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 مقدمة

ح؟ ام  هو القضاااااذ الري ه؟ د   ما ْع مرد م؟نو تاااادوام  د دّ مك ال   لري َ ْح؟ب هرا هو السااااااذ ا

إْذ ال تزاذ توهس تواجه أ  ؟  2011جاهفي  14د ساااام ؟   17نما  داهز  شاااا؟ تاااادوام  ك  ،ج ما يةاال

حد  ام  حيث ال تزاذ  دال ه قليلة  .نمالقضاذ الرسك؟ي تحد دا   مالمدظومة القضائية مصفٍة  امة اوت اطاال  

مام المحا مة الرادلة ةيقامله الم  مب محرٍو  اادن الشاافاةية، ب  . دغي؟ هاضاا ة نراوقة لَمقو  نأ ضااا م حل 

ص؟  لى  ْضمدها القاهون لكك ال  د غي أن تق  ٌة   دي ‘أثق مردالة ملدي، ِثقب شهي؟ّ إه  صوص إلى الر اوّ ال ه

تاا وو أن مالمواثيق الدنلية مي   أ أن تكون ناقرا  ملموتااا  ةي المحا ع الرسااك؟ ة. تزا دم  نمواد مالد 

َد ممحا مة أ اا اٍص مدهييك مك  لما ةي األم؟ مك  ،ط؟ف القضاااذ الرسااك؟ي ال وهسااياألصااوام ال ي َتدد 

قها  ْ؟ٍ  ل حق  شااااب قاضااااي نةق إج؟اذاٍم تررر  ب ة ارحٍ؟  لى حق  اإلهسااااان ةي ال   ح ؟ام الصاااافة المدهي 

َع  لى الم  مب المدهي .للم قاضااااي يذ الري َ حب ع ال صاااادي لمذي هر   نالقوى الفا لة ةي توهس الشاااا 

هر  الووقة ملرا تهدف جمرية تقاطب مك أجي الحقوق نالح؟ ام  .ممده ية حقوقية نقاهوهيةالمحا مام 

ا للمحا مام الرسك؟ ة للمدهييك، مك رالذ  ؟ض تحوو المحا مام  توضيح أتس موقفها ال؟اةض قحر 

مام للمدهييك أمام القضاااذ لمحا ، نال رليق  لى مرض ا2011الرسااك؟ ة للمدهييك ق ي نمرد ثووّ جاهفي 

سك؟ي. ن سك؟ ة  تراوض ؟ض الر سانالمحا مام الر تكام للمدهييك لحقوق اإله ت  دامه إل ت ي ا ، ن

 األصوام المراوضة. 

ه مك الض؟نوي ةي ا  .2011ق ي نمرد   ؟ض ال صوصية الم رلقة مالقضاذ الرسك؟ي ل دا ةإه 

دة  69ةق ي الم؟تااااوم  دد  * ية  29الماوخ ةي  2011لساااا مام م لة  2011جو ل ق م دقيح نإت نالم رل 

سك؟ ة صادرة الم؟اةرام نالرقومام الر سان  1957جاهفي  10ةي  ال صاوخ لحقوق اإله  ان هدالك ر؟ق 

ي ةي:  ةي محا مة  ادلة م مذ 

؟ب قضاااي ه م؟ّ  أر؟ى نم ؟ ي ٍة قضاااائية غياب م دأ ال قاضاااي  لى دوج يك نحق  الم قاضاااي ةي أن َتْدظب  -

 م  لفة. ه ي ة غياب هرا الم دأ هي صدنو ق؟اوام ههائية الدوجة نقاملة للحرك توى مال رقيأ.

 غياب الحق ةي القيام مالحق الش صي نطلأ الم ض؟و لل رو ض. -

ق م دقيح 2011جو لية  29الماوخ ةي ن 2011لساااادة  69أما مرد الم؟تااااوم  دد  * نإتمام م لة  نالم رل 

ال  مكك إهكاو تداوك الدقائص اآلهف ذ ؟ها حيث تع إوتاااااذ م دأ  .الم؟اةرام نالرقومام الرسااااك؟ ة

 رلك ت؟ؤس قاضااي مدهي للم لس الرسااك؟ي نمره . ال قاضااي  لى دوج يك نالقيام مالحق الشاا صااي

ي مال الي  لدى المحا ع الرسااااك؟ ة مضااااماهام حقوقية َتماثي تْلك  ماإلج؟اذاقضاااااّ  سااااك؟ يك ل  رز 

 .2011ق ي   ماالموجودّ ةي القضاذ الردلي نم  لفة تماما 
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ْص مك صااااالحيام المحكمة الرسااااك؟ ة مما   رلها مق صاااا؟ّ  لى ال ؟ائع لع  إال  أن الم؟تااااوم لع َ قب

سك ضاذ الر تلحة الق سك؟ ون ةقط نلع  حرف  سك؟ ة ال ي  ؟تك ها أة؟اد   ؟ي  لى المدهييك مما الر

 :ما  سمح

وةب ج؟ائع الحق الرام ال ي  ق ؟ةها المدهيون أما أهظاو المحا ع الرسااك؟ ة  ددما تكون الضااحية مك  -

 السلك الرسك؟ي.

 صالحيام الدظ؟ ةي الم الفام المق ؟ةة ةي حق ال يش. -

تاوّ  ،مدهييك ةي توهسالحظت جمرية تقاطب أهه ت؟تأ  ك هرا الم؟تااوم  د د المحا مام الرسااك؟ ة لل

ن ّ لإلتاااااذّ ل؟ئيس ال مهوو ة أن المس  مك مردو ام ال يش مدن  هة  قة  .مإدا حا مإ داع م تاوّ أر؟ى  ن

هع ةيها ال؟ئيس قيس تريد  م لقي "قضائية مال لأ لدائأ  رأ  لى رلفية تس؟  ام نتس يالم صوتية    

وةٍض  مبةي توهس  نالحقوقيام لق الحقوقييكلي زا د ق ."نمال ياهةأمواذ راوجية رالذ حمل ه ال؟ئاتااااية 

 .قاطب لمحا مام ال؟أي

 حاالم لمحا مة المدهييك مك ق ي المحا ع الرسك؟ ة

لحاالم لمحا مة المدهييك مك ق ي المحا ع ا هر  ليساااات الم؟ّ األنلى ال ي تر؟ف ةيها توهس مذي هر 

ن .الرسك؟ ة ت إداهة المدن  ِي القضاذ الرسك؟يمك  1 اتيك الرياوي-آهراك-إذ تم  نالحكع مالس ك لمدّ  .ِق ب

لوي ؟ الدةاع غايي ال ؟  ي  ناه قاد  2014تاااادة م همة الذلأ نالمس مك مردو ام ال يش ةي هوةم ؟ 

 تهمه هرا األري؟ مإضراف الماتسة الرسك؟ ة.ان ،مس أ  دم ترييك وئيس جد د للم ام؟ام الرسك؟ ة

 

غاهمي ممق ضااااى الفصااااي  ره مدنن حكيع ال قاف ال لك إ  مام  91 ؟  ر لة الم؟اةرام نالرقو مك م 

صي  لى أهه  ساس مك  ؟امة ال يش، حيث  دص هرا الف سك؟ ة حوذ الم س ك مك ثالثة الر "  راقأ مال

تحة الك امة أن  سك؟ي أن مدهي ترمد مالقوذ أن مالح؟ ام أن موا تدوام  ي   ص   أ ه؟ إلى ثالثة 

تو سية أن األقالم ممحي  مومي تحقي؟ الرلع أن تحقي؟ ال يش نالمس مك ال؟ شم صوو اليدن ة نال م أن ال

 ؟ام ه أن تمر ه أن مردو  ه أن  قوم مما مك  رهه أن  ضرف ةي ال يش ونع الدظام الرسك؟ي نالحا ة 

 ماذ ال يش مصااووّ ح ؟ام الواجأ لهع أن اه قاد أ ماذ القيادّ الرامة أن المسااانليك  ك ألل؟ؤتاااذ أن اال

ِهعب ماإلتاااذّ إلى الماتااسااة الرسااك؟ ة ن مكوهاتها االري  2أ ضااا جماذ الر؟ةاني تمس  ؟ام هع." تُّ

م ذي أمام امك هفس الم لة نأ وب المسردي المس شاو السامق للمدصف الم؟ينقي الري  91ط قا  للفصي 

 المحكمة الرسك؟ ة م همة المس  مَحْ؟مة الماتسة الرسك؟ ة.

 ضاذ الرسك؟ي نحقوق اإلهسانالق

صوص * ة المد ت قاللي  س  يأ إلى م حل  ام اال سك؟ي ةي توهس ال   ضاذ الر َي جمرية تقاطب أن الق سب ع َت

ة. ة نالسياتي  نلي ال اص  مالحقوق المدهي  نتشي؟   ليها ةي اإل الن الرالمي لحقوق اإلهسان نةي الرهد الد 

يك مك ق ي القضاذ الرسك؟ي نحسأ الل دة  جمرية نلي  راوض محا مة المدهي  تقاطب إلى أن القاهون الد 
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ة م حامقة مب الرهد  يك مك ق ي محا ع  ساك؟   ة محقوق اإلهساان ال تكون محا مة المدهي  ة المردي  األممي 

ة تي  سيا ة نال نلي ال اص  مالحقوق المدهي  ت ذ ،الد  ة ةي الحاالم ال ي ال إال  إذا  ان ذلك مك ماب اال ص  داذ نرا

ة مك االضااااحالع مدنوها نالحاذ أن  محا ع القضاااااذ الردلي مايالت قائمة   ك ةيها المحا ع الراد   ت مك 

سان نمحاومة اإلةالم  .نترمي ةي إطاو الدنلة حدّ لحما ة حقوق اإله ضوع م ادئ األمع الم   هرا نتدص  مو

ه “  أ أن  ق صاا؟ ار صااا ة تحد دا مك الرقاب  لى أه  ة  لى الم الفام الرسااك؟   ص المحا ع الرسااك؟  

ون.  ال ي  ؟تك ها الرسك؟  

مك دتاا وو  033ح ؟ام أحكام الفصااي اةإن جمرية تقاطب تا د  لى ضاا؟نوّ  الداحية الدتاا وو ةأما مك 

نلي  شاااا ؟  أن  كون  ي   ،2014 يد الري َ ِق؟ُّ ح؟ ة ال؟أي نالفك؟ نال ر ي؟ ناإل الم نأن القاهون الد   تقي

س هدف غ؟ض مك األغ؟اض المش؟ن ة  ضح نص؟ ح ن  أ أن   تدد قاهوهي نا ر ي؟ م؟تكز  لى  ة ال   لح؟  

 ّ دّ ةي الماد  ة  ما   أ أن  3ةق؟ّ 4 19نالمحد  ة نالسااااياتااااي  نلي ال اص  مالحقوق المدهي  مك الرهد الد 

داتأ أي أن  كون م دات ا مب الغ؟ض المش؟نع.   ح ؟م م دأ ال  

الرسك؟ ة  س  دم مصحلحام  نالرقوماممك م لة الم؟اةرام  915 أن الفصي ما تشي؟ جمرية تقاطب 

مر’’ أن ة‘’ الك؟امغي؟ دقيقة مذي  ال ي مك  اااارهها أن تضاااارف ونع الدظام  ذ‘’ األ ما’’ أن ة‘’ الساااا 

االرسااك؟ي’’ أن  ة نلرلكمصااحلحام ةضاافاضااة  نهي’’ م‘’ المردو   دقيقا ليس  91ةالفصااي  نا   اطي 

نلي  ت  امة إلى م حل  ام القاهون الد  ضحا مما ةيه الكفا ة لال صةننا ه ال  مكك  نرا تٍب  ا  مادأه  ترن ٍي نا

الم دأ ةي القاهون ال زائي هو ال رن ي الضاايق للدصااوص ال زائية ألن األصااي هو اإلماحة  نأنلر اوته  لما  

 .نالح؟ ة

؟ جمرية تقاطب  ك قلقها مك  ون الفصاااا الرسااااك؟ ة  نالرقوماممك م لة الم؟اةرام  91ي  ما تر  

ة   حظ؟ ، راصاا  ة لل يش نإهه مك  اارن هر  األحكام أن تمدب أي  هقاع  ام  أي اه قاد أل ماذ القيادّ الرام 

ه ضح للمرا ي؟ الدنلية الم رلقة مح؟ ة  نأه  اذ  لى ال ؟ق الوا شيذ الد  س  ك ال  دص   لى  قومة  د دّ مال

 ال ر ي؟.

حاةة ةي ال حث  ك المرلومام نهشاااا؟ها، ال مد  مك ترميك حق  الرموم ممك ةيهع  نإلى جاهأ حق  الصاااا 

ضي ال حقيق إلى أن  6المدهييك ةي الدفاذ  صب قا لب ت يي المذاذ، رب ش؟ها , ةرلى  يها ن ه إلى المرلومام ن تلق 

شهي؟ مقيادّ  سك؟ ة ن مك  رهها الحط  مك تيك الرياوي ةيها ت مردو ام القوام المسلحة,  ترليقام  ا

ة ن أن   اتاايك الرياوي  ْأ  سااك؟ ة نقب تكييفه  كشااٍف لمرلوماٍم تاا؟    ح ى أن الحد ث  ك ترييدام لَ؟تب

ال دود ال اضريك إلم؟تهع ن  رلك المس  مك  ام ذاذ ان  دوي مك رالذ اإلتاذّ إلى تمر هع، إضراف 

سك؟ يك مما مك  رهه شهي؟ مقادّ   ض ا تقو ض   ؟امة ال يش ن ال  سك؟ي, ن لرلك ةال  ك   االه الر

ر ي؟ نإن  ات  دام القضاذ الرسك؟ي لهر   91ةي ان  الفصي  ة ال   ا لح؟   رن ي ن تقييد  ا لل   َ شكي ماما  ناِتر 

هيك مك  رهه أن   لق لد هع إحساتا مال وف ن هدد الدقاع الرام.  األحكام ضد  الصحفييك نالمدن 

ت وو  تا  ةي الد تا سك؟ ة للمدهييك ت د أ َ؟ تا د جمرية تقاطب أن المحا مام الر سَّ صليك  نَ فب ذلك مالف

 :2014مك دت وو  149ن 110
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" تحدث أصااداف المحا ع مقاهون، ن مدب إحداث محا ع اتاا ذدائية، أن تااك  لي:جاذ مه ما  110ةالفصااي 

صة  إج؟اذام ات ذدائية مك  رهها المساس مم ادئ المحا مة الرادلة. المحا ع الرسك؟ ة محا ع م  ص 

ةي ال ؟ائع الرساك؟ ة. ن ضا ط القاهون ار صااصاها نت؟ ي  ها نتدظيمها ناإلج؟اذ ام الم  رة أمامها 

 نالدظام األتاتي لقضاتها."

ة مماوتاااة  أهه: دص  لى  اه قاليالري  ر  ؟ ةصاااي  149أما الفصاااي  "تواصاااي المحكمة الرساااك؟  

ام المو  الحي  او ة المفروذ إلى حيك تدقيحها مما   ما ااى مب أحكام الفصااي الصاا  ولة لها مالقواهيك الساا 

110". 
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 راتمة نتوصيام

 نالمقصودهس د ج أن  مرد ت ب تدوام مك صدنو الدت وو، لع  قع الدواب م دقيح القاهون الساوي المفروذ 

توم  دد  نالرقومامهدا م لة الم؟اةرام  حة مالم؟ سك؟ ة  ما هي َمدق  سدة  69الر الماوخ ةي  2011ل

د ال مرية  م، ، تاو يك مال الي المساااائي  ما هي ةي م اذ القضااااذ الرساااك؟ي2011جو لية  29 ا َتدد 

ت غالذ تك  قواهيك تضمك المحا مة الرادلة  االت ذدائيالظ؟ف  ا ص ح  روا  أمام  ةي 7ال ي تم؟  مه ال الد لي

ْي مدر  حَّ  نةي8المدظع للقضااااذ الرساااك؟ي  نالقاهون 2015توهس مذي قاهون المحكمة الدتااا وو ة الَمرب

الح؟ ام ةي توهس مايلت  َمرضاااالةتا د م؟ّ أر؟ى أن  9المحا مام الرسااااك؟ ة للمدهييك ةإن األري؟

ي جمرية . م واصلة نلع َتحسع مرد صع   :مك أجي الحقوق نالح؟ ام ما تقاطبلرلك َتوب

سك؟ي - ضاذ الر ش؟ رية للقواهيك المدظمة للق سلحة ال  توم  نه ص 10ال ر يي مم؟اجرة ال مالر ؟ الم؟

توهس  ات رتهاال ي  نالح؟ اممدظومة الحقوق  َمو  نَت ت داتق مب ونع الدت وو  ح ى 2011لسدة  69 دد 

 موصلة لمساوها الد مق؟اطي.

 الرسك؟ ة ضماها  لح؟ ة ال ر ي؟. نالرقوماممك م لة الم؟اةرام  91ض؟نوّ إمحاذ أحكام الفصي -

سك؟ ة ةي هزا ام أط؟اةها - سة الر ت ضاذ المدهي مدذ إقحام الما ضي المدهييك أمام الق الحق ةي تقا

 مدهية.
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مك هر  المادّ ناج ام نمسئوليام راصة. ن لى ذلك   وي إرضا ها ل رض القيود نلكك  2تس   ب مماوتة الحقوق المدصوص  ليها ةي الفق؟ّ  4

ح ؟ام حقوق اآلر؟ ك أن تمر هع نلحما ة األمك القومي أن الدظام الرام أن الصحة الرامة  ة: ال ؟ حة أن تكون محددّ مدص القاهون نأن تكون ض؟نو  

 أن اآلداب الرامة 

 

  قومة مالس ك تصي إلى ثالث تدوام ةي حق  ي مك  قوم ما "تحقي؟ ال يش نالمس مك  ؟ام ه أن تمر ه أن مردو اته أن  قوم مما مك  رهه أن  5

ال يش  ضرف ةي ال يش ونع الدظام الرسك؟ي نالحا ة لل؟ؤتاذ أن االح ؟ام الواجأ لهع أن اه قاد أ ماذ القيادّ الرامة أن المسانليك  ك أ ماذ  

 مصووّ تمس  ؟ام ه. 

 

 تضمك الدنلة الحق ةي اإل الم نالحق ةي الدفاذ إلى المرلومة  دص  لى اهه :31 الفصي .6
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8de faire juger des civils  ésur le site Blogs.parisnanterre.fr qui souligne que la possibilit RapportsArticle de Thomas  

par des militaires reste l’exception, c’est pourquoi il est nécessaire d’offrir des garanties générales en matière de procès 

équitable et de procédures. 
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