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رئي�س جمل�س الإدارة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�صتقلة تاأ�ص�صت 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�صان والدميقراطية، وحتليل 

�ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�ص���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�صان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�ص���ان. ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �صيا�ص���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ص���تورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�ص���ان، والقيام باأن�ص���طة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�ص���ان مع الرتكيز ب�صكل خا�س على ال�صباب، 

وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�ص���ان. ومنذ تاأ�صي�ص���ه يقوم املركز 

ب�ص���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ص���ايا حقوق الإن�صان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�ص���عى مركز القاهرة اإىل امل�ص���اهمة يف اإلقاء ال�ص���وء على اأبرز امل�صكالت والق�صايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�صيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �ص���وياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�ص���ايا 

وحماولة التو�صل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�صان.  

 يتمتع املركز بو�صع ا�صت�صاري خا�س يف املجل�س القت�صادي والجتماعي بالأمم 

املتحدة، و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�صان وال�صعوب. املركز ع�صو 

يف ال�صبكة الأوروبية املتو�صطية حلقوق الإن�صان، وال�صبكة الدولية لتبادل املعلومات 

ح���ول حرية الراأي والتعبري )ايفك�س(. املركز م�ص���جل يف القاه���رة وباري�س وجنيف. 

وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�صية حلقوق الإن�صان لعام 2007.         
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تقدمي

وال�شبكة  الإن�شان  حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  نّظم 

الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان خالل يومي 16 و17 اأبريل 2011 

الق�شاء  ا�شتقالل  لتعزيز  موحدة  روؤية  )نحو  عنوان  حتت  موؤمتًرا 

امل�رصي( وذلك يف اإطار �شعي اجلهات املنظمة ملوا�شلة جهودها التي 

بداأت قبل �شنوات بالتعاون مع الق�شاة؛ بهدف تعزيز ا�شتقالل ال�شلطة 

الق�شائية يف م�رص. 

عقد املوؤمتر يف القاهرة بفندق )�شربد( و�شارك فيه لفيف من الق�شاة 

ورجال القانون وممثلو الأحزاب واجلماعات ال�شيا�شية واملجتمع املدين 

واملدافعني عن حقوق الإن�شان والُكتَّاب والباحثني؛ بالإ�شافة اإىل عدد 

امل�شت�شار حممد عبد العزيز  من اخلرباء العرب والدوليني. وقد بعث 
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اجلندي وزير العدل امل�رصي بكلمة يف افتتاح املوؤمتر، األقاها امل�شت�شار 

وائل اأبو عيطة نيابة عنه. 

التي  ال�شمانات  طبيعة  على  الرئي�شية  املوؤمتر  حماور  ركّزت 

م�رص  يف  الق�شائية  ال�شلطة  تتمتع  كي  توافرها  �رصورة  الق�شاة  يرى 

بال�شتقالل والنزاهة، وذلك بنقا�ش تدخالت ال�شلطة التنفيذية ممثلة يف 

اآليات ت�شكيل املحاكم وتعيني  وزارة العدل يف �شئون الق�شاء، وتقييم 

وترقية الق�شاة، بالإ�شافة اإىل تقدمي مقرتحات من �شاأن تفعيلها حتقيق 

ال�شتقالل املايل لل�شلطة الق�شائية، وكذا �شمان تنفيذ الأحكام الق�شائية. 

وذلك من خالل مناق�شة امل�شاركني يف املوؤمتر لتقرير اأ�شدرته ال�شبكة 

الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان عام 2010 عن ا�شتقاللية الق�شاء يف 

م�رص واأعده الباحثان امل�رصيان الدكتور فتوح ال�شاذيل اأ�شتاذ القانون 

يدر�ش  الذي  ال�شاذيل  كرمي  والأ�شتاذ  الإ�شكندرية  بجامعة  اجلنائي 

الدكتوراه يف القانون بجامعة باري�ش )1(، بانتيون، �شوربون.  

يف  النتقالية«  »العدالة  تطبيق  يف  الق�شاء  دور  املوؤمتر  بحث  كما 

من  بال�شتفادة  وذلك  يناير،  من  والع�رصين  اخلام�ش  ثورة  اأعقاب 

اإ�شكاليات حماكمة  اخلربات الدولية يف هذا املجال، كما ناق�ش املوؤمتر 

املدنيني اأمام املحاكم الع�شكرية. ويف �شياق ا�شتعداد املواطنني امل�رصيني 

متطلبات  مناق�شة  على  حر�ش  املوؤمتر  فاإن  جديد؛  د�شتور  ل�شياغة 

ان�شجام القواعد الد�شتورية اجلديدة مع املعايري الدولية للعدالة. 

يف الكتيب الذي بني اأيديكم ميكنكم الطالع على التقرير اخلتامي 

اإليها  خُل�ش  التي  التو�شيات  يت�شمن  والذي  املوؤمتر،  عن  ال�شادر 

واملجل�ش  العدل  ووزير  الوزراء  جمل�ش  اإىل  ووجهوها  امل�شاركون 

الفرتة  خالل  البالد  �شئون  اإدارة  يتوىل  الذي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 

الأ�شتاذ  املوؤمتر  مقرر  اخلتامي  التقرير  م�شودة  اأعد  وقد  النتقالية. 

مدحت الزاهد الكاتب ال�شحفي واملحرر الق�شائي. 
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التي مت  البحثية  الكتيب الأوراق  التقرير اخلتامي ي�شم  اإىل جانب 

ا�شتعرا�شها ومناق�شتها خالل فعاليات املوؤمتر، وت�شمل:

لل�شلطة . 1 املايل  لال�شتقالل  املطلوبة  ال�شمانات   « بعنوان  ورقة 

حمكمة  رئي�ش  نائب  البل�شي  زغلول  امل�شت�شار  واأعدها  الق�شائية« 

النق�ش.

واأعدها . 2 الق�شائية«  الأحكام  تنفيذ  �شمانات  نحو  بعنوان”  ورقة 

امل�شت�شار الدكتور اأمين الورداين القا�شي مبحكمة ال�شتئناف.

وال�شلطة . 3 التنفيذية  ال�شلطة  بني  العام  “النائب  بعنوان  ورقة 

الق�شائية” واأعدها الأ�شتاذ عبد الله خليل املحامى بالنق�ش واخلبري 

امل�شتقل بربنامج الأمم املتحدة الإمنائى �شابقا.

العدالة النتقالية يف م�رص بعد ثورة . 4 اإىل  “الطريق  ورقة بعنوان 

ا�شت�شارية  وهي  ر�شماوي  مرفت  الأ�شتاذة  واأعدتها  يناير”   25

امل�شت�شارة  ب�شفتها  ال�شابق  يف  وعملت  الإن�شان،  حلقوق  م�شتقلة 

ال�رصق  منطقة  يف  الدولية  العفو  ملنظمة  الدولية  لالأمانة  القانونية 

اإ�شيك�ش  جامعة  يف  زميل  حاليا  وهي  اأفريقيا.  و�شمال  الأو�شط 

نوتنجهام  جامعة  ويف  الإن�شان،  حقوق  مبركز  املتحدة  باململكة 

باململكة املتحدة باملركز القانوين حلقوق الإن�شان.
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ال�سم�ن�ت املطلوبة لال�ستقالل امل�يل لل�سلطة الق�س�ئية 

 امل�ست�س�ر/زغلول البل�سي
ن�ئب رئي�س حمكمة النق�س
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اإن العامل العربى يتحرك الآن فى اجتاهات �شتى، اإل اأن اأبرز ما فى 

هذه الجتاهات هو اجتاه العدالة، واحرتام حقوق الإن�شان وحرياته، 

النزيه،  احلر  العام  القرتاع  عرب  لل�شلطة،  ال�شلمى  التداول  وحق 

حتقيق  ولميكن  حمددة.  زمنية  بفرتة  الرئا�شة  مدة  حتديد  ووجوب 

هذا الجتاه اإل من خالل �شلطة ق�شائية قوية م�شتقلة. ومن هنا اأ�شبح 

ال�رصائع  عليه  ن�شت  ثابتا،  واإميانا  را�شخة،  عقيدة  الق�شاء  ا�شتقالل 

والد�شاتري  الدولية،  واملواثيق  املعاهدات  اإليه  تدعو  اأن  قبل  ال�شماوية 

والقوانني الوطنية، فر�شته طبيعة العمل الق�شائى ذاته، كما فر�شته 

اإرادة ال�شعوب احلرة، جت�شيدا ملثلها العليا فى العدل، و�شبطا حلركتها 

الكرمية،  اأهدافها فى احلياة احلرة  الدميقراطية  والتقدم وحتقيق  نحو 

و  العدل،  اأ�شا�ش  الق�شاء  ا�شتقالل  فاإن  امللك،  اأ�شا�ش  العدل  كان  فاإذا 

�شمانة اأ�شا�شية حلريات املواطنني وحقوقهم، و�رصورة حلماية �شيادة 

القانون.

الإن�شان  حقوق  يحرتم  متح�رص  �شيا�شى  نظام  قيام  ميكن  فال 

وحرياته، دون �شلطة ق�شائية قوية م�شتقلة، وي�شمل ا�شتقالل ال�شلطة 

الق�شائية ال�شتقالل الإدارى واملاىل.
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اإلغاء اأى دور لل�شلطة التنفيذية  واأهم �شمات ال�شتقالل الإدارى، 

وعزلهم،  الق�شاة  تعيني  حيث  من  الق�شائية،  ال�شلطة  �شئون  فى 

وتاأديبيا  جنائيا  وم�شاءلتهم  واإعارتهم،  وندبهم  ونقلهم،  وترقيتهم 

ومدنيا، واإمنا يجب اأن يكون لل�شلطة الق�شائية اآليتها اخلا�شة فى ت�شكيل 

ونقلهم،  وترقيتهم  وعزلهم،  الق�شاة  وتعيني  الأعلى  الق�شاء  جمل�ش 

ال�شلطات  اأي �شلطة من  وندبهم واإعارتهم، وم�شاءلتهم، دون تدخل 

مبا�رصًا  اخلارجى   التاأثري  اأ�شكال  كل  بعيدا عن  تعمل  واأن  الأخرى، 

عن  معها  فيميلون  رجالها،  عزائم  توهن  التى  مبا�رص  غري  اأو  كان 

احلق، اإغواًء اأو اإرغامًا، ترغيبًا اأو ترهيبًا، وعدًا اأو وعيدًا.

فالهدف من نظرية الف�شل بني ال�شلطات التى نادى بها »مونت�شكيو« 

�شئون  فى  العبث  عن  التنفيذية  ال�شلطة  يد  غل  هو   1748 عام  منذ 

الق�شاة، واأن يرتك لل�شلطة الق�شائية ا�شتقاللها و�شيادتها، واأل يكون 

الزعيم �شعد  اأخرى عليها من �شلطان، ول تزال �رصخة  �شلطة  لأى 

ال�شلطة  ي�شاعد  الق�شاء فى م�رص  نظام  باأن  الآذان  فى  تدوى  زغلول 

يوؤ�شف  ما  �شتى م�رصوعة، وهذا  بطرق  فيه  تتدخل  اأن  على  التنفيذية 

اإن فى م�رص  اأقول  باأن  اإن لكل قا�ٍش كرامته، واإنى فخور  له، نعم 

ق�شاة نطقوا بكلمة احلق، ورفعوا بها الهامات والأعناق عالية فى اأ�شد 

الأيام حلكة وظلمة، حيث مل يكن هناك ت�رصيع ي�شون كرامتهم ف�شال 

عن حريتهم.

على  تعمل  والقانونية  الد�شتورية  الن�شو�ش  اإن  القول  جاز  ولئن 

خالل  ومن  باأحكامها  اأحيانا   تناق�ش  اأنها  اإل  الق�شاء  ا�شتقالل  �شمان 

وهى  النهائية،  اأغرا�شها  من  تنال  وقد  حمتواها،  حقيقة  تطبيقاتها  

متيل بوجه عام اإىل العبث ب�شئون الق�شاء، واإهدار ا�شتقالله، اأو النيل 

منه، وقد يثور التناق�ش والتعار�ش كذلك بني حقيقة ا�شتقالل الق�شاء 

و�شماناته، وبني مفهوم الدولة ل�شتقالل الق�شاء، ليكون لكل مفهومه 

ومتطلباته  و�شماناته  الق�شاء  ا�شتقالل  �شاأن  فى  الذاتى  وت�شوره 

وامل�شالح التى يتوخاها ويرمى اإليها.
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بالق�شاء،  ا�شطدم  �رصعيته،  النظام  فقد  كلما  اأنه  ويالحظ  هذا   

وعمل على تقوي�ش ا�شتقالله، لأنه يعلم ب�شعفه اأمام الق�شاء.

عن  ينف�شل  ل  ومرماه  غايته  فى  الق�شاء   ا�شتقالل  اأن  �شحيح 

الن�شو�ش الد�شتورية والقانونية التى تكفله باعتبارها اأداة حتقيقه، فال 

يكون القانون من�شفا اإل اإذا كان كافال له، حمققا لأهدافه، فاإذا ما زاغ 

منهيا  كان  اإليها،  ترمى  التى  الأهداف  واأهدر  عنها،  بب�رصه  امل�رصع 

تغيريه  لوجوده، وتعني  قيمة  كل  تنفيذه، وم�شقطا  فى جمال  للتوافق 

اأو اإلغاوؤه.

ال�شلطة  اأن  على   165 املادة  فى  امل�رصى  الد�شتور  ن�ش  وقد 

اختالف درجاتها، وت�شدر  املحاكم على  م�شتقلة، وتتولها  الق�شائية 

اأحكامها وفق القانون، وفى املادة 166 على اأن الق�شاة م�شتقلون، ل 

�شلطان عليهم فى ق�شائهم لغري القانون، ول يجوز لأية �شلطة التدخل 

اأ�شا�شية ل  فى الق�شايا اأو فى �شئون العدالة. فا�شتقالل الق�شاء �شمانة 

ا�شتقاللها،  الق�شائية  لل�شلطة  الد�شتور  كفل  وقد  بدونها،  العدل  ي�شتقيم 

وجعل هذا ال�شتقالل عا�شما من التدخل فى اأعمالها، اأو التاأثري فيها، 

اأو حتريفها، اأو الإخالل مبقوماتها.

يعدم  الق�شاء، ل  ا�شتقالل  اإهدار  اإىل  ي�شعى  الذى  احلاكم  اأن  غري 

من فقهاء القانون وفال�شفته، وهذا هو مكمن اخلطر واخلطورة، من 

ملتوية  واأ�شاليب  وطرق  �شيطانية  بو�شائل  غاياته  لبلوغ  له  يخططون 

اأ�شلوب  وهو  و�شارخا،  �شافرا  الق�شاء  على  اعتداوؤه  يبدو  ل  حتى 

يت�شم باملداراة واللتواء بق�شد العتداء على ال�شلطة الق�شائية، وهدم 

الروح  بخفة  امل�رصيون  عليهم  اأطلق  من  وهم  الق�شاء.  ا�شتقالل 

املعروفة عنهم »ترزية القوانني« وهو م�شطلح ل مثيل له فى العامل. 

الت�رصيعات  بني  املفارقة  فى  تكمن  الق�شاء  ا�شتقالل  ق�شية  اأن  اإىل  هذا 

والقوانني التى تكفله  وحتميه، والواقع الذى يتناق�ش مع هذه القوانني 

وتلك الت�رصيعات.
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ولذلك يتعني فك كل ارتباط بني ال�سلطة الق�سائية وال�سلطة التنفيذية 

ول  فيها  لب�ش  ل  ووا�شحة،  �شارمة  حمددة،  د�شتورية  بن�شو�ش 

للق�شاء  الإدارى  ال�شتقالل  فيكون  التاأويل،  حتتمل  ول  غمو�ش، 

تاما، بعيدا عن تدخل ال�شلطة التنفيذية، فم�شائل تعيني الق�شاة وعزلهم 

وترقيتهم ونقلهم وندبهم واإعارتهم واإحالتهم للتقاعد وم�شاءلتهم جنائيا 

بنف�شها  الق�شائية  ال�شلطة  تنظمها  اأن  يجب  امل�شائل  هذه  كل  تاأديبيا،  اأو 

بعيدا عن تدخل ال�شلطة التنفيذية.

ويعترب ال�شتقالل املاىل للق�شاء من اأهم مظاهر ا�شتقالل الق�شاء، 

حرية  الق�شائية  لل�شلطة  يتيح  حقيقى  ا�شتقالل  هناك  يكون  ل  وبدونه 

اأو عراقيل  اأي عوائق  وتنفيذها، دون  القرارات  واتخاذ  الت�رصف، 

تفر�شها ال�شلطة التنفيذية والنظم والروتني الإداري.

فاإذا مل يكن لل�شلطة الق�شائية املوارد املالية الالزمة والكافية لإدارة 

تكون  وتنفيذها  القرارات  اتخاذ  على  قدرتها  فاإن  بنف�شها،  �شئونها 

حمدودة ومقيدة ومرتبطة ب�شل�شلة من املوافقات واملراجعات، قد توؤدى 

فى الكثري من الأحيان اإىل الرتدد اأو الإحجام عن اتخاذها، فى حني 

والت�رصف  الق�شائية حرية احلركة   لل�شلطة  يتيح  املاىل  ال�شتقالل  اأن 

ب�رصعة ل�شد العجز والثغرات، وحتديد املنا�شب واملالئم من احلاجات، 

وترتيب الأولويات، واإن�شاء الدرجات ومنح العالوات.

وهيبته،  ا�شتقالله  من  تزيد  التى  امل�شائل  من  القا�شى  مرتب  اإن 

فيجب اأن مينح القا�شى مرتبا يكفيه ملواجهة �رصورات احلياة، ويقيه 

ال�شبهات وذل احلاجة،  ال�شوؤال وغوائل الزمان، ويناأى به عن  �رص 

ولكى يظهر باملظهر الالئق بوظيفته بني الأفراد، ويتفرغ لعمله بنف�ش 

�شفوها  يعكر  ول  احلياة،  اأعباء  ت�شغلها  ل  ومطمئنة،  هادئة  �شافية 

تكاليف املعي�شة و�رصوراتها، وحتى ل يتطلع اإىل الوظائف الأخرى 

من  الق�شاة  هجرة  اإىل  يوؤدى  ما  وهو  دخال،  والأكرث  جهدا،  الأقل 

ذوى اخلربة والكفاءة والدراية، وفى ذلك من ال�رصر ما فيه.
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اأن  ميكن  التى  ال�سغوط  �سور  اأهم  من  املالية  ال�سغوط  وتعترب 

متار�شها ال�شلطة التنفيذية على ال�شلطة الق�شائية، وعدم اإعطاء املوافقات 

امللحة، والتقتري عليها، وغري ذلك من و�شائل  الطلبات  الالزمة على 

اأو  الق�شائية  الدرجات  اإن�شاء  مثل  املعروفة،  املاىل  ال�شغط  واأ�شاليب 

حجبها، ومنح العالوات اأو منعها.

يوجد  يكن  مل   2006 ل�شنة    142 رقم  القانون  �شدر  اأن  واإىل 

بذاته،  م�شتقل  للق�شاء،  خم�ش�ش  باب  للدولة  العامة  املوازنة  فى 

لوزارة  املخ�ش�شة  العتمادات  �شمن  تاأتى  كانت  الق�شاء  فاعتمادات 

الق�شاء  وكان  العدل،  لوزارة  التابعة  اجلهات  اأحد  وكاأنه  العدل، 

التنفيذية  ال�شلطة  وكانت  العدل،  وزارة  من  املالية  احتياجاته  يطلب 

طريق  عن  الق�شائية،  ال�شلطة  على  ت�شيطر  العدل  وزارة  فى  ممثلة 

التنفيذية  ال�سلطة  كانت  ال�سغوط،  تلك  خالل  ومن  املالية،  ال�سغوط 

الق�شاء، وكان  اأعمال  فى  تلعب دورًا كبريا خطريًا  العدل(  )وزارة 

اإقامة العدل ملمو�شًا وملحوظًا، ولالأ�شف فاإن  تدخل وزير العدل فى 

قانون ال�شلطة الق�شائية احلاىل �شاعده على التدخل فى �شئون الق�شاء، 

مل  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  باأن  ذلك  عليه،  ال�شيطرة  �شبل  له  وي�رص 

يبني احلدود الفا�شلة بني وزارة العدل وال�شلطة الق�شائية، ومل ي�شع 

�شوابط حتول بني وزير العدل وبني التدخل فى �شئون الق�شاء، مما 

اأعطى الفر�شة لوزير العدل لل�شيطرة على ال�شلطة الق�شائية وو�شعها 

يختارهم،  الذين  البتدائية  املحاكم  حتت و�شايته، من خالل روؤ�شاء 

والتفتي�ش الق�سائى، وال�سغوط املالية التى ميار�سها على الق�ساء.

للق�شاء  امل�شتقلة  وامليزانية  املاىل  ال�شتقالل  مو�شوع  كان  ولذلك 

مطلبًا ملحًا، وحمل حوار دائم وجدل ل ينقطع بني الأو�ساط الق�سائية 

والقانونية وال�شلطة التنفيذية  ممثلة فى وزارة العدل ومد وجزر بني 

الوزير ومدى  الأعلى، ح�شب �شخ�ش  الق�شاء  العدل وجمل�ش  وزير 

اإميانه با�شتقالل الق�شاء وموازنته امل�شتقلة، اإل اأن القا�شم امل�شرتك بني 

وزراء العدل كان التقتري دائما على الق�شاء؛ بحجة العجز فى املوازنة 
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الدولة  كانت دوائر وموؤ�ش�شات  النفقات، حني  للدولة و�شغط  العامة 

املختلفة تنعم بالمتيازات والبذخ والإ�رصاف فى الإنفاق.

ولتفادى �سغوط ال�سلطة التنفيذية، وغل يدها عن العبث فى �سئون 

الق�شاء، كان الإ�رصار على امليزانية امل�شتقلة للق�شاء كاإحدى ال�شمانات 

املهمة على تاأكيد ا�شتقالل الق�شاء، فكلما كان لل�شلطة الق�شائية مواردها 

الق�ساء،  على  ال�سغوط  انتفت  اأو  قلت  امل�ستقلة،  وميزانيتها  املالية، 

والتاأثري على الق�شاة من قبل ال�شلطة التنفيذية.

وحتت �شغط الق�شاة فى م�رص واإ�رصارهم على اأن يكون للق�شاء 

ميزانية م�شتقلة، ا�شتجاب امل�رصع لهم واأ�شدر القانون رقم 142 ل�شنة 

2006 بتعديل بع�ش اأحكام قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر بالقانون 

على  ن�شت  التى   )5( مكررا  املادة 77  باإ�شافة  ل�شنة 1972  رقم 46 

اأن » تكون للق�شاء والنيابة العامة موازنة �شنوية م�شتقلة، وتبداأ ببداية 

الأعلى  الق�شاء  جمل�ش  ويعد  بنهايتها.  وتنتهى  للدولة  املالية  ال�شنة 

املالية  ال�شنة  بدء  قبل  املوازنة  م�رصوع  املالية،  وزير  مع  بالتفاق 

اإدراج كل من الإيرادات  اإعداد امل�رصوع  بوقت كاٍف، ويراعى فى 

وامل�رصوفات رقما واحدا، ويقدم م�رصوع املوازنة اإىل وزير املالية، 

للدولة،  العامة  املوازنة  اعتماد  فور  الأعلى  الق�شاء  جمل�ش  ويتوىل 

ملوازنة  الإجمالية  العتمادات  توزيع  املالية،  وزير  مع  وبالتن�شيق 

للقواعد  طبقا  وبنود  وجمموعات  اأبواب  على  العامة  والنيابة  الق�شاء 

الأعلى  الق�شاء  جمل�ش  ويبا�رص  للدولة.  العامة  املوازنة  فى  تتبع  التى 

ال�شلطات املخولة لوزير املالية فى القوانني واللوائح ب�شاأن تنفيذ موازنة 

يبا�رص رئي�ش  لها،كما  املدرجة  الق�شاء والنيابة فى حدود العتمادات 

اجلهاز  ولرئي�ش  الإدارية  التنمية  لوزير  املخولة  ال�شلطات  املجل�ش 

احل�شاب  الأعلى  الق�شاء  جمل�ش  ويعد  والإدارة.  للتنظيم  املركزى 

اخلتامى ملوازنة الق�شاء والنيابة العامة فى املواعيد املقررة، ثم يحيله 

اإىل وزير املالية لإدراجه �شمن املوازنة العامة للدولة. وت�رصى على 

به  يرد  مل  فيما  لها  اخلتامى  واحل�شاب  العامة  والنيابة  الق�شاء  موازنة 
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ن�ش فى هذا القانون، اأحكام القوانني املنظمة للخطة العامة واملوازنة 

العامة واحل�شاب اخلتامى للدولة ».

وهذا الن�ش ل يحقق ال�شتقالل املاىل للق�شاء والنيابة العامة، فبعد 

اأن قرر مبداأ املوازنة امل�شتقلة فى �شدره، عاد فى عجزه واأفرغ الن�ش 

من م�شمونه وحمتواه، فن�ش على اأن يكون اإعداد م�رصوع املوازنة 

بالتفاق مع وزير املالية، ومل يحدد الن�ش موارد تلك املوازنة، وهو 

ما يجعل وزير املالية يتحكم فى حتديد حجم املوازنة، وقيد املجل�ش فى 

توزيع العتمادات الإجمالية للموازنة بالأبواب واملجموعات والبنود 

املتبعة فى املوازنة العامة للدولة، فحرم بذلك جمل�ش الق�شاء الأعلى من 

حرية احلركة و�رصعة الت�رصف واتخاذ القرارات وتنفيذها، وحتديد 

على  ن�ش  كما  الأولويات،  وترتيب  احلاجات،  من  واملنا�شب  املالئم 

رقيبا  يجعله  ما  وهو  املالية،  لوزير  للموازنة  اخلتامى  احل�شاب  تقدمي 

على جمل�ش الق�شاء الأعلى، فى حني يجب لتحقيق ال�شتقالل املاىل اأن 

تكون الرقابة داخلية من املجل�ش نف�شه. وهو ما اتبعه امل�رصع بالن�شبة 

ملجل�ش ال�شعب، فن�ش فى املادة 35 من القانون رقم 38 ل�شنة 1972 

فى �شاأن جمل�ش ال�شعب على اأن »املجل�ش م�شتقل مبوازنته وتدرج رقما 

واحدا فى موازنة الدولة. وتبني الالئحة الداخلية للمجل�ش كيفية اإعداد 

اإعداد  وطريقة  واإقراره،  وبحثه  ال�شنوية  املجل�ش  موازنة  م�رصوع 

ح�شابات املجل�ش وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اإعداد احل�شاب اخلتامى 

فمجل�ش  احلكومية«.  بالقواعد  التقيد  دون  وذلك  واعتماده،  ال�شنوى 

واإقراره،  وبحثه  املوازنة،  م�رصوع  باإعداد  يقوم  الذى  هو  ال�شعب 

وهو الذى يحدد طريقة ح�شابات املجل�ش وتنظيمها ومراقبتها. واإعداد 

ال�شتقالل  الن�ش  بهذا  امل�رصع  فاأعطى  واعتماده،   اخلتامى  احل�شاب 

املاىل الكامل ملجل�ش ال�شعب، حني �شن به على الق�شاء، فى املادة 77 

مكررا )5( من قانون ال�شلطة الق�شائية املعدلة �شالفة الذكر.

م�شتقلة،  موازنة  للق�شاء  يكون  اأن  على  القانون  ين�ش  اأن  فيجب 

على اأن يتوىل جمل�ش الق�شاء الأعلى درا�شة واقرتاح ومناق�شة واإقرار 
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املوازنة متهيدا لإدراجها رقما واحدا فى املوازنة العامة للدولة، واأن 

تعينها  التى  املالية  املوارد  من  يكفيها  ما  الق�شائية  لل�شلطة  الدولة  توفر 

على اأن تدير بنف�شها عدالة واعية مقتدرة، دون التقيد فى ذلك بالقواعد 

احلكومية، واإل كان ا�شتقاللها وهما.

للق�شاء، على  امل�شتقلة  املوازنة  القانون موارد  اأن يحدد  كما يجب 

النحو التاىل:

1- املبلغ املخ�ش�ش للق�شاء املدرج فى املوازنة العامة للدولة. 

2- الر�شوم الق�شائية.

3- الغرامات اجلنائية.

املخ�ش�ش  املبلغ  حجم  فى  التنفيذية  ال�شلطة  تتحكم  ل  حتى  وذلك 

ملوازنة الق�شاء، فيكون الن�ش على املوازنة امل�شتقلة عدمي اجلدوى.

للق�شاء،  امل�شتقلة  املوازنة  فى  حمدد  مبلغ  يخ�ش�ش  اأن  يجب  كما 

اإعانة �شنوية لنادى الق�شاة، حتى يتمكن من ممار�شة دوره فى خدمة 

الق�شاة.

وي�شل ال�شتقالل املاىل للق�شاء فى اأمريكا اإىل اأعلى م�شتوى له بني 

دول العامل، حيث تخت�ش املحاكم باإدارة �شئونها املالية التى تخ�ش�شها 

عليها  يحظر  التى  العدل،  وزارة  عن  بعيدا  الت�رصيعية،  املجال�ش  لها 

التدخل فى �شئون املحاكم.

وامل�شاواة،  العدل  لتحقيق  �شمان  اأقوى  هو  امل�شتقل  الق�شاء  اإن 

ون�رص ال�شكينة وال�شتقرار فى املجتمع، واأقدر و�شيلة حلماية امل�رصوعية 

وموؤ�ش�شات الدولة، واأعظم قوة ل�شد الظلم ورده،ومقاومة الطغيان 

لي�ش  اإنه  و�شيانتها،  واحلريات  احلقوق  وحماية  وواأده،  وال�شتبداد 

ترفا، ولي�ش خيارا، واإمنا �رصورة لزمة، فر�شتها طبيعة احلياة، 

واأوجبتها حقوق الإن�شان .   
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نحو �سم�ن�ت تنفيذ االأحك�م الق�س�ئية 

 امل�ست�س�ر- د/اأمين الورداين

 قــ��س مبحكمــــة اال�ســــتئن�ف
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عندما ت�شدر الأحكام الق�شائية فى م�رص فاإن احلكم يت�شدره عبارة 

تفيد اأنه قد �شدر )با�شم ال�شعب( وهى عبارة تعنى اأن ال�شعب: الذى هو 

اأوكل  قد  الق�شائية(،  الت�رصيعية،  )التنفيذية،  الثالث  ال�شلطات  م�شدر 

القا�شى فى اأن ي�شدر حكمه فيما يعر�ش عليه من اأق�شية ومنازعات. 

فمن غري املت�شور بعد ذلك اأن يعرقل تنفيذ هذه الأحكام التى �شدرت 

تكن  مهما  �شخ�ش  لأى  يجوز  ل  كما  كان،  �شبب  لأى  ال�شعب  با�شم 

�شلطته فى الدولة اأن يعوق اأو يعرقل تنفيذ الأحكام الق�شائية.

للمجتمع  الأمان  الق�شائية متثل ح�شن  ال�شلطة  اأن  فيه  ومما ل�شك 

املجتمع  يف  متميزة  مكانة  الق�شائية  ولل�شلطة  واأفراده،  مبوؤ�ش�شاته 

امل�رصي، كما متثل اأهم ال�شمانات ل�شتقرار املجتمع وحتقيق العدالة. 

والأفراد  الإدارة  جهات  ر�شوخ  ت�شمن  فاعلة  و�شيلة  توجد  مل  فاإذا 

لتنفيذ الأحكام التى ي�شدرها الق�شاء فاإن الأحكام التى ي�شدرها ل تعدو 

العملية،  القيمة  لها من  للقوانني ولي�ش  اأن تكون جمرد �رصح نظرى 

ول من الفاعلية اأكرث مما يعرف بالتو�شيات التى ت�شدرها املوؤمترات 

ويتناولها فقهاء القانون.
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من هنا كان لزاما البحث عن �شبيل ي�شمن تنفيذ الأحكام الق�شائية 

بطريقة فعالة حتى حتقق النتيجة املرجوة منها �شواء بالن�شبة للمحكوم له 

والذى ميثل تنفيذ احلكم منتهى هدفه من �شدنة العدالة، حيث ل يقا�ش 

للمجتمع من حفظ  بالن�شبة  ف�شال عما ميثله  العملية،  بنتيجته  اإل  احلكم 

للحقوق وهيبة الق�شاء، ولعل هذا ما حدا بالعديد من الفقهاء اإىل القول 

اإن عدم تنفيذ الأحكام الق�شائية ميثل نوعا من اإنكار العدالة يدعو الدولة 

وال�شلطة الق�شائية اأن تغري �شيا�شتها، وتهتم اأكرث مب�شاكل التنفيذ حتقيقا 

ملبداأ خ�شوع الدولة موؤ�ش�شيا و�شعبيا للقانون وتدعيم دولة القانون.

ول�شك اأن اأكرث حالت المتناع عن تنفيذ الأحكام الق�شائية حتدث 

اإىل  يدفع  قد  تنفيذها مما  تراخيها فى  ب�شبب  اأو  الإدارة  اإما من جهات 

الت�شكيك فى �شلطات الق�شاء والنيل من هيبته لعجزه عن توفري احلماية 

مل�شالح املتقا�شني وحماية مراكزهم القانونية وتوفري الحرتام الالزم 

لتنفيذ اأحكامه التى قد تتعمد الإدارة عرقلة تنفيذها اأو متتنع عن تنفيذها.

فعالة  �شمانات  وجود  ب�رصورة  القول  اإىل  املقدمة  تلك  وتقودنا 

وقوية ت�شمن تنفيذ الأحكام الق�شائية، ل�شيما وقد اأ�شبح المتناع عن 

تنفيذها ميثل ظاهرة  التجاهل والرتاخي يف  اأو  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ 

خطرية فى العديد من الدول التى تعانى من ال�شتبداد ال�شيا�شى والتاأخر 

الدولة   ل�شمعة  كبرية  اإ�شاءة  من  ذلك  ميثله  عما  وف�شال  القت�شادى، 

الدولة   لد�شتور  اأ�شا�شى خرقا  ب�شكل  فاإنها متثل  الغري،  التعامل مع  يف 

ولأحكام القانون الداخلى واملواثيق الدولية التي حت�ش على �رصورة 

بح�شبانها  اإبطاء  اأو  تلكوؤ  دون  فيه  ق�شت  فيما  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ 

عنوانًا للحقيقة.                   

ولعل من اأهم املظاهر الأ�شا�شية التي متيز املدنيات احلديثة ودولة 

املوؤ�ش�شات هى تلك ال�شمانات الفعالة التى توفرها الدولة لتنفيذ الأحكام 

الق�شائية حتى اأن الدول تتباهى فيما بينها مبدى تعلقها باأهداب القانون 
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اللتزام   اأ�شبح  فقد  ذلك  ولأجل  الق�شاء،  واأحكام  ملبادئه  ور�شوخها 

على  القانون(،  )دولة  املتمدنة  للدولة  عنوانًا  الق�شائية  الأحكام  بتنفيذ 

اأر�شا خ�شبة لإ�شاعة  حني  ميثل امتناعها عن تنفيذ الأحكام الق�شائية 

الفو�شى وفقدان الثقة يف �شيادة القانون؛ مما يرتب اآثارا وخيمة على 

�شمانات  وجود  عدم  يوؤدى  حيث  الدولة،  فى  احلياة  مناحى  جميع 

لإح�شا�ش  ال�شيا�شية  ال�شلطة  تغول  اإىل  الق�شائية  الأحكام  لتنفيذ  فاعلة 

اأع�شاوؤها  يرتكب  ملا  قانونى  رادع  وجود  بعدم  اأمرها  على  القائمني 

القانون  عليها  يعاقب  جرائم  متثل  وانتهاكات  خمالفات  من  وتابعوها 

بعقوبات دون �شمانات فعالة لتنفيذها، كما يرتتب اأي�شا على المتناع 

القت�شادى  ال�شعيد  على  النتائج  اأخطر  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ  عن 

متمثال فيما ي�شببه ذلك من هروب راأ�ش املال وال�رصكات ال�شتثمارية 

الأحكام  �شلطان  يف  جتد  والتي  لال�شتثمار  ال�شاعية  والأجنبية  الوطنية 

الق�شائية، ويف ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية �شمام اأمان وحافز كبري يوفر 

ال�شيا�شية  بالتوجهات  تربة خ�شبة م�شجعة على ال�شتثمار، كما  مي�ش 

العامة للدولة احلديثة  والتي يتجلى دورها القت�شاد يف جملة القوانني 

والأنظمة التي �رصعتها  للح�ش على ال�شتثمار وا�شتقطاب راأ�ش املال  

لإنعا�ش القت�شاد القومى وال�شعود قدما نحو اقت�شاد حر مزدهر. 

املواطنني ورجال  املتقا�شني من  ي�شود بني  فاإنه  كله  لذلك  وخالفًا 

الرتاخي يف  ما يحدث عند  القلق وال�شتغراب جتاه  القانون حالة من 

الق�شائية  الأحكام  بتاأويل  �شواء  الق�شائية،  والقرارات  الأحكام  تنفيذ 

وتف�شريها مبا يخالف منطوقها لاللتفاف عليها اأو التمل�ش من تنفيذها.

اإداري  بف�شاد  اأ�شبه  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ  عن  المتناع  وهذا 

متعدد  الدولة  اأجهزة  يف  املنت�رص  الف�شاد  لأن  العام،  النظام  اإىل  ي�شيء 

الأ�سكال والأنواع، وهو ما يقود بدوره اإىل نوع من الإحباط والياأ�ش 

وزعزعة ثقة املواطنني يف قناعتهم باأنهم مواطنون يعي�شون حتت �شقف 

�شيادة القانون.
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تواجه  التي  امل�شائل  اأعقد  من  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ  وتعد مرحلة 

املحكوم له، ففي كثري من الأحيان، ل ي�شتطيع املحكوم له احل�شول 

على حقه وتنفيذ احلكم ال�شادر ل�شاحله بال�شهولة املتوخاة. فقد تطول 

ال�شادرة  الق�شائية  الأحكام  تنفذ  اأكرث وقد ل  اأو  �شنة  التنفيذ  اإجراءات 

الإطالة  هذه  �شبب  ولعل  نهائية،  ب�شورة  وتعطل  نهائية،  ب�شفة 

عليه  املحكوم  اأمام  ذاته  الدولة  قانون  يتيحه  قد  ملا  تعود  قد  والتعطيل 

هذه  لأكرث  باإيجاز  اأعر�ش  و�شوف  وت�شويف،  مماطلة  اأ�شاليب  من 

الأ�شاليب �شيوعا:

�أوال: ما يعطيه القانون للمحكوم عليه من احلق فى اأن يلتم�ش من 

التى  الدعوى  فى  النظر  تعيد  اأن  احلكم  اأ�شدرت  التى  املحكمة  ذات 

املادة   �رصاحة  احلق  ذلك  على  ن�شت  وقد  نهائى،  بحكم  فيها  ف�شلت 

اأنه  على  �رصاحة  ن�شت  حيث  امل�رصى  املرافعات  قانون  من   241

للخ�شوم اأن يلتم�شوا اإعادة النظر فى الأحكام ال�شادرة ب�شفة انتهائية 

فى الأحوال الآتية:

1 - اإذا وقع من اخل�شم غ�ش كان من �شاأنه التاأثري فى احلكم.

2 - اإذا ح�شل بعد احلكم اإقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها اأو 

ق�شى بتزويرها.

بعد �شدوره  ق�شى  �شاهد  �شهادة  على  بنى  قد  احلكم  كان  اإذا   -  3

باأنها مزورة.

اأوراق قاطعة فى  امللتم�ش بعد �شدور احلكم على  اإذا ح�شل   - 4

الدعوى كان خ�شمه قد حال دون تقدميها.

5 - اإذا ق�شى احلكم ب�شىء مل يطلبه اخل�شوم اأو باأكرث مما طلبوه.

6 - اإذا كان منطوق احلكم مناق�شًا بع�شه لبع�ش.

7 - اإذا �شدر احلكم على �شخ�ش طبيعى اأو اعتبارى مل يكن ممثال 
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متثيال �شحيحًا فى الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة التفاقية.

8 - ملن يعترب احلكم ال�شادر فى الدعوى حجة عليه، ومل يكن قد 

اأو  تواطئه  اأو  ميثله  كان  من  غ�ش  اإثبات  ب�رشط  فيها  تدخل  اأو  ادخل 

اإهماله اجل�شيم.

ي�شت�شكل  اأن  فى  احلق  من  عليه  للمحكوم  القانون  اأعطاه  ما  ثانيا: 

التنفيذ  اإيقاف  فى  يت�شبب  مما  انتهائية؛  ب�شفة  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  فى 

ويعرقل تنفيذ الأحكام النهائية.. وقد ن�شت على ذلك احلق �رصاحة 

على  �رصاحة  ن�شت  حيث  امل�رصى  املرافعات  قانون  من   312 املادة 

وقتيًا  اإجراء  فيه  املطلوب  وكان  اإ�شكال،  التنفيذ  عند  عر�ش  »اإذا  اأنه 

اأن مي�سى فيه على �سبيل الحتياط مع  اأو  التنفيذ  اأن يوقف  فللمح�رش 

تكليف اخل�شوم فى احلالتني احل�شور اأمام قا�شى التنفيذ، ولو مبيعاد 

�شاعة وفى منزله عند ال�رصورة، ويكفى اإثبات ح�شول هذا التكليف 

فى املح�رص فيما يتعلق برافع الإ�شكال، وفى جميع الأحوال ل يجوز 

اأن يتم التنفيذ قبل اأن ي�شدر القا�شى حكمه. وعلى املح�رص اأن يحرر 

�شورًا من حم�رصه بقدر عدد اخل�شوم و�شورة لقلم الكتاب، يرفق 

قلم  وعلى  امل�شت�شكل،  اإليه  يقدمها  التى  وامل�شتندات  التنفيذ  اأوراق  بها 

الكتاب قيد الإ�شكال يوم ت�شليم ال�شورة اإليه فى ال�شجل اخلا�ش بذلك، 

ويجب اخت�شام الطرف امللتزم فى ال�شند التنفيذى فى اإ�شكال اإذا كان 

فى  املبني  النحو  على  املح�رص  اأمام  باإبدائه  �شواء  غريه،  من  مرفوعًا 

اأو بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى فاإذا مل يخت�شم  الفقرة الأوىل، 

فى  باخت�شامه  امل�شت�شكل  تكلف  اأن  املحكمة  على  وجب  الإ�شكال  فى 

ميعاد حتدده له،فاإن مل ينفذ ما اأمرت به املحكمة جاز احلكم بعدم قبول 

مل  ما  التنفيذ  وقف  اآخر  اإ�شكال  اأى  تقدمي  على  يرتتب  ول  الإ�شكال، 

يحكم قا�شى التنفيذ بالوقف، ول ي�رصى حكم الفقرة ال�شابقة على اأول 

اإ�شكال يقيمه الطرف امللتزم فى ال�شند التنفيذى اإذا مل يكن قد اخت�شم فى 

الإ�شكال ال�شابق«.
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حتقيق  على  احلفاظ  –بدعوى  القانوين  الطريق  هذا  بقاء  ومع 

اتخاذ  مينع  ل  القانون  لأن  الزمن،  اخت�شار  ميكن  اأنه  اإل  العدالة- 

اإجراءات  متنع تلك املماطلة والت�شويف. يف �شبيل ذلك اأدعو اإىل:

طريقا  �شلك  قد  اأن  يثبت  ملن  رادعة  عقوبات  هناك  تكون  اأن   .1

وجه  دون  القانون  ن�شو�ش  ممتطيا  احلكم،  تنفيذ  يعيق  اأن  �شاأنه  من 

حق ول يكتفى القا�شى فقط برف�ش اللتما�ش اأو الإ�شكال عن الأحكام 

ال�شادرة ب�شفة انتهائية.

جميع  اإىل  ُيطلب  باأن  القانون  �شيادة  مبداأ  على  التاأكيد  يتم  اأن   .2

الوزارات واملديريات والهيئات تنفيذ الأحكام الق�شائية دون اأي اإبطاء 

الأحكام  مناق�شة  جتوز  ل  باأنه  وا�شحة  تعليمات  واإ�شدار  جتاهل،  اأو 

اأن ير�شخ  للحقيقة، ويجب  باعتبارها عنوانا  فيه  فيما ف�شلت  املذكورة 

العدالة واأن على اجلميع )احرتام  قيم ومثل  ال�شعب  اأفراد  لدى جميع 

القانون؛ ففيه احلفاظ على كرامة املواطن من قبل الدولة وعلى كرامة 

الدولة من قبل املواطن، وفيه �شمان حلرية الفرد وحرية الآخرين(.

اإعطاء �شاحب احلق حقه لت�شود  اإن الغاية من وجود الق�شاء هي 

العدالة يف املجتمع، فاإذا كانت اأحكام هذا الق�شاء غري قابلة للتنفيذ، فما 

هي اجلدوى من وجودها؟ واأي فائدة �شيجنيها املواطن اإذا ح�شل على 

حكٍم متنعت الإدارة اأو الأفراد عن تنفيذه ؟ وماذا يبقى من دولة القانون 

واملوؤ�ش�شات، اإذا كانت الإدارة ت�رصب الأحكام التطبيقية لهذا القانون 

عر�ش احلائط؟ واأين كرامة ال�شعب امل�رصى؟ اإذا كانت الأحكام التي 

ت�شدر با�شمه ل قيمة لها ول ُتلزم الإدارة واملحكوم �شدهم باحرتامها. 

ولعل كل هذه الت�شاوؤلت قد اأ�شبحت حمل طرح جدى فى العديد من 

�شبياًل  جتد  مل  ق�شائية  لأحكام  الكمي  الرتاكم  هذا  ب�شبب  املوؤمترات، 

من  طريق  لأي  القابلة  غري  النهائية  الأحكام  هذا  وب�شدور  للتنفيذ، 

طرق الطعن عليها.
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تنفيذ  بها  املنوط  الإدارة  اإرادة  ات�سمت  �سواء  اأنه  اأن ندرك  وعلينا 

مماطلة  من  ذلك  ميثله  وما  النية  و�شوء  بال�شلبية  الق�شائية  الأحكام 

عن  عمدا  امتنعت  اأو  الق�شائية،  الأحكام  تنفيذ  عن  �شافر  وامتناع 

تنفيذ تلك الأحكام ال�شادرة �شدها اأو اآخرين فاإن ذلك كله يعد اإهدارا 

حلجية الأحكام الق�شائية والتي تربو على قوة القانون ذاته، فالأحكام 

الق�شائية متثل كاأ�شل عام عنوان احلقيقة التى ف�شل فيها الق�شاء مهما 

وجه اإليها من انتقادات وطعون، ويتحتم تنفيذها.

ومما ل�شك فيه اأن جميع القوانني فى دول العامل املختلفة قد و�شعت  

اآليات وا�شحة �شمن ن�شو�شها ل�شمان تنفيذ الأحكام الق�شائية بدًءا من 

الأحكام  تنفيذ  عن  وامتنع  عموميا،  موظفا  كان  ملن  واحلب�ش  العزل 

من  امل�رصور  حق  من  القانون  ن�شو�ش  اأفردته  مبا  ونهاية  النهائية، 

امتنع  ممن  التعوي�ش  طلب  فى  النهائية  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ  عدم 

دون وجه حق عن تنفيذ الأحكام النهائية.

مقرتح بتاأ�ضي�س �ضرطة ق�ضائية:

يف هذا ال�شياق، فاإن ال�شوؤال الذى يطرح نف�شه علينا بقوة هو ماذا 

لو ا�شتمر العناد، ومل تنفذ حتى الأحكام ال�شادرة مبعاقبة من يعرقل اأو 

ميتنع عن تنفيذ حكم ق�شائى نهائى؟!

ل�شك اأن الأمور �شتكون فى غاية ال�شعوبة واأكرث تعقيدا، وهو ما 

اآليات وا�شحة  اأن جند له طرحا فعال ن�شمن من خالله و�شع  ينبغى 

الذهني  الع�شف  خالل  من  النهائية  الق�شائية  الأحكام  تنفيذ  ل�شمان 

هذا  فى  والقانون  الق�شاء،  رجال  مع  واملقرتحات  الآراء  وتبادل 

املوؤمتر الذى �شعدت بهدفه املعلن و�رصفت بامل�شاركة فيه0

الأحكام  لتنفيذ  فعالة  �شمانة  ميثل  قد  اأنه  اأرى  طرحا  اأقدم  وهنا 
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الق�شائية وهو مقرتح ال�رصطة الق�شائية. 

متخ�ش�شة  ق�شائية  �رصطة  اإحداث  هى  هنا  املطروحة  والروؤية 

الو�شائل  جميع  اتخاذ  مهمتها  تكون  العام   بالنائب  مبا�رصة  مرتبطة 

املمكنة فى اإطار القانون ل�شمان تنفيذ الأحكام الق�شائية ال�شادرة ب�شفة 

نهائية والتى يعطل تنفيذها دون �شند من القانون، ف�شال عما ت�شطلع به 

من مهام اأخرى مرتبطة مثل تنفيذ اأوامر اجلهات والأجهزة الق�شائية 

الع�شكرية- �شواء  القيادات  اإىل  الرجوع  لها مبا�رصة -دون  ال�شادرة 

ودور  قاعات  فى   الأمن  حلفظ  اأو  ال�شجون،  نظام  حفظ  جهة  من 

املحاكم والنيابات، وكذلك تاأمني تنفيذ القرارات والأوامر الق�شائية،  

ويجب اأن ميتد هذا لي�شمل ال�رصطة الع�شكرية بالن�شبة للق�شاء الع�شكري 

ال�رصطة  اأع�شاء  �شواهم، من  لتمييزهم عن  �شارات خا�شة  باإعطائهم 

�شيا�شة  تبني  و�رصورة  الع�شكرى،  للق�شاء  التابعني  غري  الع�شكرية 

ب�رصورة  والإدارية  والأمنية  الع�شكرية  القيادات  اإلزام  يف  حازمة 

التجاوب مع اأفرادها وت�سهيل اأداء دورهم املنوط بهم القيام به، واأن 

يوكله  ومن  العام  النائب  اإىل  وتاأديبهم  اأع�شائها  مع  بالتحقيق  يعهد 

ال�رصطة  لأع�شاء  والتوجيه  واملتابعة  الرقابة  تكون  وحتى  ذلك؛  فى 

تنفيذ ما ي�شدر  لتفعيل دورهم فى  الق�شاء �شمانة  الق�شائية من خالل 

وت�شمن  وهيبته،  الق�شاء  ا�شتقالل  حتفظ  واأوامر  تعليمات  من  اإليهم 

تنفيذ الأحكام الق�شائية ال�شادرة ب�شفة انتهائية.

و�أخرًي�؛ فاإن هذه املقرتحات املتوا�شعة واملقت�شبة ل ميكن جت�شيدها 

على اأر�ش الواقع اإل من خالل الإميان املطلق والت�شميم الأكيد على 

الق�شاء.  ونزاهة  ا�شتقاللية  ومبادئ  لقيم  واملخل�ش  ال�شادق  التنفيذ 

وحتى  يكون الق�شاء )�شمانة للجميع( وجت�شيدا �شادقا وخمل�شا ملعركة 

تطوير وحتديث موؤ�ش�شات الدولة القانونية التى ت�شعى جاهدة لرت�شيخ 

قيم العدالة واحلرية وامل�شاواة.
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الن�ئب الع�م بني ال�سلطة التنفيذية �ال�سلطة الق�س�ئية 

عبد اهلل خليل
املح�مي ب�لنق�س 
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مقدمة :

 منذ ن�شاأة النيابة العامة فى عام 1875 ميالدية)1(، اأدرك الحتالل 

العام،  النائب  من�شب  وخطورة  اأهمية  التنفيذية  وال�شلطة  الربيطاين 

�شعي   فقد  لهما.  املوالني  العنا�رص  من  عليه  لل�شيطرة  �شعيا  وبالتايل 

لهم  اأذرع  وجود  ي�شمنوا  حتى  املن�شب  هذا  على  لل�شيطرة  الإجنليز 

ا�شتمرار  خ�شو�شًا  اخلا�شة  اأغرا�شهم  حتقيق  با�شتمرار  كفيلة  تكون 

�شيطرتهم على جمريات احلياة فى ال�شارع امل�رصي التي حتكمها النيابة 

العامة مبا لها من اخت�شا�شات، وجمعها ل�شلطتي التهام والتحقيق، 

ومن ناحية اأخرى �شعت ال�شلطة التنفيذية اإىل فر�ش �شيطرتها.. فاأبقت 

على  واأبقتها  التنفيذية،  ال�شلطة  �شعب  من  اأ�شيلة  �شعبة  العامة  النيابة 

عالقة تبعية دائمة بها املمثلة اأوًل فى احل�رصة اخلديوية، ثم فى وزير 

العدل )احلقانية �شابقًا( الذي كان له �شلطة الإ�رصاف والرقابة وتوجيه 

على اأع�شاء النيابة العامة، وله اأي�شًا �شلطة وقف ع�شو النيابة العامة، 

)1( احلالت الواردة فى الورقة على �شبيل املثال ل احل�رص. وميكن الطالع على  

املزيد يف عبد الله خليل، النيابة العامة وكيل عن املجتمع اأم تابع لل�شلطة التنفيذية؟، 

مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، 2006. 
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بل اإنه قد و�شل الأمر فى عام 1895 اأن النيابة العامة كانت ل ت�شتطيع 

اأن تتخذ قرارًا دون الرجوع اإىل مدير الأمن اأو املحافظ، ومنذ عام 

1952 كان للحكومة �شلطة خطرية، وهي احلق فى ف�شل اأي ع�شو 

من اأع�شاء النيابة العامة بغري الطريق التاأديبي، وظل هذا الأمر حتى 

�شدور القانون رقم 46 ل�شنة 1972. ولكن ظل اأع�شاء النيابة العامة 

للعزل  القابلية  بعدم  اخلا�شة  بال�شمانات  يتمتعوا  ومل  للعزل،  قابلني 

اإل ب�شدور القانون رقم 35 ل�شنة 1984 بتعديل اأحكام قانون ال�شلطة 

قائمة  العدل ظلت  الإدارية و�شلطات وزير  التبعية  اأن  اإل  الق�شائية، 

دون تغيري اأو تعديل.

 

اأوال- تعيني النائب العام:

ظل تعيني النائب العام منذ اإن�شاء النيابة العامة وحتى الآن »اأمرًا 

ال�شيا�شية،  ال�شلطة  به  ت�شتقل  تعيينه  اأمر  يزال  ول  فكان  �شيا�شيًا«، 

رئي�ش  من  بقرار  مبر�شوم  ثم  اخلديوية،  احل�رصة  باأمر  البداية  ففي 

اجلمهورية دون ا�سرتاط موافقة املجل�ش الأعلى للق�ساء، وكان النائب 

�شدور  حتى  من�شبه  من  للعزل  القابلية  عدم  ب�شمانة  يتمتع  ل  العام 

يتبع  الق�شائية، وكان  ال�شلطة  قانون  بتعديل  ل�شنة 1984  القانون 35 

تبعية اإدارية لوزير العدل ممثل ال�شلطة التنفيذية حتى �شدور القانون 

ال�شيطرة  اإحكام  من  ال�شلطة  تلك  تتمكن  وبالتايل   ،2006 ل�شنة   142

والقب�شة على راأ�ش الهرم الذي يجمع بني �شلطة التهام كطرف تابع 

وظائف  اإطار  فى  تدخل  كوظيفة  التحقيق  و�شلطة  التنفيذية،  لل�شلطة 

ال�شلطة الق�شائية. 

عام 1932  منذ  والإبرام  النق�ش  اأن حمكمة  الأمر  فى  والغريب 

التنفيذية باعتبارها �شعبة  لل�شلطة  العامة  النيابة  اأقرت فى ق�شائها تبعية 

القوانني  باأن  الق�شاء  اإقرار هذا  ال�شلطة، ورغم  اأ�شيلة من �شعب تلك 
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امل�رصية جعلت للنيابة �شلطة ق�شائية فى التحقيق، اإل اأنها اأقرت مببداأ 

ا�شتقاللها عن الق�شاء وعدم تبعيتها له اأي تبعية اإدارية فى اأداء �شئون 

وظيفتها، واإنه لي�ش للق�شاء على النيابة اأي �شلطة تبيح له لومها مبا�رصًة 

ب�شبب طريق �شريها فى اأداء وظيفتها، بل اإن كان يري عليها �شبهة فى 

هذا ال�شبيل فلي�ش له اإل اأن يتجه فى ذلك اإىل املوظف امل�رصف مبا�رصة 

على رجال النيابة، وهو النائب العام اأو اإىل الرئي�ش الأعلى للنيابة، 

وهو وزير احلقانية )العدل(، على اأن يكون هذا التوجيه ب�شفة �رصية 

رعاية للحرمة الواجبة للنيابة العامة والقا�شية باأل يغ�ش من كرامتها 

اأمام اجلمهور.)1( 

فى  العامة  النيابة  اإن  تقول  الق�شاء  لهذا  ال�شحيحة  والقراءة 

�شعب  اأ�شيلة من  التهام والتحقيق متار�شها ك�شعبة  ل�شلطتي  مبا�رصتها 

ال�شلطة التنفيذية، حتت اإ�رصاف وزير العدل والنائب العام ومراقبتهما 

الإدارية، وهذا يتناق�ش متامًا مع الوظيفة الق�شائية للنيابة العامة، اإذ 

ل ميكن ل�شلطة متار�ش وظيفة ق�شائية اأن تكون م�شتقلة عن الق�شاء، 

هو وجه  الوظيفة،وهذا  هذه  �شئون  اأداء  فى  تبعية  اأي  له  تابعة  وغري 

يجمعان  العامة  والنيابة  العام  النائب  اإن  تقول  التي  املقولة  فى  اخللل 

بني طريف ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة الق�شائية، فالقراءة ال�شحيحة اأن 

النائب العام والنيابة العامة هي �شعبة اأ�شيلة من �شعب ال�شلطة التنفيذية 

فى ممار�شة جميع وظائفها، واأن الو�شع الو�شيط فى جمعها بني طريف 

ن�شجته  الوهم  من  خيط  جمرد  هو  الق�شائية  وال�شلطة  التنفيذية  ال�شلطة 

الق�شائية  ال�شلطة  قوانني  العامة حتى متار�ش مهامها فى حماية  النيابة 

املتعاقبة.

�شعب  من  �شعبة  هي  العامة  النيابة  اإن  النهاية  فى  القول  وينبغي 

القانون على �شبيل ال�شتثناء بوظيفة ق�شائية  التنفيذية، خ�شها  ال�شلطة 

)1(نق�ش فى 31 مار�ش �شنة 1932 رقم 1444 ال�شنة الثانية الق�شائية املن�شور حتت 

رقم 206 باملجموعة الر�شمية، ال�شنة الثالثة والثالثون – �ش 408. 
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حتقيق  على  لل�شيطرة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ابتغتها  لغاية  التحقيق  وهي 

اجلرائم ال�شيا�شية عن طريق اإحدى �شعبها.

ثانيا- التعيني فى النيابة العامة:

ملطاعن  تتعر�ش  ن�شاأتها  منذ  العامة  النيابة  فى  التعيني  عملية  اإن 

الأمر  الختيار، وهي  لعملية  املو�شوعية  القواعد  نتيجة غياب  عديدة 

الذي ي�شمح بقدر من التدخل من ال�شلطة ال�شيا�شية فى عملية الختيار اأو 

م�شيئة القيادة العليا للمحاكم.

ففى 25 مار�ش 2005 ن�رص ال�شاعر والكاتب فاروق جويدة مقال 

فى جريدة الأهرام، حتدث فيه عن تعيني اأبناء امل�شت�شارين فى وظيفة 

النيابة العامة -رغم اأحقية اآخرين من اأبناء ال�شعب- على اإثرها طلب 

املجل�ش الأعلى للق�شاء من النائب العام التحقيق مع كاتب املقال بتهمة 

الإ�شاءة اإىل الق�شاء. وقد ت�شبب التحقيق الذي ا�شتمر لنحو 5 �شاعات 

متوا�شلة يف اإ�شابة جويدة بجلطة فى ال�رصيان التاجى نقل على اإثرها 

اإىل امل�شت�شفى، حيث اأجريت له ق�شطرة وتركيب دعامة.

ثالثا- رئا�ضة �ضلطتى التحقيق واالتهام:

التحقيق  �شلطات  على  ال�شيطرة  فى  ال�شيا�شية  ال�شلطة  لرغبة  نتيجة 

من  اأ�شيلة  �شعبة  باعتبارها  العامة  النيابة  يد  فى  وتركيزها  والتهام 

املمثلة  الإدارية  التبعية  برباط  بها  واملرتبطة  التنفيذية  ال�سلطة  �سعب 

فى وزير العدل والنائب العام املعني مب�شيئتها ال�شيا�شية عمد الحتالل 

باإلغاء   1895 �شنة  مايو   8 يف  ال�شادر  املر�شوم  مبوجب  الربيطاين، 

نظام قا�شي التحقيق، وتركيز التحقيق فى يد النيابة العامة.
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اأخلت مببادئها،  اأن حركة يوليو �شنة 1952 هي الأخرى قد  كما 

ومنها مبداأ الق�شاء على ال�شتعمار، ورغم اأن هذا املبداأ لي�ش معناه فقط 

الق�شاء على الوجود املادي لال�شتعمار بل اأي�شًا الق�شاء على املوروث 

عمدت  فقد  امل�رصي  القانوين  النظام  فى  تغلغل  والذي  ال�شتعماري، 

باإ�شدار  وقامت  النيابة،  يد  فى  التحقيق  تركيز  نظام  اإىل  العودة  اإىل 

كان  الذي  التحقيق  قا�شي  نظام  باإلغاء   1952 ل�شنة   353 القانون 

من�شو�شًا عليه فى قانون الإجراءات اجلنائية احلايل عند نفاذه فى 15 

نوفمرب �شنة 1951.

اجلنائية  الإجراءات  قانون  تعديالت جوهرية على  اإجراء  كما مت 

تنتق�ش من �شمانات الأفراد، وت�شبغ احلماية على املوظفني العموميني 

فبداأت  1895؛  �شنة  مر�شوم  ظل  فى  �شائدًا  كان  الذي  النحو  على 

اجلرائم  فى  التحقيق  على  القب�شة  لإحكام  الدولة  اأمن  نيابة  باإن�شاء 

�شد  املوجهة  اجلرائم  لتحقيق  حتقيق  قا�شي  ندب  ال�شيا�شية،وحظر 

املوظفني العموميني ورجال ال�شبط، وفر�شت قيود على مقا�شاتهم اأو 

الطعن على الأمر باأل وجه لإقامة الدعوى اجلنائية �شدهم اأو حتريك 

النيابة فى  �شلطات  املبا�رص وتو�شع فى  الإدعاء  قبلهم بطريق  الدعوى 

ا�شتجواب املتهم، وفى احلب�ش الحتياطي فى اجلرائم ال�شيا�شية وانتهاك 

حرمة احلياة اخلا�شة. خا�شة فى ظل وجود املادة 125 من حق وزير 

العدل ع�شو ال�شلطة التنفيذية فى الإ�رصاف على اأع�شاء النيابة العامة 

و ن�ش املادتني 126و129 من القانون 46 ل�شنة 1972، حيث تبيح 

اأولهما لوزير العدل احلق فى توجيه تنبيه اإىل اأي ع�شو من اأع�شاء 

العامة  النيابة  الثانية له احلق فى وقف ع�شو  العامة، كما تبيح  النيابة 

عن العمل.  



)38(

رابعا- هيئة التفتي�س على النيابات:

املراحل  عرب  والق�شاة  العامة  النيابة  على  التفتي�ش  هيئة  اإن�شاء  اإن 

النيابة  �شلطات  ال�شيطرة وتقوي�ش  به حماولة  املق�شود  التاريخية كان 

�شلطة  منح  فى  البداية  فى  ذلك  قوتها،وارتبط  من  واحلد  العامة 

للمحافظني ومدير الأمن ووكالئهم لتقوية �شلطة البولي�ش فى مواجهة 

ال�شبطية  �شفة  الأخرى  الإدارية  ال�شلطات  بع�ش  منح  فتم  النيابة، 

واأع�شاء  هم  رقابية  ل�شلطة  واإخ�شاعهم  التهام،  �شلطة  اأي  الق�شائية 

العام،  النائب  �شلطة  هي  واحدة  �شلطة  اإىل  ومعاونوهم  العامة  النيابة 

اجلنائية  الإجراءات  قانون  ظل  فى  �شاريًا  يزال  ل  الذي  الأمر  وهو 

البولي�ش  و�سباط  ومعاونوها  العامة  النيابة  اأع�ساء  فمازال  احلايل، 

ومفت�شو  وامل�شايخ  والعمد  الق�شائية  ال�شبطية  ب�شفة  يتمتعون  الذين 

الأغذية واملباين وماأمورو م�شلحة ال�رصائب وغريهم يعملون حل�شاب 

ال�شيطرة على  تعمل من خاللهم على  ال�شيا�شية  وال�شلطة  العام  النائب 

الإدارية  ال�شلطات  تلك  خالل  من  امل�رصي،  للمواطن  اليومية  احلياة 

لأي  التهام  توجيه  خاللها  من  وت�شتطيع  مبا�رصة،  تبعية  لها  التابعة 

اإىل  مبا�رصة  بتلقي حما�رصها، وحتويلها  العامة  النيابة  مواطن وتقوم 

املحكمة املخت�شة دون اإجراء حتقيق فني، وبالتايل فهي �شلطات ت�شلح 

اأو  الجتماعي  النفوذ  ا�شتغالل  اأو  ال�شيا�شي  النتقام  فى  ل�شتخدامها 

دورها  وهو  والنفوذ،  امل�شالح  جلماعات  غايات  لتحقيق  القت�شادي 

مازال  والذي  القانوين  وم�شت�شاره  الربيطاين  الحتالل  ر�شمه  الذي 

ينفذ حتى الآن. 

خام�ضا- الندب:

ال�شلطة  ت�شتخدمه  الق�شائية  غري  اأو  الق�شائية  للوظائف  الندب  اإن 

التنفيذية كو�شيلة للرتغيب فى كثري من الأحيان، ولب�شط اأذرعا لل�شلطة 
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على  الإطالع  خالل  من  تبني  فقد  العامة.  النيابة  عمل  فى  التنفيذية 

الأوامر اجلمهورية اخلا�شة بالندب فى الفرتة من عام 2000 اإىل عام 

2005 تكرار الندب لأع�شاء التفتي�ش الق�شائي للنيابة العامة اإىل مكتب 

�شئون  مكتب  اأن  فى  تتمثل  الندب  هذا  وخطورة  الدولة،  اأمن  �شئون 

اأمن الدولة من�شاأ طبقًا لقانون حالة الطوارئ رقم 162 ل�شنة 1958، 

وهو املخت�ش بالت�شديق على اأحكام حماكم اأمن الدولة طوارئ، ويتبع 

مبا�رصة رئي�ش اجلمهورية ب�شفته احلاكم الع�شكري.

�ضاد�ضا-اأثر التبعية على الق�ضايا ال�ضيا�ضية وجرائم التعذيب:

ب�شبب  ال�شيا�شية  النريان  مرمي  داخل  دوًما  العامة  النيابة  ظلت    

تق�شريها فى حتقيق حوادث التعذيب وكذلك يف التحقيقات التي كانت 

ين�شب  ال�شيا�شيني، وكان  املعار�شني  ال�شيا�شية مع  الق�شايا  جتريها فى 

اإليها النحياز فى قراراتها للحزب احلاكم اأو اإقحامها كطرف لت�شفية 

ح�شابات �شيا�شية، وكان ذلك ب�شبب تبعيتها ال�رصيحة لل�شلطة التنفيذية 

�شواء وزير العدل اأو تعيني النائب العام مب�شيئة ال�شلطة ال�شيا�شية. 

1-جرائم التعذيب

اإجراء  التق�شري والرتاخي فى  العامة فى  النيابة  انعك�ش موقف  اأ- 

حتقيق جدي فى جرائم التعذيب، فى مالحظات جلنة مناه�شة التعذيب 

التى اأ�شارت اإىل بطء اإجراءات مالحقة من يتم اتهامهم بارتكاب جرائم 

التعذيب، وانعك�ش ذلك اأي�شا فى تقارير منظمات حقوق الإن�شان.

تعذيب  ومت  العام،  الراأي  �شغلت  التي  الق�شايا  بع�ش  هناك  ب- 

تقدم  التحقيقات،ومل  هذه  نتائج  العامة  النيابة  تعلن  فيها، ومل  املتهمني 

دي�شمرب  ففى  احل�رص  ل  املثال  �شبيل  املحاكمة،وعلى  اإىل  مرتكبيها 
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العام  للنائب  ببالغ  الإن�شان  امل�رصية حلقوق  املنظمة  تقدمت   ،1989

اأبو  �شجن  فى  التعذيب  عن  امل�شئولني  �شد  اجلنائية  الدعوى  لتحريك 

بينهم  الن�شطاء من  القب�ش على واعتقال عدد من  زعبل، على خلفية 

اثنان فى ذلك الوقت من اأع�شاء جمل�ش اأمناء املنظمة امل�رصية حلقوق 

الإن�شان )د. حممد ال�شيد �شعيد- اأمري �شامل(. بالإ�شافة اإىل عدد اآخر من 

املحتجزين بزعم انتمائهم ملا �شمي بحزب العمال ال�شيوعي امل�رصي، 

املربح  ال�رصب  نتيجة  ج�شيمة  باإ�شابات  منهم  عدد  اإ�شابة  اإىل  واأدى 

وال�شحل على اأر�شية ال�شجن وتعر�ش ه�شام مبارك)1( املحامي لنزيف 

دموي بالأذن اليمني وفقدان )موؤقت( حلا�شة ال�شمع، اإىل جانب اآثار 

�رصب على الظهر وجتمعات دموية مبوؤخرة الراأ�ش مع عدم قدرته 

على حتريك �شاقه اليمني، ب�شبب ال�رصب على العمود الفقري. 

�سديدة  وكدمات  �سديد  بهبوط  خليل  كمال  املهند�ش/  اأ�سيب  كما 

الزرقة فى الأكتاف والإليتني والفخذين، و�رصوخ فى �شلوع القف�ش 

والأيدي  والكهربائية  العادية  بالع�شي  ال�رصب  نتيجة  ال�شدري، 

لعدة  يقفز على ظهره  اأخذ  قد  ال�سباط  اأحد  اأن  ف�ساًل عن  والأرجل، 

والطب  العامة  النيابة  اإثبات  ورغم  بالزنزانة.  منبطح  وهو  دقائق 

املحتجزين،  من  هوؤلء وغريهم  التعذيب على  واآثار  وقائع  ال�رصعي 

ورغم معرفة الفاعلني، فاإنه مل يتم حتريك الدعوى اجلنائية على اأي 

منهم حتى الآن.

ج-  اإن هناك حالت وفاة نتيجة التعذيب، ومل تعلن النيابة العامة 

نتائج هذه التحقيقات، ومن اأبرزها على �شبيل املثال اأي�شًا ل احل�رص: 

بدفاعه  معروفًا  كان  الذي  مدين،  احلارث  عبد  املحامي/  وفاة  ق�سية 

العمل  وحدة  ورئي�ش  التنفيذي  املدير  بعد–  فيما  –عمل  مبارك  ه�سام  )1(املرحوم/ 

القانونية  امليداين باملنظمة امل�رصية حلقوق الإن�شان، ثم قام بتاأ�شي�ش مركز امل�شاعدة 

حلقوق الإن�شان، وتويف اإىل رحمة الله، وكان ي�شغل من�شب مدير هذا املركز، وهو 

واحد من اأبرز ن�شطاء حقوق الإن�شان فى م�رص.
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عن اجلماعات الإ�شالمية، والذي قب�ش عليه ع�شية يوم 1994/4/26 

اجلامعي،  املنيل  مب�شت�شفي  مربر  دون  وفاته   1994/5/5 فى  واأعلن 

الذي اأ�شار كبري الأطباء ال�رصعيني فى تقريره اإىل وجود بع�ش الكدمات 

والبطن والأطراف،  وال�شدر  بالراأ�ش  املنت�رصة  الر�شية  وال�شحجات 

مع وجود نزيف وجتمع دموي على ال�شطح، ورغم اأن هذه احلادثة 

اأعقبها مظاهرات احتجاجية على م�شتوى منظمات حقوق الإن�شان  قد 

ونقابة املحامني، وتابعها جهود دولية من جماعة املحامني الأمريكيني 

بعثات  اإر�شال  الق�شاء واملحاماة بجنيف، من خالل  ا�شتقالل  ومركز 

تق�شي احلقائق. اإل اأنه مازالت ق�شية عبد احلارث مدين متثل لغزًا، 

ومل تعلن �شلطات التحقيق عن نتائج هذه التحقيقات حتى الآن.

هناك اأي�شا نتيجة حتقيق فى وفاة حممد م�شعد قطب )املحا�شب بنقابة 

املهند�شني( بعد اأربعة اأيام من اعتقاله واإيداعه مقر مباحث اأمن الدولة، 

واأمرت النيابة بت�شليم جثته اإىل اأهله، ومت دفنه حتت حرا�شة م�شددة يوم 

2003/11/6،  ووفاة املهند�ش/ اأكرم عبد العزيز الزهريى، والذي 

زعم اأنه تويف نتيجة التعذيب بعد اإيداعه مقار مباحث اأمن الدولة.

2-الق�ضايا ال�ضيا�ضية

�أ-��ستفتاء 25 مايو 2005  

التي  النتهاكات  ب�شاأن  التحقيقات  من  العامة  النيابة  موقف  اأثار 

تعر�ش لها املعار�شون لال�شتفتاء على تعديل املادة )76( من الد�شتور 

والتي   ،2005/5/25 يوم  الرئا�شية  بالنتخابات  اخلا�ش  امل�رصي 

تعر�ش فيها عدد من ال�شحفيني امل�رصيني والأجانب للتحر�ش اجلن�شي 

مب�شاندة  الوطني،  احلزب  اأن�شار  من  وبالع�شي  بالأرجل  ولل�رصب 

وغ�ش الطرف من قوات الأمن، حيث جرى العتداء على عبد احلليم 

الوقت،  ذلك  فى  »العربي«  جلريدة  التنفيذي  التحرير  رئي�ش  قنديل 
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وحممد عبد القدو�ش مقرر جلنة احلريات بنقابة ال�شحفيني، و�شيماء اأبو 

اخلري ال�شحفية بجريدة الد�شتور، وعبري الع�شكري ال�شحفية بجريدة 

الد�شتور، وهاين الأع�رص ال�شحفي بجريدة الد�شتور، ووائل توفيق 

ال�شحفية بجريدة »اجليل«،  الد�شتور، ونوال علي  ال�شحفي بجريدة 

واإميان طه كامل التي متار�ش ال�شحافة احلرة.

وقد اأثار قرار النيابة العامة ب�شدور اأمر باأل وجه باإقامة الدعوى 

فعل غا�شبة  الفاعل، ردود  لعدم معرفة  النتهاكات  تلك  اجلنائية فى 

لدى القوى ال�شيا�شية املعار�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين اآنذاك.

ولوح البع�ش باللجوء اإىل الآليات الدولية لتحقيق هذه اجلرائم، فى 

اإ�شارة اإىل اأن القرار ال�شادر من النيابة فى حتقيق هذه اجلرائم م�شوب 

لهذه  الأ�شليني  الفاعلني  فيها، رغم حتديد  التحقيق اجلدي  بعيب عدم 

اجلرائم، ورغم اأن وجوه الفاعلني معلومة لالأمن، واأن هناك ت�شرتا 

التحري عن هوؤلء  اإجراء  بها  املنوط  الأمن عليهم، لأنها  من جهات 

الأ�شخا�ش و�شبطهم وتقدميهم للعدالة، ولكن النعي على قرار النيابة 

الإدارية  التبعية  واأن  الفاعلني،  تقدمي  على  اجلهات  هذه  جترب  مل  اأنها 

لل�شلطة التنفيذية التي �شبق اأن و�شحناها ت�شوب وتعلق بهذا القرار.

ب-�العتد�ء على �لق�ساة فى �النتخابات �لربملانية 2005

الدعاءات  فى  التحقيق  فى  اإجراءات جدية  العامة  النيابة  تتخذ  مل 

النتخابات  على  امل�رصفني  الق�شاة  على  الأمن  قوات  باعتداء  اخلا�شة 

الربملانية الأخرية عام 2005، والذي و�شل فيها الأمر اإىل العتداء 

الق�شاة  بالأ�شلحة، فعلي الرغم من وجود عدد 139 بالغًا مقدمًا من 

تقدم  العامة مل  النيابة  فاإن  النتهاكات،  ب�شاأن هذه  الق�شائية  والهيئات 

�شوى اثنني فقط من رجال الأمن اإىل املحاكمة.



)43(

ج- ق�سية �سب وقذف عالء وجمال مبارك

الأو�شط«،  »ال�رصق  جريدة  �شد  منهما  املقدمة  ال�شكوى  وهى 

برقم  املقيد  بالغهما  فى  وذلك   1997/5/  31 فى  »اجلديدة«  وجملة 

6271 ل�شنة 1997 جنح عابدين اأن جريدة ال�رصق الأو�شط قد ن�رصت 

عن  كاذبة  مزاعم   1997/5/27 بتاريخ  لندن  فى  ال�شادر  بعددها 

�شفقات وعمولت واحتكارات وماليني وهمية ن�شبتها اإليهما. 

وقد مت �شماع اأقوالهم مبعرفة املكتب الفنى للنائب العام، م�شاء يوم 

1997/6/1 مبعرفة الأ�ستاذ/ عمر مروان رئي�ش النيابة وممثل التهام 

احلقائق  احلقيقة وتق�شى  املنتدب حاليا فى جلنة  )القا�شى  املحاكمة  فى 

امل�شكلة لبحث جرائم 25 يناير 2011(، واأثبت عالء مبارك اأنه يعمل 

فى الأعمال احلرة، كما اأثبت جمال مبارك اأنه مدير تنفيذي لإحدى 

�رصكات ال�شت�شارات املالية التي مل يحددها، والغريب اأنه مت معاملتهما 

ذوي  اأو  عامة  بخدمة  املكلفني  الأ�شخا�ش  اأو  العموميني،  كاملوظفني 

ال�شفة النيابية، باأن قامت النيابة العامة باإحالة الق�شية اىل املحكمة، مع 

اأن املعتاد فى الق�شايا التى تقع �شد اآحاد النا�ش اأن يتم حتريكها بطريق 

الدعاء املبا�رص. وقد ق�شى على املتهمني فيها من حمكمة اأول درجة 

باحلب�ش ملدد ترتواح بني احلب�ش �شنة و�شتة اأ�شهر، وانق�شت الدعوى 

العام،  الأ�شل  من  ا�شتثناًءا  املتهمني  ح�شور  دون  بالت�شالح  اجلنائية 

الذى يوجب الق�شاء بعدم قبول ال�شتئناف فى حالة عدم ح�شور املتهم 

و�شط  �ش   1997 ل�شنة   4783 ال�شتئناف  فى   1997/12/10 بجل�شة 

القاهرة .

واختلف الأمر بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث �شارعت النيابة 

ذات  فى  والتنقيب  البحث  فى  الرقابية  واجلهات  التحقيق  فى  العامة 

الدعاءات، وانك�شف ما هو اأخطر منها، ومت التحفظ على الأ�شول 

العقارية وجتميد احل�شابات، و�شبحان مغري الأحوال.
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د- ق�سايا �لوزير �ل�سابق حممد �إبر�هيم �سليمان:

تعوي�شات،بجل�شة   46 دائرة  القاهرة  �شمال  حمكمة  نظرت 

اإبراهيم  املقامتني بني دكتور حممد  التعوي�ش  2008/10/27 دعويي 

الدين  عالء  امل�شتقل  ال�شابق،والنائب  الإ�شكان  وزير  �شليمان، 

عبداملنعم، حيث طلب �شليمان اإلزام عبداملنعم بتعوي�ش قدره خم�شمائة 

األف جنيه، عما قاله يف حقه خالل برنامج تبثه اإحدى القنوات الف�شائية 

يف حلقة 27 فرباير 2007، فيما طالب عالء عبداملنعم يف دعواه باأن 

حق  ا�شتعمال  اإ�شاءة  عن  ا  تعوي�شً جنيه  مليون  مبلغ  �شليمان  له  يوؤدي 

التقا�شي )امل�شدر جريدة »امل�رصى اليوم« بتاريخ 10/27 /2008(.

النائب  دعوى  برف�ش  حكمت  املحكمة  اأن  الأمر  فى  والغريب 

عالء عبد املنعم وقبول دعوى الوزير ال�شابق حممد ابراهيم �شليمان، 

واإلزام عالء عبد املنعم باأن يوؤدى له مبلغ ع�رصين األف جنيه تعوي�شا 

اأدبيا، رغم ثبوت �شحة الوقائع املن�شوبه اإليه مبوجب م�شتندات ر�شمية 

�شادرة عن وزارة الإ�شكان.

التحقيق  العامة   النيابة  تبا�رص  اأنه منذ مار�ش 2010  بالذكر  جدير 

فى البالغ رقم 408 ل�شنة 2009 ح�رص اأموال عامة عليا،الذي قدمه 

بع�ش نواب جمل�ش ال�شعب والذى على اإثره تقدمت النيابة العامة بطلب 

رفع احل�شانة عن الوزير ال�شابق، وقد �شبق لهوؤلء النواب اأن تقدموا 

ب�شاأن  ال�شابق،  الوزير  ال�شعب حول خمالفات  فى جمل�ش  با�شتجواب 

مقابل تخ�شي�ش  الأعمال  باملاليني من عدد من رجال  تلقى ر�شاوى 

اأ�رص بالقت�شاد  اأرا�ٍش �شا�شعة لهم باملدن اجلديدة مببالغ زهيدة؛ مما 

من  عدد  تخ�شي�ش  عن  ف�شال  اجلنيهات،  من  مليارات  بعدة  القومى 

واأ�شدقائه  ومعارفه  واأقاربه  واأبنائه  لزوجته  والأرا�شى  الفيلالت 

بالو�شاطة واملح�شوبية )امل�شدر الهرام امل�شائى بتاريخ 2010/4/1(.

اأبريل   6 فى  اإل  ال�شابق  الوزير  على  بالقب�ش  اأمر  ي�شدر  ومل 
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2011، بعد التحقيقات التى اأجرتها النيابة العامة بعد 2/11/ 2011 ، 

اأي بعد تنحى الرئي�ش ال�شابق ح�شنى مبارك عن احلكم.

�ضابعا- االختفاء الق�ضرى:

الق�رصي، حيث  الختفاء  الأخرية ظاهرة  الآونة  فى  تزايدت  كما 

اأ�شارت تقارير �شادرة عن جمعية م�شاعدة ال�شجناء واملنظمة امل�رصية 

حلقوق الإن�شان، اإىل وجود 48 حالة اختفاء ق�رصي فى الفرتة من عام 

املختفني  هوؤلء  م�شري  العامة  النيابة  تعلن  ومل  الآن،  وحتى   1992

ق�رصيًا.

التو�ضيات : 

اإلغاء اأي دور لل�شلطة ال�شيا�شية فى تعيني النائب العام واأن ت�شتقل . 1

هذا  لتويل  ي�شلح  من  برت�شيح  النق�ش  ملحكمة  العمومية  اجلمعية 

املن�شب، واأن يكون النائب العام تابعًا ملجل�ش الق�شاء الأعلى دون 

غريه. 

اإلغاء اأي تبعية اإدارية للنائب العام واأع�شاء النيابة لوزير العدل، . 2

واإلغاء اأي �شلطات له ب�شاأنهم مبا فيها حق التنبيه �شفاهًة اأو كتابًة، 

�شلطة  اأو  العامة  النيابة  ع�شو  على  التاأديبية  الدعوى  اإقامة  وحق 

وقف ع�شو النيابة عن العمل حلني الف�شل فى الدعوى التاأديبية، 

اأو  للق�شاء  الأعلى  املجل�ش  وجعل هذا الخت�شا�ش مق�شورًا على 

جمل�ش التاأديب.

اأن تكون موازنة النيابة العامة فى حالة الإبقاء عليها فى الوظيفة . 3

حالة  وفى  الق�شائية،  لل�شلطة  امل�شتقلة  باملوازنة  مرتبطة  الق�شائية 

اإلغاء الوظيفة الق�شائية يكون لها موازنة م�شتقلة تذكر كرقم واحد 
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العامة،  النيابة  اأداء دور  العامة، حتقق احلفاظ على  املوازنة  فى 

اأع�شاء  لها بني  العادل  التوزيع  اأع�شائها وتت�شمن  ومكانه وهيبة 

النيابة العام ب�شفافية كاملة. 

التابعة . 4 الق�شائية  غري  للوظائف  العامة  النيابة  اأع�شاء  ندب  اإلغاء 

لل�شلطة التنفيذية ملكتب �شئون اأمن الدولة اأو للعمل مبجل�ش الوزراء 

على  حر�شًا  الوزارات  اأو  احلكومية  الإدارات  اأو  امل�شالح  اأو 

حياتهم واإبعادهم عن اأي مظنة ب�شاأن التاأثري عليهم. 

الق�شاء . 5 جمل�ش  يكون  واأن  العدل،  لوزير  التفتي�ش  تبعية  اإلغاء 

الأعلى هي اجلهة الوحيدة لتقييم اأداء وكفاية وترقية اأو نقل ع�شو 

النيابة العامة وحتديد حمل اإقامته. 

اإلغاء �شلطة النائب العام فى نقل اأع�شاء النيابة العامة وحتديد حمل . 6

على  الأعلى  الق�ساء  وجمل�ش  الع�سو  موافقة  وا�سرتاط  اإقامتهم، 

هذا الإجراء مع و�شع اأ�ش�ش ومعايري مو�شوعية لتخاذ مثل هذه 

الإجراءات. 

املوظفني . 7 �شد  اجلنائية  الدعوى  بتحريك  اخلا�شة  القيود  اإلغاء 

العموميني ورجال ال�شبطية. 

اإعطاء ع�شو النيابة العامة حق اتخاذ القرار، والت�رصف با�شتقالل . 8

دون اإلزامه بتعليمات اجلهة الأعلى. 

جتريها . 9 التي  التحقيقات  نتائج  عن  بالإعالن  العام  النائب  اإلزام 

النيابة العامة �شد املوظفني العموميني ورجال ال�شبط فى جرائم 

وحوادث التعذيب والإ�شاءة، والتع�شف فى ا�شتعمال ال�شلطة حتقيقًا 

للردع العام واخلا�ش، وتفعيل رقابة الراأي العام على اإعمالها. 
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الطريق اإىل العدالة االنتق�لية فى م�سر

بعد ثورة 25 ين�ير
 

مرفــت ر�ســـم��ي

ا�ست�س�رية م�ستقلة حلقوق االإن�س�ن 
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مقدمة:  �ضرورة اتباع منهج �ضامل)1(

من  فعالة  معاجلة  الإن�شان  انتهاكات حقوق  معاجلة  احلق يف  ين�شاأ 

التزام الدول باحرتام وحماية وتقرير حقوق �شحايا انتهاكات حقوق 

الذي  اأن هذا احلق هو جزء ل يتجزاأ من هذا اللتزام  الإن�شان، كما 

ي�شمل ثالثة عنا�رص كالآتي:

• تتعلق 	 والتي  املا�شي  يف  حدثت  التي  الوقائع  تقرير  �حلقيقة: 

بانتهاكات حقوق الإن�شان؛

• �لعد�لة: التحقيق يف النتهاكات ال�شابقة، ويف حال جمع ما يكفي 	

من اأدلة مقبولة، تبداأ املالحقة الق�شائية للجناة امل�شتبه فيهم؛

)1( هذه الورقة املوجزة هي نتاج ملا مت جمعه من بع�ش الأفكار الرئي�شية امل�شتقاة يف 

العدالة  تطبيق  جتارب  حول  عديدة  ودرا�شات  تقارير  من  يتوافر  مما  الأول  املقام 

النتقالية، وميكن اأن ت�شتفيد منها الهيئات احلكومية امل�رصية ومنظمات املجتمع املدين 

يف اجلهود التي �شتبذلها يف امل�شتقبل. ومن ال�رصوري التعّلم من التجارب والدرو�ش 

ال�شابقة، وال�شتفادة من الأفكار اخلالقة التي ُتطرح على ال�شاحة يف مناطق اأخرى 

حول العامل والتي قامت هذه الدرا�شات والتقارير بت�شليط ال�شوء عليها.
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• لل�شحايا 	 والفعال  التام  اجلرب  تقدمي  �لو�قع:  �ل�رضر  عن  �جلرب 

واأ�رصهم، يف اأ�شكاله اخلم�شة: رد احلقوق، والتعوي�ش، واإعادة 

التاأهيل، والرت�شية، وال�شمانات بعدم تكرار وقوع ال�رصر.

املقبلة،  الأعوام  اأو  ال�شهور  يف  ع�شيبة  فرتة  م�رص  جتتاز  �شوف 

املدين  املجتمع  ومنظمات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  عاتق  على  �شُيلَقى  حيث 

مهمة التعامل مع ق�شايا تت�شل بانتهاكات وقعت يف املا�شي، ف�شال عن 

يتعلق  وفيما  امل�شتقبل.  يف  واملوؤ�ش�شات  القوانني  اإ�شالح  على  الرتكيز 

مع  للتعامل  وا�شحة  عملية  خطوات  و�شع  من  بد  ل  بالنتهاكات، 

 25 ثورة  اأثناء  ويف  ال�شابق،  النظام  ظل  يف  وقعت  التي  النتهاكات 

يناير، ف�شال عن النتهاكات التي تلي هذه الفرتة.

�سلطوي  نظام  �سقوط  يعقب  الذي  الأوجه  املتعدد  التحدي  هذا  اإن 

�شوف يقت�شي اتباع منهج �شامل، يتطلب بدوره دمج العنا�رص املت�شلة 

بتقرير احلقيقة واملالحقة الق�شائية واأ�شكال اجلرب والفح�ش والإ�شالح 

املوؤ�ش�شي. بالإ�شافة اإىل ذلك، �شوف يقوم التعاون مع هيئات اخلرباء 

ل  مف�شَّ هو  كما  ال�شاأن،  هذا  للغاية يف  مهم  بدور  املتحدة  لالأمم  التابعة 

بهذه  تتعلق  ا�شرتاتيجيات  و�شع  اإىل  حاجة  ثمة  ولذلك،  بعد.  فيما 

العنا�رص ال�شالفة الذكر و�شياغة خطط وا�شحة، مبا ي�شمل ذلك خطة 

تاأخذ يف العتبار اأوجه الرتابط بني هذه العنا�رص املختلفة، وتعمل على 

تف�شيلها.

وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�شان ال�شابقة، يتعني على الدول 

اأن تكفل اإظهار احلقيقة، وحتقيق العدالة، وجرب جميع ال�شحايا؛ وهو 

ما يعني اأن احلقيقة والعدالة واجلرب هي الأوجه الثالثة الالزمة ملحاربة 

الإفالت من العقاب. ومن ثم، قد يتم مزج التدابري الق�شائية باأخرى 

عن  للجرب  فعالة  واإجراءات  احلقيقة،  جلان  فيها  مبا  ق�شائية،  غري 

واأجهزة  امل�شلحة  القوات  ت�شتخدمها  للفح�ش  واآليات  الواقع،  ال�رصر 

الأمن.
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الت�شدي  العملية،  احلزمة  هذه  خالل  من  م�رص،  ومبقدور 

لالنتهاكات التي وقعت يف املا�شي من اأجل كفالة عدم اإفالت اجلناة من 

العقاب لرتكابهم النتهاكات، وعدم وقوعها مرة ثانية يف امل�شتقبل، 

واإن وقعت، فالبد من معاقبة اجلناة. وهذه هي الر�شالة التي ينبغي اأن 

تن�رصها القيادة ال�شيا�شية يف م�رص بو�شوح.

تقرير احلقيقة: جلنة احلقيقة؟

تقدم جلان احلقيقة �شكال من اأ�شكال املحا�شبة على ما مت ارتكابه يف 

املا�شي، وقد تقوم بدور مهم خا�شًة عندما يكون هناك عدد كبري من 

الكبري  العدد  هذا  الق�شائية �شد  الدعاوى  النتهاكات، ول ميكن رفع 

ت�شمل  خمتلفة،  لأ�شباب  الإمكانية  هذه  توافر  ُي�شتبعد  اأو  اجلرائم،  من 

فيما ت�شمل عدم قدرة النظام الق�شائي على ا�شتيعاب هذا الكم الهائل.

جلان  اأن  اإىل  البداية  من  الإ�شارة  ال�رصوري  فمن  ذلك،  ومع 

احلقيقة ل حتل حمل املالحقة الق�شائية؛ فالقيمة التي متثلها هذه اللجان 

لة، لي�ش يف ظل فر�شية األ تتم املحاكمات، واإمنا ملا متثله  هي اأنها م�شكَّ

من خطوة يف �شبيل معرفة احلقيقة وب�شط العدالة يف نهاية املطاف.

ق�شائية  غري  موؤقتة  ر�شمية  “هيئات  باأنها  احلقيقة  جلان  ف  وتعرَّ

حلقوق  النتهاكات  اأمناط  من  منط  يف  والتحقيق  احلقائق  ي  لتق�سّ

عدد  مدار  على  العادة  يف  ُترتكب  التي  الإن�شاين  القانون  اأو  الإن�شان 

ثة من اأجل حماية حقوق الإن�شان  من ال�شنني”. )جمموعة املبادئ املحدَّ

العقاب،  من  الإفالت  مبناه�شة  املعني  العمل  خالل  من  وتعزيزها 

ملحق اإ�شايف لتقرير اخلرباء امل�شتقلني اخلا�ش بتحديث جمموعة املبادئ 

 Diane اأورنتليخر  َديان  العقاب،  من  الإفالت  مناه�شة  اأجل  من 

 ،UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1،Orentlicher
8فرباير 2005، التعريفات، �ش. 6(.
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واأهمية وجود جلنة احلقيقة هي اأنها ت�شل اإيل الآلف من ال�شحايا، 

عن  وللك�شف  واأمناطها،  ال�شابقة  النتهاكات  نطاق  لفهم  حماولة  يف 

ال�شماح  اأ�شباب  يف  تبحث  التي  الأ�شئلة  واأهمية  وعواقبها.  اأ�شبابها 

تف�شريا  حدث  ماذا  تف�شري  اأهمية  قدر  بنف�ش  هي  معينة  وقائع  بحدوث 

�شحايا  �شوت  لإي�شال  قناة  هي  احلقيقة  جلنة  فاإن  هنا،  ومن  دقيقا. 

انتهاكات حقوق الإن�شان واأ�رصهم، وللم�شاعدة على منع تكرار وقوع 

النتهاكات، من خالل تقدمي تو�شيات حمددة لالإ�شالحات املوؤ�ش�شية 

وال�شيا�شية.

لكم هائل من احلالت،  اللجنة  احتمال مواجهة  الرغم من  وعلى 

قة توثيقا �شحيحا يجب تقدميها  فاإن جميع النتهاك حلقوق الإن�شان املوثَّ

للجنة، من اأجل التحقيق فيها وحتديدها بو�شوح. ومما ل �شك فيه اأن 

الرغبة يف �رصعة اإجناز العملية تفر�ش قيودا على نطاق التحقيق، اإل 

حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  والفعلية  الكاملة  الوقائع  تقرير  يف  احلق  اأن 

اأ�شا�ش  املنتقاة على  احلالت  بعدد حمدود من  تقييده  الإن�شان ل ميكن 

اأهمية �شخ�شية ال�شحية، اأو بناًء على ما تخّلفه النتهاكات من اأثر على 

امل�شتويني الوطني والدويل.

وعلى الرغم من اأن الوظائف املقابلة لكل من جلان احلقيقة واملحاكم 

طبيعتها،  حيث  من  تختلف  فاإنها  البع�ش،  بع�شها  تكّمل  وظائف  هي 

ا�شتبدال  لي�ش  احلقيقة  جلان  من  فالغر�ش  بينها.  اخللط  عدم  ويجب 

املحاكم املدنية اأو الإدارية اأو اجلنائية. ول ميكن للجان احلقيقة -على 

تقرير  اإىل  تف�شي  ق�شائية  لعملية  بديال  تكون  اأن  اخل�شو�ش-  وجه 

م�شئولية الأفراد اجلنائية. ومن هنا، فاإن عمل جلنة احلقيقة يجب اأن 

يتزامن مع املالحقة الق�شائية.

وحيث ميثل حتديد هوية اجلناة املرتكبني لنتهاكات حقوق الإن�شان 

جزءا مهما من اللتزام باحرتام وحماية وتقرير حق ال�شحايا لإظهار 
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احلقيقة  جلنة  فاإن  الواقع،  ال�رصر  عن  واجلرب  العدالة  واإقامة  احلقيقة 

ولذلك،  الرباءة.  اأو  الذنب  تقرير  ميكنها  ول  ق�شائية  هيئة  لي�شت 

اأمام  لالأ�شخا�ش املتهمني بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�شان واملاثلني 

جلنة احلقيقة، احلق يف اأن ُيفرت�ش براءتهم حتى ُتثبت اإدانتهم دون اأي 

�شك معقول، اإعمال للقانون الذي يكفل حماكمة جنائية عادلة.

وقد قررت بع�ش جلان احلقيقة ال�شابقة اأن تقوم بحمالت “الت�شهري” 

�شد الأ�شخا�ش املتهمني بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�شان.

الإدانة،  اإثبات  حتى  الرباءة  يف  احلق  ينتهك  الأ�شلوب  هذا  ولكن 

وقد يعّر�ش اأمن كل من املتهمني وال�شهود للخطر )مبا يف ذلك ال�شحايا 

اأنف�شهم(، وهو يف نهاية الأمر ما يتعار�ش مع م�شلحة اإقامة العدالة.

بعني  بتحقيقاتها،  القيام  اأثناء  يف  احلقيقة،  جلان  تاأخذ  اأن  ويجب 

العتبار القواعد وال�رشوط الواجب مراعاتها ب�ساأن مقبولية الأدلة يف 

العملية اجلنائية، كما يجب اأن ت�شمن تقدمي اأدلة مقبولة يتم ا�شتخدامها 

ذاته،  الوقت  اللجنة. ولكن يف  لعمل  الالحقة  اجلنائية  الإجراءات  يف 

الأدلة  بقواعد  تتقيد  األ  يجب  احلقيقة  جلان  اأن  التجارب  اأظهرت 

ت�شتطيع،  اإنها  بل  املحاكم؛  اأداء  يف  احلال  هو  كما  هذه،  ال�شارمة 

لأغرا�ش التحقيقات اخلا�شة التي جتريها، اأن تاأخذ يف العتبار الأدلة 

املوثوق فيها اأيا ما كانت )مبا ي�شمل ذلك على �شبيل املثال، الأدلة القائمة 

على رواية الغري، والأدلة الثانوية(. ومع ذلك، ل ميكن بالتاأكيد اأن 

التعر�ش  نتيجة  ا�شتخال�شه  مت  دليال،  العتبار  يف  احلقيقة  جلنة  تاأخذ 

املقدمة  الأدلة  عدا  فيما  امل�شيئة،  املمار�شات  من  ذلك  لغري  اأو  للتعذيب 

�شد اجلاين امل�شتبه فيه.

فعليها  احلقائق،  تق�شي  بلجنة  اخلا�شة  التحريات  اإىل  بالإ�شافة 

�شلة،  ذات  معلومات  توفر  قد  التي  الأخرى  الإجراءات  مراجعة 

التي  الفح�ش  لعملية  نتيجة  اأدلة  من  جتميعه  مت  ما  مراجعة  ول�شيما 
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تقوم بها القوات امل�شلحة واأجهزة الأمن، وحتقيقات ال�رصطة ال�شابقة، 

من  التحقق  اأجل  من  �شلة،  ذي  حتقيق  اأي  من  امل�شتخل�شة  والنتائج 

اإجرائها على نحو دقيق وحمايد.

واإذا ما قررت جلنة احلقيقة انتهاج اإجراءات حمددة للت�شجيع على 

احرتاما   - الإجراءات  هذه  حترتم  اأن  فيجب  الأفراد،  بني  امل�شاحلة 

تاما - احلقوق والكرامة لل�شحايا واجلناة املزعومني على حد �شواء. 

مقابلة  على  واأ�رصهم  ال�شحايا  اإجبار  عدم  التحديد  وجه  على  ويجب 

اأ�شكال امل�شاحلة  اجلناة املزعومني، اأو على الدخول يف اأي �شكل من 

التي يتعني اأن يختارونها مبح�ش اإرادتهم.

املالحقة الق�ضائية:

باملالحقة  للتو�شية  احلقيقة  جلنة  تتبعها  التي  الأ�شاليب  تتباين  قد 

اإىل  فيهم  امل�شتبه  جتّرم  اأدلة  اأو  معلومات  تقدمي  تقرر  فقد  الق�شائية، 

هذه  على  ح�شولها  اأو  املعلومات  هذه  تلقيها  فور  املخت�شة،  الهيئات 

الأدلة.

فعليها  فيهم،  امل�شتبه  باجلناة  قائمة  جمع  احلقيقة  جلنة  قررت  واإذا 

الالزم  املعايري  حتدد  وا�شحة  �شيا�شة  عملها-  يف  البدء  تقرر-قبل  اأن 

مراعاتها، مبا يف ذلك معايري الإثبات التي تتما�شى مع القانون الدويل. 

الرد  تقدير، من  اأدنى  القائمة، يف  امل�شمولني يف  اأولئك  ويجب متكني 

على املزاعم املطروحة �شدهم قبل النتهاء من القائمة.

ول�شمان حق اجلناة امل�شتبه فيهم يف اأن ُتفرت�ش براءتهم حتى تثبت 

اإتاحتها  القائمة وعدم  ب�رصية  الحتفاظ  ينبغي  للقانون،  اإدانتهم وطبقا 

للجمهور؛ كما يجب ت�شليم قائمة بالأ�شماء ل�شلطات النيابة يف اإطار من 

ال�رصية، ويف حال توافر اأدلة كافية، يتم مقا�شاة اأولئك املعنيني.
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ويف ال�شياق املحيط مب�رص، �شاأنه يف ذلك �شاأن الكثري من البلدان 

الدعاوى  لرفع  الرئي�شية  ال�شرتاتيجية  التحديات  متثل  الأخرى، 

الق�شائية الآتي:

• �شوف ُترتكب جرائم هائلة العدد، ولن يكون ممكنا التحقيق اإل 	

يف عدد �شغري من احلالت؛

• يف 	 �شالعني  الأ�شخا�ش،  من  الآلف  بل  املئات،  يكون  قد 

اجلرائم، ول ميكن رفع دعاوى ق�شائية �شدهم جميعا.

اخلطوات  الأمر  هذا  مع  للتعامل  ا�شرتاتيجية  و�شع  تتطلب  وقد 

التالية:

مبادرات 	  اإعداد  يف  العملية  هذه  ت�شاعد  اأن  ميكن  م�شح:  عملية 

اأنواع  للمالحقة الق�شائية، وذلك بتقدمي - ب�شكل من الأ�شكال - 

اجلرائم الواقعة، متى واأين وقعت، ومن هم ال�شحايا، والهوية 

املحتملة للجناة.

معايري املالحقة الق�شائية: اإن و�شع جمموعة وا�شحة من املعايري 	 

الالزمة، ل�رصح ال�شرتاتيجية املنتهجة من اأجل حتديد امل�شتبه فيهم 

ال�شفافية  الق�شائية، �شوف ي�شمن  للتحقيق واملالحقة  لإخ�شاعهم 

والكفاءة واإعداد ميزانية مبا يتوافر من موارد.

ال�شعب  وال�شرتاتيجية  املعايري  هذه  مثل  و�شوح  ميّكن  و�شوف 

ومنظمات املجتمع املدين من الطالع الكامل على الأ�شخا�ش املاثلني 

اإىل  الو�شول  ولكفالة  النظام.  مع  يتعاونون  ثم  ومن  الق�شاء؛  اأمام 

اأف�شل اإ�شرتاتيجية للمالحقة الق�شائية، من ال�رصوري القيام مب�شاورة 

كاملة بني الهيئات املعنية ومنظمات املجتمع املدين.



)56(

الفح�س:

ثقة  ا�شتعادة  ومنها  اأ�شباب،  لعدة  �رصوريا  اأمرا  الفح�ش  يعد 

يف  قبل  من  ُت�شتخدم  كانت  التي  والآليات  املوؤ�ش�شات  يف  اجلمهور 

القمع، والتي خلقت اأجواء من اخلوف بني �شفوف النا�ش. وي�شمن 

الإن�شان يف  انتهاكات حلقوق  ال�شالعون يف  اأولئك  يكون  األ  الفح�ش 

و�شع ميّكنهم من تكرارها اأو من ال�شماح لهم بارتكابها؛ وهو ما ي�شد 

الثغرات النا�شئة عن عدم اإمكانية املالحقة الق�شائية لكل �شخ�ش �شالع 

يف انتهاكات حلقوق الإن�شان.

اأو  حاليا  يعملون  الذين  الفح�ش،  عن  امل�شئولني  اإخ�شاع  ويجب 

فيما قبل، لختبار مدى مالءمتهم ملوا�شلة اخلدمة يف هذه الوظائف اأو 

لتعيينهم فيها. ولعل هذه اخلطوة هي الأكرث طبيعية للربط بني العدالة 

�شابهم  الذين  الأ�شخا�ش  تنحية  اإن  اإذ  املوؤ�ش�شي؛  والإ�شالح  النتقالية 

اخلدمة  اأو  ال�رصطة  اأجهزة  يف  يعملوا  األ  يجب  والذين  �شابق  �شلوك 

لن  التنحية  الق�شائية-تلك  ال�شلطات  اأو  ال�شجون  اأو م�شلحة  الع�شكرية 

ال�شابق فح�شب، بل  القدرة على حما�شبتهم على �شلوكهم  تعالج م�شاألة 

اأي�شا �شتكفل األ ياأتوا مرة اأخرى على القيام بت�رصفات �شيئة، وهو ما 

يحقق الإ�شالح الفوري داخل املوؤ�ش�شة التي يعملون فيها. 

مدى  حتديد  اأجل  من  النزاهة  “تقييم  باأنه  الفح�ش  تعريف  وميكن 

مالءمة العمل يف الوظائف العامة”. وت�شري النزاهة اإىل التزام املوظف 

باملعايري الدولية حلقوق الإن�شان وال�شلوك املهني، مبا ي�شمل ذلك الذمة 

املالية لل�شخ�ش. واملوظفون العموميون امل�شئولون ب�شفة �شخ�شية عن 

ارتكاب انتهاكات ج�شيمة حلقوق الإن�شان، اأو جرائم خطرية مبوجب 

واأخلوا  للنزاهة،  الكامل  افتقارهم  اأظهروا  من  هم  الدويل،  القانون 

بثقة املواطنني الذين كان يجب خدمتهم. ومن امل�شتبعد ل�شكان بلد من 

موؤ�ش�شة  يف  ثقتهم  ي�شعوا  اأن  النتهاكات،  �شحايا  ول�شيما  البلدان، 
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من املوؤ�ش�شات احلكومية اأو يعتمدوا عليها، حيث ُتبقي اأو تعنّي اأفرادا 

من  جوهري  ب�شكل  ي�شعف  ما  وهو  خطري،  ق�شور  نزاهتهم  ي�شوب 

قدرة املوؤ�ش�شة على القيام مبهامها.

وتقت�شي اجلهود املبذولة لالإ�شالح املوؤ�ش�شي اإدراج عملية الفح�ش 

لكي ُتق�شي الأ�شخا�ش الذين يفتقرون للنزاهة من العمل يف املوؤ�ش�شات 

يعتمدون  الذين  العموميني  املوظفني  نزاهة  يكفل  ما  وهو  احلكومية؛ 

على التحّلي ب�شفات متّكنهم من القيام مبا ُخّولوا له من واجبات، وفقا 

للمعايري الأ�شا�شية حلقوق الإن�شان واملهن و�شيادة القانون.

قليل  عدد  �شد  �شوى  الق�شائية  الدعاوى  رفع  اإمكانية  عدم  اإن 

اجلناة  باقي  مع  عمله  يجب  ما  ب�شاأن  حتديات  يف  يت�شبب  اجلناة  من 

اأن  كما  العقاب”؛  من  الإفالت  “ثغرة  ى  ي�شمَّ ما  وهو  )و�شحاياهم(: 

عدم التحقيق مع عدد كبري من الأ�شخا�ش اأو مالحقتهم يجب األ يعني 

الأخذ يف  يجب  ثم،  املحا�شبة. ومن  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  اإفالتهم من 

املجتمعية، وهو ما  الفح�ش واخلدمة  التكميلية، مثل  التدابري  العتبار 

يقت�شي التن�شيق بني خمتلف املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف العملية. 

هائلة،  موارد  اأي�شا  تتطلب  الفح�ش  عملية  اأن  من  الرغم  وعلى 

فهي من الناحية الإجرائية اأقل تعقيدا من الدعاوى اجلنائية، ويف ظل 

حمدودية الدعاوى اجلنائية اأو تاأخرها، قد ي�شاعد اإق�شاء منتهكي حقوق 

الإن�شان من امل�شالح العامة، على �شد ثغرة الإفالت من العقاب، وذلك 

بتقدمي تدبري جزئي للمحا�شبة غري اجلنائية؛ اإذ اإن لهذا الإق�شاء مفعول 

تاأديبيا لأنه ي�شتبعد اأو ي�شتبق منع ا�شتغالل الوظائف، وال�شلطة العامة، 

وغري ذلك من مزايا وفوائد.

باعتباره  الإن�شان  اإق�شاء منتهكي حقوق  يتم  األ  ومع ذلك، يجب 

مالحقة  وجوب  يكفي  فال  اجلنائية.  الدعاوى  يف  ال�شري  لعدم  ذريعة 

للعدالة  ا�شرتاتيجية  و�شع  اإن  بل  اخلطرية،  الإن�شان  حقوق  جرائم 
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عالقة  اأقيمت  ما  اإذا  وم�رصوعية  فعالية  اأكرث  يكون  �شوف  النتقالية 

النتقالية، ول�شيما  بالعدالة  املعنية  املبادرات  فيما بني خمتلف  تكميلية 

املالحقات الق�شائية، والإف�شاح باحلقيقة، واأ�شكال اجلرب، والإ�شالح 

املوؤ�ش�شي.

اإليها  ُينظر  الفح�ش عادلة واأن  اأن تكون عملية  ال�رصوري  ومن 

الفردي  ال�شلوك  تقييمات  على  تنبني  اأن  يجب  كما  كذلك،  اأنها  على 

ولي�ش على التبعية اجلماعية اأو احلزبية.

تعوي�س ال�ضحايا وجرب ال�ضرر:

التدابري  توفري  ب�شمان  الدويل،  القانون  مبوجب  الدول،  تلتزم 

انتهاكات  واملنا�شبة، مبا يف ذلك اجلرب عن  والفورية  والفعالة  الكافية 

تتيح  التي  الإجراءات  و�شع  الدولة  على  ولذلك،  الإن�شان.  حقوق 

لل�شحايا تقدمي مطالباتهم باجلرب عن النتهاكات واحل�شول عليه.

يف  احلق  ب�شاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�شا�شية  املبادئ  وتن�ش 

النت�شاف واجلرب ل�شحايا النتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل حلقوق 

الإن�شان، والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�شاين الدويل على الآتي: 

“الغر�ش من اجلرب الكايف والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من 
خالل معاجلة النتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�شان اأو 

النتهاكات اخلطرية للقانون الإن�شاين الدويل.

 وينبغي للجرب اأن يكون متنا�شبا مع فداحة النتهاكات والأ�رصار 

املرتتبة عليها. وتوفر الدولة، وفقا لقوانينها املحلية والتزاماتها القانونية 

من اأفعال ت�شكل  الدولية، اجلرب ل�شحايا ما تقوم به اأو متتنع عنه 

انتهاكات ج�شيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�شان وانتهاكات خطرية. 

اأو  ويف احلالت التي يعترب فيها �شخ�ش ما، اأو �شخ�شية اعتبارية، 
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كيان اآخر مطالبا بجرب اأحد ال�شحايا، ينبغي اأن يوفر الطرف امل�شئول 

عن النتهاك جربا لل�شحية، اأو للدولة اإذا كانت الدولة قد وفرت فعال 

اجلرب لل�شحية”.

وتت�شمن اأ�شكال اجلرب التام والفعال، كما ن�شت عليه املبادئ من 

ال�شابق ذكرها،  التوجيهية  اإىل 23 من املبادئ الأ�شا�شية واملبادئ   19

والتعوي�ش واإعادة التاأهيل والرت�شية  احلقوق  رد  التالية:  الأ�شكال 

و�شمانات عدم التكرار.

وخالل جميع مراحل العملية، يجب على جلنة احلقيقة اأو ما �شابهها 

التي  اجلرب  اأ�شكال  ال�شحايا حول  نظر  موؤ�ش�شات، جمع وجهات  من 

يطلبونها من اأجل اإعادة بناء حياتهم؛ كما يجب اأن ت�شمن الدولة حق 

واآليات  بالنتهاكات  ال�شلة  ذات  املعلومات  اإىل  الو�شول  ال�شحايا يف 

اجلرب.

غري  العمليات  من  وغريه  الفح�ش  يخ�ش  فيما  احلال  هو  وكما 

لتوفري  مة  اأي تو�شية مقدَّ اإىل  اأبدا  ُينظر  األ  الأخرى، يجب  الق�شائية 

تعيق  األ  اأو  للعدالة،  امل�شئولني  اأولئك  تقدمي  عن  بديال  بو�شفها  اجلرب 

ال�شحايا من املطالبة بالتعوي�ش املنا�شب عن طريق املحاكم.

االإ�ضالح املوؤ�ض�ضي:

ما  معاجلة  امل�شاعدة يف  اأو  امل�شورة  تقدمي  العدالة  قطاع  من  ُيطلب 

ُيزعم من انتهاكات �شابقة ج�شيمة حلقوق الإن�شان.. ولكن يف الوقت 

العدالة  قطاع  لإ�شالح  الالزمة  اخلطط  و�شع  اإىل  حاجة  ثمة  نف�شه، 

نف�شه. ويتطلب هذا الإ�شالح املوؤ�ش�شي قدرا هائال من الوقت واملوارد؛ 

لة من احلكومة، وال�شلطات  ومن ثم، اإعداد جلنة رفيعة امل�شتوى م�شكَّ

املختلفة، واملجتمع املدين، واملجتمع الدويل.
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وبذلك، ُي�شهم الإ�شالح املوؤ�ش�شي يف متكني املوؤ�ش�شات احلكومية، 

ول�شيما قطاع الأمن والعدالة، من القيام باملحا�شبة اجلنائية على ما مت 

ارتكابه من انتهاكات يف املا�شي، ومن �شمان قيام املوؤ�ش�شات العادلة 

والفاعلة بدور حموري ملنع وقوع انتهاكات يف امل�شتقبل. وبعد اجتياز 

وقوعها  منع  فاإن  الإن�شان،  حلقوق  ج�شيمة  بانتهاكات  م�شوبة  فرتة 

املتكرر يجب اأن ي�شكل الهدف الأ�شا�شي لإ�شرتاتيجية م�رصوعة وفعالة 

للعدالة النتقالية.

الق�شاة هم حرا�ش احلرية وحماة حقوق الإن�شان؛ ولذلك من  اإن 

ال�رصوري اأن تعيد ال�شلطة الق�شائية بناء دورها الريادي يف هذا ال�شاأن. 

ومع ذلك، فاإن اإحدى امل�شكالت التي قد يواجهها النظام الق�شائي هي 

كانت  وفيما  وا�شتقاللها.  ودورها  الق�شائية  لل�شلطة  اجلمهور  نظرة 

ال�شلطة الق�شائية للنظام املدين تتمتع بقدر كبري من ال�شتقاللية، وكانت 

تقوم بدور مهم يف حماية حقوق النا�ش، فاإن ا�شتمرار وقوع انتهاكات 

ال�شلطة  اجلمهور يف دور  ثقة  اإىل زعزعة  توؤدي  قد  الإن�شان  حلقوق 

يف  دورا  الق�شائية  ال�شلطة  توؤدي  اأن  املهم  من  ولذلك،  الق�شائية. 

واحلجز،  التوقيف  جمالت  يف  دورها  ذلك  يف  مبا  احلقوق،  �شون 

املحامني لعمالئهم،  ال�شجناء واملحتجزين، واإمكانية و�شول  ومعاملة 

وو�شول املهنيني الطبيني واأفراد العائلة للمحتجزين، وتطبيق معايري 

املحاكمة العادلة. ومن بني املجالت املهمة الأخرى التي يجب اأن تقوم 

ال�شلطة الق�شائية بدور موؤثر ب�شاأنها: حرية التجمع والتظاهر، وحرية 

املنظمات  اأو  اجلمعيات  بتنظيم  املعنية  والقوانني  والإعالم،  ال�شحافة 

غري احلكومية.

وقد تت�شمن التدابري الالزمة لالإ�شالح املوؤ�ش�شي ما يلي:

	 والإجراءات وال�شكاوى  الإ�رصاف  اإجراءات  تعزيز  اأو  و�شع 

التاأديبية؛
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	اإ�شالح اأو و�شع الأطر القانونية؛

	اللتزام بالقانون الدويل ومعايري حقوق الإن�شان الدولية؛

	 وقواعد الأخالقية  الإر�سادية  اخلطوط  مراجعة  اأو  و�سع 

ال�شلوك، وتغيري الرموز املرتبطة باملمار�شات امل�شيئة؛

	.توفري ما يكفي من رواتب ومعدات وبنية اأ�شا�شية

ا�شتعادة  يف  هائال  اإ�شهاما  العدالة  نظام  اإ�شالح  ُي�شهم  �شوف 

عن  للق�شاة  الدعم  تقدمي  ال�رصوري  ومن  الإن�شان.  حقوق  احرتام 

اإتاحة الو�شول اإىل  طريق املعرفة واملوارد والبنية الأ�شا�شية؛ كما اأن 

املحاكم  موظفو  يتعر�ش  ما  وكثريا  �رصوري.  اأمر  هو  العدالة  نظام 

نظام  يعملون على جناح  اأنهم  لالإهمال، رغم  الإداريون  والعاملون 

العدالة يف اأداء وظائفه، ويتابعون �شري الق�شايا وملفاتها وم�شتنداتها، 

وجدول جل�شات املحكمة، ويكفلون النظام والأمان يف قاعة املحكمة؛ 

اأم�ّش  يف  تكون  فقد  واحتياجاتها؛  املحاكم  اإدارة  تقييم  يجب  ثم،  ومن 

نق�ش  وثمة  ُفقدت،  اأنها  اأو  منها  التخل�ش  مت  فامللفات  للدعم:  احلاجة 

هوؤلء  باأهمية  ال�شتهانة  عدم  ويجب  الأ�شا�شية،  املكتبية  املعدات  يف 

لو�شعهم  تدٍن  من  معروف  هو  وملا  ذكره  مت  ملا  فنتيجة  الأ�شخا�ش؛ 

وتقع  املعاملة،  يف  واملح�شوبية  الف�شاد  يتف�شى  ما  كثريا  ومكانتهم، 

انتهاكات كثرية على هذا امل�شتوى.

العدالة،  اإىل  الو�شول  باإمكانية  تتعلق  اأخرى  رئي�شية  عقبة  وثمة 

وهي غالبا ما تكون مق�شورة على الأغنياء وذوي العالقات ال�شيا�شية 

النا�ش  جميع  كان  اإذا  ما  تقييم  مبكان  الأهمية  فمن  احل�رص.  و�شكان 

فما  ممكنا،  يكن  مل  واإن  املحاكم،  اإىل  الو�شول  باإمكانية  يتمتعون 

عدم  اأم  النظام،  تعقيدات  اأم  املالية،  الر�شوم  هي  هل  املعوقات: 

على  تقت�رص  التي  املعوقات  وهي  املحاكم،  لدخول  الفعلية  الإمكانية 

مناطق احل�رص الرئي�شية، اأم هي هذه العوامل وغريها جمتمعة؟ 
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ومن الأهمية تقييم اأين يذهب النا�ش لتحقيق العدالة، وكيف ترتبط 

هذه الأنظمة التي يلجاأون اإليها بنظام العدالة الر�شمي، اأو كيف توؤدي 

اإىل �شعف دوره؟!.

به  تقوم  مهم  دور  فثمة  الر�شمي،  العدالة  قطاع  اإىل  بالإ�شافة 

الإجراءات ومن يفّعلها ا�شتنادا اإىل القوانني املتعلقة بالأعراف والتقاليد؛ 

وهي تت�شم بفائدتها املثالية؛ لأنها “قريبة” من النا�ش ومي�شورة التكاليف 

ذلك،  ومع  كبرية.  مب�رصوعية  تتمتع  ذاته  الوقت  ويف  و�رصيعة، 

خطرية،  عيوب  ي�شوبها  قد  للعدالة  التقليدية  النماذج  هذه  بع�ش  فاإن 

الطفل،  اجلن�شني، وحقوق  بامل�شاواة بني  يتعلق  فيما  املثال  �شبيل  على 

وامل�شاواة وعدم التمييز فيما يت�شل باحلالة الجتماعية واأ�شكال العقاب 

املحظورة وفقا للقانون الدويل. 

وعلى الرغم من معرفة املجتمع واإقراره ب�شفة عامة بوجود هذه 

هذه  عمل  كيفية  وحتليل  لفهم  القليل  اجلهد  اإل  بذل  يتم  فلم  الأ�شكال، 

لة  الأنظمة، ولذلك، من ال�رصوري اإعداد م�رصوعات حمكمة ومف�شَّ

لتحليل هذه الأنظمة ودرا�شة الإ�شرتاتيجيات ب�شاأن �شبل التفاعل معها. 

ويعد هذا جزءا �رصوريا ل يتجزاأ من اإ�شالح قطاع العدالة.

القت�شادية  للحقوق  الواجب  الهتمام  اإيالء  يجب  واأخريا، 

يجب  كثرية  اأمورًا  هناك  اأن  من  الرغم  فعلى  والثقافية؛  والجتماعية 

األ يتم  انتهاكات احلقوق املدنية وال�شيا�شية، فمن الأهمية  عملها ب�شاأن 

جتاهل احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف عملية الإ�شالح.

دور االأمم املتحدة:

وهيئات  املتحدة  بالأمم  الإن�شان  حقوق  اأجهزة  مع  التعاون  اإن 

العدالة  يكفل  مبا  الإ�شالح،  مرحلة  يف  ُي�شهم  �شوف  اخلا�شة  اخلرباء 
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اأفاد  وقد  جناحا.  ال�شبل  باأكرث  النتقالية  املراحل  واجتياز  الناجزة 

م�شالح  تنفيذ  اأولويتهم هي  باأن  الإن�شان  املفو�شون يف جمل�ش حقوق 

و�شوف  كافة.  الإن�شان  حقوق  حماية  �شمان  على  وامل�شاعدة  العدالة 

الهيئات  لهذه  ميكن  التي  التقنية  وامل�شاعدة  واخلربة  املراجعة  ت�شاعد 

تقدميها يف �شري عملية حتقيق العدالة، وذلك من خالل حتديد امل�شكالت 

امل�شاعدة  وتقدمي  الإ�شالح،  اأجل  من  التو�شيات  وتقدمي  والثغرات، 

الذي  الدور  لهذا  ميكن  وهكذا،  الإ�شالح.  ذلك  لتحقيق  امللمو�شة 

النتهاكات  مع  التعامل  يف  ُي�شهم  اأن  املتحدة  الأمم  هيئات  به  ت�شطلع 

ال�شابقة وعملية الإ�شالح.

وباإمكان م�رص الآن اتخاذ خطوات عديدة، مبا ي�شمل ذلك:

• مراجعة التو�شيات التي خرج بها ال�شتعرا�ش الدوري ال�شامل 	

ملجل�ش حقوق الإن�شان ومراجعة التزامات م�رص، وكفالة املزيد 

من اللتزامات بحقوق الإن�شان؛

• اإجراءات خا�شة، ويتعني على 	 اإ�شدار دعاوى مفتوحة لتخاذ 

الذين  اخلوا�ش  للمقررين  دعاوى  اإر�شال  يف  ت�رصع  اأن  م�رص 

يرغبون يف القيام بزيارات قطرية ت�شمل بعثات التقييم التقني؛

• الك�شف 	 يف  ُي�شهم  ما  وهو  املعاهدات،  هيئات  اإىل  التقارير  رفع 

عن احلقيقة و�شمان األ تتكرر النتهاكات. ويتاأخر رفع الكثري 

مناه�شة  اتفاقية  طويلة:  ب�شنوات  املعاهدات  لهيئات  التقارير  من 

اخلا�ش  الدويل  والعهد   ،)2004 عام  منذ  )متاأخرة  التعذيب 

وجلنة   ،)2004 عام  منذ  )متاأخر  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 

الق�شاء على التمييز العن�رصي )متاأخر منذ عام 2006(. 

• هيئات 	 عن  ال�شادرة  التو�شيات  تنفيذ  بهدف  عمل  خطة  و�شع 

تلك  املثال  �شبيل  على  اخلا�شة،  الإجراءات  وتطبيق  املعاهدات 

التي �شدرت موؤخرا عن املقّرر اخلا�ش ب�شاأن الإرهاب، وجلنة 

الق�شاء على التمييز �شد املراأة.
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دور املجتمع الدويل:

اإن الأطراف الفاعلة على امل�شتوى الدويل مبقدورها تقدمي امل�شورة 

وامل�شاعدة  انتقايل،  اإ�شالحي  برنامج  ت�شميم  ب�شاأن  املحلية  لل�شلطات 

والتزويد  والر�شد  امل�شورة  وتقدمي  التدريب،  خالل  من  تنفيذه  على 

اإ�شالحية  وتاأ�شي�ش عملية  العاملني  �شئون  اإ�شالح  ب�شاأن  اأو  باملوارد، 

ل يف العموم و�شع عمليات  ل�شئون العاملني ذات �شبغة دولية. وُيف�شَّ

ذات  قيادة حملية عن و�شع عمليات  العاملني حتت  ل�شئون  اإ�شالحية 

اإقرار وحماية دور اخلربة الدولية )مثال  اأنه يجب  �شبغة دولية؛ غري 

ال�شامية  املتحدة  الأمم  ومفو�شي  اخلا�شة،  املتحدة  الأمم  اإجراءات 

حلقوق الإن�شان(.

الق�شايا  بهذه  الدوليني  الفاعلني  الكثري من  يهتم  اأن  العادة  وجرت 

واملهام. ولذلك، فمن الأهمية �شمان األ يتم تفتيت هذه اجلهود والعمل 

من  اإطار  يف  بها  والقيام  كاٍف،  نحو  على  بينها  فيما  التن�شيق  على 

على  الدولة  ت�شجيع  اأن  كما  الوطنيني.  ال�رصكاء  مع  الكاملة  امل�شاورة 

�شياغة خطة وو�شع ميزانية لها ميكن اأن يقلل من بع�ش اجلهد والهدر 

وازدواجية الأدوار؛ ومن ناحية اأخرى، فاإن حركة منظمات املجتمع 

بتحديد  وذلك  ال�شاأن،  هذا  يف  حموري  بدور  تقوم  اأن  ميكن  املدين 

ال�رصوريو�شتمثل  والر�شد  وامل�شورة  اخلربة  وتوفري  الحتياجات 

ال�رصوري  من  ولذلك  املوارد؛  �شتتطلب  كما  حتديات،  املقبلة  املهام 

�شياغة الأفكار امللمو�شة بناًء على اخلربات ال�شابقة للبلدان الأخرى. 

فعلى �شبيل املثال، قد ل تكون موازنة الدولة يف و�شع ي�شمح بتوفري 

اجلرب التام على نحو فوري؛ ومن ثم، ميكن اإن�شاء �شندوق للجرب عن 

ال�رصر. واإىل اأن توفر الدولة الأموال الكافية، طالبت بلدان اأخرى 

بع�ش  قررت  اأو  ال�شندوق،  ذلك  يف  امل�شاهمة  الدويل  املجتمع  من 

الدول بتخ�شي�ش ن�شبة مئوية معينة لهذا ال�شندوق من جميع املعونات 

الدولية التي تتلقاها.
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اخلال�ضة:

وفقا ملا قاله خرباء الأمم املتحدة: »اإذا ما اأمكن للم�رصيني اأن يثقوا 

و�شمان  اليقظة  توخي  ال�شلطات  على  يتعني  وموؤ�ش�شاتها،  الدولة  يف 

الحرتام التام حلقوق الإن�شان«. 

النتائج  بتقدمي  القيادة،  على  قدرتها  ال�شلطات  ُتظهر  اأن  ويجب 

امللمو�شة ملا تبذله من جهد يف الق�شاء على النتهاكات ال�شابقة، ومكافحة 

الإفالت من العقاب، و�شمان املحا�شبة على جميع امل�شتويات، لكي يتم 

حتقيق العدالة مع مالحظة جميع اأطياف املجتمع لذلك.

ولي�ش مبقدورنا اإل اأن ن�شدد مرارا وتكرارا على �رصورة توخي 

جميع  اإىل  الكايف  الهتمام  املدين  واملجتمع  الدويل  واملجتمع  ال�شلطات 

حقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

ويتعني على ال�شلطات �شمان قيام حوار ممكن على اأو�شع نطاق، 

النتقالية، ومن  الفرتة  اأثناء  الوطنية يف  امل�شاورات  تنظيم  من خالل 

بها  يتمتع  التي  والقدرة  اخلربة  من  ال�شتفادة  املرحلة  هذه  يف  الأهمية 

املجتمع املدين واملجتمع الدويل.

بالنتهاكات  يتعلق  فيما  احلقيقة  معرفة  يف  للحق  العاملي  اليوم  اإن 

اجل�شيمة حلقوق الإن�شان ولحرتام كرامة ال�شحايا يتم الحتفال به يف 

من  اليوم  هذا  يغدو  اأن  على  العمل  الآن  منذ  فليبداأ  مار�ش.   24 يوم 

العام املقبل، عالمة فارقة من اأجل اإحراز التقدم يف هذا ال�شاأن.
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بع�س امل�ضادر املتخ�ض�ضة ب�ضاأن العدالة االنتقالية وجلان احلقيقة:

اإن�شاء جلنة حقيقة فعالة، 	  منظمة العفو الدولية: احلقيقة والعدالة واجلرب- 

 ،2007/009/POL30 :الدولية العفو  يونيو 2007، دليل منظمة   11

متوفر على املوقع الإلكرتوين:

	 http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/009/2007

�شيادة 	  اأدوات  الإن�شان،  حلقوق  ال�شامية  للمفو�شية  املتحدة  الأمم  مكتب 

باللغة  متوفرة   – ال�رصاعات  من  خرجت  التي  الدول  اأجل  من  القانون 

العربية على املوقع الإلكرتوين:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/

SpecialIssues.aspx

املوقع 	  على  املعلومات  من  الكثري  يتوفر  النتقالية:  للعدالة  الدويل  املركز 

الإلكرتوين، مبا فيها معلومات عن »الأ�شاليب املتبعة للعدالة النتقالية«، 

و«ما العدالة النتقالية«.

http://www.ictj.org/en/tj :انظر 

واجلرب 	  النت�شاف  يف  احلق  ب�شاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�شا�شية  املبادئ 

ل�شحايا النتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�شان، والنتهاكات 

اخلطرية للقانون الإن�شاين الدويل، متوفرة على املوقع الإلكرتوين:

http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.html

من 	  وتعزيزها  الإن�شان  حقوق  حماية  اأجل  من  ثة  املحدَّ املبادئ  جمموعة 

اإ�شايف لتقرير  خالل العمل املعني مبناه�شة الإفالت من العقاب، ملحق 

مناه�شة  اأجل  من  املبادئ  جمموعة  بتحديث  اخلا�ش  امل�شتقلني  اخلرباء 

 UN  ،Diane Orentlicher اأورنتليخر  َديان  العقاب،  من  الإفالت 

Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 فرباير 2005.
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نحو ت�أ�سي�س ر�ؤية ال�ستقالل �نزاهة الق�س�ء امل�سري 

)التقرير اخلت�مي(

اإعداد: مـدحــت الــزاهــــــد
ك�تــــــب ��سحفــــــــــي
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وال�شبكة  الإن�شان  حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  نّظم 

تاأ�شي�ش  )نحو  عنوان  حتت  موؤمترا  الإن�شان  حلقوق  الأورومتو�شطية 

�شعي  اإطار  يف  وذلك  امل�رصي(،  الق�شاء  ونزاهة  ل�شتقالل  روؤية 

اجلهات املنظمة ملوا�شلة جهودها التي بداأت قبل �شنوات بالتعاون مع 

الق�شاة؛ بهدف تعزيز ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية. 

الق�شاء  ا�شتقالل  تيار  ق�شاة  اأبرز  من  عدد  باملوؤمتر  �شارك  وقد 

الق�شاء،  ا�شتقالل  بتعزيز  املهتمة  املدين  املجتمع  يف م�رص، ومنظمات 

وعدد من املدافعني عن حقوق الإن�شان واملحامني والفاعلني ال�شيا�شيني 

جمموعات  عن  ممثلني  اإىل  بالإ�شافة  والدوليني،  العرب  واخلرباء 

ال�شباب الذين �شاركوا يف ثورة 25 يناير املجيدة. 

اجلندي  العزيز  عبد  امل�شت�شار حممد  م�شاركة  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

األقى  حيث  للموؤمتر؛  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  امل�رصي  العدل  وزير 

اإدارة حقوق الإن�شان  اأبو عيطة ع�شو  كلمته نيابة عنه امل�شت�شار وائل 

بالوزارة.  
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تفاوؤلها  للموؤمتر عن  اأعربت اجلهات املنظمة يف اجلل�شة الفتتاحية 

باأن الفر�شة الآن باتت �شانحة، بعد ثورة 25 يناير ، لإجراء تغيريات 

ا�شتقالل  الق�شائية  ال�شلطة  ومتنح  ال�شلطات  بني  للف�شل  توؤدي  جذرية 

حقيقًيا كافح من اأجله تيار ا�شتقالل الق�شاء عرب �شنوات طويلة. حيث 

اإن اأهداف الثورة ل تكتفي بالإطاحة بالرموز البارزة لأركان النظام 

القدمي، واإمنا هي تطمح اإىل بناء نظام جديد يقوم على احلرية وامل�شاواة 

القلب  العدل والقانون، ويف  بتاأ�شي�ش دعائم دولة  الإن�شان،  وكرامة 

منها ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية. واأكدت اجلهات املنظمة اأن هذا املوؤمتر 

خطوة  مت�شلة بجهود  وموؤمترات �شابقة، كان تيار ا�شتقالل الق�شاء 

وقدمت  العدالة يف م�رص  اأحوال  وناق�شت  بحثت  فيها،  رئي�شًيا  �رصيًكا 

تو�شيات وروؤى للبدائل املمكنة لنظام تغولت فيه ال�شلطة التنفيذية على 

كل ال�شلطات، و�شتتبعه جهود وموؤمترات اأخرى؛ ت�شتهدف التوا�شل 

املجتمع  وهم  الق�شاء،  ا�شتقالل  يف  احلقيقية  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع 

يف  الآن  املتاحة  احلرية  اأجواء  من  �شت�شتفيد  كما  والق�شاة،  امل�رصي 

التوا�شل مع وال�شغط على �شّناع القرار من اأجل ا�شتقالل الق�شاء يف 

م�رص ورمبا كانت من مالمح املتغريات اجلديدة اأن كلمة وزير العدل  

لوزارة  الق�شائي  التفتي�ش  اإدارة  تبعية  باإنهاء  �رصيًحا  وعًدا  ت�شمنت 

احلر�ش  ت�شمنت  كما  الأعلى،  الق�شاء  ملجل�ش  تبعيتها  ونقل  العدل، 

الق�شاء وتعزيز مكانته، والهتمام بعقد موؤمتر  ا�شتقالل  على احرتام 

العدالة الثاين.

�شقف  رفع  على  حتفظهم  امل�شاركني  بع�ش  اأبدى  ال�شياق  هذا  يف 

النتخابات  جلنة  احتياج  ا�شتمر  طاملا  التغيري؛  احتمالت  يف  الآمال 

ا�شتمرار  عن  ف�شال  واحل�شانة،  ال�شتقاللية  من  مزيد  اإىل  الرئا�شية 

الع�شكرية.  واملحاكم  الطوارئ  الق�شائية وحالة  ال�شلطة  بقانون  العمل 

واتفق امل�شاركون على �رصورة اأن تكون ق�شية ا�شتقالل الق�شاء هي 

الق�شاء  وجمل�ش  العدل  وزير  اأعمال  جدول  على   )1( رقم  الق�شية 



)71(

الأعلى ونادي الق�شاة، واأن يتم البدء، يف اأقرب فر�شة، يف اأعمال 

التح�شري ملوؤمتر العدالة الثاين – الذي مل ميكن عقده منذ انعقاد املوؤمتر 

النظام  اإ�شالح  ق�شية  يف  النظر  بهدف  وذلك   –  1986 عام  الأول 

الق�شائي يف م�رص، وتوفري مقت�شيات ا�شتقالل الق�شاء. 

جمتمعي  حوار  تنظيم  اأهمية  على  امل�شاركني  من  عدد  اأكد  كما 

املدنية والنظام  الدولة  الد�شتور اجلديد، وخا�شة ركائز  حول مبادئ 

والعدالة  الإن�شان  وحقوق  العامة  احلريات  و�شمانات  الدميقراطي 

تتعر�ش  ل  حتى  الدولة،  ملوارد  الد�شتورية  واحلماية  الجتماعية، 

اأكدوا على  كما  مبارك.  نظام  الذي حدث يف ظل  النحو  للنهب على 

اأهمية اأن يجرى انتخاب اجلمعية التاأ�شي�شية التي �شت�شع الد�شتور.    

حالة الطوارئ وقانون الطوارئ واملحاكم الع�ضكرية:

اأظهرت اأوراق ومناق�شات املوؤمتر اأن م�رص ظلت حمكومة لعقود 

قانوين  �شند  توفري  غري  مقت�شى،  دون  الطوارئ،  بقانون  طويلة 

الق�شائية،  ال�شلطة  واإ�شعاف  العامة،  احلريات  لتعطيل  ود�شتوري 

وامل�شا�ش با�شتقاللها و�شيادتها با�شتحداث حماكم ا�شتثنائية، حترم املتهم 

حالة  كما وفرت  عادلة.  الطبيعي يف حماكمة  قا�شيه  اأمام  املثول  من 

التنفيذية والأجهزة الأمنية، ولتربير  الطوارئ الغطاء لتغول ال�شلطة 

اإعالن الأحكام العرفية وحظر التجول وللتغطية على جرائم التعذيب، 

انفجار  اإىل  اأخرى  اأ�شباب  مع  القمعية  بطبيعتها  التوجهات  هذه  واأدت 

ثورة الغ�شب يف 25 يناير 2011.

واأكد امل�شاركون اأن اإعالن حالة الطوارئ بكل توابعها، مل يعد له 

مربر على الأخ�ش مع اإعالن ال�شلطات عن ت�شفية املعتقالت، والكف 

عن مطاردة املعار�شني، واحرتامها ل�شتقالل الق�شاء و�شيادته.
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حالة  ا�شتمرار  عن  الناجمة  ال�شلبية  الآثار  املوؤمتر  ناق�ش  وقد 

الطوارئ بعد ثورة يناير �شواء من زاوية و�شع ال�شبطية يف يد ال�رصطة 

الع�شكرية، اأو حرمان املتهم من قا�شيه الطبيعي، اأو تعري�شه للعنف 

والتعذيب، اأو حرمانه من حق الدفاع، مبنع الدفاع من الطالع على 

ملف الدعوى، اأو عقد املحاكمات يف اأوقات مقاربة لبدء �رصيان حظر 

ويو�شي  واحدة.  جل�شة  يف  منها  والنتهاء  املحاكمة  وعقد  التجوال، 

املوؤمتر يف هذا ال�شدد بـ:

اإنهاء حالة الطوارئ واإلغاء حماكم اأمن الدولة طوارئ.- 1

تعديل قانون الطوارئ مبا يراعي ق�رص الإجراءات ال�شتثنائية، - 2

والأوبئة  الكوارث  حالت  يف  اتخاذها  القانون  ي�شوغ  التي 

على  ال�شتثنائية  الإجراءات  تقت�رص  واأن  �شابه،  وما  واحلروب 

اأن متتد  املمتلكات، دون  اأو  الأ�شخا�ش  املادية يف �شبط  الوقائع 

الواجب  وال�رشوط  املتهمني،  العامة وحقوق  احلريات  ي�سمى  ملا 

توافرها يف املحاكمات العادلة يف خ�شوعهم للتحقيق، حتى يف ظل 

اإعالن حالة الطوارئ.

منع اإحالة املدنيني اإىل حماكم ع�شكرية، واقت�شار اخت�شا�ش تلك - 3

املحاكم على جرائم الثكنات الع�شكرية دون غريها. 

والإ�شكاليات  الق�شايا  من  العديد  باملوؤمتر  امل�شاركون  وا�شتعر�ش 

التي  الإ�شالح  �شبل  كل  وناق�شوا  الق�شائية،  ال�شلطة  با�شتقالل  املتعلقة 

ينبغي امل�شي فيها قدمًا، وخل�شوا اإىل التو�شيات التالية:

املعاهدات الدولية:

�شدقت م�رص على معاهدات دولية متعلقة بحقوق الإن�شان، وهو 

عمل حممود يلزم لتحقيق نتائجه الإيجابية:

الدولية - 1 التفاقيات  مع  متفقة  امل�رصي  القانون  اأحكام  تكون  اأن 
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املتعلقة با�شتقالل الق�شاء التي �شدقت عليها م�رص.

التي - 2 التفاقيات  هذه  مع  متفقة  امل�رصي  الق�شاء  اأحكام  تكون  اأن 

اأ�شبح لها قوة القانون.

الدولية - 3 املعاهدات  باأحكام  الق�شاة  وتوعية  تعريف  على  الداأب 

وانطباقها يف املحاكم امل�رصية.

الإن�شان، - 4 بحقوق  املتعلقة  الدولية  املعاهدات  باقي  على  الت�شديق 

املدنية  للحقوق  الدويل  للعهد  الختيارية  الربوتوكولت  وخا�شة 

وال�شيا�شية.

االإ�ضالحات الد�ضتورية:

• الأعلى 	 الق�شاء  ملجل�ش  الكامل  ال�شتقالل  على  �رصاحة  الن�ش 

وح�رص  والت�رصيعية،  التنفيذية  ال�شلطتني  من  وماليا(  )اإداريا 

رئا�شة جمال�ش الق�شاء للق�شاة، دون غريهم.

• خ�شوع كل القرارات الإدارية للرقابة الق�شائية، دون ا�شتثناء، 	

مبا يف ذلك قرارات جلنة النتخابات الرئا�شية، والتي انتقلت من 

املادة 76 يف د�شتور 1971 اإىل املادة 28 يف الإعالن الد�شتوري.

• واحلقوق 	 املبادئ  لنفاذ  الالزمة  اجلوهرية  ال�شمانات  تاأكيد 

ومبادئ  ال�شلطات  وف�شل  الق�شاء  ا�شتقالل  كمبداأ  الد�شتورية، 

نف�شه  الد�شتور  مواد  يف  ال�شمانات  هذه  تاأكيد  العامة.  احلريات 

حتى ل تتحول عبارة “يف حدود القانون”، اإىل اأداة لتقييد احلق 

اأو الع�شف به.

• ول يغني التاأكيد على �شمانات احلقوق الد�شتورية عن �رصورة 	

ووجوب  لن�شو�شه  القانونية  احلماية  نف�شه  الد�شتور  يوفر  اأن 
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تعري�ش منتهكيه للم�شاءلة والعقاب.

• على 	 بع�شها  مع  نف�شه  الد�شتور  مواد  تتعار�ش  اأن  ينبغي  ول 

الإعالن  على  ال�شابق  الد�شتور  يف   76 املادة  تعار�شت  ما  نحو 

الد�شتوري مع 11 مبداأ ت�شمنها الد�شتور نف�شه.

االإ�ضالحات الت�ضريعية:

• ال�شتقالل 	 ل�شمان  الق�شائية  لل�شلطة  املنظمة  القوانني  تعديل   

الكامل لل�شلطة الق�شائية والق�شاة.

• الق�شاء 	 جمل�ش  اأع�شاء  لأغلبية  املبا�رص  الختيار  مبداأ  اعتماد   

الأعلى من قبل الق�شاة اأنف�شهم.

املحكمة الد�شتورية العليا:

تقييد ال�شلطة التقديرية لرئي�ش اجلمهورية يف تعيني رئي�ش املحكمة - 1

الد�شتورية العليا.

الن�ش على اأن يكون تعيني رئي�ش املحكمة الد�شتورية العليا واحدا - 2

من بني ق�شاتها.

تي�شري فتح باب الطعن بعدم د�شتورية الن�شو�ش القانونية.- 3

جمل�س الق�ضاء االأعلى:

• اإدخال اأع�شاء منتخبني من قبل الق�شاة يف ت�شكيل جمل�ش الق�شاء 	

الأعلى، مبا يحقق الأغلبية لالأع�شاء املختارين.
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• اإحلاق اإدارة التفتي�ش الق�شائي مبجل�ش الق�شاء الأعلى.	

• الق�شاء 	 النقل والندب والإعارة ل�شلطان جمل�ش  اإخ�شاع و�شائل 

الأعلى، دون غريه.

• ال�شلطة 	 فروع  كل  عن  التحقيق  ل�شلطة  الكاملة  ال�شتقاللية 

�شد  اجلنائية  الدعوى  بتحريك  اخلا�شة  القيود  واإلغاء  التنفيذية، 

باإعالن  النيابة  واإلزام  ال�شبطية،  ورجال  العموميني  املوظفني 

والإ�شاءة  التعذيب  جرائم  يف  الأخ�ش  وعلى  التحقيقات،  نتائج 

والتع�شف يف ا�شتخدام ال�شلطة.

على اأن يتم اختيار النائب العام مبوافقة جمل�ش الق�شاء الأعلى، اأو 

النق�ش وحمكمة  ملحكمة  العمومية  اجلمعية  اأع�شاء  بني  من  بالنتخاب 

ا�شتئناف القاهرة.

يحدد  م�شتقلة  موازنة  للق�شاء  يكون  الق�شاء،  ل�شتقالل  تاأكيدا 

يف  الدولة  لها  تخ�ش�شه  ملا  بالإ�شافة  بها،  خا�شة  موارد  القانون 

موازنتها العامة، على اأن يتوىل جمل�ش الق�شاء الأعلى:

املوازنة، متهيدا لإدراجها رقما واحدا 	  دار�شة ومناق�شة واإقرار 

الق�شائية،  لل�شلطة  الدولة  توفر  واأن  للدولة،  العامة  املوازنة  يف 

ما يكفيها من املوارد املالية التي تعينها على اأن تدير بنف�شها عدالة 

اأ�شوة  التقيد يف ذلك بالقواعد احلكومية،  واعية مت�شدرة، دون 

بالنظام املعمول به يف جمل�ش ال�شعب.

اأن يخ�ش�ش مبلغ حمدد يف املوازنة امل�شتقلة لنادي الق�شاة تدعيما 	 

لدوره يف خدمة الق�شاة والدفاع عن ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية.
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نظام الق�ضاة:

ي�شتلزم للتعيني والرتقي يف وظائف الق�شاء اإعمال مبادئ ال�شفافية - 1

والكفاءة،  اجلدارة  ملعايري  اجلميع  وخ�شوع  والنزاهة  وامل�شاواة 

هذه  وت�شمل  القربى.  ذوي  اأو  النفوذ  لأ�شحاب  ا�شتثناء  دون 

امل�شتوفية  املراأة  حق  ي�شمن  الذي  وامل�شاواة  العدالة  مبداأ  املعايري 

الق�ساء، وهو  منا�سب  التعيني يف  الكفاءة واجلدارة يف  ل�رشوط 

ما ي�شمن للنظام الق�شائي فعاليته وقدرته على ال�شتفادة من كل 

املوارد الب�رصية املوؤهلة.. كما يتفق مع مبادئ الد�شتور واملواثيق 

الدولية.

مناط تطبيق احلقوق هى ال�سلطة الق�سائية نف�سها، ول يجوز اأن - 2

تتدخل فيها ال�شلطة التنفيذية بقرارات علوية.

القدرات - 3 تطوير  على  العمل  الق�شائية  الهيئات  واجب  من 

واملهارات املهنية الالزمة لتويل وظائف الق�شاء من خالل اإن�شاء 

معهد ق�شائي متخ�ش�ش، تكون الدرا�شة فيه اإجبارية قبل ممار�شة 

اأي من�شب ق�شائي.

)وهو - 4 التنقل  حرية  لأع�شائه  الق�شائي  النظام  يكفل  اأن  يجب 

يف  الدفاع  يف  واحلق  ال�شفراء(،  البطاقة  نظام  مع  يتعار�ش  ما 

حالت التاأديب. ول يجب اعتبار القا�شي املرفوع �شده دعوي 

تاأديبية  يف اإجازة حتمية، تاأكيدا لقاعدة اأن املتهم برئ حتى تثبت 

اإدانته.

الندب:

• تقييد الندب الداخلي )كالندب لوزارة العدل، اأو اجلهات الق�شائية 	

لقواعد وا�شحة و�شفافة، حتت  اإخ�شاعها  لها( من خالل  التابعة 
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اإ�رصاف جمل�ش الق�شاء الأعلى وحده.

• اأو 	 الهيئات  اأو  للوزارات  �شواٌء  اإىل جهة خارجية،  الندب  اإلغاء 

امل�شالح احلكومية اأو املجال�ش النيابية.. اإلخ.

• تفعيل القواعد اخلا�شة بال�شقف الزمني ملدة الندب الداخلي.	

احلق فى حماكمة عادلة:

ا�شتحداث درجة ثانية للتقا�شي يف اجلنايات.	 

اإلغاء اأو تقليل امل�شاريف الق�شائية وجعلها رمزية وحت�شني نظام 	 

امل�شاعدة الق�شائية.

الق�شائية 	  الدعاوى  يف  البت  و�رصعة  التقا�شي  اإجراءات  ت�شهيل 

ب�شد الثغرات القانونية التي تتيح اإطالة اأمد الدعوى، وعدم الطعن 

يف اأحكام الق�شاء الإداري اأمام املحاكم العادية، وتطوير املوارد 

م�شتوفية  عادلة �رصيعة  اأحكام  لتحقيق  الالزمة،  والب�رصية  الفنية 

ل�رشوط املحاكمة العادلة.

واأماكن 	  ال�شجون  على  الدوري  والتفتي�ش  الإ�رصاف  �رصورة 

الحتجاز واتخاذ التدابري العادلة فيما يخ�ش تنفيذ العقوبات. وقد 

احلالية  القوانني  تفعيل  بني  ال�شاأن  هذا  يف  القرتاحات  تراوحت 

اإدارة  ا�شتحداث  اأو  املجال  هذا  يف  بدورها  العامة  النيابة  وقيام 

فيما يخ�ش  الالزمة  التدابري  لتتخذ  العدل  بوزارة  الأحكام  لتنفيذ 

تنفيذ الأحكام.

احرتام اأجهزة الإعالم والتزامها بالقواعد والأعراف الق�شائية، 	 

ال�شغط  عن  والبتعاد  اإدانته،  تثبت  حتى  املتهم  براءة  وبقاعدة 

جهة  من  التنفيذية  ال�شلطة  قبل  من  الق�شاة  على  التاأثري  وحماولة 



)78(

حالة  ففي  ال�شابق.  النظام  رموز  مبحاكمة  يتعلق  فيما  خا�شة 

�شي�شعب  العادلة،  املحاكمة  وقواعد  تتفق  ل  اأحكام  اإ�شدار 

ا�شرتداد اأموال هوؤلء املوجودة باخلارج.  

نادي الق�ضاة:

وحرية  والتنظيم  التعبري  يف  احلق  وجماعات  كاأفراد  للق�شاة 

يتفق مع هيبة وتقاليد  اإليها، مبا  التنقل وت�شكيل اجلمعيات والن�شمام 

الق�شاء، التي ل حتول دون اإبداء الراأي يف ال�شئون العامة واخلا�شة 

–وقت  الق�شاة  نادي  لعب  وقد  التحزب.  ت�شت�شيغ  ل  ولكنها  باملهنة 

م�شالح  عن  الدفاع  يف  عظيما  دورا  له-  الق�شاء  ا�شتقالل  تيار  قيادة 

الق�شاة وا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية، كما تعر�ش لألوان من احل�شار 

اأحيانا  الدور، والذي و�شل  هذا  التنفيذية جراء  ال�شلطة  والع�شف من 

الق�شاة،  نادي  تقنني و�شع  يلزم معه  اإنكار م�رصوعيته. مما  اإىل حد 

والعرتاف مب�رصوعية اأن يت�شمن قانون ال�شلطة الق�شائية الن�شو�ش 

اأو  اإقليمية  اأي احتادات  التعاون مع  الت�شليم بحقه يف  تنظمه، مع  التي 

ميزانية  يف  ثابت  مايل  مورد  وتخ�شي�ش  اأخرى،  ق�شائية  اأو  دولية 

النادي  اإخ�شاع  دون  النادي،  اأن�شطة  لدعم  الأعلى  الق�شاء  جمل�ش 

واأن�شطته لرقابة جمل�ش الق�شاء الأعلى، اأو اأي جهة اأخرى.


