
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضمانات القانونية ملنع التعذيب
 

  احلق يف االستعانة مبحامنيمنح 
 لألشخاص احملرومني من حريتهم

 
 

 
 2010 آذار/مارس

 
 

 مقدمة
 

 يف") سوء املعاملة("يف مجيع احلاالت تقريباً، يقع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
لق بيئة احتجاز أكثر خي واالتصال باألصدقاء أو أفراد األسرة ، وكذلك األطباء، الوصول إىل احملامنيفإن تسهيللذا . اخلفاء

 يتيح اً جوانلقخي السري حتجاز واالفاحلبس االنفرادي.  على منع التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملةيساعدشفافية، مما 
التعذيب أو سوء يف حد ذاهتما نوعاً من  نشكاليميكن أن بل و، دون التعرض للعقابمن ن  انتهاكات حقوق اإلنساارتكاب
  1 .االنتقاص منه ال جيوز اً أساسيحقاًاحلق يف احلماية من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ميثل  .املعاملة

 
ته  من حري الشخص بعد حرمان2حمامىل إصول وعلق بالما يت  احلالة الراهنة للقانون يفالستعراض هذه املذكرة اإلعالمية أُِعدت
  .ضمانة ضد التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملةك مباشرةً

                                                 
، فضالً عن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 7 و4ة والسياسية، املادتني انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني 1

 .16 و2أو املهينة، املادتني 
 .ألغراض هذه الورقة، ال يوجد فرق بني احملامي واملستشار القانوين واملمثل القانوين 2
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حامٍ على حتضري الدفاع يف القضايا اجلنائية فحسب، وإمنا أيضاً تسهيل مب االستعانة يف 3وال يقتصر الغرض من تطبيق حق احملتجزين
فيمكن لوجود حمام أن يساعد ). سواء كان متصالً بإجراءات جنائية أم مل يكن(ستجواب وجود طرف مستقل أثناء االحتجاز واال

ويف حالة الشروع . على ضمان احترام حق الشخص احملتجز يف العيش بأمان وكرامة، وعدم جتاوز السلطات لصالحياهتا القانونية
وأن يتدخل عند (ت الشرطة بشروط احملاكمة العادلة يف إجراءات جنائية، ميكن للمحامي أيضاً أن يقيِّم مدى التزام إجراءا

 ).الضرورة
 

املهينة  الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املعاملة أوغريه من ضروب التعذيب و األمم املتحدة ملناهضة  من اتفاقية16 و2تنص املادتان 
)UNCAT (وقد  .الالإنسانية أو املهينة أو املعاملة أو العقوبة القاسيةروب نع التعذيب وغريه من ضاألطراف تدابري فعالة مل  الدولعلى أن تتخذ

 ، مثل األساسيةضماناتلات لتعزيز اتشريعوضع  أن) CPT(التعذيب  األوروبية ملنع  اللجنةكأمثال  العريقةوقائيةال اقبةرهيئات امل رباجتأثبتت 
اهليئات املنشأة مبوجب كما اعترفت  .فعالةالتدابري ال تلكاختاذ ب زامها بالتلوفاء الدولالسبل   أفضلأحد و، هىل حمامإ الفوريصول وال حق

غريه من ونع التعذيب شرط أساسي ملك ضمانةال هبذه )CAT( مناهضة التعذيب وجلنة )HRC( جلنة حقوق اإلنسانو األمم املتحدة معاهدات
  4 .اإلنسان األساسية حقوق انتهاكات

 
 -  هذه الورقة وضح يفامل حامنيستعانة مب اال حقمثل – تهممن حري لألشخاص احملرومني  ضماناتحتدد  أنة من الواجب على الدوله فإن،باختصار
  .التعذيب  اتفاقية مناهضة من16 و2املادتني  شروط تستويف  هلا أنإذا كان

 
من  األشخاص احملرومني محايةانة فعالً يف ، كيف تساعد هذه الضمأوالً .االستعانة مبحامنيحق  خمتلف جوانب تبحث إىل أقسام هذه الورقة تنقسم
 ملاذا ينبغي منح حق - ثالثاً، بالنسبة للتوقيت  مركز الشرطة؟ يف حمام يكفي جمرد وجود  هل- حاممب "ستعانةاال"بـ نعين، ماذا ثانياً؟ حريتهم
ملخاوف األمنية؟ خامساً باما يتعلق مثالً  ق، يفحام يف أقرب وقت ممكن؟ رابعاً، هل ميكن وضع أي قيود بصورة شرعية على هذا احلمب االستعانة

   ؟حامنيمب االستعانة  يفقاحلوأخرياً، ما هي الدول اليت تكفل تشريعاهتا بالفعل 
 
 

 حام يف محاية حقوق اإلنسان؟مب ستعانةساعد االتكيف  )1
 

  :عدة أغراض، منها ما يليحتقيق  على حمام يساعد وجود
 

 املعرفة بالقانونناحيةوخاصة من (لسلطات واحملتجزين تصحيح اختالل توازن القوة بني ا (، 
 ،منع وقوع التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة 
 ،القدرة على مواجهة االحتجاز التعسفي أو غري املربر 
  ةعجمَّاملُدلة األ كلالقدرة على تقدمي سجلّ بديل للمقابالت لضمان سالمة. 

 
 - استناداً إىل خربته – بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مقرر األمم املتحدة اخلاص املعينقدم 

  :2002كانون األول /ديسمرب 17 يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان املؤرخ ملنع التعذيبالتوصيات التالية 
                                                 

 .على أنه يشمل أي شخص حمروم من حريته الشخصية ما مل يكن ذلك إلدانته يف جرمية" احملتجز"لورقة، ُيفَهم مصطلح ألغراض هذه ا 3
كانون الثاين / يناير24يخ  الصادر عن جلنة مناهضة التعذيب بتار2؛ والتعليق العام رقم 11، يف الفقرة 1992آذار / مارس10 الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان بتاريخ 20انظر التعليق العام رقم  4

 : انظر). د)(2(17وتكفل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت مل تدخل حيز النفاذ حىت كتابة هذه السطور، أيضاً هذه الضمانة يف املادة . 13، يف الفقرة 2008
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm 
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األشخاص اإلفراج عن ، واً احلبس االنفرادي قانونمنعينبغي لذا . ادياحلبس االنفر أثناء وجود احملتجزين يف التعذيب غالباً ما يقع
 للمبادئ األساسية بشأن وفقاًو]... ذات الصلة[وينبغي تسجيل كافة املعلومات  .دون إبطاءمن  يف احلبس االنفرادياحملتجزين 
ليقدم  الدولة تعينهه أو حمام ونتارخيتعانة مبحام قهم يف االسحب إبالغ مجيع األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين جيب ،دور احملامني

  5 . ينبغي معاقبة أفراد األمن الذين ال يلتزمون هبذه األحكام... مساعدة قانونية فعالةهلم
 

املالحظات ل ، منها على سبيل املثا هبذا املوضوعصلةتالعديد من املالحظات اخلتامية امل) CAT(كما أصدرت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
 تقييد... ين، مبا يف ذلكحتجزعدم وجود ضمانات قانونية للم "إزاءها قلق إىل اللجنة  فيهاأشارتواليت  ، للصني الرابع التقرير الدوريحولاخلتامية 

  بشأنهاعن قلق 2001 يف عام  التقرير األول إلندونيسياحول جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية أعربتوباملثل  6."الوصول إىل احملامني
طرف ثالث واحلصول على املساعدة أو   قريب إخطار حقهم يفمبا يف ذلكعدم وجود ضمانات كافية حلقوق األشخاص احملرومني من حريتهم، "

 13 والتفيا12 وإستونيا11يا وجورج10 وأذربيجان9 وأسبانيا8 وانتقدت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً هولندا7 ...".االستعانة مبحام خيتارونهالطبية و
لعدم منح هذا احلق جلميع األشخاص احملرومني من ) من بني دول أخرى (18 وليبيا17 وتركيا16 وسلوفاكيا15 ومجهورية التشيك14ومولدوفا
   . اخلامس أدناهيف القسملممارسات اجليدة ل أمثلة  ميكن االطالع على.حريتهم

 
زيد من التوضيح امل) SPT(يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ملنع التعذالفرعية مم املتحدة ألاجلنة وقدمت 

  :مبحام االستعانةلفوائد املترتبة على حق ل
 

 مفهوم أوسع من جمرد تقدمي املساعدة وهو ، املعاملة إساءة ضمانة مهمة ضد-  من وجهة النظر الوقائية -  حاممب االستعانةميثل حق 
 أو املعاملة سوء إىل اللجوء من الشرطة مينع ال الشرطة قد االستجواب لدى حمام أثناء فحضور .الشخص فقطالقانونية للدفاع عن 

. املعاملة بسوء هلا أساس ال مزاعم مواجهتهم حالة يف الشرطة لضباط محاية أيضاً ميثل أن ميكن وإمنا فحسب، اإلساءات من غريها
 احلق يف ومنها حقوقه، ممارسة على احلرية من احملروم  الشخصمساعدة يف األساسي الشخص هو احملامي نفإ ذلك، إىل وباإلضافة
 19 .الشكاوى آليات إىل الوصول

 
 أنوجوب ، واليت تتناول حقوق احملاكمة العادلة، على )ICCPR(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ب)(3(14تنص املادة 

احملكمة األوروبية حلقوق وقد أوضحت  .الدنيا يف سياق اإلجراءات اجلنائية اتضمانال من  بنفسه يف االتصال مبحام خيتارهلشخص ا حقيكون
                                                 

5 E/CN.4/2003/68 موجود على الرابط)ز(26، يف الفقرة ، :http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=3360 . ،ويف اجلزء املتبقي من هذه الفقرة
   ).ومنها الفحوص الطبية واملثول الفوري أمام سلطة قضائية(يناقش املقرر بعض الضمانات األخرى 

  .11، يف الفقرة CAT/C/CHN/CO/4، 2008كانون األول / ديسمرب12انظر املالحظات اخلتامية بشأن الصني الصادرة يف  6
  )التشديد مضاف) (ه(44يف الفقرة ) A/57/44) 2002لتعذيب جلنة مناهضة ا 7
 6يف الفقرة ) C/NET/CO/4) 2007جلنة مناهضة التعذيب  8
 62يف الفقرة ) A/58/44) 2003 جلنة مناهضة التعذيب 9

 )ز(88يف الفقرة ) A/58/44) 2003 جلنة مناهضة التعذيب 10
 )ه(81يف الفقرة ) A/56/44) 2001جلنة مناهضة التعذيب  11
 )د(49يف الفقرة ) A/58/44) 2003جلنة مناهضة التعذيب  12
 يف حالة التفيا رصدت اللجنة أنه حىت عندما كان احلق يف االستعانة مبحام مكفوالً مبوجب القانون، إال أنه مل يكن هناك -) ح(6يف الفقرة ) C/CR/31/3) 2003جلنة مناهضة التعذيب  13

 .يما يضمن تطبيقه يف الواقع العمل
 )ب(138يف الفقرة ) A/58/44) 2003جلنة مناهضة التعذيب  14
 )د(6و) ب(5يف الفقرتني ) C/CR/32/2) 2004جلنة مناهضة التعذيب  15
  )ز(104يف الفقرة ) A/56/44) 2001جلنة مناهضة التعذيب  16
 )ج(121يف الفقرة ) A/46/46) 1991جلنة مناهضة التعذيب  17
 )أ(4يف الفقرة ) A/54/44) 1999 جلنة مناهضة التعذيب 18
، يف )2009شباط / فربايرCAT/OP/MDV/1 ،26(تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل جزر املالديف،  19

  . الفقرة62
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اكمة احمل تطبيق مفهوم أنه ال غىن عن وجود حمام أثناء االستجواب ل- 20 العقدين املاضينيخالل ُوضعلسلطة ل يف خط - )ECtHR(اإلنسان 
 يف فاصالً  عامالًاحملامي أيضاً) أو غياب( وجود  يكونقدو.  لإلدانةمقبول أقل من اً أساس حتماًتشكل املُدلَى هبا يف غياب حمام  فالشهادة.عادلةال

 ،من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) 3(5، وجدت احملكمة انتهاكاً للمادة 21اليبيديف ضد روسي قضيةفي ف .يةنائمراحل أخرى من العملية اجل
 ال تنص صراحةً على احلق يف 5 وعلى الرغم من أن املادة .ه احتجازقانونيةلبت يف  ل أمام قاضٍ دون إبطاء يف املثول الشخصيت تنص على حقال

ت  يف مالبسا استبعاد حماميي السيد ليبيديف من جلسة االحتجاز األوىلعدم عدالةاحلصول على املساعدة القانونية، إال أن االنتهاك استند على 
 6 وجدت احملكمة أنه ال ميكن اعتبار احلق يف حماكمة عادلة املنصوص عليه يف املادة 2008،23 يف عام سالدوز ضد تركيا قضية ويف 22 .القضية

  . حمام من االستجواب األولوجودمن دون 24 )نظري أو ومهيحق  يف مقابل(حقاً عملياً وفعاالً 
 

 عن 1983 أصدرته عام  األمريكية حلقوق اإلنسان يف تقريرالدول جلنة ذكرتفعلى سبيل املثال، . ثلةوقد توصلت اهليئات اإلقليمية إىل نتائج مما
 يف عدم تعرضه وه، على جترمي نفسه إجبار الشخص يف عدمحقلصون  ضمانة مهمة يف نيكاراغوا أن وجود حمام ميثل اتقليإحدى األ وضع

خيضع فيها  احلق يف االستعانة مبحام ينطبق من املرة األوىل اليت أن ،1986عام ل السلفادور ولح ايف استنتاجاهتوقالت اللجنة أيضاً،  25 .للتعذيب
  26 .ستجوابلال الشخص

 
 الدويل اخلاص  من العهد9 املادة مهاظرحت نذيل، الالقانوين ضد االحتجاز التعسفي وغري مهمةحام ضمانة مب االستعانة تعدباإلضافة إىل ذلك، و

 لقانون احمللي أوا التصرف وفق يف سلطات االحتجاز  فشلت كلما9 ألحكام املادة لفاًاخميكون احلرمان من احلرية و .السياسيةباحلقوق املدنية و
 يف  قانونياً كما ميكن لالحتجاز الذي يكون27 . أو غري متناسب مع اجلرم املزعومأو متغرياً أو عندما يكون االحتجاز غري معقول ، الداخليالنظام

احتماالت التعسف عند وتزداد 28 . املوجودة من الظروف أن يصبح تعسفياً إذا مل يعد من املمكن تربيره بشكل معقول يف ظل الظروفغري ذلك
 يف سياق هذا احلق وما يتصل به من حقوق مدنية وسياسية، أكدت جلنة حقوق .أو معقولية احتجازه/ وقانونيةقييم يتوىل ت حمام افتقار احملتجز إىل

 30 واجلمهورية العربية السورية29الكويت:  عدد من الدول من بينهابشأن على حمام يف مالحظاهتا اخلتامية  أي حمتجزن على ضرورة حصولاإلنسا
  .33 وبلجيكا32 واملغرب31وفيتنام

 
  . حتت رمحة الدولة يقعونإىل الذين) دوليةالوطنية وال(ها القوانني كفلساعد على ضمان وصول احلماية اليت تتحام مب االستعانةباختصار، فإن 

                                                 
 -  2009وقد اُتبِع هذا اخلط يف عدة قضايا يف عام ). 46221/99الطلب رقم  (أوجالن ضد تركياوقضية ) 41/1994الطلب رقم  (ةموراي ضد اململكة املتحدانظر على سبيل املثال قضية  20

 .انظر أيضاً القسم الرابع أدناه
 4493/04الطلب رقم  21
 .91-84، يف الفقرات 2007تشرين األول / أكتوبر25 وال سيما حكم الدائرة الصادر يف - نفس املرجع السباق  22
وتوبعت قضية . 2008تشرين الثاين / نوفمرب27 من حكم الدائرة الكربى الصادر يف 55 انظر على وجه اخلصوص الفقرة - 2002آب / اغسطس8 املقدم يف 36391/02الطلب رقم  23

 ).2009كانون األول / ديسمرب1، احلكم الصادر يف 25301/04الطلب رقم  (أدامليش وكيليج ضد تركيا يف قضية سالدوز
 ).38، انظر الفقرة 1993تشرين الثاين / نوفمرب24، احلكم الصادر يف 13972/88الطلب رقم  (إمربيوسكيا ضد سويسرا: هذه الصياغة مستمدة من حكم سابق 24
، 1983، الوثيقة العاشرة، التنقيح الثالث، Ser.L/V/11.62كية تقرير عن حالة حقوق اإلنسان اخلاصة بشرحية من السكان املنحدرين من أصل املسكيتو يف نيكاراغوا، منظمة الدول األمري 25

 :، املوجود على الرابطCombating Torture: A Manual for Judges & Prosecutors، كما ورد يف فويل، 100ص 
http://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual/2_content.htm 2.30، يف الفقرة.   

، )أعاله(، السلفادور، كما ورد يف فويل 154، ص 1986، الوثيقة الثامنة، التنقيح األول، OEA/Ser.L/V/II.68، 1986-1985التقرير السنوي للجنة الدول األمريكية، للفترة من  26
 .2.30يف الفقرة 

 .5-223، ص )الطبعة الثانية (2005، إجنل CCPR Commentary نوفاك، انظر 27
 .226نفس املرجع السابق، ص  28
 .472يف الفقرة ) A/55/40) 2000 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 29
 ).14(81يف الفقرة ) A/56/40) 2001العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  30
  .)13(82يف الفقرة ) 2002( اجمللد األول A/57/40ملدنية والسياسية العهد الدويل للحقوق ا 31
  .108يف الفقرة ) A/55/40) 2000العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  32
رد توضيح مدى انتشار هذه املشكلة، حىت يف األماكن ال تدعي اللجنة مشولية هذه القوائم؛ وإمنا الغرض منها جم. 83يف الفقرة ) A/54/40) 1999العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  33

 .تشريعاهتا أو توجيهاهتا اإلجرائية احلق يف االستعانة مبحام) أو قد ُيتوقَع أن تكفل(اليت تكفل 
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 مىت ينطبق هذا احلق؟ )2
 

إىل   الناتج عن ذلك اختالل توازن القوةيؤدي .بدءاً من حلظة حرمان الشخص من حريته، يصبح استقالله الذايت مقيداً وخاضعاً إلرادة السلطات
وضع  يف اهنأ وتعتقد السلطات ارتكب جرميةجز  احملتعندما ُيشتبه يف أنبشكل خاص ذلك ينطبق و34 . حقوق الشخصعدم احترامخطر حقيقي ب

   35 . غري أن القانون الدويل يكفل لكل شخص احلق يف احلماية من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة. التفوق األخالقيمن
 

 ففي مثل هذه .رفضالمن حقه ان  كوأ مل يكن مقبوضاً عليهلو و حىت ،حام أمهية يف حالة استدعاء الشخص من قبل السلطاتمب االستعانةقل توال 
  .غريه أو نفسهر على جترمي جَبُي  أنأو/ لسوء املعاملة ويتعرض الشخصن أالظروف ال يزال هناك خطر 

 
هلذا ) ومنها على سبيل املثال ضباط الشرطة واالستخبارات وحراس األمن املتعاقدين مع الدولة(ومبا أنه ال ميكن ضمان احترام سلطات االحتجاز 

  .مبحام االستعانة مبا فيها - ق يف مجيع احلاالت، فال بد من وضع الضمانات املناسبة احل
 

حام أن ُيسَمح للمحتجز برؤية ممثل قانوين خيتاره بنفسه يف أقرب وقت ممكن بعد مب يف االستعانةحق لمن الناحية العملية، يقتضي التنفيذ الفعال ل
  من العهد الدويل14 يف املادة  والوارد أن احلق يف االتصال مبحام،32ن، يف تعليقها العام رقم جلنة حقوق اإلنساوذكرت . احلرمان من احلرية

  36". على وجه السرعة منح املتهم فرصة الوصول إىل حمامقتضيي "اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 

يف قضية بية حلقوق اإلنسان واألوراحملكمة  تيل املثال، أكدعلى سبف. كما تتفق اهليئات اإلقليمية املعنية على ضرورة الوصول الفوري إىل حمام
  . حمامالوصول إىل مثل  املهمة الضماناتراَعذا مل تإ االستجواب األول من حلظةاكمة غري عادلة احمل اعتبار ه ميكنأن 37سالدوز ضد تركيا

 
 التايل يف عام عيارامل) CPT( القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أصدرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبةوقد 

1992:  
 

يف حق الشخص املعين وهي  :لألشخاص الذين حتتجزهم الشرطة ثالثة حقوقعلى نع التعذيب أمهية خاصة مل  األوروبيةلجنةال تعلق
 واحلق يف طلب ،حاممب ستعانة، واحلق يف االتجزحم نهأب)  القنصلية،األصدقاءأحد  أحد أفراد العائلة،(اره يختمن ا طرف ثالث إبالغ

ق طبَُّتأن  نبغييوحملتجزين امعاملة سوء  ضمانات أساسية ضد -  لجنةال يف رأي -  فهذه احلقوق الثالثة تشكل ...إجراء فحص طيب
 38 .)خلإ اعتقال، توقيف، ( بغض النظر عن كيفية وصفه يف إطار النظام القانوين املعين،لحرمان من احلريةل منذ اللحظة األوىل

 
  :، طورت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب آرائها حول هذا املوضوع1996ويف عام 

 
هي  احلرمان من احلرية  الفترة اليت تلي مباشرةً أن– جتربتها من خالل –وجدت  ا اللجنة األوروبية ملنع التعذيب على أهنتؤكد

 إمكانية وصول األشخاص فإن وبناًء على ذلك، .يف أعلى مستوى له  اجلسدية املعاملةةإساء يكون فيها خطر الترهيب والفترة اليت
تأثري رادع مكانية  اإلهوجود هذويكون ل.  ضمانة أساسية ضد سوء املعاملة تعداحملتجزين لدى الشرطة إىل حمام خالل تلك الفترة

                                                 
كانون األول / ديسمرب23نسانية أو املهينة إىل جلنة حقوق اإلنسان يف انظر التقرير املقدم من مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ 34

2005) E/CN.4/2006/6موجود على الرابط ، :http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2006/6.( 
 .2ملتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة اتفاقية األمم ا 35
 .34، يف الفقرة http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CCPR/C/GC/32&Lang=E: انظر 36
  .23 انظر أعاله، رقم 37
: لتقارير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، موجودة على الرابط" املوضوعية" مقتطفات من األجزاء -وثيقة معايري اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  38

http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf]  التشديد مضاف (6 مقتطف من ص -] 2009ُنِقحت عام.( 



APT Legal Briefing Series 

The Right of Access to Lawyers for Persons Deprived of Liberty 6 

املعاملة وقعت إساءة   ما الختاذ اإلجراء املناسب إذاأفضل وضع يفاحملامي يكون  كما أن احملتجزين؛ إساءة معاملة من ينزع إىلعلى 
 39 .بالفعل

 
  :، قدمت اللجنة األوروبية نشرة عن آخر تطورات حالة هذه الضمانة يف أوروبا2002وأخرياً، يف عام 

 
اللجنة ع يف البلدان اليت زارهتا  به على نطاق واساًمعترفحقاً حتجاز لدى الشرطة االحام أثناء مب االستعانةاآلن أصبح احلق يف ... 

   40 .لتطبيقه جارية هناك خطط ، احلق هذا فيهاال يوجديف البلدان القليلة اليت و األوروبية ملنع التعذيب؛
 

من  فرص كافية لألشخاص احملرومني توفريعدم ب"... الحتاد الروسي ل  الدوري الثالثتقريرال حوليف مالحظاهتا ونددت جلنة مناهضة التعذيب 
كانون / ديسمرب12ويف مالحظاهتا اخلتامية حول كازاخستان بتاريخ 41 ...".هتمأسرأفراد  حمام وطبيب وللوصول إىل،  مباشرةً اعتقاهلمبعداحلرية، 
  :، أوصت جلنة مناهضة التعذيب حتديداً مبا يلي2008األول 

 
عترف به ومنح مجيع امل الشخص لالحتجاز غري عرضعدم تلضمان   تدابري فعالة على وجه السرعةتنفذأن لدولة الطرف ينبغي ل

، على وجه  التابريوتشمل هذه . الضمانات القانونية األساسية أثناء احتجازهمكافة -العملي  يف الواقع -م هباملشتبه احملتجزين 
التهم ب ها ما يتعلق مبا في،وقه حبقإبالغ الشخص و... من اللحظة الفعلية للحرمان من احلرية بدءاًاحلق يف االستعانة مبحام، اخلصوص

 42 .ثوله دون إبطاء أمام قاضٍحقه يف امل عن املوجهة إليه، فضالً
 

 من املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن املتعلقة حبظر ومنع التعذيب وسوء املعاملة يف أفريقيا، واليت اعتمدهتا اللجنة األفريقية حلقوق 20كما أن املبدأ 
  43". من حريتهم]األشخاص[منذ اللحظة األوىل حلرمان "، ينص حتديداً على حق االستعانة مبحام 2002اإلنسان والشعوب يف عام 

 
املبادئ واملمارسات الفضلى املتعلقة " األمريكية حلقوق اإلنسان جمموعة من املبادئ التوجيهية بعنوان الدول اعتمدت جلنة 2008آذار /ويف مارس

  ":مراعاة األصول القانونية"الفقرة التالية مأخوذة من املبدأ اخلامس املتعلق بـ". م يف األمريكتنيحبماية األشخاص احملرومني من حريته
 

يتمتع مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم باحلق يف الدفاع عن أنفسهم واالستعانة مبحام خيتاره الشخص بنفسه أو ختتاره أسرته 
 زمنية غري حدود أو دون إبطاء على انفراد مع حماميه، دون تدخل أو رقابة، وأو تعينه الدولة؛ ويكون للشخص احلق يف التواصل

 44 .مربرة، من وقت القبض عليه أو اعتقاله وحتماً قبل مثوله األول أمام السلطة املختصة
 

  : مهلة زمنية حمددة45 من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور احملامني7يقترح املبدأ 
 

اً جلميع األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين، بتهمة جنائية أو بدون هتمة جنائية، إمكانية االستعانة مبحام تكفل احلكومات أيض
  . مثان وأربعني ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهمأقصاها مدةفوراً، وبأى حال خالل 

 
                                                 

 .8نفس املرجع السابق، ص  39
 .10نفس املرجع السابق، ص  40
 ). مضافالتشديد) (ج(6، يف الفقرة CAT/C/CR/28/4، 2002حزيران / يونيو6انظر املالحظات اخلتامية بشأن روسيا الصادرة يف  41
 ).التشديد مضاف (9يف الفقرة ) C/KAZ/CO/2) 2008 اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 42
انية أو املهينة يف أُِحلقت املبادئ التوجيهية بقرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة حبظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس 43

   http://www.achpr.org/english/resolutions/resolution66_en.html:  انظر– 2002تشرين األول / أكتوبر23أفريقيا والصادر بتاريخ 
 http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic21.a.Principles and Best Practices: ع اللجنة على الرابط التايلميكن االطالع على نص املبادئ على موق 44

PDL.htm) التشديد مضاف.(  
  http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm: انظر 45
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 ةالذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، واملرفق من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص 15 املبدأ ما سبقويعزز 
  :1988كانون األول /ديسمرب 9 املؤرخ 43/173  لألمم املتحدة رقمقرار اجلمعية العامةب

 
 أو احملتجز الشخص حرمان جيوز ال، 18 املبدأ من 3 والفقرة 16 املبدأ من 4 الفقرة يف الواردة االستثناءات عن النظر بصرف

 46 .أيام عن تزيد لفترة حمامية، أو بأسرته وخاصة اخلارجي، بالعامل االتصال من سجونامل
 

 من املتفق عليه فقد أصبح.  هذا اإلطار الزمينحول توافق آراء اخلرباء حدث تقدم يف، وهو العام الذي صدرت فيه هذه القواعد، 1990منذ عام 
على سبيل املثال، فقد أوصى مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب، يف  .للغايةطويلة لة مه ما تكون  ساعة غالبا48ً مهلة الـ أنبصفة عامة

 47 . ساعة24، بأن تكون املهلة 2003شباط / فرباير27تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان بتاريخ 
 

 ويف البلدان ذات .م منذ اللحظة األوىل للحرمان من احلريةنورد يف القسم اخلامس أدناه بعض األمثلة للقوانني الوطنية اليت تكفل حق االستعانة مبحا
 حىت يف احلاالت اليت يكون فيها - يعين من حلظة احتجاز الشخص " دون إبطاءمن "، ترى احملاكم الوطنية أن )مثل كندا(الصياغات الغامضة 

 .االحتجاز من دون هتمة
 
 

 مبحام يف الواقع العملي؟" االستعانة"ما معىن  )3
 

وال بد أن يكون اللقاء خاصاً لضمان احلفاظ على السرية بني احملامي . ي السماح للمحتجز بلقاء حماميه قبل استجوابه من ِقبل السلطاتمن الضرور
  . ال سيما يف املسائل اجلنائية- وموكله، واليت متثل حجر زاوية يف العديد من النظم القانونية 

 
  : ما يلياحلق يف حماكمة عادلةيف  احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية وبشأن 32  رقممكما ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف تعليقها العا

 
وينبغي أن يتمكن احملامون من مقابلة موكليهم . حام على وجه السرعةمب االستعانةيقتضي احلق يف االتصال مبحامٍ منح املتهم فرصة 
وعالوة على ذلك، ينبغي أن يتمكن احملامون من . اعي متاماً سرية هذه االتصاالتعلى انفراد واالتصال باملتهمني يف ظروف تر

 املهنة املعترف هبا عموماً من دون قيود أو تأثري أو ضغوط أو دابإسداء املشورة للمتهمني جبرائم جنائية ومتثيلهم، وذلك وفقاً آل
 48 .أي جهةغري مربَّر من تدخل 

 
 من التفاصيل اً مزيد8 و5 آن املبدويقدم، "ضمانات خاصة يف مسائل العدالة اجلنائية" على ية بشأن دور احملامني مبادئ األمم املتحدة األساسنصت

  :باالستعانة مبحام ةتعلقامل الشروطحول 
 

 إلقاء تكفل احلكومات قيام السلطة املختصة فوراً بإبالغ مجيع األشخاص حبقهم ىف أن يتوىل متثيلهم ومساعدهتم حمام خيتارونه لدى
  .القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اهتامهم بارتكاب خمالفة جنائية

 

                                                 
 ".األمن والنظام"واحلفاظ على " لتحقيقاحتياجات ا"ترتبط االستثناءات املذكورة بـ. http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm: انظر 46
47 E/CN.4/2003/68 موجود على الرابط)ز(26، يف الفقرة ، :http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=3360 
 .34، يف الفقرة http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CCPR/C/GC/32&Lang=E: انظر 48
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تسهيالت ألن يزورهم حمام ويتحدثوا ال والوقتفرص وال  على ما يكفي منمجيع املقبوض عليهم أو احملتجزين أو املسجوننيحيصل 
وز أن تتم هذه االستشارات حتت نظر املوظفني املكلفني  وجي.سرية كاملةب أو تدخل أو رقابة ودون إبطاءمن  ،معه ويستشريوه
  . ولكن ليس حتت مسعهم،بإنفاذ القوانني

 
مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باستقالل فقد صرح .  لالعترافات القسريةيتصدلكما ينبغي أن يكون احملامي حاضراً أثناء االستجواب، وخاصة ل

  :يرلندا الشماليةإيرلندي يف لجيش اجلمهوري اإلل احتجاز تابعةمرافق إىل  ته بعد زيار1998 عام  صدر عنه يفالقضاة واحملامني يف تقرير
 

 فعدم .ضمانة هامة حلماية حقوق املتهمنيكمن املستحسن وجود حمام أثناء االستجوابات اليت جتريها الشرطة  أنه  املقرر اخلاصىري
 49 .ةري أعمال إجرامية خطُترتكَب فيهايما يف حاالت الطوارئ اليت  يثري احتماالت إساءة املعاملة، وال سحماموجود 

 
من نظام روما األساسي للمحكمة ) د)(2(55فعلى سبيل املثال، تنص املادة . يعترف القانون اجلنائي الدويل بضرورة املراقبة املستقلة لالستجوابات

ما مل ( استجوابه يف حضور حمام ري تدخل يف اختصاص احملكمة احلق يف أن جيي شخص مشتبه يف ارتكابه جرميةيكون ألاجلنائية الدولية على أن 
 51وهناك ضمانات مماثلة، وإن كانت أقل وضوحاً، يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا50 ). هذا احلقية عنعا الشخص طويتنازل

 حماكمة عادلة، يرجى الرجوع إىل  يفقاحلحامني ومب ستعانة اال بني احلق يفقةعالل ل تفصيالًلالطالع على مناقشة أكثر52 .ويوغوسالفيا السابقة
  . السادس أدناهالقسم

 
توكيل   تكاليف، أو ال يستطيع حتملاً ال يعرف حماميتجزإذا كان احملف. الوصول إىل أماكن االحتجازبلسلطات للمحامني ا تسمحال يكفي فقط أن 

املتطوعني حتتفظ هبا نقابة ب هذا احملامي من قائمة ُيختار األحوالأفضل يف و .حمام مستقلاحلصول على خدمات  ينبغي للدولة أن تدفع لقاء حمام،
  :وضوعذا املهب الصلة ذا من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني 6املبدأ  عتربوي). أو ما يعادهلا(احملامني احمللية 

 
ن ُيعيَّن هلم حمامون ذوو خربة وكفاءة تتفق مع طبيعة اجلرمية املتهمني هبا ليقدموا يكون لألشخاص الذين ليس هلم حمامون احلق ىف أ

إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك ىف مجيع احلاالت الىت يقتضي فيها صاحل العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابالً هلذه اخلدمة إذا مل 
  .تكن لديهم موارد مالية كافية لذلك

 
  : على ما يلي93املادة إذ تنص .  أيضاً هذه املسألة53مم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءوتتناول قواعد األ

 
 وبأن ،اإلمكانية  حني ينص القانون على هذه  بأن يطلب تسمية حمام تعينه احملكمة جماناً، بغية الدفاع عن نفسه، للمتهمسَمحُي

أدوات للكتابة إذا   صل على وعلى هذا القصد حيق له أن حي.لمه تعليمات سريةدفاعه وأن يس عدادلغرض إيتلقى زيارات حماميه 
  .ولكن ليس حتت مسعه ، نظر الشرطي أو موظف السجنحتتوجيوز أن تتم املقابالت بني املتهم وحماميه .  ذلكرغب يف

 
  .ةمدون هتمن  نفس احلماية لألشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين 95املادة متنح 

 
                                                 

49 E/CN.4/1998/39/Add.4 موجود على الرابط47، يف الفقرة ، :
http://www.unhcr.org/refworld/category,REFERENCE,,,GBR,3ae6b0ea8,0.html 

-http://www.icc: ، موجود على الرابطA/CONF.183/9نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  50
cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome+Statute.htm 

 ).4(20، يف املادة http://www.ictr.org/ENGLISH/basicdocs/statute.htmlانظر  51
  ).4(21، يف املادة http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept08_en.pdfانظر  52
اعتمد هذه القواعد مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذي انعقد . http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/treatmentprisoners.pdfانظر  53

يرجى . 1977أيار / مايو13املؤرخ ) LXII (2076 و1957متوز / يوليو31رخ املؤ) C) XXIV 663، وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبوجب قراريه 1955يف جنيف يف عام 
 ).95القاعدة (مالحظة أن هذه القواعد، على الرغم من امسها، ال تنطبق على السجناء فحسب، وإمنا أيضاً على احملبوسني احتياطياً وغريهم من احملتجزين الذين مل حياكَموا 
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جمموعة  (54 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن17املبدأ وينص 
  :على ما يلي) املبادئ

 
وتبلغه السلطة املختصة حبقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيالت . حيق للشخص احملتجز أن حيصل على مساعدة حمام) 1
  .عقولة ملمارستهامل
 
إذا مل يكن للشخص احملتجز حمام اختاره بنفسه، يكون له احلق يف حمام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى يف مجيع احلاالت ) 2

  .اليت تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع مقابالً هلذه اخلدمة إذا كان ال ميلك موارد كافية لذلك
 

يتعني و. تجز واحترام حقوق احملباإلجراءات بغية ضمان االلتزام الصارم  معه على انفراد يف هذا السياق تعين التشاورعانة مبحام فإن االست،باختصار
  .هادفة هذه املشاورات بالقدر الالزم جلعلها عملية يسري السلطات تعلى

 
 

 هل هذا حق مطلق أم حق مشروط؟ )4
 

سباب تتعلق باألمن أل  هذا احلقتقييدهل ميكن ف .حامنيمب االستعانة على احلق يف  مربرة أي قيودهذا القسم استكشاف ما إذا كانت هناكحياول 
  رمسي؟غري استجواب جمرد  أو  رمسيستجوابال خيضع تجز ما إذا كان احمل بني أي فرقهل هناكو؟  مثالًالقومي

 
 .لى سبيل املثال إذا كان هناك خطر على سري التحقيق أو على السالمة العامةاحلبس االنفرادي، عمارسة تسمح العديد من األنظمة القانونية احمللية مب

  .صارمة عليهابيد أن هذه األنظمة تزيد من احتماالت سوء املعاملة وغريها من االنتهاكات، وهلذا السبب ينبغي جتنبها، أو على األقل وضع قيود 
 
  :على ما يلي) 3يف الفقرة  (18املبدأ إذ ينص .  التمثيل القانوينلضمانةة  التعبريات الدولي أوائلأحد" جمموعة املبادئ"تتضمن و
 

 أو دون إبطاءال جيوز وقف أو تقييد حق الشخص احملتجز أو املسجون يف أن يزوره حماميه وىف أن يستشري حماميه ويتصل به، ) 3
قانونية، عندما تعترب سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك بة وبسرية كاملة، إال يف ظروف استثنائية حيددها القانون أو اللوائح الارق
  . ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظامأمراً

 
  . الثاين من هذه الورقةقسم مبني يف اليضع قيداً على هذا البند كما هو 15 املبدأ غري أن

 
يف هذا و 55 .64/153 من قرار اجلمعية العامة رقم 20 و19  يف الفقرتني2009كانون األول /وأعيد التأكيد على جمموعة املبادئ يف ديسمرب

  : بـالعامة اجلمعية تقومالقرار، 
 

 بشأن جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص 1988كانون األول / ديسمرب9 املؤرخ 43/173  رقم بقرارهاالتذكريـ
فور إلقاء  شخصال ضمان مثول أن  علىذا السياق وتؤكد يف هالذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،

االستعانة  و الدوريةالرعاية الطبيةباحلصول على   له والسماحه،شخصب آخر أو موظف قضائي  أمام قاضٍهزاحتجا أو القبض عليه

                                                 
 http://www2.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm: انظر 54
 http://www.un.org/ga/64/resolutions.shtml: انظر 55
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لة ملنع التعذيب وغريه من فعاالتدابري ال ُيعتَبران منستقلة املراقبة امل الزيارات من أفراد أسرته وآليات استقبال فضالً عن حاممب
  ،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 
 مجيع الدول بأن احلبس االنفرادي لفترات طويلة أو االحتجاز يف أماكن سرية ميكن أن يسهل ارتكاب التعذيب وغريه من تذكري

وميكن أن يشكل يف حد ذاته نوعاً من أنواع التعذيب، وحث مجيع  ةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين
الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى ضمان القضاء على أماكن االحتجاز واالستجواب 

  السرية؛
 

عدم استخدام احلبس االنفرادي املطول واالحتجاز السري،  أن اجملتمع الدويل خلص إىل ضرورة -  الذي اعُتِمد بتوافق اآلراء-  هذا القراريوضح
 الشخص جيب أن يكون له احلق يف  أن رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان57،أوجالن ضد تركيايف قضية و56 .حىت يف الظروف االستثنائية

تقتضي  "-لى ضمانات احملاكمة العادلة  اليت حتتوي ع-ان  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس6 للطعن يف احتجازه، وأن املادة االستعانة مبحام
على الرغم من "أنه  وأضافت احملكمة 58". الشرطةه من جانبستجوابال  املراحل األوىلذمن مساعدة حمام باحلصول علىح للمتهم سَم أن ُيبوجه عام

 بيد أن السؤال املطروح، يف كل حالة .ةب وجيهاسبقيود ألبعض الضع لخي قد -   يف االتفاقية صراحةًَنص عليهُي الذي مل -  هذا احلقذلك، إال أن 
 59". املتهم من حماكمة عادلةانحرمقد أدى إىل  –جراءات  يف ضوء جممل اإل-من احلاالت، هو ما إذا كان القيد 

 
 إذ وجدت 60 .2008يف عام   ضد تركياسالدوز  قضية يفأوجالن على موقفها يف قضية هاتأكيدجددت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 

 لتقليص هذا احلق، قاهرة أسباب يف حال وجوداحملكمة أن احلق يف حماكمة عادلة يقتضي االستعانة مبحام منذ االستجواب األول، وأضافت أنه 
 وجود دون  لهستجواب الشرطة اأثناء أدىل هبا املتهم اليت  األقوالمستخَد عندما ُت يتعذر إصالحهضرر – من حيث املبدأ - قوق الدفاعحب لحقسي"

 ال يعفي يف القانون احمللي املعمول هبا وهو ما يعين أن حىت التنازل عن احلق يف االستعانة مبحام أو االستثناءات األخرى ".كدليل إلدانتهحمام 
  61 . عادل يف ظل مجيع الظروف غري ذات الصلة على األدلة الشفوية الالحق إذا كان االعتماد،حاممب ستعانة االةالسلطات من توفري فرص

 
  :ما يتعلق بالظروف االستثنائية اليت جيوز فيها تقييد احلق يف االستعانة مبحام، جتدر اإلشارة إىل أن جلنة حقوق اإلنسان قد صرحت مبا يلي ويف
 

، أنه جيب كفالتها لة لالنتقاصغري قاب بأهنا حقوق 4 من املادة 2من اخلصائص املتأصلة يف محاية احلقوق املعترف صراحةً يف الفقرة 
وقد ال ختضع أبداً أحكام العهد املتصلة بالضمانات اإلجرائية لتدابري من شأهنا . بضمانات إجرائية كثرياً ما تشمل ضمانات قضائية

غري  احلقوق ناالنتقاص م بطريقة ميكن أن تؤدي إىل 4 وال جيوز اللجوء إىل املادة .القابلة لالنتقاصغري أن تقوض محاية احلقوق 
 62 ...القابلة لالنتقاص

 
 غري وهي مادة( من العهد 7 املادة  الذي يؤدي إىل خمالفةداحلحام إىل مب االستعانة مثل احلق يف  معينة ضمانات تقييدومن هذا املنطلق، ال جيوز أبداً

  ).قابلة لالنتقاص

                                                 
أيضاً حبظر ) 20/12/2006مل تدخل بعد حيز النفاذ لكنها اعُتِمدت بتوافق آراء أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف (االختفاء القسري تقضي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من  56

 ).1(17االحتجاز السري يف املادة 
 ).41/1994الطلب رقم  (موراي ضد اململكة املتحدةانظر أيضاً قضية . 46221/99الطلب رقم  57
وأقرت الدائرة الكربى هذه الفقرة يف االستئناف، يف . 140 يف الفقرة 2003آذار / مارس12 األوروبية حلقوق اإلنسان، حكم الدائرة األوىل للمحكمة، نفس ما سبق، تركياأوجالن ضد  58

 .2005أيار / مايو12 من حكم الدائرة الكربى الصادر يف 131الفقرة 
 . نفس املرجع السابق59
 .23انظر أعاله، رقم  60
 أوليغ كوليسنيك ضد أوكرانيا، وقضية )91-72، وال سيما الفقرات 2009أيلول / سبتمرب24، حكم الدائرة الصادر يف 7025/04الطلب رقم  (بيشكالنيكوف ضد روسياانظر أيضاً قضية  61
؛ حكم 2006آذار / مارس13 املؤرخ 9672/03الطلب رقم  (اش ضد تركياساف، وقضية )35، الفقرة 2009تشرين الثاين / نوفمرب19، حكم الدائرة الصادر يف 17551/02الطلب رقم (

 ).70-53، وال سيما الفقرات 2009كانون األول / ديسمرب8الدائرة الصادر يف 
 ).6املادة (يف احلياة يقدم اجلزء املتبقي من الفقرة مثاالً توضيحياً يرتبط باحلق . 15 الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان، الفقرة 29انظر التعليق العام رقم  62
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 :لدولةل املتكررة املخاوف  أحد ملعاجلة على األقلرح حالًط و،باسم األمنوقد تناول املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أيضاً مسألة فرض القيود 
 

اليت حيتج فيها بأن االتصال الفوري للمحتجز مبحاميه قد يثري خماوف أمنية حقيقية، وحيثما يوافق القضاء يف الظروف االستثنائية، 
 63 ...ام مستقل، مثل حمام توصي به نقابة احملامنيعلى منع مثل هذا االتصال، ينبغي على األقل متكني احملتجز من لقاء حم

 
ما يتعلق  يف  الواقعة على الدولةحقوق اإلنسان  التزاماتالوفاء بسائرالقاسم املشترك هنا هو أن الوصول إىل حمام يعد وسيلة هامة لضمان 

 من الوصول إىل حمام أو تأخري ين حرمان احملتجزعندو. ملعاملة من مجيع أشكال سوء اتهم حماكمة عادلة ومحايمه مبا يف ذلك االلتزام مبنح،ينتجزباحمل
  . هذا احلق دون مربر يزداد احتمال خرق هذه االلتزاماتممنحه

 
 

 ما هي القوانني الوطنية اليت تصون بالفعل هذا احلق؟ )5
 

 أوروبا
 

 موا صراحةًجب إبالغ السجناء الذين مل حياكَتوي" على أنه قواعد السجون األوروبيةإذ تنص .  يف أوروبااًراسخحقاً احلق يف االستعانة مبحام يعد 
   64."احلصول على املشورة القانونيةيف قهم حب
 
  حيق للشخصنص على أنهت حيث ، أحد األمثلة البارزة لالعتراف هبذا احلق يف أوروبا الفرنسي اجلنائيةمن قانون اإلجراءات) 4(63 املادة تعدو
 احملكمة األوروبية حلقوق قرارات وقد ُوضع هذا احلكم، الذي ينبغي قراءته يف ضوء 65 .أن يطلب التحدث إىل حمام هالحتجاز  األوىللحظةال ذمن

 يف  املشرفونالقضاةرفض  عندما 2009 تشرين الثاين/ ونوفمربمتوز/ يف يوليوموضع التنفيذ، )سالدوز قضيةال سيما يف  ( الواردة أعالهاإلنسان
 األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم )garde à vue (حتجازال بتجاوز املواعيد املقررةالسماح للشرطة ) سان دوين-ريسبا ( العلياحمكمة بوبيين

 67 . يف فرنسااً دستوري جدالًتثري ية قد بدأتالقضه هذكانت  ويف وقت كتابة هذه السطور، 66 .حامنيمب ُحرموا من االتصالجرائم خطرية الذين 
 

بل  –  للشرطة بأقوالهئهإدال عند االستعانة مبحام من قانون اإلجراءات القضائية يف السويد، حيق لكل حمتجز 23ل  من الفص10ومبوجب املادة 
 بعد بعثتها إىل السويد احلكم وقد أشادت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب هبذا 68 . التحقيقيضر بسري ال  ذلك ما دام-  حىت خالل التحقيقات األوليةو

  :2008يف عام 
 

ذا احلكم اجلديد حيث إنه يتيح اآلن حضور حمام منذ اللحظة األوىل للحرمان من احلرية وينطبق على مجيع بهحب اللجنة الفرعية تر
كما أنه يعكس حقيقة أن الشخص الذي يديل بأقواله للشرطة ال يكون . األشخاص الذين ُيجَبرون على البقاء لدى الشرطة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات السويدية اخلطوات الضرورية . ح كذلك فيما بعدبالضرورة مشتبهاً به ولكن رمبا يصب
                                                 

  . أعاله5 انظر رقم – املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان 2003تقرير  63
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747:  الصادرة عن جلنة الوزراء، موجودة على الرابط التايل2)2006(انظر التوصية رقم  64
 .Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat:  النص األصلي هو- ترمجة غري رمسية 65
 :LeMonde.fr على موقع 2009تشرين الثاين / نوفمرب30على الرغم من عدم نشر قرارات احملكمة، إال أن هناك نسخة من القرار الصادر يف  66

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/files/2009/12/decision-jld-bobigny-cedh.1259856473.pdf . انظر كذلك موقع
http://www.abolir-gardeavue.fr – وهو املوقع اإللكتروين حلملة أطلقها حمامون يف باريس إلصالح نظام " garde à vue " املُتبَّع يف فرنسا حبيث يشمل الوصول إىل حمام دون

بياناً ) Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale) www.le-scpn.fr فقد أصدرت –يرجى مالحظة أن هذا التطور القانوين ال خيلو من اجلدل . إبطاء
 . تستنكر فيه إعطاء األولوية لقانون حقوق اإلنسان األورويب على القانون الداخلي الفرنسي2009كانون األول / ديسمرب3صحفياً يوم 

  http://info.france2.fr/france/la-garde-a-vue-conforme-a-la-constitution--61451481.html: انظر على سبيل املثال 67
 http://www.regeringen.se/content/1/c4/15/40/472970fc.pdf: هلذا القانون على الرابط) رمسية(ميكن االطالع على ترمجة إجنليزية  68
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 .ةذا احلق بصورة منتظمبهرون على البقاء لدى الشرطة جَبلضمان تطبيق هذا احلكم اجلديد فعلياً وعملياً وإبالغ األشخاص الذين ُي
69 

 
 من قانون 96 كما تضمن املادة 70 .ين يف السجونللمحتجزحام مب حق االستعانة  من قانون السجون اليوناين53 من املادة 2الفقرة وتكفل 

، أصدر رئيس الشرطة اليونانية مرسوماً 2003 ويف عام 71 .اإلجراءات اجلنائية حق املتهمني بارتكاب جرائم جنائية يف االتصال مبحاميهم
رية الوصول حب من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والسماح حملام 6املادة ب يضاًأ مجيع أفراد الشرطة اليونانية  يلتزمأنضرورة ينص على ) توجيهاً(

  72 ). جنائية أو إداريةألسبابسواء (إىل مجيع احملتجزين 
 
 " جالقاعدة" ومنها PACE(،73قانون  (1984  لعام اجلنائية واألدلةالشرطةقانون  مبوجب اتمارسامل قواعد  بعضأُنشئتيف اململكة املتحدة و
)Code C ( 74 ." ضباط الشرطةمن جانب باإلرهاب م ال عالقة هل الذيناحملتجزين لدى الشرطة ومعاملة واستجواب حتجاز اشروطحتدد "اليت 

 أي يف"احاً  مت"...ستقلةاملاملشورة القانونية اجملانية احلصول على ]... يف[احلق يف التشاور على انفراد مع حمام و " يكونوتنص القاعدة على أن
 شهودكال (يةعالشرطة طوا يف مركز املوجودين شخاص األمنحامللحقة بالقاعدة على " 1املذكرة أ" وتنص 75". فترة االحتجازمن مراحلمرحلة 
  أيتترتب ال 77من قانون الشرطة واألدلة اجلنائية،) 10(67 ولكن مبوجب املادة 76 .حلصول على املشورة القانونيةا  يف حق مطلقأيضاً) مثالً

   .على من خيالف هذه القواعد – سواء كانت مدنية أو جنائية -مسؤولية 
 

  : ما يليعلى من قانون اإلجراءات اجلنائية األلباين 256و) 1(255ن ااملادتوتنص 
 

غ  إبال، باحتجاز املوقوف فور تسليمه قاموا أو،جيب على ضباط وعناصر الشرطة القضائية الذين قاموا بعملية توقيف أو اعتقال
 التصريح رب على جمأنه غري احملتجز أو للموقوف أن يشرحوا عليهمجيب و.  باملكان الذي جرى فيه التوقيف أو االعتقالاً فورالنيابة

 هتعينالذي  أو ذي اختاره احملتجز حمامي الدفاع الأن يقوموا فوراً بإبالغعليهم  و، عنهن له احلق يف اختيار حمام للدفاعأي شيء وبأ
  .نيابةال
 

 بالغ وجيب على وكيل النيابة إ.النيابة أو احملتجزين يف حضور حمامي الدفاع املختار أو املعني من جانب املوقوفنيالنيابة تستجوب 
بل وحىت باملصادر إن كان ، ة املوجهة إليهتهمالب املتعلقة وتزويده باملعلومات، هاستجوابو  احتجازهأسبابب أو احملتجز املوقوف
 78 . التحقيق يعيق سريذلك ال

 
  :التايلضمان الوحيتوي قانون اإلجراءات اجلنائية لالحتاد الروسي على 

 

                                                 
  .56، يف الفقرة )2008أيلول / سبتمربCAT/OP/SWE/1 ،10 ( إىل السويدالتعذيب ملنع جلنة األمم املتحدة الفرعيةتقرير عن زيارة انظر  69
 حول معاملة وحقوق األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة اليونانية، وهو 4/7/2003يف حالة عدم توفر ترمجة هلذا القانون، انظر البيان الصادر عن قائد الشرطة فوتيوس ناسياكوس بتاريخ  70

 ).و(3، يف الفقرة http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/426fa1f14.pdf: موجود على الرابط
 ).ه(3نفس املرجع السابق، يف الفقرة  71
  . نفس املرجع السابق72
   http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1984/pdf/ukpga_19840060_en.pdf:  موجودة على الرابط73
74 http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/powers-pace-codes/pace-code-intro/ 
  .9نفس املرجع السابق، ص  75
 .5نفس املرجع السابق، ص  76
  .73انظر أعاله، الرقم  77
: انظر الرابط 78

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1654/file/3e7ef0be7ad60ee6e16cbd8b63db.htm/preview)  الترمجة
  )اإلجنليزية
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 من اجلزء الثالث 3 و2يف االستفادة من مشورة حمامي الدفاع بدءاً من اللحظة احملددة يف البندين ... إن للشخص املشتبه به احلق"
  79 "... األولهيارة خاصة وسرية منه قبل استجواب من القانون احلايل، ويف أن يتلقي ز49من املادة 

 
 80 .وتتضمن العديد من القوانني اجلنائية والدساتري األوروبية األخرى ضمانات مماثلة

 
  األمريكتان

 
 .هات قضائية ضد إجراءبداية اختاذ يف االستعانة مبحام أثناء أو بعد  الشخص حق81ن السادس والرابع عشر لدستور الواليات املتحدة التعدياليكفل

   82 . واالستجوابقضائية مبوجب مذكرة توقيفشمل اليوقد فسرت احملكمة العليا ذلك بأنه 
 

 معىن لذلكما إذا كان  يفاحملكمة العليا الكندية ونظرت  83 .يف ميثاقها للحقوق واحلريات" دون إبطاء" كندا احلق يف االستعانة مبحام حددتوقد 
 ،شخصالحلظة اعتقال من   يسري احلق ذلك إىل أنت وخلص،2009عام يف  84سوبريو ضد امللكة هتمة يف قضيةخمتلف يف سياق االحتجاز دون 

 85 . مع الغرض من امليثاقفقتتالسالمة الشخصية أو ينص عليها القانون وب تتصل فقطخيضع لقيود و
 

 اختيار هذا احملامي يف أي جيوز له وعنه،فع ادي نة مبحاماالستعاي شخص ألق حي ه على أن1917عام ل يلدستور املكسيكوتنص الصيغة املعدلة ل
كما هو احلال و 87".اإلجراءات/عمليةاليف مجيع مراحل  " نفسها بعد ذلك على حق االستعانة مبحام الفقرةوتنص 86 .اعتقاله/توقيفهوقت منذ حلظة 

 88 . له يف وقت الحقممان من احلرية أ من حلظة احلربدأ يذلكما إذا كان حول  هناك بعض اجلدل ،يف الواليات املتحدة
 

 أوقيانوسيا
 

                                                 
 : موجود على الرابط79

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1698/file/3a4a5e98a67c25d4fe5eb5170513.htm/preview - ًانظر أيضا 
  )4(92و) 3)(3(49املادتني 

وفيما يلي بعض القوانني . http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes: ترمجات غري رمسية هلذه القوانني على الرابط ميكن االطالع على 80
؛ ))5(201و) 1(47املادتان (؛ قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية صربسكا ))3)(2(85املادة (قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أذربيجان : األخرى اليت حتتوي على ضمانات ذات صلة

؛ قانون اإلجراءات اجلنائية )3املادة (؛ قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )45املادة (؛ قانون اإلجراءات اجلنائية إلستونيا )97املادة (راءات اجلنائية لبلغاريا قانون اإلج
؛ قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي لسويسرا )107 و98 و97 و96املواد (؛ قانون اإلجراءات اجلنائية للنرويج )13و 5املادتان (؛ قانون اإلجراءات اجلنائية للجبل األسود )17املادة (ملولدوفا 

؛ قانون اإلجراءات ) االحتجاز ساعة من بداية24تكفل هذه املادة احلق يف االستعانة مبحام بدءاً من جلسة االستماع األوىل فقط، علماً بأنه جيب إجراء هذه اجللسة خالل :  مالحظة- 35املادة (
 . وإمنا تتضمن فقط القوانني اليت استطاع املؤلف العثور على ترمجة مناسبة هلا–يرجى مالحظة أن هذه القائمة ليست شاملة  ).1999، بصيغتها املعدلة يف عام 49املادة (اجلنائية ألوزبكستان 

 انظر -حمام للدفاع عنه ومراعاة األصول القانونية فيما خيص حرمانه من حريته  أي ضمان حصول الشخص احملتجز بتهمة جنائية على مساعدة 81
http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html. 

:  ميكن االطالع على نص غري رمسي هلا على الرابط،)US 387) 1977 430 برور ضد وليامزانظر قضية  82
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0430_0387_ZO.html 399 و398، يف ص. 

  ").احلقوق القانونية(" حتت عنوان /http://laws.justice.gc.ca/en/charter: ط انظر الراب- ) ب(10يف البند  83
: ، ميكن االطالع على النص الكامل غري الرمسي على الرابط33 احملكمة العليا الكندية 2009 84

http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2009/2009scc33/2009scc33.html) يوجد أيضاً ملخص رمسي على الرابط :http://www.scc-csc.gc.ca/case-
dossier/cms-sgd/sum-som-eng.aspx?cas=31912.(  

 . من حكم األغلبية2الفقرة على وجه اخلصوص  انظر –نفس املرجع السابق  85
  libremente incluso desde el� derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegir�Tendr:  النص األصلي هو-ترمجة غري رمسية  86

momento de su detenci�n - انظر الرابط-، الفقرة الثامنة )ب(20 املادة  :http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 
  .”en todos los actos del proceso...“:  النص األصلي هو-ترمجة غري رمسية  87
 يف Presumed Guilty: Criminal Justice and Human Rights in Mexico - 24 Fordham Intl LJ) 2000-2001 (801لتقرير اخلاص املعنون انظر ا 88

843.  
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  :على أن 1990لعام نيوزيلندية القانون وثيقة احلقوق ينص 
 

كذلك يف  و، دون إبطاءوكيله للدفاع عنه وتاستشارة حمام له احلق يف... تشريع أي مبوجب من يتعرض للتوقيف أو االعتقالكل 
 89 ... هبذا احلقإبالغه

 
  :على أنهمن دستور جزر كوك ) 2)(ج(65ة وباملثل تنص املاد

 
 يف توكيل حمام – حيثما كان ذلك عملياً -ال جيوز تفسري أي تشريع أو تطبيقه حبيث حيرم أي شخص موقوف أو معتقل من احلق 

 90 .أو مستشار قانوين دون إبطاء
 

 أفريقيا
 

 من  الشخصمن حلظة حرمان"يق عدة ضمانات أساسية بدءاً  على تطب200891 من قانون مناهضة التعذيب لعام 4يف مدغشقر، تنص املادة 
  ]".احملتجز[االستعانة مبحام أو احلصول على مساعدة أي شخص خيتاره " ومنها احلق يف 92،"تهحري

 
ار تخيأن ...  يف ذلك كل سجني حمكوم عليهنل، مباعتقالل من يتعرضلكل حيق  "همن دستور جنوب أفريقيا على أن) ب()2(35الباب وينص 
 93." هبذا احلقتم إبالغه فوراً وأن ياً ويتشاور معه، قانونيأخصائياً

 
يتوجب إبالغ أي شخص يتعرض للتوقيف أو  االعتقال أو االحتجاز " :من دستور مجهورية غانا على أنه) 2(14وعلى حنو مماثل، ينص الباب 

  ".حام خيتاره بنفسهمب االستعانةقه يف  بأسباب توقيفه أو اعتقاله أو احتجازه وحب-بلغة يفهمها و -على الفور 
 

 حاالت أخرى
 

 ومع ذلك، فإن .تجاوز نطاق هذه الورقةت شاملة تها بصورةتغطيإال أن  ، يف التشريعات احمللية لضمانات مشاهبة األخرىاألمثلةهناك العديد من 
  .يف توصيفه البلدان وإن اختلفت حىت - احلرمان من احلرية عندحام مب االستعانةاحلق يف بواسع النطاق العتراف االاألمثلة الواردة أعاله توضح جلياً 

 
 النهج املوصى باتباعه

 
من مث اإلجراءات اجلنائية، وبربط احلق يف احلصول على حمام ت ا أهنيف التشريعات الوطنية املذكورة أعاله غالبيةالكربى يف كل اشإحدى امل تكمن

 لكي يشكل احلق يف االستعانة مبحام ضمانة شاملة ضد التعذيب وسوء املعاملة وغريمها من انتهاكات  ولكن.املشتبه هبماألشخاص  تقصره على
 94 اإلداريحتجازي شكل من أشكال االأل األشخاص اخلاضعني يف ذلك نحمروم فعلياً من حريته، مبألي شخص حقوق اإلنسان، ينبغي منحه 

                                                 
  http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM224792.html:  انظر الرابط-) ب)(S23)1يف الباب  89
 احلق قبل إجراء االستجواب إىل لقد أدى عدم تطبيق هذا. http://www.paclii.org/ck/legis/num_act/cotci327: ميكن االطالع على نص الدستور على الرابط التايل 90

  .، جزر كوك]Ngametua Tutakiau] 2001الشرطة ضد احلكم بعدم مقبولية الدعوى يف قضية 
 Loi #2008-008 of 25 June 2008 contre la torture et autres peines out traitements cruels, inhumains ou dégradants االسم الرمسي هو 91
  .http://www.apt.ch/tld/Madagascar.pdf: الرابط وهو موجود على –
 .”...dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne...“:  النص األصلي هو92
93 http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf  
 بشأن مسألة االحتجاز التعسفي ذكرت جلنة 36/1993على القضايا اجلنائية، ويف القرار " احملتجز"ال يقتصر تعريف . 54أنظر أعاله، الرقم (ما يدعم هذا االفتراض " جمموعة املبادئ"تتضمن  94

: انظر الرابط[األمم املتحدة السابقة حلقوق اإلنسان على وجه التحديد أن جمموعة املبادئ تشمل االحتجاز اإلداري 
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 حقوق وثيقة يف إدراج هذه الضمانة التأكد من هو مثل هلذا السبب، فإن النهج األ.تالسلطا" شخاص موضع اهتماماأل "م منوالشهود وغريه
  . عاملياًهاتطبيقميكن 

 
 

 احلقوق ذات الصلة )6
 

ملواد وغريها من ا( من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 16 و2 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادتني 7بعيداً عن املادة 
 ، التعسفي واالحتجازالعتقالا  على القانون الدويل الوارد يفظراحلبحمامني وصول إىل ، ترتبط ضمانة ال)95الثابتة اليت حتظر التعذيب وسوء املعاملة

ى ملناهضة التعذيب من الضمانات املهمة األخرو. أيضاً ذات صلة بذلك) 4(9و) 3(9وتعترب املادتان 96 . الدويلمن العهد) 1(9 يف املادة حتديداً
أمر  (عتقال االقانونية واحلق يف الطعن يف 97جلسة استماع قبل احملاكمةضور  أمام حمكمة حلاحلق يف املثول فوراًوغريه من ضروب سوء املعاملة 

  :34/178  رقم يف قرارها اجلمعية العامة لألمم املتحدةوفيما يلي ما ذكرته). اإلحضار
 

 التعذيب أو إىلين تجز سلطة على احملهلمألشخاص الذين جلوء ا فرص بط أيضاًحي قد برياالتد تلكدام  أن استخ اجلمعية العامةترى
 98 ...غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 
ن تجزو احمل ُيمَنحهذا الوضع ما مل يتحسن لنعلى الرغم من رسوخ هذه احلقوق يف القانون الدويل، إال أن احترامها ال يزال على نطاق حمدود، و

  .احلصول على متثيل قانوين كفءاحلق يف 
 

 يف احملاكمات مناسب متثيل قانوين  احلصول على بني هذا احلق واحلق يف-  كما أسلفنا الذكر -وباإلضافة إىل ذلك، فإن هناك نوعاً من التقاطع 
إمكانية أن يكون احلق يف االستعانة مبحام ضمانة ضد سوء املعاملة، وليس ضماناً للمحاكمة  وعلى الرغم من تركيز هذه الورقة على 99 .اجلنائية

   100 .إدانة جائرةإىل نهاية الؤدي يف تدون حضور حمام قد من   الشخص استجوابمن خاللالعادلة، فمن الواضح أن األدلة اليت يتم احلصول عليها 
 

                                                                                                                                                         
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/fe59d64a20ec7117c1256a8400459c75?Opendocument كما ]). 6 يف املبدأ

ق املهاجرين ، وتشري معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل ح)95انظر املادة (لتشمل األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين من دون هتمة ) 53انظر أعاله، رقم (متتد القواعد النموذجية الدنيا 
 ].38 انظر أعاله، الرقم - 50، ص 2009تنقيح عام [غري الشرعيني احملتجزين إدارياً يف االستعانة مبحام 

-http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13: موجودة على الرابط( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 3انظر على سبيل املثال املادة  95
4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 5، أو املادة )موجودة على الرابط :

http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American%20Convention.htm( من امليثاق األفريقي 5، أو املادة )حلقوق اإلنسان والشعوب ) ميثاق بنجول
 ).http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Banjul%20Charter.pdf: موجود على الرابط(

 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، أو املادة 7إلنسان، أو املادة  من االتفاقية األوروبية حلقوق ا5 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أو املادة 9انظر على سبيل املثال املادة  96
  . من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب6
إىل أحد " فوراً"اجلرائم إحالته  أن يراعى يف حالة أي إنسان موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب إحدى 9 من املادة 3تقتضي الفقرة : " ما يلي8ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم  97

 ".ويضع القانون يف معظم الدول األطراف حدوداً زمنية أكثر دقة، وترى اللجنة أن التأخري ال ينبغي أن يتجاوز أياماً معدودة. القضاة أو املوظفني املخولني قانونا مباشرة الوظائف القضائية
إىل تدابري احلماية املؤقتة أو املثول أمام احملكمة أو " تلك التدابري"تشري عبارة . 2، يف الفقرة http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res178.pdf: انظر الرابط 98

 ).1 الفقرةانظر (نفس الغرض اليت هلا غريها من التدابري القانونية 
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، أو 8 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، أو املادة 6 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أو املادة 14بيل املثال املادة انظر على س 99

 . من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب7املادة 
 .2008 الثاين تشرين/نوفمرب 27 من حكم الدائرة الكربى الصادر يف 55 وال سيما الفقرة – أعاله 23، رقم دوز ضد تركياسالانظر على سبيل املثال قضية  100
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 اخلالصة
 

 من 16 و2 للمادتني  من جانب الدولةتنفيذ الفعالل أمراً حيوياً ل-  مدعوماً بالتعاون من جانب السلطات احلاجزة-  يعد احلق يف االستعانة مبحام
 ويف البلدان اليت .قوق اإلنسانحل  أخرى انتهاكاتاحتمال حدوثحلد من ا، وكذلك )واجب منع التعذيب (التعذيب األمم املتحدة ملناهضة اتفاقية
  . أمهية مضاعفةدور احملامني املستقلنييكون ل السلطة التنفيذية، اليت تقوم هبا حتجاز اال عملياتحمدودة علىفيها سيطرة لسلطة القضائية لتكون 

 
  العناصر األساسية التاليةها يف اعتبارمع الوضع ،ترسيخهعلى  هذا احلق يف تشريعاهتا الوطنية ترسخ حكومة مل كل حترص لذلك ُينَصح بشدة أن

  :الضمانة هلذه
 

  أو بأي حال قبل خضوعه ألي استجواب؛منذ اللحظة األوىل حلرمان الشخص من حريتهينبغي تطبيقها ، 
  م؛ائ جرارتكاهبمه يف شتَب الذين ُياألشخاص، وليس فقط ضد إرادتهأي شخص يف حالة احتجاز ينبغي تطبيقها 
 ة؛جيب أن يكون وصول احملامي إىل احملتجز وصوالً غري مقيد ومكتمل اخلصوصي 
  على املعينينبغي أن ينص التشريع: 

o اإلجراء التأدييب للسلطات اليت ترفض السماح باالستعانة مبحامني أو بوصول احملامني إىل احملتجزين؛ 
o ة الضمانهدون احترام هذبتم احلصول عليها ي  اليتدلةاأل  استخدامعدم جواز. 

 
 من دزيد من تعزيز احلماية واحلي من شأنه أن،  حيثما كان ذلك ممكناً،ستجواب ا أيلوجود الفعلي للمحامي أثناءا كما أن النص على ضرورة

  . انتهاكاتاحتمال وقوع
 

 .احملامني تفتقر إىل أي من هذه املكونات األساسيةب لالستعانةحقوق مراجعة ما تنص عليه التشريعات الوطنية من وينبغي أيضاً 
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