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مقدمة الرزمة
ميثل س ّن التشريعات الناظمة للقطاع األمني عملية صعبة
ومعقدة .ولذلك ،يجد العديد من املش ّرعني أن من السهل
نسخ تشريعات واستيرادها من بالد أخرى؛ فهذا يس ّرع هذا
األمر من عملية الصياغة ،وال سيما عندما تتوفر النصوص
التشريعية املطلوبة في لغة املشرع نفسه .ولكن النتيجة
املترتبة على ذلك تتمثل في معظم احلاالت في إخراج
تشريعات ضعيفة وركيكة.
وغالبا ً ما تعتبر القوانني املنسوخة ،حتى بعد تعديلها ،قدمية
قبل أن تدخل حيز النفاذ والسريان؛ فال تعود هذه القوانني
تتماشى مع املعايير الدولية ذات الصلة أو أنها ال تلبي
االحتياجات التي يستدعيها السياق السياسي واالجتماعي
احمللي .وفي بعض األحيان ،ينعدم االنسجام بني تلك
القوانني املنسوخة والتشريعات الوطنية النافذة.
في بعض احلاالت ،قد ال يتوفر في املنطقة املعنية قانون
منوذجي مي ّكن املشرعني من إعداد التشريع املطلوب على
غراره .وقد كانت هذه هي احلالة القائمة في املنطقة العربية
التي ال يزال احلوار العام الذي نشأ فيها حول القطاع األمني
في مهده .ولذلك ،فمن الصعب العثور على مناذج جيدة من
القوانني التي تنظم عمل أجهزة الشرطة بصورة دميوقراطية
أو رقابة البرملان على أجهزة املخابرات مثالً.

لذا ،ال يستغرب املرء أن يرى العديد من املشرعني العرب وقد
اعتراهم اإلحباط والتخبط والعجز أمام املهمة املوكلة إليهم
في صياغة التشريعات الناظمة لقطاع األمن؛ فقد ألفى هؤالء
املشرعون أن من العسير عليهم ّ
اإلطالع على املعايير والقواعد
الدولية ذات العالقة بسبب ندرة املصادر املتوفرة باللغة
العربية أو انعدامها بالكامل .كما لم يعرف الكثير منهم أين
ميكنهم العثور على قوانني منوذجية ،وأوشك عدد آخر منهم
على التسليم باألمر الواقع وترك العمل في هذا املجال .وفي
نهاية املطاف ،جلأ بعض املشرعني إلى مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة طلبا ً للمساعدة في هذا
الشأن.
لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في
املنطقة العربية إلى النور بسبب غياب املصادر التشريعية
الضرورية؛ فقد كان العاملون في مجال إعداد التشريعات
وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد
والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم
على صياغة تشريعات جديدة .وفي سبيل هذه الغاية ،قرر
اخلبراء العرب واخلبراء العاملون في مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل يدا ً بيد من أجل إعداد
بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا اجلانب.
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ملن أ ُعِ ّد هذا الدليل اإلرشادي؟
يستهدف هذا الدليل اإلرشادي بصورة رئيسية جميع
اجلهات واألشخاص العاملني في املنطقة العربية والذين
يسعون إلى إعداد تشريعات ناظمة للقطاع األمني أو
تطوير التشريعات األمنية القائمة .ويضم هؤالء البرملانيني،
واملوظفني العموميني ،واخلبراء القانونيني واملنظمات غير
احلكومية .وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني،
وال يستغني عنه الباحثون والطالب املهتمون بالتشريعات
التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة.
عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي؟
تتضمن مجموعة األدوات عدد من الكتيبات املوضوعة باللغتني
العربية واالنكليزية ،وتق ّدم معايير وقواعد وإرشادات،
باإلضافة إلى أمثلة عملية لبعض القوانني النموذجية في
مجاالت عدة تقع ضمن تشريع القطاع األمني.
مت نشر بعض هذه األجزاء ،في حني ما زال البعض اآلخر
وقد ّ
قيد اإلجناز:
•تشريع الشرطة

•تشريع املخابرات

•تشريع العدالة العسكرية
•اتفاقات مركز القوات

سوف يتم إضافة سلسلة جديدة عند احلاجة ،وال شك
في إمكانية زيادة السلسلة احلالية بإضافة كتيبات
جديدة وفقا ملا تقتضيه احلاجة في املنطقة العربية.

لإلطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في
هذا الشأن ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/publications

ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي؟
يسعى ه��ذا الدليل اإلرش� ��ادي إل��ى مساعدة امل�ش� ّرع�ين في
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى
مستوى توقعاتهم .ففي الواقع ،يتطل ّع املواطنون العرب إلى
تلقّي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة
في مجتمعاتهم ،والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها
وأن تؤمّن احتياجات املواطنني .كما يتوقع املواطنون العرب
من أجهزة الشرطة واألج�ه��زة األمنية وعناصرها االلتزام
بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى خضوعهم

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
للمساءلة عن أدائ�ه��م وسلوكهم .ول��ذل��ك ،يعمل ه��ذا الدليل
اإلرش���ادي على ترسيخ املعايير ال��دول�ي��ة ف��ي التشريعات
الناظمة للقطاع األم�ن��ي ،م��ن قبيل الرقابة الدميوقراطية،
واحلكم الرشيد والشفافية.
وع�ل�او ًة على م��ا ت�ق��دم ،يستعرض ه��ذا الدليل اإلرش ��ادي،
بنسختيه العربية واإلجنليزية ،القواعد الدولية جنبا ً إلى
جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية ،وهو
ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجارب واملمارسات
في هذا املجال.
لقد أف ��رزت ن��درة األدب �ي��ات امل�ن�ش��ورة باللغة العربية حول
التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني العرب .وفي
هذا الصدد ،يهدف هذا الدليل إلى س ّد هذه الفجوة .ويتمثل أحد
األه��داف التي يسعى الدليل إلى حتقيقها في تقليص الوقت
الذي يمُ ضيه املشرعون في البحث عن املعلومات ،مما يسمح
لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي ينكبّون على إجنازها.
ومع توفر قدر أكبر من املعلومات باللغة العربية ،فقد يس ُهل
على العديد من املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني أن يعبّروا
عن رؤيتهم لنوع أجهزة الشرطة وقوى األمن التي يريدونها،
كما ميكنهم املساهمة في إع��داد إط��ار قانوني حديث وقوي
لتنظيم القطاع األمني.

القطاع األمني مبراجعة شاملة للتشريعات الوطنية التي
تنظم هذا القطاع وإعادة صياغتها .وفي هذا السياق ،تركز
هذه املهمة على حتديد ومعاجلة مواطن التعارض وغياب
الوضوح الذي يكتنف أدوار املؤسسات األمنية املختلفة
وصالحياتها.

ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث وقوي
للقطاع األمني؟
ميثل اإلطار القانوني السليم شرطا ً ضروريا ً مسبقا ً لضمان
احلكم الرشيد للقطاع األمني الذي يتّسم بفعاليته وجناعته
وخضوعه للمساءلة ،وذلك لألسباب التالية:
•	 يحدد هذا اإلطار القانوني دور مختلف األجهزة األمنية
واملهام املوكلة لكل منها.
•	 ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وألفرادها
والقيود املفروضة على صالحياتهم.

•	 ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير األجهزة
األمنية وتفرض الرقابة عليها.
•	 ويوفر هذا اإلطار القاعدة الالزمة إلجراء املساءلة ،حيث
أنه يضع حدا ً فاصالً واضحا ً بني السلوك القانوني
والسلوك غير القانوني.
ويرسخ شرعية
•	 كما يعزز هذا اإلطار الثقة العامة
ّ
احلكومة وقوى األمن التابعة لها في نظر املواطنني.
ولهذه األسباب مجتمعة ،غالبا ً ما تُستهل عملية إصالح
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ما الذي يحتويه هذا الدليل؟

يهدف هذا الدليل إلى تزويد القراء باملعلومات األساسية
حول عمل العدالة العسكرية ومبادئها الرئيسية في املجتمع
الدميقراطي .وهو يركز ً
أيضا على السياسات وعلى دور
مختلف أصحاب املصلحة في صياغة اإلطار القانوني
واملؤسسي لفعالية وشفافية نظام العدالة العسكرية .كما
يقدم نظرة شاملة على مختلف نظم العدالة العسكرية
ويوضح التحديات التي تواجهها.

ما هي العدالة العسكرية؟
العدالة العسكرية هي نظام قانوني منفصل يطبّق على أفراد
القوات املسلحة وفي بعض األحوال على املدنيني .والغرض
األساسي للعدالة العسكرية هو احلفاظ على االنضباط
وحسن النظام في القوات املسلحة .وميكن أن تختلف
الهياكل والقواعد واإلجراءات في العدالة العسكرية بشكل
كبير عن نظيرتها املدنية ،فعادة ما تطبق العدالة العسكرية
في نظام قضائي منفصل ذي قواعد وإجراءات أكثر صرامة
وذلك بغرض حتقيق االنضباط الداخلي والتأكد من فاعلية
العمليات التي تنفذها القوات املسلحة .وقد يؤدي هذا إلى
طرح أسئلة تتعلق مببدأ السيادة املدنية أو باملسائل املتعلقة
بااللتزام باملعايير الدولية ،مثل حقوق اإلنسان وضمانات
احملاكمة العادلة.

إطار :1

ال�� �غ� ��رض م� ��ن ن� �ظ ��م ال� �ع ��دال ��ة
العسكرية :حالة احملكمة العليا
في كندا

يتمثل الغرض من إيجاد نظام محاكم عسكرية خاصة
في السماح للقوات املسلحة بالتعامل مع األمور التي
تتصل بشكل مباشر باالنضباط والكفاءة واألخالقيات
العسكرية .وتعتمد سالمة ورفاهة الكنديني بقدر كبير
على الرغبة واالستعداد من قوة من الرجال والنساء
للدفاع عن أمن الوطن ضد التهديدات .وللحفاظ على حالة
استعداد القوات املسلحة ،ينبغي على اجليش أن يكون
قاد ًرا على تطبيق االنضباط الداخلي بكفاءة وفاعلية.
وينبغي التعامل مع انتهاكات االنضباط العسكري بسرعة
وبصفة منتظمة ،ويعاقب عليها العسكريون بشدة أكثر
من لو كان الذي ارتكب هذا السلوك شخص مدني .ولهذا،
فثمة حاجة إلى محاكم خاصة مستقلة إلنفاذ معايير
تأديبية خاصة في اجليش.
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ملاذا يتم إنشاء احملاكم العسكرية بالتوازي
مع احملاكم املدنية؟
العديد من نظم العدالة العسكرية املوجودة اليوم مت إنشائها
منذ وقت طويل ولقد شهدت تطو ًرا كبي ًرا منذ إنشائها.
واحلجة التي تبرر عمل نظم العدالة العسكرية بالتوازي
مع نظيرتها املدنية هي أن القضاة املدنيني يفتقرون إلى
اخلبرة في الشئون العسكرية .والسبب األساسي إليجاد
نظام محكمة منفصلة هو الطبيعة املتفردة للحياة العسكرية،
حيث يلعب االنضباط والتنظيم واألقدمية دو ًرا حيويا ً في
احلفاظ على االستعداد والفاعلية القتالية للقوات املسلحة.
حيث ينبغي التعامل مع القضايا بسرعة ،ومن املمكن تشديد
العقوبات لبعض اجلرائم.

لم يتعني إصالح نظم العدالة العسكرية ومتى؟
يتم إصالح نظم العدالة العسكرية لتحسني فاعليتها،
وجودة العدالة التي تقدمها احملاكم العسكرية ،والتكييف مع
التشريعات احمللية املتغيرة ،أو املعايير الدولية أو االحتياجات
احملددة للمؤسسة العسكرية .يهدف اإلصالح إلى تعزيز
استقاللية القضاة العسكريني وأعضاء النيابة العسكرية
والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وضمانات احملاكمة
العادلة داخل النظام بشكل أفضل.

وقد تدفع املخاوف املتعلقة بتوافق نظم العدالة العسكرية
مع معايير حقوق اإلنسان بالدول إلى مراجعة نظم العدالة
العسكرية لديها لتنفيذ اإلصالحات املهمة .وهذا هو ما حدث
في أوربا إذ كان لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لعام
 1950األثر الكبير على التشريعات العسكرية الوطنية.
وفي أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا يتم إجراء
إصالحات لتحسني فاعلية العدالة العسكرية .ومن املمكن
أن تصبح التغيرات في القانون احمللي سببًا لتعديل النظام:
ففي كندا كان لقانون حقوق اإلنسان احمللي أث ًرا على جهود
إصالح العدالة العسكرية.
وقد يعاد تنظيم نظم العدالة العسكرية في مواقف ما بعد
الصراع ،مثلما حدث في جمهورية الكونغو الدميقراطية؛
كما وقد تتم عملية إعادة التنظيم هذه خالل بناء الدولة كما
في أفغانستان ،أو أثناء التحول بعد احلكم االستبدادي كما
حدث في إندونيسيا.

ما هي تقاليد العدالة العسكرية املوجودة؟
هناك اختالفات جوهرية بني النظم التي تعتمد على القانون
العام (التقاليد األجنلوسكسونية) والقانون املدني (تقاليد

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
القارة األوروبية) .وتعتمد نظم القانون العام على محاكم
عسكرية خاصة والتي تنعقد على أساس كل قضية على
حدة ،ولكن في نظم القانون املدني ،تقوم محاكم عسكرية
دائمة بهذه الوظيفة .وعلى الرغم من ذلك ،تتجه دول القانون
العام بشكل متزايد نحو نظام احملاكم العسكرية الدائمة.
وأحد األسباب الرئيسية وراء ذلك هو حتسني مرونة نظام
العدالة العسكرية .على سبيل املثال ،تقوم اململكة املتحدة

ووسط أوروبا قامت بحظر احملاكم العسكرية الدائمة في وقت
السلم ،ولكن تظل دساتيرها جتيز إنشاء مثل هذا النظام في
وقت احلرب.

ما هو دور املدنيني في العدالة العسكرية؟
يقول بعض اخلبراء أن حضور القضاة املدنيني في احملاكم
العسكرية اخلاصة من شأنه أن يعزز حيادية واستقالل تلك

جدول  :1مقارنة بني تقليدين قانونيني كبيرين :القانون العام والقانون املدني (الروماني)

املصدر

تط ّور القانون

إنشاء احملاكم
تطبيق احملاكمة
باحمللفني

دور القائد

أمثلة

القانون املدني (الروماني)
القانون العام
تعتمد نظم القانون العام على القانون العام يعتمد القانون املدني على نظام القانون الروماني
اإلجنليزي .ويتمتع القضاة بسلطة تقديرية وي �ش �ك��ل ن �ظ��ام ال �ق��واع��د واإلج� � � ��راءات امل� ��دون.
وع�ل��ى القضاة م��راع��اة املعنى احل��رف��ي للقانون
عريضة للحكم في القضايا ك ٌل على حدة.
"املكتوب".
يتم وضع القانون على أساس كل حالة على يكون القانون "املكتوب" هو القانون األساسي،
أ ّما القانون املستقى من القضايا فيظل مصد ًرا
حدة.
إضافيًا لتطوير القانون.
احملاكم العسكرية الدائمة تقوم بأداء وظيفتها
إلى وقت قريب سادت احملاكم العسكرية
اخلاصة نظم العدالة العسكرية .وعلى الرغم القضائية على أساس دائم.
من ذلك ،تتجه بعض دول القانون العام نحو
نظام احملاكم العسكرية الدائمة.
في نظم القانون العام ،ميكن استخدام احملاكمة احملاكمة باالستعانة باحمللفني ليست أم ًرا شائع
باحمللفني لفئة معينة من اجلرائم اخلطيرة .في تقاليد القانون املدني.
ينتهي دور القائد مبجرد اكتشافه اجلرمية
ويلعب القادة دو ًرا في مختلف مراحل
القضية .وقد يشاركون في اكتشاف اجلرائم وإجراء التحقيقات األولية.
وإصدار األوامر بإجراء التحقيقات واملشاركة
فيها كذلك .وقد تتضمن الصالحيات األخرى
إحالة التهم باإلضافة إلى مهام محددة في
مرحلة احملاكمة وما بعد احملاكمة.
أمثلة على نظم القانون العام :الواليات املتحدة أمثلة على نظم القانون املدني :أملاني ,فرنسا،
األمريكية ،اململكة املتحدة ،أستراليا ،نيوزيلندا ،أغلب دول أوروبا.
جنوب أفريقيا.

بإلغاء ضرورة احلصول على أمر انعقاد لكل محاكمة .كما
1
وأنه بإمكان أكثر من محكمة واحدة العمل في أي وقت.

تعتمد نظم العدالة العسكرية الصرفة ،التي تسود بشكل
رئيسي في دول القانون العام ،على اختصاص احملاكم
العسكرية حصر ًيا باجلرائم التي يرتكبها أفراد عسكريون.
وفي بعض دول قارة أوروبا ،يكون للمحاكم املدنية
االختصاص بالقضايا العسكرية .على سبيل املثال ،في
أملانيا ،ليس هناك محاكم عسكرية دائمة وقت السلم .وتتعامل
احملاكمات اإلدارية (التأديبية) مع انتهاكات اخلدمة العسكرية،
في حني تركز احملاكم املدنية على اجلرائم .بعض دول شرق

احملاكم ،إذ إنهم ال يحملون أي رتبة من الرتب العسكرية.
وهؤالء الذي يعارضون اضطالع القضاة املدنيني على دور
أكبر في القضاء العسكري يقولون بأن القوات املسلحة
تتطلب قضاة على دراية بالطبيعة املتفردة للحياة العسكرية.
على هؤالء القضاة فهم الثقافة العسكرية ،والتمتّع بخبرة في
ممارسة القانون اجلنائي العسكري .ومع ذلك ،من املمكن أن
يتم تدريب القضاة املدنيني غير اخلاضعني لتسلسل الرتب
في اجليش بالقدر الكافي ليكونوا مؤهلني للقيام بتلك املهمة.
وفيما يلي أربعة مناذج رئيسية لالختصاص القضائي
باجلرائم العسكرية في اجلدول :2
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جدول  :2مناذج مختلفة من االختصاص القضائي والتنظيم في احملاكم
النموذج املدني
الصرف

احملاكم املدنية لها
االختصاص باملسائل
القضائية العسكرية

النموذج الهجني من النموذج الهجني من حيث
االختصاص
حيث الهيكل
يجوز أن يكون هناك تداخل
في االختصاص للمحاكم
املدنية والعسكرية

تتعامل دوائر
متخصصة ضمن
احملاكم املدنية مع
املسائل القضائية
العسكرية

وميكن تقسيم العمل بني
اخلصائص
احملاكم طبقا لعوامل مختلفة،
مثل درجة جسامة اجلرمية،
ومكان ارتكابها ،وهوية
الضحية ،وما إذا مت ارتكابها
وقت السلم أو وقت احلرب.
بلجيكا ،فرنسا (تنظر احملاكم
الدمنرك ،أملانيا (في وقت هولندا (اجلرائم
العسكرية يحاكم عليها املدنية في اجلرائم املرتكبة في
السلم) ،السويد
أمام محاكم مدنية في األراضي الفرنسية ،وتنظر
احملاكم العسكرية في اجلرائم
حني حتاكم احملاكم
املرتكبة باخلارج) ،اململكة
العسكرية اجلرائم
االنضباطية) ،إيطاليا ،املتحدة (اجلرائم اجلنائية
أمثلة
بني أفراد القوات املسلحة
البرتغال
تنظر فيها احملاكم العسكرية،
وتنظر احملاكم املدنية في
اجلرائم املرتكبة من أفراد في
القوات املسلحة ضد مدنيني)،
الواليات املتحدة
في العديد من نظم العدالة العسكرية ،تقوم التشريعات
بإنشاء محاكم استئناف مدنية ،وفي بعض األحيان تقوم
باإلحالة إلى احملكمة العليا املدنية كأعلى درجات االستئناف
فيها .وعلى سبيل املثال ،في الواليات املتحدة ،تشرف محكمة

النموذج العسكري
الصرف

احملاكم العسكرية لها
االختصاص احلصري
باملسائل القضائية
العسكرية

أذربيجان ،روسيا
البيضاء ،لوكسمبورج،
بولندا ،سويسرا،
تركيا ،وكرانيا

االستئناف العسكري على نظام العدالة العسكرية ،والذي
يتألف من قضاة مدنيني يخدمون لفترة محددة قدرها 15
عاماً .وفي كندا ،تعتبر احملكمة العليا املدنية هي أرقى درجة
استئناف بعد محكمة االستئناف العسكرية.

جدول  :3املزايا والعيوب في احملاكم العسكرية الصرفة أو احملاكم املدنية الصرفة التي تتعامل مع اجلرائم ا
لعسكرية
احملاكم العسكرية
اخلبرة والدراية

االستقالل
الفعالية
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احملاكم العسكرية الصرفة

املزايا :يتمتع القضاة العسكريون باخلبرة في
القانون اجلنائي العسكري ،ويفهمون تفاصيل
احلياة والثقافة العسكرية.

احملاكم املدنية الصرفة

العيوب :ال يتمتع القضاة املدنيون مبعرفة
متخصصة بالشئون العسكرية وعاد ًة ما تنقصهم
اخلبرة في ممارسة القانون اجلنائي العسكري.

العيوب :عادة ما تعتمد احملاكم العسكرية هيكليا ً املزايا :ال يخضع القضاة املدنيون لتسلسل الرتب
على وزارة الدفاع؛ ويخضع القضاة العسكريون العسكري؛ ولهذا فإن دوافع إتباع وجهة نظر
إلى تسلسل الرتب في اجليش ومن اجلائز إغرائهم ممثلي احلكومة أضعف بكثير.
بإتباع وجهة نظر رؤسائهم حول القضية.
املزايا :إجراءات سريعة في ما يتعلق باجلرائم
الصغيرة واالنتهاكات االنضباطية.

العيوب :ال ضمانات على التعامل مع اجلرائم
الصغيرة بشكل سريع.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
ضمانات احملاكمة العيوب :ال تقوم احملاكم دائ ًما بتطبيق ضمانات
العادلة
احملاكمة العادلة بحذافيرها ،ويرجع هذا بقدر
كبير إلى العيب سالف الذكر .فعلى سبيل املثال،
ميكن عدم تطبيق احلق في محاكمة علنية ،أو في
املساعدة القانونية من اختيار املتهم وغيرها من
األمور.

كيف ميكن حت��دي��د درج ��ات احملكمة وأن��واع
اإلجراءات؟
قد يكون ألنظمة العدالة العسكرية ثالثة مستويات أو أكثر من
احملاكم .وعادة ما تشكل احملاكم االبتدائية الدرجة األولى.
وتتعامل احملاكم العسكرية من الدرجة الثانية مع االستئناف
التي يتم رفعه على قرارات الدرجة األولى .ويجوز أن متثل
دائرة عسكرية متخصصة مبحكمة عليا الدرجة الثالثة
لنظام العدالة العسكرية .وفي هذه املرحلة ،يجوز أن تتعامل
احملكمة العليا املدنية مع أي تطبيق خاطئ أو تفسير خاطئ
للقانون .وقد تنظر في قرار أصدرته احملاكم في الدرجات
األدنى استنا ًدا إلى إجراءات غير قانونية.
صر
ويعتبر القضاء املستعجل نظاما ً مستقالً جلرائم ال ُق ّ
أو اجلرائم التأديبية .وتستخدم محاكم القضاء املستعجل
صر بغرض
عمو ًما اجراءات أبسط للتعامل مع قضايا ال ُق ّ
ضمان سرعة العملية .و يكون دور القائد حيويا ً في تلك
املرحلة ،حيث إن بإمكانه أن يبدأ التحقيقات ،ويقرر إحالة
القضية إلى عضو النيابة العسكرية أو حتديد العقوبة بنفسه.
ومبا أن القائد يخضع لتسلسل الرتب العسكري ،فقد يكون
هناك تعارض في املصالح مما يعرض مبدأ االستقالل إلى

جدول  :4تشيكالت احملاكم في مختلف مستوياتها
القانون العام

احملاكم االبتدائية

محاكم االستئناف

احملكمة العليا

املزايا :هناك تطبيق أكثر ثباتًا لضمانات احملاكمة
العادلة.

اخلطر خاصة في تلك األنواع من اإلجراءات.

وينبغي أن يحدد القانون العسكري سلطة التعامل مع جرائم
انتهاك قواعد السلوك ونوع العقوبة القانونية وإجراءات
االستئناف .على سبيل املثال ،في اململكة املتحدة ميكن أن
يستأنف أفراد القوات املسلحة على أي قرار يتخذه مسؤول
قيادي لدى محكمة استئناف مستعجلة.

ما هي االجتاهات والتحديات احلالية؟
بدأت بعض الدول مؤخ ًرا بتقييد نطاق االختصاص العسكري
حيث ميكن التعرف على نزعتني أساسيتني ،أولهما تقوم على
حتويل االختصاص القضائي إلى احملاكم املدنية ،في حني
2
تقوم الثانية على حتديد سلطة احملاكم العسكرية على املدنيني.
يوصي كل من املقرر اخلاص بشأن استقالل القضاء التابع
لألمم املتحدة ،والفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز
التعسفي بتقييد االختصاص العسكري ،وترتكز توصيتهم
على "التطورات احلالية للقانون الدولي والذي يتجه نحو
حظر محاكمة املدنيني أمام هيئات عسكرية" .وتشير
أيضا معايير باريس الدنيا لقواعد حقوق اإلنسان في حالة
الطوارئ لرابطة القانون الدولي ( )1984إلى أن "احملاكم

نظام مختلط
نظام عسكري صرف
محاكم وإجراءات عسكرية
محاكم عسكرية أساسية
من الدرجة األولى وتتضمن
(الدرجة األولى) تتألف من
ٍ
قاض عسكري واحد أو أكثر عناصر مدنية كما هو محدد
أعاله
محكمة االستئناف العسكرية محكمة االستئناف العسكري
قد تتضمن عناصر مدنية؛
(قضاة عسكريون من ذوي
أو محاكم االستئناف املدنية
الرتب األعلى في املنصة)
بعناصر عسكرية
احملكمة العسكرية العليا ،وهي احملاكم املدنية العليا والتي قد
تختص بسماع أكثر اجلرائم تتضمن دائرة عسكرية تتعامل
مع اجلرائم العسكرية
العسكرية خطور ًة والتي
يرتكبها القضاة العسكريون؛
كما قد تكون مؤهلة حلل
النزاعات حول االختصاص
ضمن نظام العدالة العسكرية

نظام مدني صرف
محاكم مدنية تتضمن قضاة
مدنيني فحسب
محاكم االستئناف املدنية
تتضمن قضاة مدنيني فقط
احملكمة املدنية العليا تتضمن
قضاة مدنيني فقط
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فهم العدالة العسكرية
املدنية لديها االختصاص وسوف حتتفظ به على جميع
محاكمات املدنيني بالنسبة إلى األمن واجلرائم املتصلة به؛
وسوف يتم حظر بدء أي من تلك اإلجراءات قبل إحالتها
إلى محكمة أو هيئة عسكرية " .وهناك محظورات مشابهة
مت إدراجها في املبادئ األساسية بشأن استقالل القضاء
3
املعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ويشكل إيجاد طرق لزيادة استقالل احملاكم العسكرية
إحدى التحديات الرئيسية للعدالة العسكرية .وتقوم العديد
من الدول بتعديل نظم العدالة العسكرية اخلاصة بها إلدراج

عناصر مدنية من شأنها أن تضمن درجة أعلى من استقالل
القضاء .كما يتزايد قيام أعضاء النيابة العامة ،بدالً من
املستشارين القانونيني العسكريني ،مبقاضاة اجلنود. .

وفي بعض الدول ،ال تزال احملاكم العسكرية تتعامل بشكل
كبير مع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل املؤسسة
العسكرية أو القوات األمن ،األمر الذي أدى إلى قيام
األطراف الوطنية والدوليةبطرح التساؤالت حول حيادية
احملاكم العسكرية أثناء التعامل مع قضايا كهذه .كما تتضمن
انتقادات هذه األطراف ضرورة حتويل االختصاص بحقوق

جدول  : :5االجتاهات في العدالة العسكرية :جتاه مناذج مدنية
الدولة

جمهورية التشيك
فنلندا
إيطاليا

هولندا

تونس

إطار :2

االجتاه
مت حظر نظام احملاكم العسكرية في عام  1993نتيجة للتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
في هذا البلد .وتولت الهيئات القضائية املدنية مهام احملاكم العسكرية.

قامت فنلندا بإصالح نظام النيابة العسكرية في عام  .2001ومت حتويل مهام النيابة من
املستشارين القانونيني العسكريني إلى أعضاء النيابة العامة بغرض منع أي انتقادات فيما يتعلق
بالتأثير احملتمل للسلطات العسكرية في إجراءات احملكمة.
يواجه النظام القضائي العسكري اإليطالي أزمة .فمنذ إلغاء التجنيد اإللزامي ،انخفض عدد القضايا
بدرجة كبيرة .واضمحل مفهوم "اجلرمية العسكرية" ،واقترحت احلكومة خفض حجم احملاكم
العسكرية.
في عام  ،1990اكتمل حتديث نظام القانون اجلنائي العسكري والقانون العسكري التأديبي .وقد
قام املشرعون بتحويل االختصاص على اجلنود إلى احملاكم املدنية وتركز في محكمة مقاطعة أرنهيم
ومحكمة استئناف أرنهيم .وفي الوقت الراهن ،يقرر عضو النيابة العامة – وهو موظف مدني بدالً
من املسؤول العسكري – الشروع مبقاضاة اجلنود.

قام املشرعون التونسيون بتعديل مدونة قواعد العدالة العسكرية بقانون صدر في  13يونيو 2000
حيث قاموا بتحويل صالحيات احملاكم العسكرية للنظر في مخالفات قانون العقوبات العام عندما
شخصا غير عسكري إلى احملاكم املدنية ،مع بعض االستثناءات.
يكون أحد األطراف
ً

 :احملاكمات العسكرية للمدنيني:
توصيات جلنة حقوق االنسان
5
التابعة لألمم املتحدة

"تالحظ اللجنة ،في العديد من الدول ،وجود محاكمة
عسكرية أو خاصة حتاكم املدنيني .وقد يشكل هذا مشاكل
خطيرة فيما يتعلق بتطبيق العدالة بشكل منصف وحيادي
ومستقل .وكثي ًرا ما يكون سبب تأسيس تلك احملاكم هو
العمل على تطبيق إجراءات استثنائية والتي ال تتفق مع
املعايير العادية للعدالة .وبينما ال يحظر امليثاق تلك الفئات
من احملاكم ،إال أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح
إلى أن محاكمة املدنيني من جانب تلك احملاكم ينبغي أن
يكون استثنائيا ً وأن يتم حتت شروط توفر بشكل حقيقي
الضمانات الكاملة املنصوص عليها في املادة ( "14للمادة
 14راجع املربع )10
اللجنة املعنية باحلقوق املدنية التعليق العام رقم 13
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اإلنسان من احملاكم العسكرية إلى احملاكم املدنية.

وتؤثر املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على االختصاصات
العسكرية على املستوى الوطني ،السيما في حالة االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان.

إطار :3

إمكانية تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان
على اجلنود :حالة اململكة املتحدة

"يخضع أفراد القوات املسلحة البريطانية لالختصاص
القضائي البريطاني أينما كانوا ]...[ .وبالنظر إلى القانون
الدولي ،ال تشكل ممارسة بريطانيا الختصاصها على
جنودها الذين يخدمون باخلارج انتها ًكا لسيادة الدولة
املضيفة".

"إن متتع اجلندي البريطاني بحماية قانون حقوق
اإلنسان واالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان أثناء وجوده
في قاعدة عسكرية أم ًرا مقبوالً .وفي تقديرنا ،ال معنى على

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
اإلطالق للقول بأنه ال يتمتع بتلك احلماية عندما يكون في
سيارة إسعاف أو في مضمار سباق أو في الشارع أو في
الصحراء .فما من سبب معقول لعدم القول بأن هناك رابط
ٍ
كاف بني اجلندي بوصفه مجني عليه واململكة املتحدة
سواء كان في القاعدة أم ال .وهكذا أيضاً ،إذا كان يحاكم
عسكريا ً ألجل فعل ارتكبه في العراق ،يحق له احلصول
على احلماية مبوجب املادة  6من االتفاقية أ ًيا كان مكان
انعقاد احملاكمة العسكرية".

آر (سميث) وزير الدولة لشئون الدفاعEWCA]2009[ ،
 ،441 Civالفقرات .30-29

كيف تتم تهيئة السياق
إلصالح العدالة العسكرية؟
كيف يتم تقييم االحتياجات إلرس��اء العدالة
العسكرية أو إصالحها؟
ينبغي أن يتم تقييم االحتياجات في أقرب وقت ممكن وقبل
التخطيط ألي إصالح محدد .وينبغي أن يوضح هذا التقييم
مستويات مختلفة من املسائل ،كما هو محدد في اجلدول .6

جدول  :6أسئلة جوهرية حول إرساء أو إصالح العدالة العسكرية
املستوى

الوضع العام
واإلطار القانوني
الوطني،
واالجتاهات
وااللتزامات
الدولية

العالقات املدنية
العسكرية

التشريعات
املتعلقة بالعدالة
العسكرية

تنظيم العدالة
العسكرية

عمل العدالة
العسكرية:

األسئلة
•ما هي االجتاهات احلالية واملعايير الدولية للعدالة العسكرية؟
•كيفية ضمان االلتزام باملعايير وااللتزامات الدولية؟
•ما هي موجبات حقوق االنسان الدولية التي يجب على الدولة تطبيقها والتي يجب أخذها بعني االعتبار؟
خصوصا ،وما هو الدور
•من هم أصحاب املصلحة من العدالة العسكرية عمو ًما ،وعملية اإلصالح
ً
املنوط بهم؟
•ما هي درجة استقاللية القوات املسلحة في البلد؟
•ما هو احلدث أو املوقف الذي أثار االهتمام باإلصالح؟
•هل هناك ظروف قومية معينة البد أن تؤخذ في االعتبار ،مثل بيئة ما بعد الصراعات أو حالة احلرب؟
•ما هي طبيعة العالقات املدنية العسكرية؟
•كيف يتم تنظيم اإلشراف املدني الرسمي وغير الرسمي؟
•هل يعتبر إخضاع عناصر القوات املسلحة إلى احملاكم العادية أم ًرا واقعيًا؟
•ما هي العالقات بني االختصاصات املدنية والعسكرية؟
•كيف ميكن للمدنيني إفادة العدالة العسكرية
•ما هي التقاليد القانونية للدولة؟
•ما هي القوانني واللوائح التي تخص العدالة العسكرية املوجودة في الوقت احلالي؟
•ما هي الثغرات ومواطن القصور املوجودة في التشريع احلالي؟
•ما هي التشريعات الوطنية األخرى التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار؟
•ما هو مفهوم العدالة والقانون والنظام في الدولة؟ وكيف ميكن وصفه في الدستور؟
•كيف يتم ضمان استقالل القضاء العسكري؟
•ما هو احلجم وامليزانية املناسبني للعدالة العسكرية؟
•ما هو العدد املناسب من مستويات احملاكم العسكرية؟
•ما هو التنظيم اإلقليمي املناسب؟
•كيف يتم ضمان إجراءات احملاكمة العادلة؟
•هل ينبغي إشراك املدنيني؟ هل يوجد عدد كاف من احملامني املدنيني املؤهلني للجلوس على املنصة
في احملاكم العسكرية؟
•ما نوع التدريب الالزم للقضاة املدنيني ليكونوا قادرين على التعامل مع اجلرائم العسكرية بفاعلية؟
•ما هي أوجه القصور الرئيسية في إدارة العدالة العسكرية ومباشرتها لعملها؟
•ما الذي يشكل تعامالً فعاالً مع أوجه القصور تلك؟
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فهم العدالة العسكرية
من الضروري وضع آلية للمشاورات بحيث تضمن املشاركة
الفعالة من كل أصحاب املصلحة بشكل مج ٍد .كما يتعني
حتليل مزايا جهود اإلصالح وتكاليفه ،كما ينبغي حتديد
األهداف األساسية والتدابير الالزمة ونشرها .والبد أن
تتضمن عملية تقييم االحتياجات تواجد ممثلني عن املؤسسة
العسكرية واملدنيني  -أي أفراد من كل الهيئات احلكومية
وخبراء وممثلي املجتمع املدني .وميكن أيضا ً دعوة اخلبراء
الدوليني إن لزم األمر.

ما الذي يجب أخذه بعني االعتبار عند حتضير
امليزانية؟

يعتمد حجم نظام العدالة العسكرية على حجم اجليش .وفضالً
عن ذلك ،قد يعتمد كذلك عدد احملاكم العسكرية والقضاة
فيها ،وهيكل احملاكم العسكرية على النموذج القائم للعدالة
العسكرية .على سبيل املثال ،في األنظمة املختلطة ،يكون عدد
احملاكم العسكرية "الصرفة" مقي ًدا إلى ح ٍد ما .كما يكون
لدرجات احملكمة والتنظيم اإلقليمي للعدالة العسكرية تأثير
على حجم أنظمة العدالة العسكرية وميزانيتها .أما الدول
التي تنشر قواتها باخلارج ،فقد تنظر في تأسيس محاكم
عسكرية داخل مرافقها العسكرية باخلارج ،على الرغم من

إطار :4

م� �ي ��زان� �ي ��ة م��ك��ت��ب احمل� ��ام� ��ي ال� �ع ��ام
السويسري للقوات املسلحة ونظام
5
العدالة العسكرية.

في سويسرا ،يت ّم الفصل بني إدارة القضاء العسكري
واإلشراف عليه وبني االختصاص القضائي .ففي حني
يعنى مكتب املدعي العام في القوات املسلحة باإلدارة
وضبط النوعية والتعليم واإلشراف ،يقوم القضاء
العسكري بتنفيذ اإلجراءات القضائية ويخطر القادة
بشأن املشاكل التأديبية.

إجمالي ميزانية مكتب احملامي العام السويسري للقوات
املسلحة 2.8 :مليون فرنك سويسري ( 1.8مليون
يورو)
ويتضمن هذا :رواتب  17موظ ًفا ،و 6قضاة حتقيق
مؤقتني ،وتكاليف التعليم والتدريب والسفر .وتقوم
اإلدارة الفيدرالية للمباني واللوجيستيات بتغطية جميع
التكاليف املتعلقة باملكتب (إيجار وصيانة وكهرباء إلخ).

ملحوظة :تندرج ميزانية وإدارة مكتب احملامي العام
للقوات املسلحة ونظام العدالة العسكرية في األمانة العامة
لوزارة الدفاع .ومن ثم ،بعض التكاليف ال يتم تصنيفها
ضمن مستوى املكتب.

إجمالي ميزانية نظام العدالة العسكرية للميليشيات1.4 :
مليون فرنك سويسري ( 0.92مليون يورو)
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يتضمن هذا :تكاليف اإلجراءات القانونية ،مبا في ذلك
مشاركة اخلبراء والتدريب والسفر واألجور واإلقامة
حلوالي  400ضابط ميليشيات

ملحوظة :يرتكز "نظام امليليشيا" العسكري املزعوم في
سويسرا على موظفي القوات املسلحة غير املهنيني (الذين
ميارسون اخلدمة العسكرية إلى جانب عملهم املدني)

أن ذلك يشكل حتديا ً من ناحية املوارد واللوجيستيات .وقد
تؤدي بعض املواقف مثل التعدد اللغوي ً
أيضا إلى زيادة
التكاليف .وبهذا تختلف ميزانية نظام العدالة العسكرية
من دولة إلى أخرى .لكن ينبغي أن يغطي التمويل اإلجمالي
كل املسائل اجلوهرية املرتبطة بفعالية عمل نظام العدالة
ً
وأيضا
العسكرية ووضع الضمانات االجتماعية للقضاة
ضمان استقاللهم املادي.
غالبًا ما يت ّم تضمني ميزانيات نظم العدالة العسكرية في
ميزانية الدفاع السنوية ،السيما في الدول التي تكون فيها
احملاكم العسكرية جز ًءا من املؤسسة العسكرية .وإذا كان
نظام العدالة العسكرية تاب ًعا للقضاء املدني ،فقد يت ّم تضمني
ميزانية احملاكم العسكرية في التمويل العام للدولة الذي يتم
تقدميه للقضاء العادي.

ما هو دور البرملان؟

طب ًقا ملعايير احلكم الرشيد ،على البرملان أن يتمتع بالصالحية
في مترير تشريع العدالة العسكرية واملوافقة على امليزانية
ذات الصلة .يجب أن تشارك جلان الدفاع البرملانية في
العملية العسكرية التشريعية .خالل عملية وضع مسودة
التشريع ،ميكن أن حتسن اللجان التشريع العسكري
بالتعاون مع ممثلي القضاء العسكري واملدني والسلطة
التنفيذية .وفي هذه املرحلة من العملية ،يجوز للبرملان ً
أيضا
أن يدعو خبراء القانون العسكري وممثلي املجتمع املدني
للمشاركة في صياغة القانون.

وقد يكون هناك مستويان من الرقابة .بصفة عامة ،يجوز أن
يطرح البرملان أسئلة حول استقالل القضاء إذا تسبب تقرير
من مكتب التحقيق العسكري/البرملاني أو املفتش العام
بإثارة مخاوف جسيمة .كما يجوز له أن يناقش امليزانية
ومسائل أخرى متعلقة بالسياسة العامة وكذلك احلاجة إلى
إصالح نظام العدالة العسكرية احلالي .ميكن للجان البرملانية
كذلك مناقشة مسائل محددة بشكل أكثر تفصيالً .كما ميكن
للجنة القضائية البرملانية وجلنة الدفاع واألمن وجلنة حقوق
اإلنسان التعامل مع سير نظام العدالة العسكرية ضمن إطار
صالحياتها .وفي حال تضمنت نشاطات احملاكم العسكرية
أسئلة حول األمن الوطني ،ميكن ملجموعة من النواب املتمعني
بسلطات قانونية خاصة متعلقة باملسائل األمنية التعامل مع
هذه األسئلة..

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

م ��ا ه ��و دور م ��ؤس� �س ��ات م �ك��ات��ب ال�ت�ح�ق�ي��ق
6
العسكري؟
تعمل مؤسسة التحقيق العسكري ،أو املفتش العام ،بشكل
مستقل عن نظام العدالة العسكرية .إال أن بوسعها تقدمي
إسهامات كبيرة في حماية احلقوق الفردية للجنود .فمكاتب
التحقيق العسكري تعمل على تعزيز احملاسبة والفعالية
اإلدارية عن طريق دعم الرقابة املدنية على املؤسسة
العسكرية.

إطار :5

م �ك �ت��ب ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ع �س �ك��ري :ح��ال��ة
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أستراليا

لقد قام [ CDFقائد قوة الدفاع] بإنشاء منصب املفتش
العام لقوة الدفاع االسترالية ( )IGADFلتوفير وسيلة
ملراجعة نظام العدالة العسكرية والتدقيق فيه على نحو
مستقل عن تسلسل األوامر العادي .وكذلك فهو سبيل يتم
عن طريقه الكشف عن أوجه قصور نظام العدالة العسكرية
وفحصه حتى يتم معاجلة أي سبب للظلم.
وفيما يتعلق بنظام العدالة العسكرية ،يقوم املفتش العام
لقوة الدفاع االسترالية مبا يلي:
•تلقي املستندات والتحقيق في الشكاوى؛
•إجراء مراجعات األداء؛
•تقدمي املشورة؛
•اإلسهام في زيادة الوعي والتحسني.

ومن املمكن قيام أي شخص باستالم الطلبات املتعلقة بأي
مسألة خاصة بالعدالة العسكرية ،على سبيل املثال:
•إساءة استغالل السلطة/العملية؛
•احلرمان من نزاهة اإلجراءات؛
•جتنب العملية الواجب إتباعها؛
•التستر وعدم اتخاذ اإلجراء املطلوب؛
•عقوبات غير قانونية؛
•اإليذاء ،واملضايقات والتهديدات
•والتخويف والترهيب والبلطجة؛
•التحسينات املقترحة للعدالة العسكرية".

وعاد ًة ما يتعامل مكتب التحقيق العسكري مع التظلمات
الفردية املقدمة من قبل أفراد في القوات املسلحة ،والتحقيق
في انتهاكات حقوق اإلنسان احملتملة من جانب املؤسسة
العسكرية ،وإصدار توصيات بشأن احليلولة دون حدوث
املزيد من االنتهاكات ،وبشأن حتسني أداء املؤسسة
العسكرية .وعادة ال تكون تلك التوصيات ملزمة قانونيًا إال
أنها قد تسفر عن ضغط كبير على املؤسسة العسكرية.

ما هي العالقة بني مكتب التحقيق العسكري والعدالة
العسكرية؟

منهجا تعاونيًا حلل النزاع .وقد يتصرف
يتبع مكتب التحقيق
ً
بوصفه وسي ًطا بني مقدم الشكوى واإلدارة .ومع ذلك ،ال
يستطيع مكتب التحقيق أن يتصرف كبديل عن القضاء .وفي
حني أن مهمة القضاء تتمثل في دعم حكم القانون ،يتعامل
مكتب التحقيق مع بعض املسائل "غير القانونية" .وقد
يركز على كفاءة ونزاهة اإلدارة العامة أكثر من تنفيذ اإلطار
القانوني القائم.
يتمتع مكتب التحقيق العسكري بصالحية مراقبة تنفيذ
توصياته وإصدار البيانات والتقارير العامة .وحيث إن مكتب
التحقيق العسكري عادة ما يخضع للمساءلة أمام البرملان،
فهو في وضع يسمح له باملساهمة في الرقابة الدميقراطية
الفعالة على املؤسسة العسكرية.

ما هو دور احملاكم الدستورية؟
تتمتع احملاكم الدستورية بصالحية تفسير الدستور،
وفحص دستورية القوانني التشريعية ،وحل النزاعات
الدستورية بني سلطات احلكومة .وإذا كان هناك مثل هذا
النوع من احملاكم في الدولة ،فمن املمكن أن تسهم بقدر
كبير في توضيح املسائل املتعلقة بالقانون العسكري.
وفي بعض الدول تلعب احملاكم الدستورية دو ًرا بارزًا في
تقييد االختصاص العسكري فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
(كولومبيا) .وفي دول أخرى ،قامت مثل تلك احملاكم بتقييد
مفهوم اجلرائم املتصلة باخلدمة بدرجة كبيرة ،بل وأعلنت
أن بعض تشريعات القانون العسكري غير دستورية (جنوب
أفريقيا) .ويجوز أن يثير هذا النوع من قرارات احملكمة
اجلهود إلصالح القانون العسكري.

كيف تتم صياغة التشريعات املالئمة؟
ينبغي توضيح إطار املفاهيم اخلاص بالتشريع العسكري
مقد ًما .والبد من حتديد أهداف التشريع اجلديد .كما ينبغي
التعامل مع األمور التالية في وقت مبكر من عملية الصياغة:
•احلاجة إلى الئحة جديدة

•عواقب هذه الالئحة القانونية واملؤسسية

•أثر هذه الالئحة االقتصادي واالجتماعي.
•وبتفصيل أكبر ،البد أن يحتوي هذا على:
•حتليل للمشكلة وأهدافها

•حتديد التكاليف واملزايا واآلثار
•التشاور مع أصحاب املصلحة

•االمتثال مبعايير حقوق االنسان
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فهم العدالة العسكرية
•وتعتبر التشاورات عنص ًرا جوهر ًيا في عملية صياغة
التشريع .فهي تعزز شفافية وضع السياسات
ومشروعية البدء بتشريع جديد.
والبد أن يقوم القانون بتحديد االجراءات التي ترعى تقدمي
مبادرة التشريع وميكن أن تختلف تلك األمور من دولة
ألخرى .وأي صاحب مصلحة ،مبا في ذلك منظمات املجتمع
املدني ،ميكنه أن يطالب بإصالح قانوني بناء على احلجج
الراسخة وأن يقدم مقترحات بناءة .وميكن أن تقوم اجلهات
التنفيذية أو اللجان البرملانية بصياغة التشريع .ويجوز أن
تقدم بيوت اخلبرة املستقلة وممثلو القضاء اقتراحات حول
كيفية حتسني مشروع القانون .والبد من أخذ التوقعات
واآلراء التي يطرحها مختلف أصحاب املصلحة بعني
االعتبار.
وميكن أن تتعاون اجلهات احلكومية وغير احلكومية بطريقة
رسمية نو ًعا ما خالل عملية الصياغة ،حيث ميكنها على
سبيل املثال عقد العديد من املشاورات وورش العمل حول
مشروع القانون .وقد يكون من الضروري االستفادة
من املؤسسات الدولية واخلبراء الدوليني .والبد أن تؤخذ
االجتاهات املعاصرة في تطوير العدالة العسكرية وقانون
حقوق اإلنسان الدولي في االعتبار بغرض حتسني مشروع
القانون.

إطار :6

هل املراجعة الدورية أمر ضروري؟
ينبغي مراقبة تنفيذ التشريع بصفة دورية والبد من إجراء
تقييم للتشريع احلالي للتحقق من تنفيذه لألهداف املرجوة
منه .هناك عاد ًة نوعان من املراجعات :املراجعة املبدئية
واملراجعة الدورية .تهدف األولى إلى حتديد املشاكل في نظام
العدالة العسكرية وتقدم التوصيات حول كيفية حتسينها،
في حني تسعى املراجعة الدورية إلى حتديد أكثر االحتياجات
إحلاحا لنظام العدالة العسكرية وتقدم التوصيات حول
ً

آليات املراجعة اخلاصة بالعدالة العسكرية :حاالت أستراليا ،كندا والواليات املتحدة
األميركية

أستراليا:
عام  ،2005قامت جلنة الشؤون اخلارجية ملجلس الشيوخ
ومراجع التجارة بإجراء مراجعة لنظام القضاء العسكري
وأصدرت تقري ًرا حول "فاعلية نظام القضاء العسكري
االسترالي" .ويتمثل الهدف من املراجعة في اكتشاف مدى
جناح التغيرات وما إذا كان هناك حاجة إلى إصالحات أخرى.
وكانت خطة عمل فريق املراجعة كالتالي:
•فحص تنفيذ كل التوصيات املقبولة،
•النظر في تخصيص املوارد وكفايتها،
•فحص املالئمة الهيكلية ملنظمات العدالة العسكرية؛
•حتديد أية مخالفات في النظام التأديبي واإلداري بشأن
تقدمي العدالة العسكرية،
•تقييم فعالية النظام لتقدمي نتائج حيادية ودقيقة
ونزيهة.
نتيجة لذلك ،تقوم احلكومة بوضع تقارير مستقلة دورية
حول سالمة نظام القضاء العسكري ،ويترأس هذه التقارير
"شخص أسترالي مؤهل ومعروف".
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وفضالً عن ذلك ،البد أن تتبع عملية صياغة التشريعات
معايير محددة للجودة الفنية واللغوية 8.وال بد أن تتسم
اللغة املستخدمة في النصوص القانونية بأكبر قدر ممكن
من الوضوح ،وأن تكون متسقة ومفهومة وميكن جلميع
املستخدمني الوصول إلى مضمونها .وفي بعض الدول،
تكون قوانني العدالة العسكرية مختصرة وعامة ،وال تضم
إال أكثر األحكام ضرورة وتقوم باإلحالة إلى التشريعات
الوطنية األخرى واملعايير الدولية ذات الصلة .وفي هذه
احلالة ،تتناول بعض النصوص التنظيمية املنفصلة مشكالت
معينة .أما في بلدان أخرى ،هناك قوانني تشريعية وطنية
حول العدالة العسكرية شديدة التفصيل .يختلف مستوى
التفصيل في تشريع العدالة العسكرية من دولة ألخرى
وذلك بحسب التقاليد القانونية.

الواليات املتحدة األمريكية:

هناك جلنة مستقلة تقدم منتدى لدراسة املشكالت احلالية
في العدالة العسكرية .ومت اختيار رئيس اللجنة بواسطة
املعهد القومي للعدالة العسكرية وجلنة العدالة العسكرية
لرابطة احملاماة األمريكية قسم العدالة اجلنائية .وتفحص
اللجنة طريقة عمل نظام العدالة العسكرية وتنظر فيما إذا
كانت املدونة املوحدة للعدالة العسكرية تفي باحتياجات
اخلدمة العسكرية لتوفير طريقة فعالة ونزيهة لضمان
حسن التنظيم واالنضباط .وتقدم اللجنة تقريرها إلى
الرئيس والكوجنرس ووزارة الدفاع ،واملنظمات الراعية
لها.
وتدعو اللجنة إلى تقدمي األفكار واملقترحات من احملامني
املدنيني والعسكريني ،والقادة العسكريني وضباط
الصف ونقابات احملاماة ،وكليات احلقوق واملجموعات
ذات االهتمامات باملسائل العسكرية وأفراد من اجلمهور
العام.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
كندا:
يقوم وزير الدفاع الوطني بإجراء مراجعة مستقلة ألحكام
قانون الدفاع الوطني وآلية تطبيقه كل خمس سنوات".
وبتقدمي جدول بتقرير عن املراجعة في البرملان .ولن تتناول
املراجعة سوى التغيرات التي أحدثها هذا القانون على قانون
الدفاع القومي وليس القانون بأكمله.
ويعني وزير الدفاع القومي الشخص املناسب إلجراء مراجعة
مستقلة للقانون .والشخص املعني سيكون له حق الوصول
غير املقيد للقوات الكندية وسوف يجري مقابالت مع األفراد
الذين لديهم تعليقات حول نظام العدالة العسكرية .ومن املقرر
أن يطلب تعليقات حول تأثير التغييرات الواردة في مشروع
القانون على عمل نظام العدالة العسكرية.

طريقة حتسني عمله وتكييفه للنطاق القانوني والسياسي
املتغير .وميكن أن تضمن تلك املراجعة أن يتم أخذ بعني
االعتبار التطورات القانونية احمللية والدولية.
وميكن للجان البرملانية (بالتعاون مع اخلبراء اخلارجيني)
أو اللجان املستقلة املؤلفة من خبراء القانون العسكري
واملمارسني له ترؤس هذه املراجعات( .أنظر اإلطار .)6

وينبغي أن يشارك كل من املسؤولني العسكريني واملدنيني
في مراجعة دورية .وميكن أن تقدم املنظمات املستقلة وغير
احلكومية إسهامات ذات صلة.

جدول  :7التعاون املدني العسكري :حالة املغرب
املوضوع

وتتضمن املوضوعات املقرر أن تناقشها اللجنة من بني
موضوعات أخرى ،دور القاضي العسكري والدفاع
وتقارير احملكمة وترتيبات احملاكم االبتدائية ،ومراجعة
استئناف احملاكم العسكرية .كما تتطرق اللجنو إلى
مسائل حقوق اإلنسان الدولية املتصلة بنظام العدالة
العسكرية.

كيف تتفاعل نظم العدالة العسكرية واملدنية
معا ً ؟
حتتاج السلطات العسكرية واملدنية (أي الشرطة واحملاكم
العادية) إلى التعاون في القبض على األشخاص واحتجازهم
ونقلهم طب ًقا الختصاص أحدهما أو كليهما وكذلك تنسيق
نشاطاتهم بشأن املسائل القانونية (أنظر اجلدول  7ألمثلة
عن التعاون).
ومع ذلك ،ميكن لعدم الثقة املتبادلة الذي يتسم العالقات بني
نظم العدالة العسكرية واملدنية أن تعرض حماية احلقوق

مقتطفات من قانون العدالة العسكرية املغربي
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منح حقوق الوصول املتبادلة املادة  :40عند دعوة الضباط العسكريني للتخقيق داخل املرافق التي ال تنتمي لوزارة
للمرافق واملعلومات (على سبيل الدفاع الوطنية ،كامللكيات اخلاصة ]...[ ،يوجهون طلب الدخول إلى السلطة القضائية
(املدنية) ]...[ .وتنصح السلطة القضائية (املدنية) باملوافقة على الطلب [.]...
املثال أثناء املالحقة أو التحقيق)
القبض على املتهمني ونقلهم
إجراء التحقيقات أو املقاضاة
بشكل مشترك؛

املادة  :41يتم تقدمي نفس الطلب (املذكور في املادة  40أعاله) من السلطات املدنية
إلى السلطات العسكرية بغية إثبات مخالفة تندرج حتت اختصاص احملاكم العادية في
مؤسسة عسكرية.
املادة  :42ال يجوز أن يدخل ضباط التحقيق اجلنائي العسكريون منزالً
خاصا ما لم
ً
يكن ذلك مبساعدة ضابط حتقيق جنائي مدني.
[ال يتطرق القانون إلى هذه املسألة]

توفير قيادة مدنية أو مشتركة
مؤقتة للقوات العسكرية أو العكس
(وهذا هو احلال غالبا ً بالنسبة إلى
قوات الدرك)؛
حجز املعتقلني العسكريني (مؤقتًا) املادة  :198يتم قضاء العقوبات السالبة للحرية التي تصدر ضد العسكريني ونظرائهم:
في مرافق مدنية أو العكس؛
.1في مباني السجون العسكرية ،أو في أجزاء خاصة في السجون املدنية ،إذا أصدرت
محكمة عسكرية احلكم عليهم.
.2في مباني السجون املدنية إذا حكمت عليهم محكمة عادية.

[…]
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املادة  :7عندما يتم مقاضاة شخص يخضع الختصاص محكمة عسكرية ومدنية عن
تنسيق املقاضاة في حالة وقوع
نفس الشخص حتت طائلة القانون جرائم مختلفة في الوقت نفسه ،تتم محاكمته في البدء أمام احملكمة التي تعاقب بأشد
املدني والعسكري بسبب جرمية العقوبات ،قبل إرساله للمثول أمام احملكمة األخرى.
أو أكثر؛
تنسيق التشريعات من حيث
اإلجراءات ،وعناصر اجلرمية
والعقوبات؛

املادة  :7في حال املعاقبة املزدوجة (من قبل احملكمتني املدنية والعسكرية) ،تطبق
العقوبة األشد فقط.

تعزيز التفاعل املدني  -العسكري
على املستوى التشريعي وتطوير
السياسات.

[ال يتطرق القانون إلى هذه املسألة]

املادة  :190اجلرائم التي لم يرد بشأنها نص في القانون احلالي ،ولكنها تندرج في
قانون العقوبات (املدنية) ،يتم املعاقبة عليها طب ًقا ألحكام القانون املذكور.

األساسية للخطر .لذا يجب أن تكون التفاعالت بني النظم
العسكرية واملدنية أكثر بنا ًء .والبد من حتسني حتقيق العدالة
في القوات املسلحة .والبد أن تطبق النظم العسكرية واملدنية
العادية املعايير املناظرة املتعلقة بالتدريب واستقالل القضاء
وآفاق التطور الوظيفي .والبد من احليلولة دون أن تصبح
العدالة العسكرية نظاما منعزالً بالكامل عن نظيره املدني.
والتفاعل بني النظم املدنية والعسكرية ميكنه احلؤول دون
تداخل صالحيات االختصاصات.

والبد أن يوضح التشريع متى وحتت أي ظروف ميكن
نقل املتهم إلى احملاكم العادية للمحاكمة ،وعند التشكك في
القضية بأي شكل ،ينبغي على احملاكم افتراض بأن احملاكم

إطار :7

املدنية لديها اختصاص.

وإذا مت اتهام أحد األشخاص بجرائم متعددة ،بعضها
يخضع للمحاكم العسكرية والبعض اآلخر للمحاكم العادية،
يجوز لعضو النيابة العسكري أن ينقل القضية برمتها إلى
محكمة عادية .إال أنه ال يجب محاكمته على نفس التهمة ،مرة
بواسطة القضاء املدني ومرة بواسطة القضاء العسكري.

وإذا كان هناك نزاع حول االختصاص ،ينبغي أن تقرر
محكمة مستقلة وحيادية (كاحملكمة املدنية العليا ،على سبيل
املثال) أي احملكمتني لديها االختصاص .وفي بعض احلاالت،
تقوم الدائرة العسكرية اخلاصة داخل احملكمة العليا العادية
10
بتسوية النزاعات على االختصاص.

أمثلة على التعاون املدني-العسكري :حالتا كندا وسلوفينيا

11

القانون السلوفاني املعني بالدفاع

املادة ( 68إجراءات الشرطة العسكرية)

في حالة قيام الشرطة العسكرية بالقبض على مدني حال ارتكابه لفعل إجرامي في منشأة أو في محيط منشأة لها أهمية
عسكرية ،أو في منطقة معسكر ،فيتعني عليها إبالغ الشرطة فو ًرا .وفي تلك احلالة ،يكون للشرطة العسكرية سلطة استخدام
فقط التدابير والوسائل الضرورية متا ًما الحتجازه حلني وصول الشرطة وللحيلولة دون وقوع أي هجمات على األفراد
واملنشئات واملمتلكات التي يقومون بحمايتها.
قانون الدفاع القومي الكندي

رفض التسليم للسلطة املدنية أو مساعدتها

.103إن كل من يهمل أو يرفض تسليم ضابط أو ضابط صف إلى السلطة املدنية مبوجب أمر ضبط بهذا اخلصوص ،أو
املساعدة في القبض املشروع على ضابط أو ضابط صف متهم بجرمية يعاقب عليها القضاء املدني ،يكون مته ًما بجرمية وقد
يتعرض في حالة إدانته إلى السجن ملدة تقل عن عامني أو لعقوبة أقل.
مسؤولية االحتجاز بانتظار التسليم عند اإليداع وأثناء النقل

 .219إلى أن يتم تسليم الشخص العسكري املدان أو السجني العسكري أو املعتقل العسكري إلى مكان قضائه العقوبة أو أثناء
نقله من مكان آلخر ،فمن املمكن احتجازه في أي مكان ،سوا ًء في حجز عسكري أو حجز مدني أو في حجز عسكري في وقت
من األوقات وفي حجز مدني في وقت آخر ،وف ًقا ملا تقتضيه الظروف ،ومن املمكن نقله من مكان آلخر بأي وسيلة نقل ،حتت
القيود الضرورية لتوصيل هذا املدان أو السجني أو املعتقل ساملًا.
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رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

ما هو نطاق االختصاص
القضائي العسكري؟
قد يكون االختصاص العسكري قائ ًما على احلالة (يغطي
فقط أفراد القوات املسلحة) ،أو مرتب ًطا باخلدمة العسكرية
(يغطي فقط اجلرائم املتعلقة باخلدمة العسكرية) أو يعتمد
على مفهوم "اجلرائم العسكرية البحتة" (ويشمل فقط
اجلرائم ذات الطبيعة العسكرية) .غالبًا ما تقوم نظم القضاء
العسكري بدمج عناصر من هذه األنواع املختلفة.
واملقصود باالختصاص العسكري القائم على احلالة أن
جميع أفراد القوات املسلحة  -واألشخاص الذين لهم حالة
مناظرة -يتم محاكمتهم بواسطة احملاكم العسكرية ،بغض
النظر عن اجلرمية .وميكن كذلك تقييد هذا االختصاص على
األفراد العسكريني العاملني في اخلدمة.

واملقصود باالختصاص املتصل باخلدمة أن احملاكم
العسكرية تتعامل مع جميع اجلرائم املتصلة باحلياة
العسكرية وفعالية عمل املؤسسة العسكرية

يصعب بناء تعريف "االرتباط باخلدمة" على معيار
موضوعي .والبد أن يكون الهدف وراء التشريع منع وصول
االختصاص العسكري ليشمل املدنيني .وإذا كان التشريع
غير واضح ،يجوز أن تلعب احملاكم الدستورية دو ًرا حاسما ً
في توضيح املسائل القانونية وفي تقييد نطاق االختصاص
العسكري.
يجب أن تكون القائمة التي تتضمن انتهاكات حقوق اإلنسان
اجلسيمة التي يتم استبعادها من االختصاص العسكري
شاملة بقدر املستطاع :فما من سبب إلدراج التعذيب في
تلك القائمة مع إغفال ذكر القتل الذي يرتكبه أفراد القوات
املسلحة خارج نطاق القضاء مثالً.
وإذا كان مفهوم اجلرائم العسكرية البحتة هو أساسي في
حتديد االختصاص ،فسوف تصبح احملاكم العسكرية
مختصة بالتعامل مع اجلرائم التي تتسم بطبيعة عسكرية
خالصة .وقد يكون مفهوم اجلرائم العسكرية أكثر تقيي ًدا من
مفهوم اجلرائم املتصلة باخلدمة العسكرية والذي ميكن أن
يفسر بسهولة بحيث يضم جرائم ال تتسم بطبيعة عسكرية
(إذا لم يكن هناك إطار تشريعي واضح).

ومن الصعوبة مبكان تعريف ما هي اجلرمية العسكرية
البحتة وأي املعايير ينبغي تطبيقها لهذا التعريف .وما من
تعريف مقبول عامليًا للجرائم العسكرية البحتة ،إذ يختلف
هذا التعريف من بلد إلى آخر .وبسبب تلك الصعوبات ،ناد ًرا
ما يعتمد اختصاص احملاكم العسكرية على مفهوم اجلرائم
العسكرية البحتة .يجب استخدام األسئلة التالية لتحديد

نطاق االختصاص العسكري:

•هل يجب تقييد االختصاص العسكري على األفراد
العسكريني العاملني في اخلدمة؟
•كيف ميكن ربط اجلرمية باخلدمة العسكرية؟

•هل يجب أن يقتصر االختصاص العسكري على
انتهاكات واجبات اخلدمة؟
•ما هو واجب اخلدمة؟ أين وكيف ينبغي أن يتم تعريفه؟

•وقد تساعد اإلجابات الواضحة على تلك األسئلة على
تقييد نطاق االختصاص العسكري.

ما هي اجلرمية العسكرية؟
هناك فئتان من اجلرائم العسكرية :جرائم جنائية ومخالفات
انضباطية .ومع ذلك ،ال متيز بعض الدول بني االثنني –
فمفهوم "جرمية خدمة" في الواليات املتحدة األميركية
مثالً تشمل اجلرائم اجلنائية واالنضباطية ،وتنظر احملاكم
في النوعني املذكورين.
وميكن تعريف اجلرائم العسكرية على أنها انتهاكات
جسيمة موجهة ضد القدرة العسكرية ،واجلاهزية للحرب
واالنضباط والفعالية.
وقد تتضمن اجلرائم العسكرية على سبيل املثال ال احلصر:
•جتنب اخلدمة العسكرية
•الغياب بدون إذن

•الفرار من اجليش
•اخليانة
•القتل

•اجلرائم التي يتم ارتكابها أثناء وقت احلرب ،مثل:
 -االستسالم للعدو

 -انتهاكات القانون اإلنساني الدولي.

وال ميكن أن يتم ارتكاب هذه اجلرائم إال بواسطة أفراد من
القوات املسلحة وتتصل بشكل مباشر باخلدمة العسكرية.
ومع ذلك ،وكما أكدت جلنة احلقوقيني الدولية في دراسة
حديثة حول القانون العسكري" ،جترم أنظمة عدالة عسكرية
مختلفة أنوا ًعا مختلفة من السلوك غير املشروع ،وال يوجد
12
اتساق بالنسبة ملا هو املقصود باجلرمية العسكرية".
وقد تكون العقوبات اجلنائية العسكرية أشد من العقوبات
املدنية .إال أنه من األفضل تطبيق معايير العقوبات العادية
في وقت السلم .وقد يكون للعقوبات اجلنائية عواقب سلبية
على الترقي الوظيفي العسكري ألفراد اخلدمة :وقد يتم
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فهم العدالة العسكرية
استبعادهم من القوات املسلحة أو إخضاعهم لتدابير إدارية
أخرى.

•عدم أداء التحية

ما هي مخالفة االنضباط؟

•السكر أثناء اخلدمة

عاد ًة ما تكون مخالفات االنضباط جرائم صغيرة ميكن
التعامل معها بواسطة رتبة عسكرية أعلى أو محكمة
عسكرية في إجراءات مستعجلة أو بواسطة هيئات تأديبية.
وبصفة عامة ،عادة ما تكون اجلرائم العسكرية جرائم أكثر
13
خطورة.

ومع ذلك ،فإن ظروف اجلرمية قد تكون مهمة في حتديد
االختصاص :فعند ارتكاب بعض املخالفات الصغيرة في
وقت احلرب أو بشكل متكرر ،ومن ثم تعرقل عمل القوات
املسلحة بشكل بالغ ،فقد توصف بأنها جرائم عسكرية.
وعلى سبيل املثال ،من الواضح أن الغياب بدون إذن ليس
مخالفة بنفس درجة جسامة الفرار (السيما إذا ارتكب أثناء
وقت احلرب) .ومع ذلك ،فقد يعتبر كليهما جرمية عسكرية.

•التشاجر مع زميل آخر في القوات املسلحة
•عصيان األوامر

ويعتمد مستوى االختالف بني اجلرائم العسكرية
واالنتهاكات االنضباطية على اإلطار التشريعي في كل
دولة .يوصي خبراء حقوق االنسان بعدم جترمي املخالفات
البسيطة.

وقد تتضمن العقوبات التأديبية (غير القضائية) على سبيل
املثال ال احلصر احلرمان من احلرية (كاحلجز في املركز)،
والعقوبات املالية (احلرمان من الراتب) ،تخفيض الرتبة
أو التأنيب .وكقاعدة ،يتمتع القائد العسكري بسلطة فرض
العقوبات.

وقد تتضمن مخالفات االنضباط على سبيل املثال ال
احلصر:

جدول  :8توجهات مختلفة الختصاص العدالة العسكرية

املفهوم

املزايا

املسائل اإلشكالية
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جرائم عسكرية بحتة
جرائم ترتبط باخلدمة
اجلرائم القائمة على احلالة
جرائم ذات طبيعة عسكرية
هي اجلرائم التي ترتبط
تتمتع احملاكم العسكرية
والتي ال ميكن أن يرتكبها
باخلدمة العسكرية
باالختصاص باملخالفات
إال أفراد في القوات
اجلنائية التي يرتكبها أفراد في
املسلحة.
القوات املسلحة
ميكن للمحاكم املدنية محاكمة اجتاه مقيد نسبيًا ملفهوم
يقتصر االختصاص على
اجلرائم غير املرتبطة باخلدمة االختصاص العسكري؛
األفراد العسكريني
حتى وإن كان مرتكبوها أفرا ًدا مما يتوافق مع معايير
حقوق االنسان والتطلعات
عسكريني.
احلديثة لتقييد االختصاص
العسكري باجلرائم
العسكرية البحتة.
من الصعب حتديد
يسمح بتفسير واسع
يتم تعريف احلالة العسكرية
االختصاص بشكل واضح
لالختصاص العسكري؛
أحيانًا بشكل موسع ج ًدا في
ونتيجة لهذا التفسير الواسع ،ورسم خط فاصل بني
التشريع أو ال يوجد تعريف
اجلرائم اجلنائية العسكرية
قد تتم محاكمة املدنيني أيضا
واضح.
البحتة وغير العسكرية.
أمام احملاكم العسكرية.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

من يخضع لالختصاص القضائي العسكري؟

كيف يتم التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان؟

يجب أن يقوم القانون بتوضيح من الذي يخضع لالختصاص
العسكري :فهل يخضع االحتياط وطلبة الكليات العسكرية أو
األفراد العسكريني املتقاعدين لالختصاص العسكري؟ أو هل
ينبغي تقييده على األفراد العسكريني العاملني في اخلدمة؟

إن مفهوم مخالفة "مرتبطة باخلدمة" مبهمة لدرجة أنه قد
يؤدي إلى تفسيرات قد توسع الصالحيات العسكرية لتشمل
انتهاكات حقوق األفراد التي ال تتسم بطبيعة عسكرية .إن
هذا النوع من االنتهاكات ال ميكن إدراجه حتت االختصاص
العسكري .يخضع األفراد العاملني في األجهزة األمنية
والذين ينتهكون احلقوق األساسية إلى االختصاص املدني.

وكمسألة مبدأ ،ينبغي أن يتم استبعاد املدنيني من االختصاص
العسكري .وأحد وسائل استبعاد املدنيني من االختصاص
العسكري هو تقييد اختصاص احملاكم العسكرية على األفراد
العسكريني العاملني في اخلدمة .ولكن في العديد من الدول،
يتم محاكمة املدنيني (مثالً موظفي وزارات الدفاع أو القوات
املسلحة) أمام احملاكم العسكرية عن بعض اجلرائم املرتبطة
باخلدمة العسكرية .ومع ذلك ،يقوم قانون حقوق اإلنسان
الدولي بشكل متزايد بدعم استبعاد املدنيني من االختصاص
العسكري حتى في حاالت الطوارئ .والتطورات الدولية
أيضا إلى أن املدنيني
األخيرة في العدالة العسكرية تشير ً
(ومن بينهم املوظفني املدنيني التابعني لوزارات الدفاع أو
القوات املسلحة القومية) يتم استبعادهم بشكل متزايد من
االختصاص العسكري .وبحسب "املبادئ التي تخضع لها
إدارة العدالة في احملاكم العسكرية" ،يجب كذلك استبعاد
القُصر واملستنكفني ضميريًا (املمتنعني عن أداء اخلدمة
العسكرية بوازع من ضميرهم) من االختصاص العسكري
(املبادئ  6و.)7
اإلطار 8

تقييد نطاق االختصاص الشخصي
لالختصاص القضائي العسكري:
حالة هندوراس

دستور هندوراس
املادة :90
"ال يجوز حتت أي ظرف من الظروف للمحاكم العسكرية
متديد اختصاصها ليشمل أشخاصا ً ليسوا أفرادًا عاملني
في اخلدمة في القوات املسلحة".
املادة :91
"عندما يكون مدني أو فرد مت تسريحه من اخلدمة
العسكرية ضالعًا في جرمية أو مخالفة أمر عسكري،
يتم نظر القضية بواسطة السلطات املختصة ضمن
االختصاص العادي".
وفي بعض الدول ،يقع ضباط الشرطة واملخابرات ضمن
االختصاص العسكري ،وهو أمر يصعب تبريره ألن الشرطة
املدنية واملخابرات ال يشكالن عنصرًا أساسيًا في املؤسسة
العسكرية (في مجتمع دميقراطي).

ما هو الفرق بني وقت احلرب ووقت السلم؟
غالبًا ما يتم تشكيل هيئات احملاكمات العسكرية أثناء وقت
احلرب .وفضالً عن ذلك ،في وقت احلرب وفي حاالت
الطوارئ ،غالبًا ما يتم متديد االختصاص العسكري املوجود
في وقت السلم .والبد من تعليق االختصاص العسكري الذي
يتم إنشاؤه في وقت احلرب عندما تنتهي حالة احلرب.
ومن املمكن أن يتم إنشاء احملاكمات العسكرية أثناء وقت
احلرب بتفويض من الرئيس والذي يوافق عليه البرملان
بعد ذلك .وقد يتمتع البرملان كذلك بصالحيات تشريعية
خاصة واسعة النطاق بخصوص أي تعديالت طارئة حلقوق
األفراد.
وخالل وقت احلرب ميكن أن يتم متديد االختصاص
العسكري ليشمل على سبيل املثال اجلرائم ضد أمن الدولة
أو التجسس أو التعديات ضد أفراد اجليش .وقد يتم النظر
لبعض املخالفات على أنها أكثر خطورة أثناء وقت احلرب
وميكن تطبيق عقوبات أكثر شدة.

هل ميكن إنشاء احملاكم العسكرية باخلارج؟
نعم ،فالدول التي تنشر قواتها في اخلارج ميكنها درس
إمكانية إنشاء محاكم عسكرية باخلارج .غير أن هذا األمر قد
يشكل حتديًا من حيث املوارد والعتاد .تظل القوات املشاركة
في العمليات العسكرية املتعددة األطراف في املبدأ خاضعة
الختصاص الدولة املرسلة لها .وبالنسبة إلى االنتهاكات
قاض
ٍ
الصغيرة ،ميكن محاكمة أفراد اجليش بواسطة
عسكريٍ ملحق بوحدتهم .وبالنسبة إلى بعض املخالفات
العسكرية األكثر خطورة ،ميكن نقل أفراد اجليش إلى الدولة
املرسلة ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية.
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كيف نضمن استقالل القضاء؟
ينبغي أن يحدد التشريع املتعلق بالعدالة العسكرية ضمانات
قانونية حلماية استقالل القضاء العسكري املتعلق بالسلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية للحكومة .والبد كذلك من
ضمان االستقالل الفردي للقضاة العسكريني.
إنّ طريقة تعيني القضاة العسكريني لهي مؤشر جيد عن
استقالل احملاكم العسكرية .ومن املؤشرات األخرى ضمان
املنصب وغيرها من الضمانات املؤسسية واإلجرائية
لالستقالل واحليادية ،مثل أهلية التعيني ،وشروط
الترقي ،والنقل من الوظائف القضائية وإنهائها ،واملساءلة
االنضباطية للقضاة العسكريني.

كيف يت ّم اختيار وتعيني القضاة؟

ينبغي أن يحدد التشريع أو اللوائح اخلاصة باحملاكم
العسكرية قواعد اختيار وتعيني القضاة العسكريني .ومن
الضروري التأكد من أن اجراءات تعيني القضاة ال تعتمد
بشكل حصري على تسلسل القيادة وأنها تتضمن معايير
رسمية يحددها القانون .ومع ذلك ،ينبغي اختيار القضاة
بواسطة أشخاص لديهم معرفة بالقوات املسلحة ومهمتها.
ويجب أن يعتمد االختيار على الكفاءة واملؤهالت .كما يجب
أن يكون القضاة قد تلقوا تدريبًا مناسبًا ،ولديهم املعرفة
واخلبرة في مجال العدالة اجلنائية العسكرية .وميكن أن
تكون معايير اختيار قضاة االستئناف مختلفة .فعلى سبيل
املثال ،قد يطلب من املرشحني أن يتمتعوا بخبرة سابقة
كقضاة محاكمات.
وكمسألة مبدأ ،ينبغي أال يكون لدى القضاة أي مخاوف
تتعلق بالتقدم املهني وينبغي أال يخضعوا لتقارير تقييم
اجليش والتي قد تؤثر على أنشطتهم القضائية.

كيف تتم مساءلة القضاة العسكريني؟

عندما يرفع القضاة العسكريون التقارير لوزارة الدفاع
وحدها ،فقد يتضرر استقاللهم القضائي .ففي بعض الدول
ال يوجد فصل واضح بني الوظائف القضائية واألنشطة
العسكرية للضباط الذين يتولون منصب القضاء في محكمة
عسكرية .وقد يضط ّر الضباط العسكريون إلى إصدار أحكام
تتوافق مع رأي ضابط أعلى في الرتبة بشأن القضية .ولهذا
السبب ،ينبغي أال يتم تقييم القضاة العسكريني األعضاء
في احملاكم العسكرية بواسطة رؤسائهم العسكريني .كما
ال يجب ترقية القضاة العسكريني باالرتكاز على واجبات
احملكمة .وفضالً عن ذلك ،ينبغي أال يقوم القضاة العسكريون
24

بتقدمي التقارير لنفس سلسلة القيادة التي ينتمي إليها املتهم.
ولضمان استقالل القضاة العسكريني ،ينبغي اختيار
املرشحني ذوي الرتب العالية ،إذ ال يضطر هؤالء إلى االمتثال
ملصالح سلسلة القيادة خالل أنشطتهم القضائية.
ويجب أال تشكل العقوبات التأديبية سبيالً للعقاب االنتقائي
للقضاة العسكريني بسبب أنشطتهم القضائية .وال بد
للمؤسسة التي متتلك الصالحية لتأديب أو إقالة قاض أن
تكون مستقلة .ويجب أن تتكون مؤسسة من هذا القبيل من
ممثلني عن القضاء العسكري ،ومن احملاكم العادية وأعضاء
النيابة العسكرية أو املدنية .وميكن أن تكون قواعدها
وإجراءاتها مماثلة للقواعد واإلجراءات احملددة لنظيرتها
املدنية.

ملاذا تعتبر مدة املنصب ذات أهمية؟

يعتبر حتديد مدة ثابتة للمنصب القضائي وسيلة لتعزيز
استقالل القضاء .فإن متتّع القضاة العسكريون باملدة
الكافية في املنصب ،يكونون أق ّل تأثرًا مبصالح قيادتهم.

كيف ميكن احلؤول دون سوء استخدام احلصانة
القضائية؟
ال يجوز الطلب من القضاة العسكريني باإلدالء بالشهادة
فيما يتعلق باملسائل املتعلة مبمارستهم لوظائفهم القضائية.
ولكن ينبغي أن يضمن القانون عدم إساءة استغالل احلصانة
لإلفالت من العقاب.

كيف يجب التعامل مع تعارض املصالح؟

يجب أن يحدد التشريع الظروف التي ال يقوم فيها القضاة
العسكريون مبحاكمة القضية إن كان هناك شك معقول
بوجود حتيز .وعلى سبيل املثال ،إذا شارك القاضي من قبل
في اإلجراءات كعضو نيابة عسكرية أو شارك في التحقيقات
األولية ،فال ينبغي أن يسمع القضية .ويسري األمر نفسه
إذا كان هناك صلة قرابة أو غيرها من الصالت احلميمة بني
القاضي العسكري واملتهم.

ملاذا تعتبر الضمانات املالية واألمنية مهمة؟

البد أن تكون التكليفات القضائية مغرية بدرجة كافية
جلذب املرشحني املؤهلني بدرجة عالية .وينبغي أن توفر
الدولة املوارد املالية الكافية لتحقيق إدارة فعالة للعدالة
وذلك حلماية القضاة العسكريني .ويجب أن يضمن القانون
سالمة القضاة العسكريني وكفاية أجورهم .وقد تطبق كل
دولة معيارًا مختلفًا في هذا الصدد.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
اإلطار 9

رواتب القضاة العسكريني :حالة
14
كندا

جلنة أجور القضاة العسكريني الكندية
يتمثل الغرض منها في االستفسار دوريًا بشأن كفاية أجر
القضاة العسكريني .وتؤخذ العناصر التالية في االعتبار:
ü üالظروف االقتصادية السائدة في كندا ،مبا فيها تكلفة
املعيشة ،والوضع االقتصادي واملالي الكلي الراهن
للحكومة الفيدرالية؛
ü üدور التأمني املالي للقضاة العسكريني في ضمان
استقالل القضاء؛
ü üاحلاجة إلى جذب الضباط املتميزين للعمل كقضاة
عسكريني؛
ü üأية معايير موضوعية أخرى تعتبرها اللجنة مهمة.
في تقريرها لعام  2008حول أجور القضاة العسكريني،
توصلت اللجنة إلى أن الراتب الكافي للقضاة العسكريني
يجب أن يحدد مببلغ  225000دوالر كندي (145000
يورو) ،بد ًء من  1سبتمبر 2007وباملقارنة ،فإن راتب قائد
القوات يتراوح بني  199700دوالر كندي و234000
قاض كندي إلى
دوالر كندي ،بينما يصل متوسط راتب ٍ
 200000دوالر كندي

كيف يجب التخطيط للتنمية املهنية للقضاة؟

ينبغي أن يكون القضاة العسكريون مدربني مهنيًا كما هو
احلال بالنسبة لنظرائهم املدنيني .ويجب أن يخضع القضاة
العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية إلى التدريب األولي
أيضا أن يتم تضمني القضاة وأعضاء
واملستمرّ .وميكن ً
النيابة في برامج التعاون الدولي والشبكات الدولية للتدريب
وتبادل املعرفة .ويجب أال يقوم بتقييم أداء القضاة سوى
قضاة آخرون.

ما هو هيكل اإلجراءات
اجلنائية لألفراد العسكريني؟
غالبًا ما يضم القانون العسكري أحكامًا تتعلق باكتشاف
اجلرائم العسكرية والتحقيق فيها واملقاضاة ،كما يحدد
الصالحيات اخلاصة بالسلطات املختلفة املشاركة في هذه
العملية .وقد يتم مطالبة القائد أو الشرطة العسكرية (املدنية)
بإجراء التحقيقات األولية ،إلحالة القضية إلى عضو النيابة.
ويجب أن يتضمن القانون أحكامًا بشأن صالحيات عضو
النيابة (احلقوق والواجبات) ،وجمع األدلة ،وحضور
مستشار الدفاع وإمتام التحقيق .والبد أن يحدد كذلك القيود
الزمنية بشأن اإلجراءات اجلنائية وفترة احلجز واالعتقال.
ويجب أن تتسم عملية التحقيق باالستقالل والنزاهة على
ح ٍد سواء .وفي حال افتقار عملية التحقيق للموضوعية
أو احليادية ،ميكن لذلك أن يقوض نزاهة نظام العدالة
العسكرية.
وفي أنظمة القانون العام ،يلعب القادة دورًا في مختلف
مراحل القضية ،مبا في ذلك خالل التحقيق؛ وإحالة التهم؛
واحملاكمة ومرحلة ما بعد احملاكمة .وفي أنظمة القانون
املدني ،عاد ًة ما ينتهي دور القائد بعد التحقيق األولي.
والقائد مطالب بإحالة القضية إلى عضو النيابة ملزيد من
التحقيق وقرار االتهام.
وعاد ًة تكون النيابة العسكرية مسؤولة عن بدء اإلجراءات
اجلنائية ،وتتمتع كذلك ببعض صالحيات التحقيق ،وتقدمي
التهم إلى احملكمة .ويجب أال يكون أعضاء النيابة جزءًا
من التسلسل الهرمي العسكري .وفي بعض الدول مت نقل
وظائف أعضاء النيابة العسكرية إلى أعضاء النيابة املدنية
بغرض تفادي أي شكوك حول استقاللهم عن سلسلة القادة،
كما هو احلال في فنلندا.
ويجب أن يحصل كل من املتهم وعضو النيابة على احلق في
استئناف األحكام التي صدرت بواسطة احملاكم العسكرية
من الدرجة األولى إلى محكمة االستئناف العسكري ،وإلى
احملكمة العليا (املدنية).
يعتبر احلق في احملاكمة العادلة ضمان ًة أساسية واردة
في قانون حقوق اإلنسان الدولي .فهو يحمي األفراد من
التقييدات التعسفية وغير املشروعة حلريتهم .وينبغي
ضمان احلق في محاكمة عادلة في احملاكم العسكرية كذلك.
كما يجب على الدفاع أن يتمتع بسلطة متثيل القضية متامًا
كالنيابة.
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احملاكمة العادلة وحقوق املتهم :املادة  14من امليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 1966

" -1يجب أن يكون كل األشخاص متساوين أمام احملاكم
واحملاكمات .وعند حتديد أي تهمة جنائية ضد أي شخص،
أو حتديد حقوقه والتزاماته في قضية قانونية ،يحق لكل
شخص احلصول على جلسة عادلة وعلنية من جانب هيئة
محكمة مختصة ومستقلة وحيادية يقرها القانون .ويجوز
استبعاد الصحافة واجلمهور من احملاكمة ككل أو من جانب
منها ألسباب أخالقية أو حلفظ النظام العام أو األمن القومي
في مجتمع دميقراطي ،أو عندما تتطلب مصالح احلياة
اخلاصة لألطراف هذا ،أو بالقدر الالزم بشكل صارم في
رأي احملكمة وفي ظروف خاصة إن كانت الدعاية من شأنها
أن تضر مبصالح العدالة؛ ولكن سيتم اإلعالن عن أي حكم
يصدر في أي قضية جنائية أو في دعوى قانونية يتم إال
إذا اقتضت مصالح األشخاص القُصر غير ذلك أو إذا كانت
اإلجراءات تتعلق بالنزاعات الزوجية أو حضانة األطفال.
 -2يحق لكل شخص متهم بجرمية جنائية أن تفترض براءته
15
حتى يتم إثبات أنه مذنب طبقا للقانون.
 -3عند الفصل في أي دعوى جنائية ضد أي شخص ،يحق
لكل شخص أن يحصل على احلد األدنى من الضمانات
التالية ،ومبساواة كاملة:

y yأن تتم احملاكمة بحضوره ،وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو
من خالل مساعدة قانونية من اختياره 17وأن يتم إخطاره
إذا لم يحصل على مساعدة قانونية ،بحقوقه ،وأن يحصل
على املساعدة القانونية املقررة له ،وعلى أي األحوال إذا
تطلبت مصلحة العدالة هذا ،وبدون أن يدفع أي مبلغ في
أي قضية من هذا القبيل إذا لم تكن لديه الوسائل الكافية
للدفع من أجلها،
y yاستجواب الشهود ضده أو توكيل من يقوم باستجوابهم
أن يتم حضور الشهود الذين يقومون بالشهادة في صاحله
18
واستجوابهم في نفس ظروف الشهود ضده؛
y yاحلصول على مساعدة مجانية ملترجم فوري إذا لم يكن
يفهم أو يتحدث اللغة املستخدمة في احملكمة؛
y yعدم إجباره على الشهادة على نفسه أو االعتراف باجلرم.
 -4وفي حالة األشخاص القصر ،يكون اإلجراء كما
سلف وكذلك األخذ في االعتبار سنهم والرغبة في تعزيز
إصالحهم.
 -5كل شخص مدان في جرمية له احلق في أن تعيد محكمة
19
عليا النظر في إدانته واحلكم الصادر ضده طبقا للقانون.

y yأن يتم إخطاره على وجه السرعة وبالتفصيل وباللغة التي
 -6إذا مت إدانة شخص بقرار نهائي بجرمية جنائية ثم مت
يفهمهما بطبيعة وسبب التهمة املوجهة ضده،
إلغاء إدانته في وقت الحق أو مت العفو عنه على أساس ظهور
ٍ
y yأن يحصل املتهم على وقتٍ
كاف وتسهيالت إلعداد دفاعه وقائع جديدة توضح بشكل قاطع حدوث إساءة في تطبيق
والتواصل مع محامي من اختياره،
أحكام العدالة ،فسيتم تعويض الشخص الذي عاني من
العقوبة نتيجة إلدانته على هذا النحو طبقا للقانون ،ما لم يتم
16
y yأن يتم محاكمته بدون أي تأخير بدون وجه حق،
إثبات أن عدم اإلفصاح عن الواقعة غير املعروفة في الوقت
املناسب يرجع إليه كليا أو جزئيا.
 -7لن يكون أي شخص عرضه للمحاكمة أو العقاب مرة
أخرى عن جرمية متت بالفعل إدانته أو تبرئته بشأنها بشكل
نهائي طبقا للقانون وإجراءات العقوبات لكل دولة».
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كيفية االستمرار؟
يقدم هذا الدليل نظرة شاملة وحملة أولى حول إنشاء وعمل
 إال أن التنفيذ الفعلي.وإصالح نظم العدالة العسكرية
إلصالح نظم العدالة العسكرية يتطلب خبرة أعمق ودعم
.جوهري والتعاون مع نطاق عريض من األطراف الفاعلة
يجب أن يستخدم هذا الدليل جنبًا إلى جنب مع ورش العمل
وعمليات التشاورمع النظراء من الدول األخرى الذين
.يواجهون حتديات مشابهة واخلبراء الدوليني
 مت وضع مجموعة من الكتيبات اإلضافية،وفضالً عن ذلك
لسلسلة األدوات هذه بشأن العدالة العسكرية لتسهيل
عمليات الصياغة القانونية وتطبيق التشريع اخلاص بالعدالة
.العسكرية
ويظل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
 موجود ملساعدة اجلهود الوطنية إلقامةDCAF املسلحة
أو إصالح نظم العدالة العسكرية طبقًا للقيم الدميقراطية
.واملعايير الدولية

فهم العدالة العسكرية

التذييل
 1نظرة عامة على نظام العدالة العسكرية وقانون القوات املسلحة
 »2006فريق مشروع قانون القوات املسلحة ،وزارة الدفاع ،متاح على

http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/5833E2F0-B21C-4073BE13-BE63506119CD/0/20091006AnoverviewoftheSJSandA
.FA06u_2_.pdf

 2جلنة احلقوقيني الدولية "االختصاص العسكري والقانون الدولي"،
اجلزء الثاني ،القسم األول ،ص 161 .وما يليها من مواد
 3قرار اجلمعية العامة  29( 32/40نوفمبر  )1985و3( 146/40
ديسمبر  ،)1985املادة " :5يحق لكل شخص أن يحاكم أمام محاكم
عادية أو محاكم خاصة باستخدام اإلجراءات القانونية املقررة .ولن يتم
إنشاء أي محكمة خاصة ال تطبق اإلجراءات املقررة على النحو الصحيح
للعملية القانونية لتحل محل االختصاص الذي تتمتع به احملاكم أو
الهيئات القضائية العادية".
A. W. Dahl, International Trends in Military Justice, no date, 4
available at http://home.scarlet.be/~ismllw/new/2008-01-In.ternational%20Trends%20in%20Military%20Justice-UK.pdf

 5املصدر :مكاملات هاتفية مع مكتب احملامي العامي للقوات املسلحة في
الفترة بني  25مايو و 5يونيو 2009
 6انظر النشرة التعريفية "  "Military Ombudsmanعلى
www.dcaf.ch

 7احلكومة االسترالية ،وزارة الدفاع ،منظمات داخل إطار نظام العدالة
العسكرية بإمكانها تقدمي املساعدة ألفراد وزارة الدفاع االسترالية،
متاحة لإلطالع على
http://www.defence.gov.au/mjs/organistations.htm

 8قوائم الفحص أو إرشادات الصياغة التشريعية حول كيفية حتقيق
ذلك ،من املمكن أن تصبح مفيدة في هذا الصدد.
Dahir n° 1-56-270 du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) 9
formant code de justice militaire, translated from the original
French version by DCAF

 10وإذا كان هناك نزاع أو صراع حول االختصاص داخل نظام العدالة
العسكرية ،ينبغي أن تفصل احملكمة العسكرية العليا في األمر (إن كان
هناك مثل هذه احملكمة).
 11قانون سلوفينيا بشأن الدفاع ،متاح على

http://www.sipri.org/contents/expcon/slovlod.html

قانون الدفاع القومي الكندي ،متاح على

http://laws.justice.gc.ca/en/n-5/text.html

 12جلنة احلقوقيني الدولية« ،االختصاص العسكري والقانون الدولي»
احملاكم العسكرية وانتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة ،مجلد ،1
جنيف  ،2004ص157 .
 13أغلب الدول األوروبية تفرق بني مخالفات االنضباط واجلرائم
العسكرية (االنتهاكات األكثر خطورة)
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 14جلنة أجور القضاة العسكريني ،تقرير حول أجور القضاة العسكريني،
سبتمبر ،2008 ،متاح على
http://www.forces.gc.ca/site/reports-rapports/mjcc08/
mjcc_report2008_eng.pdf

 15وفقا الفتراض البراءة فإن البينة تقع على عاتق اإلدعاء بينما يكون
الشك في صالح املتهم
16

يجب أن تكون هناك تقييدات زمنية محددة لإلجراءات اجلنائية

 17يحق للمتهم اختيار محام دفاع مدني لتمثيل مصاحله.
 18للمتهم احلق في الدفع ببطالن األدلة .ولن يسمح باستخدام
األدلة التي يتم جمعها بانتهاك القانون أو باستخدام وسائل غير
قانونية (كالتعذيب ،على سبيل املثال) في اإلجراءات.
 19يجب أال تقوم هيئة غير قضائية مبراجعة قرارات صادرة عن محكمة
عسكرية.
يجب أن تكون هناك تقييدات زمنية محددة لإلجراءات اجلنائية

20

21يحق للمتهم اختيار محام دفاع مدني لتمثيل مصاحله.
23للمتهم احلق في الدفع ببطالن األدلة .ولن يسمح باستخدام األدلة
التي يتم جمعها بانتهاك القانون أو باستخدام وسائل غير قانونية
(كالتعذيب ،على سبيل املثال) في اإلجراءات.
 23يجب أال تقوم هيئة غير قضائية مبراجعة قرارات صادرة عن محكمة
عسكرية.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
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