ق ا مة، لھ سب تُ أن حتمل يُ أو حتجز، يُ ص ل ل

نفسھ عن الدفاع ومساعدتھ حقوقھ ماية يختاره النفقات. محاٍم دفع ع قادر غ ان وإذا

لتوكيل عنھالالزمة للدفاع ل مؤ كفٍء محاٍم انتداب ن فيتع ص. محاٍم، ال ذا منح يُ أن جب و

ح بھ تصال ق ا فوراً يمنح أن يجب كما بمحاميھ لالتصال افية يالت س و زمنية مساحة

عادلة محاكمة لھ   .نضمن

حق من أنھ ص كما م ال ا ثالث طرف مسمع عن عيدا بمحام تصال  امل  من جزءً

اطات   28.ديمقراطي مجتمع  عادلة ملحاكمة ساسية ش

يالت س و زمنية مساحة ع صول ا ي جنا فعل اب بارت م امل ص ال حق تطلب و

انفراد ع بمحاميھ لالتصال فرصاً يمنح أن دفاعھ، إلعداد جميع. افية ع ق ا ذا نطبق و

ل ب و نائية، ا جراءات معمراحل شاور لل فرصاً املحتجزون ينال أن تضمن أن ومات

رقابة أو تفس أو إبطاء بدون م تصال و م   29محام

الثالث خالل: الفرع عادلة محاكمة املحتجز عنھحق فراج أو معقولة زمنية   مدة

ع فرج يُ أن لھ يحق معقولة، زمنية ة ف غضون املحتجز ص ال محاكمة تتم لم نھإذا

بدء عدم ب س قضية ذمة ع املحبوس املحتجز عن فراج و املحاكمة، إ تقديمھ ن ح إ

ن ح إ عنھ يفرج أن بل عنھ، مة ال إسقاط وجوب ع ال معقولة زمنية ة ف غضون املحاكمة

عنھ. محاكمتھ نصت ما و والسيا) 9/3املادة(و املدنية قوق با اص ا الدو د الع عمن سية

قانوناً: "أنھ ن املخول ن املوظف أحد أو القضاة أحد إ ، عاً سر جزائية، مة ب املعتقل أو املوقوف يقدم

عنھ يفرج أن أو معقولة لة م خالل يحاكم أن حقھ من ون و قضائية، وظائف أن. مباشرة يجوز وال

العامة القاعدة و املحاكمة تظرون ي الذين اص احتجاز ون فراج. ي عليق ائز ا من ولكن

القضائية، جراءات مراحل من أخرى مرحلة أية املحاكمة م حضور لكفالة ضمانات ع م ع

قتضاء عند كم ا تنفيذ   ." ولكفالة

ع الرا ص حق: الفرع سانية عامل أن  ال   للتعذيب التعرض عدم  وحقھ بإ

ة ر ا من محروم فرد ل حق املعايإن من الكث مكفول سانية إ معاملة عامل أن

دة املعا ع طا ا ل س ل ال املواثيق وكذا سان، حقوق دات معا ا عل واملنصوص . الدولية،
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ن وال حتجاز معاي من ى أد حد ضمان إزاء الدولة ع واجباً الدولية املعاي ذه وتفرض

محتجز ل حقوق ةوحماية ر ا من حرمانھ   30.أثناء

وأن سانية إ معاملة عامل أن ق وا صھ، ع مان و ة ر ا ق ا فرد ل فل

سوء أو للتعذيب يتعرض وأال سانية، لألسرة انتمائھ بحكم فيھ املتأصل ام ح صھ ل كفل يُ

عامل. املعاملة أن ة ر ا من حرم يُ ص ل ل حق إ"و صيلةمعاملة الكرامة م تح سانية

ي سا ص   31." ال

ناول  كما نائية للمحكمة سا النظام من )55 املادة( التحقيق أثناء فراد حقوق  ت ا

ص أن ع )ب/ 55/1 املادة(تنص النحو ذا وع الدولية،  أال" : يجب للتحقيق يخضع الذي ال

ل ألي يتعرض ال من ش ديد أو كراه أو القسر أش  ضروب من آخر ضرب أي أو التعذيب أو ال

سانية أو القاسية املعاملة ينة أو الإل   ".امل

فممارسة ه التعذيب ومنھ ال من وغ  ذلك  بما وقات جميع  محظورة املعاملة سوء أش

نائية التحقيقات أثناء ا يمكن وال ا ا، أبدً ير ا يجب أفعاال عت و ت ا لتحقيقوا منع  واملعاقبة ف

ا ب .عل ي ن للقضاة كما ن واملدع ن العام ونوا أن واملحام ن ي  التعذيب عالمات من عالمة ألي متيقظ

ه غتصاب ذلك  بما ال من وغ ا تتعرض ال املعاملة وسوء ا عتداء أش ساء ل طفال ال  و

س أثناء   32.ا

ي الثا امل: املطلب املحاكمةحضمانات مرحلة العادلة   اكمة

مرحلة أثناء م امل ا يتمتع أن يجب ال الضمانات عض املطلب ذا ناول وسن

ا واملحاكماملحاكمة القانون أمام املساواة مستقلةوق مختصة محكمة أمام املحاكمة ق ا

القانون  ام أح وفق لة شَّ مُ ة امل ونز النظر م امل قضاياهوحق والعل وكذانصف ق، ا

م امل براءة اض ن، اف مرت مة ر ا نفس ع محاكمتھ أو رج بأثر نائية ا ن القوان تطبيق حظر و

عادلة محاكمة لھ تضمن ضوابط ا   . ل

ول  واملحاكم: الفرع القانون أمام املساواة ق   ا

امل مراحل سياق املساواة ضمانات عدةتنطوي جوانب ع استخدام. حاكمة تحظر ف

جميع املحاكم عامل وأن املحاكم، إ وء ال السواء ع فرد ل حق شمل و ية، التمي ن القوان

املساواة قدم ع املساواة. فراد ق ا ومع سان، إ ل ل حق ذا و القانون، أمام سواء ل فال

م ن القوان تخلو أن القانون أيأمام ع القانون تطبيق عن واملوظفون القضاة تعد ي وأن ، التمي ن

وآخر سان إ ن ب يم   33.نحو
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 أنھ حيث من املحاكمة، وأثناء للمحاكمة السابقة املراحل جميع  املساواة مبدأ ضمان يجب

ب ون  أن ي ل ي بھ ص ل م أو فيھ مش ق م  تجري  ال التحقيقات أثناء للتمي التعرض عدم  ا

قة  أو لھ تجري  ال املحاكمات أو شأنھ  34.عليھ القانون  تطبيق طر

 املحاكم إ الوصول  املساواة قدم ع لھ يتاح أن يجب فرد ل أن أيضا ع املساواة ومبدأ

جب .بحقوقھ املطالبة غية ن خاص بوجھ و ساء تمك  مع املساواة من قدم ع املحاكم إ الوصول  من ال

ن غية الرجال ن املطالبة من تمكي   .الفعال النحو ع بحقوق

ما أول ن، ام ن جانب نائية ا القضايا املحاكم جانب من ة ساو امل املعاملة لشرط إن

ن الطرف لكال تتاح أن يضمن نحو ع دعاء و الدفاع معاملة باملساواة يق الذي سا املبدأ

إعد ة ساو م جراءاتفرصة خالل افع وال مرافعتھ   .اد

غ مع املساواة قدم ع عامل أن ق ا م م ل ل أن و ف ي الثا انب ا منأما ه

املحددة سس ع بناءً تمي ى أد دون مماثلة جرائم اب بارت ن م الدو) 2املادة(امل د الع من

ون ت أن بل بالتطابق، املعاملة ساوي بال املقصود س ول والسياسية، املدنية قوق با اص ا

متم املوضوعية قائق ا ون ت عندما متماثلة ي القضا النظام املساواة. اثلةاستجابة مبدأ ك ُون

ية تمي أسس ع ة دار القرارات أو املحاكم قرارات تصدر   35.عندما

ي الثا ون: الفرع مستقلة مختصة محكمة أمام املحاكمة ق القانون ا ام أح وفق لة شَّ مُ ة   ز

ستضطلع ال املحكمة ل ش أن العادلة للمحاكمة ساسية والشروط املبادئ من

ا ف وتتوفر القضية بنظر مختصة ون ت وأن ، قانونياً شكيالً ا ف والفصل القضية نظر بمسؤولية

ياد وا   .ستقاللية

بل سياسية، مؤسسات عن ام ح تصدر أال العادلة للمحاكمة ول سا الضمان إن

القانون  بحكم لة شَّ مُ محايدة مستقلة مختصة محاكم الفرد. بواسطة تھوحق قض تنظر أن

من أمر و إنما العدالة، ن لتأم الالزمة الضمانات توف مع ي، جنا فعل اب بارت م ي عندما محكمة

للقانون  يح ال التطبيق أن. صميم ق ا قضائية دعوى أو جنائية محاكمة يواجھ من ل ول

القانون  بحكم لة مش ومحايدة ومستقلة مختصة محكمة أمام   36.يحاكم

أنوامل أي املقصودة، القضائية الدعوى نظر سلطة املحكمة القانون يمنح أن نا قصود

، زم جد إطار املحاكمة تجري أن ع ضده، املقامة ص وال الدعوى موضوع ع والية ا ل ون ت

أية كم ا يصدر أن ذا واملقصود املحاكمة، لعدالة الزم ري جو ركن و و مستقلة، ون ت وأن

أيقضي دون القانون، ام ألح وطبقاً ع، الوقا أساس وع ياد، ا من إطار ا أمام مطروحة ة

ومية ح غ أو ومية ح أخرى سلطة أي من مناسب غ تأث أو ضغوط أو   37.تدخل
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املعنية نة ال أن ح أسا ومحايدة مستقلة محكمة أمام املحاكمة ق ا أن كما

بأ وصفتھ سان ناءات: "نھبحقوق است ألية يخضع أن يجوز ال مطلق   ". حق

الثالث ق: الفرع للقضاياا والعل املنصف   النظر

باملحاكمة اصة ا والضمانات جراءات جميع للقضايا املنصف النظر ق ا شمل

نطاقاً  أوسع مداه ولكن الدولية، املعاي املحددة متثا. العادلة ق ا ذا شمل للمعايو ل

الدولية املعاي مع تتفق أن طة شر الوطنية. الوطنية جرائية الضمانات بجميع املحاكمة تفي ما ور

املنصف النظر بمعيار تفي ال فقد ذا ومع ضمان. والدولية، للقضايا العل النظر ق ا عد كما

ال الثقة ماية وسيلة و و ، التقا واستقاللية لعدالة العدالةأسا نظام   38.عامة

املحددة، قوق ا من عدد عليھ منصوص القضائية للدعوى املنصف النظر ق ا

الدفاع، إعداد ق وا لھ، ضرورة ال إبطاء دون املحاكمة ق وا اءة، ال اض اف ق ا مثل

استد ق وا محام، ق طر عن أو صھ نفسھ عن يدافع أن املرء ودوحق الش عاء

رج بأثر ن القوان تطبيق من ماية ا ق وا م، تحكم. واستجوا ال الدولية فاملعاي ذا، ومع

د ا تمثل ورة املذ قوق ا أن تو املحاكمات ى"إجراء ا" د توافر الواجب الضمانات . من

يكفل أن شأنھ من االت، وا الظروف جميع ا، م ضمان ل للدعوى ومراعاة املنصف ولكن. النظر

ا أديرت ال قة الطر ع توقف و الفردية، الضمانات مجموع من أوسع العادلة املحاكمة ق ا

ا بأكمل   39.املحكمة

الدعوى  طر ن ب الفرص افؤ ت مبدأ للدعاوى املنصف للنظر ساسية املعاي ن ب . ومن

م جميع مراعاتھ يجب الذي املبدأ، ذا منو املساواة قدم ع عامال أن ع الدعوى، راحل

ل ل تتاح أن أي ھ، عرض ساو م حق ما م ل ل وأن املحاكمة، مدار ع جرائية الناحية

ضعيف موقف ما م أي تضع ال أوضاع ظل دعواه لعرض معقولة فرصة ما   .م

يجب أنھ ع للقضايا العل النظر ق ا أن اكما ام أح وتصدر ا جلسا جميع املحاكم عقد أن

بدقة املحددة القليلة نائية ست االت ا عض عدا فيما العالنية، من النظر. إطار ق ا أن كما

للدعاوى نائية"العل الدولية" ا املعاي أيضاً   40.مكفول

واملرا لالدعاء ة شفو جلسة إجراء املحاكمة عالنية تقت بماو ور، م ا حضور فعة

القضية ملوضوع وفقاً افة، ال املرافعة. ذلك جلسات ان وم موعد عن املحاكمة علن أن جب و

ور م ا من ن املعني فراد ضور املعقولة، دود ا الالزمة، يالت س ال توفر وأن العام، ور م ل

وتمكينھ لسات، ا دة من تلك عة مشا ا يدور  ما ومتا ا يتخذ وما ومرافعات مناقشات من ف  من ف

ا يصدر وما إجراءات ام قرارات من ف   41.وأح
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الرا م: عالفرع امل براءة اض اف ق   ا

فعل اب بارت م ي ص أي براءة اض اف العادلة املحاكمة ق ل ساسية املبادئ من

محاك عد للقانون طبقاً إدانتھ ت تث أن إ ي ماجنا قائماً اءة ال اض اف يظل أن جب و عادلة، مة

العكس ت يث دلة .لم وتقييم املحكمة م امل معاملة ع اءة ال اض اف ق ا ينطبق وال

املحاكمة قبل معاملتھ ع أيضاً ينطبق بل رسمياً. فحسب، م ام ا قبل م ف بھ املش ع ينطبق و ف

يداً  تم مة جر أية اب دانةبارت حكم تأييد يتم أن إ قائماً ق ا ذه ستمر و للمحاكمة، م لتقديم

ناف ست مراحل نفاذ اس   42.عد

م امل ضد مسبق تح أي واملحلفون القضاة يتحا أن اءة ال اض اف ق ا قت . و

ن خر ن العمومي ن املوظف جميع ع أيضاً ذا نطبق ع. و أن ذا، العامة،ومع السلطات

قبل م امل براءة أو إدانة عن حات تصر بأية دالء عن تمتنع أن والشرطة، العامة النيابة خاصةً

عليھ كم ا أو. صدور ة خبار عالم زة أج منع واجب السلطات ع أن أيضاً ع ذا أن كما

يجة ن ع التأث من ة القو جتماعية التنظيمات من ا عالنيةغ ا يا حي بمناقشة   .الدعوى

امس ا محاك: الفرع أو رج بأثر نائية ا ن القوان تطبيق مةحظر ر ا نفس ع م امل مة

ن  مرت

القيام عن متناع أو بھ قام عمل ب س ص أي ع القضائية الدعوى إقامة يجوز ال

وقت جنائياً مؤثماً ابھ ارت عدم أو ابھ ارت يكن لم متناعبھ أو اب الدعوى. رت إقامة يجوز وال

القضائية الوالية نفس نطاق مة ر ا نفس ع واحدة مرة من أك ظر. القضائية ا ذا منع و

رج بأثر ي نا ا القانون يلزم. تطبيق لكنھ ، رج بأثر الدعوى إقامة ع نا ظر ا يقتصر وال

قان فاً عر تضع أن أيضاً جنائيةالدولة مخالفة ل ل دقيقاً   43.ونياً

إذا القضائية الوالية نفس ظل مة ر ا نفس ع ن مرت معاقبتھ أو ص أي محاكمة تجوز وال

ن مرت ص ال ملحاكمة ظر ا ذا أن كما ا، شأ اءة ال أو باإلدانة ي ا حكم عليھ صدر قد ان

مبدأ باسم أيضاً املعروف واحدة، مة جر نعد"ع مرت رم ا ذات ع املحاكمة جواز يمنع" م

مة ر ا نفس ع القضائية الوالية نفس واحدة مرة من أك ص ال معاقبة أو  44.محاكمة

اتمـــــة   :ا

العديد عليھ سابقت ما خالل من املالحظ عادلة محاكمة ق با العال تمام إن

أ من الدولية تفاقيات و املواثيق امھ،من اح ع والقيود سس وضع وكذا سھ وتكر نھ تدو جل

العال النظام وكذا سان قوق حاً صر خرقاً عد وخرقھ سانياً إ حقاً   .أصبح
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عمل ي قضا نظام إلقامة ما م أساسا يوفر عادلة، محاكمة م امل حق ام اح إن ثم

الف قوق وا القانون سيادة ام اح إ ناد إقامةباالس و و أال شود، امل الغرض تحقيق أجل من ردية

والفعال املنصف النحو ع   .العدل

ي فيما ا نورد والتوصيات النتائج من جملة عن الدراسة ذه لنا كشفت قد   :كما

  :النتائج

التطبيق -1 الواجبة املبادئ أحد و ف سان لإل ساسية قوق ا من العادلة املحاكمة ق ا

أرج الدوليةش تفاقيات و املواثيق من العديد ا فت اع ال العالم   .اء

املحاكمة -2 ق منالعادلةا م وحماي ن م امل حقوق ضمان ع للمساعدة أساساً دف

م ذى إليقاع ي نا ا التقا إجراءات استغالل إلساءة محاولة  .أية

أسس -3 ن ب من و والذي للمحاكمة العام يجعلالرصد أن شأنھ من العادلة، املحاكمة

م اقتدار و ة ا ال من إطار ما واجبا أداء ع ن ص حر دعاء وممثل  . القا

يجب -4 املحاكمة، وأثناء املحاكمة مرحلة قبل ا توافر الواجب قوق ا من العديد توجد

العادلة املحاكمة ر جو عت ا أل ا وحماي ا ع فاظ   .ا

م حماية تكفل جنائية عدالة عائمد إرساء -5 امل وخاصة فراد، ال ل من حقوق  أش

روقات ات، ا ا ن نظام و شاء إ ق طر للفرد عد الذي سا روما عن الدولية مائية ا   .لية

 :التوصيات/ 2

ناء -1 ال محاكمة عند العادلة للمحاكمة الدولية باملعاي ام باالل ومات ا مطالبة

عدام ة عقو تطبيق احتماالت ا ل تراءت حيثما أو ن،  .السياسي

ن -2 املحتجز أو م عل املقبوض السرعة-عرض وجھ يخولھ-ع آخر موظٍف أو قاٍض ع

يفرج أو معقولة زمنية مدة املحاكمة إ يقدموا أن م حق ومن القضائية، السلطة ممارسة القانون

م   .ع

آ -3 إجراء أي ممارسة طولإن أو ب، س أي بدون املؤقت ن ال أو حتياطي س ا خر

عادلة محاكمة م امل ق صارخ اك وان مس و التحقيق، إلجراء   .املدة

ن الو إشاعة -4 ن القضاة ب ن واملدع ن العام م واملحام  القانون، حكم إنفاذ  سا بدور

قوق  ذلك  بما واملحاكمة التحقيقات أثناء الفردية ا نائية  .ا
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وامش   : ال

عبد هللا الحبیب عمار، المعاییر الدولیة للمحاكمة الجنائیة العادلة، مقال منشور بموقع وزارة العدل، لیبیا، . د/  1
: قسم دراسات وأبحاث، على الموقع

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=273 

ار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مقارنة، منشأة المعارف، حاتم بك. د / 2
 .57،  ص 1997اإلسكندریة، 

األستاذ بن اعراب محمد، الحق في محاكمة عادلة ونزیھة، مقال منشور على الموقع، منتدیات الثقافة  / 3
  والفكر القانوني

 http:// benarab.forumactif.org/t228-topic 

حیث منحت الشریعة اإلسالمیة لجمیع األفراد بالتساوي للمثول أمام القضاء، ومن بین العبارات الخالدة /  4
آس بین الناس في وجھك ومجلسك وقضائك، حتى : " التي حواھا كتاب عمر إلى القاضي أبي موسى األشعري
. أ: أنظر. (ذه الرسالة بحق دستور القضاءوتعد ھ". …ال یطمع شریف في حیفك وال یخاف ضعیف من جورك

محمد عبد . ؛ أ450، ص 1978ضافر القاسمي، السلطة القضائیة، دار النفائس، الطبعة األولى، بیروت، 
ھـ، الجزء األول، دار الكتاب العربي، بیروت، دون سنة  4الھادي أبو رویدة، الحضارة اإلسالمیة في القرن 

 ).416نشر، ص 

 217المي لحقوق اإلنسان، أعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة اإلعالن الع/  5
  .1948دیسمبر  10، المؤرخ في )3 –د (ألف 

بموجب  نضمامالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واإل /6
، دخل حیز النفاذ 1966دیسمبر  16، المؤرخ في )21–د (ألف  2200قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

 .1976مارس  23بتاریخ 

محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد األول، الطبعة الثانیة، دار . د / 7
 .28، ص 2003الشروق، القاھرة،

 .1948دیسمبر  10المؤرخ في  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،) 10المادة (أنظر  / 8

 .1948دیسمبر  10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المؤرخ في ) 11المادة (أنظر  /9

حساني خالد، الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان، نشرة المحامي، . أ /10
 .60، ص 2011، أوت 15منظمة المحامین سطیف، العدد 

لقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، أوصى باعتمادھا مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجریمة ا / 11
جیم  663، أقرھا المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراریھ 1955ومعاملة المجرمین المعقود في جینیف عام 

 .1977 ماي 13المؤرخ في ) 62 –د ( 2076و  1957جویلیة  31، المؤرخ في )24 –د (

مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،  / 12
دیسمبر  9، المؤرخ في 173/43اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

1988. 

لذین یتعرضون ألي شكل من أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع األشخاص ا: أنظر إلى /13
 .1988دیسمبر  9االحتجاز أو السجن، المؤرخ في 

محمد األمین المیداتي، مقدمة عن الحق في محاكمة عادلة في الصكوك الدولیة واإلقلیمیة لحمایة حقوق . أ /14
المرصد الوطني  حقوق اإلنسان والمؤسسات القضائیة ودولة القانون،: اإلنسان، فعالیات الیومین الدراسیین

 .45، ص 2000نوفمبر  16–15لحقوق اإلنسان، الجزائر 
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اتفاقیة حقوق الطفل، أعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واإلنظمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم  /15
 .1990سبتمبر  02، تاریخ بدء النفاذ في 1989نوفمبر  20، المؤرخ في 44/ 25المتحدة 

 02، تاریخ بدء النفاذ في 1989نوفمبر  20من اتفاقیة حقوق الطفل، المعتمدة في ) د/ 37المادة (أنظر  / 16
  .1990سبتمبر 

 02، تاریخ بدء النفاذ في 1989نوفمبر  20من اتفاقیة حقوق الطفل، المعتمدة في ) 40/2المادة (أنظر  /17
 .1990سبتمبر 

 .10العفو الدولیة، ص دیفید فیسبورت، دلیل المحاكمات العادلة، منظمة . أ / 18

 .46محمد األمین المیداتي، المرجع السابق، ص . أ /19

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أعتمد من قبل مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین  / 20
 .2002یلیة جو 01، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1998جویلیة  17المعني بانشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

مخلد الطراونة، عبد اإللھ النوایسة، التعریف بالمحكمة الجنائیة الدولیة وبیان حقوق المتھم أمامھا، . د / 21
: ؛ أنظر أیضا298، ص 2004مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد األول، العدد الثاني، 

، دخل حیز 1998جویلیة  17ائیة الدولیة المعتمد بتاریخ من نظام روما األساسي للمحكمة الجن) أ/67/1المادة (
 .2002جویلیة  01النفاذ بتاریخ 

أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة األولى، دار الشروق، القاھرة، . د /22
  .74، ص 1999

یحاكم المتھم : " ولیة على أنھمن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الد) ج/67/01المادة (حیث نصت  / 23
، 1998جویلیة  17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد بتاریخ ". دون أي تأخیر ال موجب لھ

  .2002جویلیة  01دخل حیز النفاذ بتاریخ 

جویلیة  17من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد بتاریخ ) د/67/01المادة (أنظر نص  / 24
 .2002جویلیة  01، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1998

علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، . د / 25
  .348، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت، 

لكل فرد حق في : "لي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھمن العھد الدو) 1/ 9المادة (كما نصت / 26
ً . الحریة وفي األمان على شخصھ وال یجوز حرمان أحد من حریتھ إال . وال یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا

ً لإلجراء المقرر فیھ    ". ألسباب ینص علیھا القانون وطبقا

  .25دیفید فیسبورت، المرجع السابق، ص / 27

نوفمبر  04من اإلتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، الصادرة عن مجلس أوروبا، روما، ) 6المادة (أنظر / 28
  . 1953سبتمبر  03، دخلت حیز التنفیذ في 1950

 ساعة واألربعین الثماني أثناء محام إلى الوصول من الدعوى صاحب حرم مونریھ، قضیة وفي -
 بالطوارئ المتعلق الحكم( الشمالیة آیرلندا قانون من 15 المادة ىبمقتض تقرر إجراء وھو اعتقالھ من األولى

 في شأنھ من الوصول حق ممارسة بأن االعتقاد على تحملھا معقولة أسبابا للشرطة أن أساس على) 1987 لعام
 منع األصعب من یجعل أو المرتكبة اإلرھاب أعمال بشأن المعلومات جمع عملیة في یتدخل أن أمور، جملة
 المتعلق (الشمالیة أمر آیرلندا إطار في الدعوى لصاحب تحذیر توجیھ وتم .الحصول من األعمال ذهھ مثل

ًا، البقاء اختار ما إذا أنھ، من )1988 لعام الجنائیة باألدلة  المقامة الشواھد یؤید ما على ذلك من یستدل فقد صامت
 بمكان الكبیرة األھمیة من إن" ... كور المذ األمر في الوارد المخطط أن األوروبیة المحكمة ورأت. ضده

 من األولیة المراحل في محام إلى الوصول سبیل المتھم للشخص یتاح أن النفس عن الدفاع لحقوق بالنسبة
 بالمعضلة الشرطة استجواب بدایة في المتھم یواجھ األمر ذلك بمقتضى أنھ ... وتالحظ. الشرطة استجواب
 التي لألحكام وفقا بھ یضر ما على ذلك من یستدل فقد صامتا البقاء اختار نإ فھو. بدفاعھ المتصلة األساسیة
 فإنھ االستجواب مرحلة أثناء الصمت من الخروج المتھم اختار ما إذا أخرى ناحیة ومن. األمر یتضمنھا



 جامعة المسيلة/ فريجة محمد هشام .أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
443 

 ."ضده بأشیاء االستدالل إمكانیة درء من بالضرورة یتمكن أن دون نفسھ عن بالدفاع اإلضرار خطر یواجھ
 یستفید أن الظروف، تلك مثل في یقتضي، 06 المادة في المجسد اإلنصاف مفھوم أن إلى ذلك بعد انتھت ثم

 الوصول من وأن الحرمان الشرطة استجواب من المراحل األولیة في یعین محام مساعدة من المتھم الشخص
 الدفاع بحقوق فیھ تلحق قد وضع في الشرطة، استجواب من األولى ساعة واألربعین الثماني خالل محام إلى

 بمقتضى المتھم مع حقوق یتمشى ال عمال - الحرمان لذلك المبرر كان أیا - یشكل جبرھا، یمكن ال أضرار
 . 06 المادة

(Voir : Eur. Court HR, Case of John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 
February 1996, Reports 1996-I, p. 54, para. 62). 

لكل متھم :"من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ) ب/14/3المادة (حیث نصت / 29
  : بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیتھ، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة

  ".لالتصال بمحام یختاره بنفسھأن یعطى من الوقت والتسھیالت ما یكفیھ إلعداد دفاعھ و -ب            

  .58دیفید فیسبورت، المرجع السابق، ص / 30

یعامل جمیع : "من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ) 10/1المادة (حیث نصت / 31
  ". المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، وتحترم الكرامة األصیلة في الشخص اإلنساني

نسان في مجال إقامة العدل، دلیل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعین العامین حقوق اإل/ 32
  .209والمحامین، الحق في محاكمة عادلة، من التحقیق إلى المحاكمة، الفصل السادس، الجزء األول، ص 

ً سواء أما: "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن) 7المادة (حیث تنص / 33 م القانون، وھم الناس جمیعا
یتساوون في حق التمتع بحمایة القانون دونما تمییز، كما یتساوون في حق التمتع بالحمایة من أي تمییز ینتھك 

  ." ھذا اإلعالن ومن أي تحریض على مثل ھذا التمییز

 ص  ، 2002 الجزائر، ، األولى الطبعة ، والتوزیع للنشر ریحانة دار ، اإلنسان حقوق سعادي، محمد . أ/ 34
17.  

الناس جمیعا : " الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنمن العھد الدولي ) 14/01المادة (حیث نصت / 35
  ".سواء أمام القضاء

لكل إنسان، على قدم المساواة : "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنھ) 10المادة (حیث نصت / 36
ً، للفصل في حقوقھ التامة مع اآلخرین، الحق في أن تنظر  ً وعلنیا ً منصفا قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا

  ".والتزاماتھ وفي أیة تھمة جزائیة توجھھ إلیھ

  .71دیفید فیسبورت، المرجع السابق، ص / 37

من حق كل : "... من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن) 14/1المادة (حیث نصت / 38
فصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ فرد، لدى ال

  ."محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون

  .78دیفید فیسبورت، المرجع السابق، ص / 39

ً : "وق المدنیة والسیاسیة على أنمن العھد الدولي الخاص بالحق) 14/1المادة (حیث تنص / 40 الناس جمیعا
ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في . سواء أمام القضاء

أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة 
صحافة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا أو بعضھا لدواعي اآلداب العامة أو ویجوز منع ال. بحكم القانون

النظام العام أو األمن القومي في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة ألطراف الدعوى، أو 
ة أن في أدنى الحدود التي تراھا المحكمة ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف االستثنائی

تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إال إذا 
كان األمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتھم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بین زوجین أو تتعلق 

  ".بالوصایة على أطفال
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المعارف، اإلسكندریة،  منشأة الجنائیة، اإلجراءات نونقا في العامة المبادئ عوض، محمد عوض .د /41
  .596، ص 1994

 متھم كل حق من" : أنھ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على) 14/02 المادة(حیث تنص / 42
  ".قانونا الجرم علیھ یثبت أن إلى بریئا یعتبر أن جریمة بارتكاب

 قبل من ولكن فحسب المحكمة أو القاضي قبل من طفق لیس یخرق قد البراءة افتراض" مبدأ إن -
 من حینھ في اعتقل قد البالغ صاحب ریبیمونت كان دي آلینیت قضیة وفي  ."العامة السلطات من غیرھما

 البرلمان أعضاء من فرنسي عضو اغتیال في بالمتورط فیھا وصف صحفیة ندوة انعقدت حینما الشرطة طرف
 حضرھا التالیة السنوات خالل الفرنسیة الشرطة لمیزانیة المبدأ حیث من سةمكر كانت التي الصحفیة والندوة
 نفسھ الدعوى وصاحب .اإلجرام مكافحة فرقة ورئیس باریس في الجنائیة التحقیقات قسم ومدیر الداخلیة وزیر

ھاك للمادة المحكمة األوروبیة حصول انت تبینت وقد  .جریمة أي بارتكاب التھمة المرحلة ھذه في إلیھ توجھ لم
 أشاروا الفرنسیة الشرطة في السامیة المناصب ذوي من الضباط بعض"أن  مالحظة القضیة، ھذه في 06/02
 شریك ھو ثم ومن القتل على المحرضین من واحدا باعتباره تحفظ، أي دون ریبیمونت، دي آلینیت السید إلى
 أوال شجع، مما الدعوى صاحب إدانة عن واضحا إعالنا یشكل"  ھذا إن المحكمة رأي وفي  ."القتل ذلك في

 ."مختصة قضائیة سلطة جانب من الوقائع تقییم على المسبق الحكم تم وثانیًا، مذنب بأنھ االعتقاد على العامة
 ( Voir : Eur. Court HR, Case of Allenet de Ribemont v. France, judgment of 10 
February 1995, Series A, No. 308, para 35. p 16). 

ال یدان أي شخص بجریمة : " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنھ) 11/02المادة (حیث نصت / 43
ً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما ال  بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم یكن في حینھ یشكل جرما

  ".ذي ارتكب فیھ الفعل الجرميتوقع علیھ أیة عقوبة أشد من تلك التي كانت ساریة في الوقت ال

ال یجوز تعریض أحد : "من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ) 14/07المادة (حیث تنص / 44
ً للقانون ولإلجراءات  ً للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بھا أو برئ منھا بحكم نھائي وفقا مجددا

  ".الجنائیة في كل بلد

  

  

  

  

  

  


