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ِ           ملحوظة ملستع ملي اجملموعة            
             حقوق اإلنسان                                              صر من منشور يضم أربعة أجزاء، وعنوانه                             هـذه اجملموعة هي عن     
         والعناصر   .                                                                جمموعة مواد تدريبية بشأن حقوق اإلنسان ألجل مسؤويل السجون         �         والسجون

          َّ                                   ً                                             األربعـة مصمَّمة حبيث يستكمل أحدها اآلخر ولتقدم معاً كل العناصر الالزمة إلجراء برامج              
     ً                                وفقاً للنهج التدرييب الذي وضعته                                                        التدريـب بشأن حقوق اإلنسان ألجل مسؤويل السجون،       

   .                               مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
                                 يقدم معلومات متعمقة عن مصادر       )                         العنصر األول من اجملموعة      (               دلـيل التدريب   و 

                                                                                      ونظـم ومعـايري حقـوق اإلنسان املتصلة بعمل مسؤويل السجون، باإلضافة إىل التوصيات              
   .                               ودراسات احلالة والقوائم املرجعية                                     العملية، واملوضوعات املعروضة للمناقشة، 

                        حتتوي مقتطفات من صكوك      )                                           العنصر الثاين من جمموعة املواد التدريبية      (         واجملموعة   
   .                                                        ً         دولية خمتارة حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بإقامة العدل، ونصوصاً كاملة هلا

                             يقدم تعليمات ومعلومات مفيدة    )                           العنصر الثالث من اجملموعة    (          ِّ        ومرشـد املـدرِّب      
ـ       ِّ                                                                                   لمدرِّبني السـتعماهلا باالقـتران مـع دلـيل التدريـب يف إجـراء الدورات التدريبية                  ل

  .            ملسؤويل السجون
  )                           العنصر الرابع من اجملموعة    (                                        املتعلق باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان                   وكتاب اجليب    

                          ً                                                              الغرض منه هو أن يكون مرجعاً يف متناول مسؤويل السجون ويسهل محله، حيتوي على مئات               
                                                                          عـايري املرتبة يف شكل نقاط حسب واجبات مسؤويل السجون ووظائفهم، وحسب                    مـن امل  

  .                                املواضيع، مع إحاالت إىل حواشي مفصلة
                                           ِّ                               وللحصـول على نسخ من دليل التدريب، ومرشد املدرِّب وكتاب اجليب، وهذه             

   :                                  اجملموعة، ميكن االتصال بالعنوان التايل
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 حنن شعوب األمم املتحدة
...    

                                                                        أن نؤكـد مـن جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد             
                                                             وقدره ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية،

 

                                               كن يف ظلها حتقيق العدالة واحترام االلتزامات              ِّ                     وأن نبـيِّن األحوال اليت مي      
                                                  الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل،

 

                             ً                                             وأن ندفـع بالرقي االجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى احلياة يف جو من              
  .          احلرية أفسح

 

...    

 

                                                                             حتقـيق الـتعاون الـدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية                 ... 
                                                                              جتماعـية والثقافـية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات              واال

                  ً                       ً                                         األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة             
  .                                   أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

 

 ميثاق األمم املتحدة
 الديباجة واملادة األوىل
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  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-١

                                        ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة          ١٩٤٨         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١٠   يف   
                   ، وأصبح اإلعالن فيما  ) ٣- د (        ألف      ٢١٧                                                وأصـدرت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بقرارها        

                                     واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل             ً                                              بعـد أساسـاً للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          
                                                                                     اخلـاص بـاحلقوق املدنـية والسياسية والربوتوكول االختياري األول، وهي الصكوك اليت             

                                                   ويشكل اإلعالن العاملي مع العهدين الدوليني الشرعة         .     ١٩٦٦                                 اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام      
  .   سان                                                    الدولية حلقوق اإلنسان، وهي أساس القانون الدويل حلقوق اإلن

 الديباجة
                                                                       اإلقـرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن              كـان  ّ     ملّـا    

                                          يشكل أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،                 غري قابلة للتصرف،              حقوق متساوية و

                                                                   جتاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعمال أثارت بربريتها              كـان    ّ   وملّـا  
                                                                         كـان البشر قد نادوا ببزوغ عامل يتمتعون فيه حبرية القول والعقيدة                                 الضـمري اإلنسـاين، و    

                                                    وبالتحرر من اخلوف والفاقة، كأمسى ما ترنو إليه نفوسهم،

                                                                          من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان حبماية النظام القانوين إذا أريد                    كـان    ّ   وملّـا  
         الضطهاد،                        التمرد على الطغيان وا      جوء إىل                               للبشر أال يضطروا آخر األمر إىل الل

                                                من اجلوهري العمل على تنمية عالقات ودية بني األمم،   كان  ّ  وملّا  

                                                                        شعوب األمم املتحدة قد أعادت يف امليثاق تأكيد إمياهنا حبقوق اإلنسان             ت   كان  ّ   وملّا   
                                                                                       األساسـية، وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء يف احلقوق، وحزمت أمرها            

                                            ي وبتحسني مستويات احلياة يف جو من احلرية أفسح،                           على النهوض بالتقدم االجتماع

       على   ،                                                                الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة          ت      كان   ّ   وملّـا  
                                                                  ضمان تعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 

                   مرا بالغ الضرورة                                                            التقاء اجلميع على فهم مشترك هلذه احلقوق واحلريات أ               كان   ّ وملّا 
                          لتمام الوفاء هبذا التعهد، 
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  ،                 فإن اجلمعية العامة

                                                                هذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه املثل األعلى املشترك                          تنشـر على املأل    
                                                                                                الـذي ينـبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم، كيما يسعى مجيع أفراد اجملتمع وهيئاته،                

                                                          لى الدوام، ومن خالل التعليم والتربية، إىل توطيد احترام                                       واضعني هذا اإلعالن نصب أعينهم ع     
                                                                                             هـذه احلقـوق واحلـريات، وكيما يكفلوا، بالتدابري املطردة والدولية، االعتراف العاملي هبا              
                                                                                             ومـراعاهتا الفعلية، فيما بني شعوب الدول األعضاء ذاهتا وفيما بني شعوب األقاليم املوضوعة              

   .                     حتت واليتها على السواء
 ١ املادة

                      وهم قد وهبوا العقل      .                                                           يولـد مجـيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق          
   .                                                 والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

 ٢املادة 

                                                                              لكـل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا              
                                         أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين،                                                    متيـيز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر،      

                                                               ، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو            ي    سياس  ال    غري     و أ       سياسي    ال           أو الرأي   
   .           أي وضع آخر

وفضال عن ذلك ال جيوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل         
  م موضوعا حتت الوصاية أ  م سواء أكان مستقال أ للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، 

 .غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته      

 ٣املادة 

  .                                           لكل فرد حق يف احلياة واحلرية وىف األمان على شخصه 
 ٤املادة 

   .                                                                   ال جيوز استرقاق أحد أو استعباده، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها 
 ٥املادة 

                                                                                      ال جيـوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو               
   .               احلاطة بالكرامة
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 ٦املادة 

   .                            عترف لـه بالشخصية القانونية                               ُ لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن ُي 
 ٧املادة 

                                                                                    الـناس مجيعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية القانون دومنا            
                                                                                            ييز،، كما يتساوون يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي حتريض                 مت

   .                    على مثل هذا التمييز

 ٨املادة 

                                                                                 لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال              
   .                                                      تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون

 ٩ املادة

   .                                            ً ال جيوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً 

 ١٠املادة 

                                                                              لكـل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة         
                                                                                               مسـتقلة وحمـايدة، نظـرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أية هتمة جزائية               

   .          توجه إليه

 ١١املادة 

                                                            هم جبرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانونا يف                        كـل شخص مت    ل - ١ 
   .                                                                     حماكمة علنية تكون قد وفرت لـه فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

                                                                    ال يدان أي شخص جبرمية بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل مل يكن                - ٢ 
                         ليه أية عقوبة أشد من                                                                            يف حينه يشكل جرما مبقتضى القانون الوطين أو الدويل، كما ال توقع ع            

   .                                                      تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه الفعل اجلرمي

 ١٢املادة 

                                                                             ال جيـوز تعـريض أحـد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو               
                                    ولكل شخص حق يف أن حيميه القانون         .                                               مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه ومسعته       

   .            تلك احلمالت                    من مثل ذلك التدخل أو
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 ١٣املادة 

                                                                        لكـل فـرد حـق يف حـرية التـنقل وىف اختـيار حمل إقامته داخل               - ١ 
  .           حدود الدولة

   .                                                             لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، وىف العودة إىل بلده - ٢ 
 ١٤املادة 

                                                                      لكـل فـرد حـق الـتماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به خالصا               - ١ 
   .           من االضطهاد

                                                                     ميكـن الـتذرع هبذا احلق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن            ال - ٢ 
   .                                                            جرمية غري سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها

 ١٥املادة 

   .                           لكل فرد حق التمتع جبنسية ما - ١ 

                                                ، حـرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه يف                      ً       ال جيـوز، تعسـفاً     - ٢ 
   .            تغيري جنسيته

 ١٦املادة 

                                                                       للرجل واملرأة، مىت أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون            - ١ 
                                           ومها متساويان يف احلقوق لدى التزوج وخالل         .                                              أي قـيد بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين        

   .                       قيام الزواج ولدى احنالله

                                                                     ال يعقـد الـزواج إال برضـا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال            - ٢ 
   .          إكراه فيه

                                                                     رة هي اخللية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا حق التمتع حبماية              األس - ٣ 
   .              اجملتمع والدولة

 ١٧املادة 

   .                                     ق يف التملك، مبفرده أو باالشتراك مع غريه  احل        لكل فرد  - ١ 

  .                            ً ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً - ٢ 
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 ١٨املادة 

            ق حريته يف                                                                    لكـل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احل            
                                                                                                    تغـيري ديـنه أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة                

  .                                                والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حده
 ١٩املادة 

                                                                                 لكـل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق               
                                                                     الـتماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة                                     اآلراء دون مضـايقة، وىف      

   .                    ودومنا اعتبار للحدود
 ٢٠املادة 

ــخص  - ١  ــل ش ــق            لك ــتماعات      احل ــتراك يف االج ــرية االش                                     يف ح
   .                 واجلمعيات السلمية

   .                                       ال جيوز إرغام أحد على االنتماء إىل مجعية ما - ٢ 

 ٢١املادة 

  و  أ                                        الشئون العامة لبلده، إما مباشرة                                      لكل شخص حق املشاركة يف إدارة      - ١ 
   .    رية حب                   بواسطة ممثلني خيتارون 

                     على قدم املساواة                                                     لكـل شـخص حـق تقلد الوظائف العامة يف بلده           - ٢ 
  .         مع اآلخرين

                                                سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من             أساس                  إرادة الشعب هي     - ٣ 
                       قدم املساواة بني الناخبني                         باالقتراع العام وعلى                               ً               خـالل انـتخابات نـزيهة جتـرى دوريـاً         

   .                                                         وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
 ٢٢املادة 

                                                                          لكل شخص، بوصفه عضوا يف اجملتمع، حق يف الضمان االجتماعي، ومن حقه أن              
                                                                                            توفـر لــه، مـن خـالل اجملهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتفق مع هيكل كل دولة                  

    نمو                                                                   االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية اليت ال غىن عنها لكرامته ول                                ومواردهـا، احلقـوق     
  .   رية حب       شخصيته 
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 ٢٣املادة 

                                               العمل، وىف حرية اختيار عمله، وىف شروط عمل           يف     ق    احل          لكل شخص    - ١ 
   .                        ة، وىف احلماية من البطالة    واتي        عادلة وم

   .     ساوي                                                       جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساو على العمل املت - ٢ 

                                               ق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل لـه وألسرته          احل                    لكـل فـرد يعمل       - ٣ 
   .                                                  ستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعية                              ُ عيشة الئقة بالكرامة البشرية، وُت

                                          إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من   يف   ق   احل             لكـل شـخص     - ٤ 
   .               أجل محاية مصاحله

 ٢٤املادة 

                          يف حتديد معقول لساعات               مبا يف ذلك                                 ق يف الراحة وأوقات الفراغ،        احل          لكل شخص    
  .                     إجازات دورية مأجورة يف       العمل و

 ٢٥املادة 

                                                 ق يف مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة          احل            لكـل شخص     - ١ 
                                                                                     لــه وألسرته، وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات         

                                                                                    ضرورية، ولـه احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز                            االجتماعية ال 
                                                                                             أو الـترمل أو الشـيخوخة أو غـري ذلـك مـن الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقده                  

   .           أسباب عيشه

              وجلميع األطفال    .                            ق يف رعاية ومساعدة خاصتني      احل                    لألمومـة والطفولة     - ٢ 
   .                 خارج هذا اإلطار م                            سواء ولدوا يف إطار الزواج أ ،        الجتماعية                    التمتع بذات احلماية ا  يف   ق   احل

 ٢٦املادة 

                ، على األقل يف                            ً     وجيب أن يوفر التعليم جماناً      .              ق يف التعليم    احل          لكل شخص    - ١ 
                            ويكون التعليم الفين واملهين      .                               ً    ويكون التعليم االبتدائي إلزامياً     .                               مرحلتـيه االبتدائية واألساسية   

   .                    للجميع تبعا لكفاءهتم                على قدم املساواة                يم العايل متاحا            ويكون التعل  .             متاحا للعموم

                                                                      جيـب أن يسـتهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز            - ٢ 
                                               كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة         .                                         احـترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
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                                 يد األنشطة اليت تضطلع هبا األمم                                                                    بـني مجيع األمم ومجيع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤ          
   .                 املتحدة حلفظ السالم

                                                                        لآلبـاء، عـلى سـبيل األولويـة، حـق اختـيار نوع التعليم الذي               - ٣ 
  .           يعطى ألوالدهم

 ٢٧ املادة

                                                               شخص حق املشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية، وىف االستمتاع          لكل - ١ 
  .          يت تنجم عنه                                              بالفنون، واإلسهام يف التقدم العلمي وىف الفوائد ال

                                                             ق يف محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج            احل          لكل شخص    - ٢ 
  .                         علمي أو أديب أو فين من صنعه

 ٢٨املادة 

                                                                                لكـل فـرد حـق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظله احلقوق                 
   .                                           واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا تاما

 ٢٩املادة 

                                                                عـلى كـل فرد واجبات إزاء اجلماعة، اليت فيها وحدها ميكن أن تنمو      - ١ 
   .                        شخصيته النمو احلر الكامل

                                                                       ال خيضـع أي فرد، يف ممارسة حقوقه وحرياته، إال للقيود اليت يقررها              - ٢ 
                                               ، ضمان االعتراف الواجب حبقوق وحريات اآلخرين                                 ً            القـانون مسـتهدفا مـنها، حصـراً       

                                                        مـن مقتضـيات الفضـيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف                                          واحـترامها، والوفـاء بالعـادل       
  .            جمتمع دميقراطي

                                                              جيـوز يف أي حـال أن متارس هذه احلقوق على حنو يناقض مقاصد          ال - ٣ 
  .                    األمم املتحدة ومبادئها

 ٣٠املادة 

                                                                                  لـيس يف هذا اإلعالن أي نص جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على ختويل أية                 
                                                                     د أي حق يف القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إىل هدم أي من                                           دولـة أو مجاعة أو أي فر      

  .                              احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه
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 ]*مقتطف [باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هد الدويل اخلاص الع-٢

 الديباجة
  ،                           إن الدول األطراف يف هذا العهد

                            ن كرامة أصيلة فيهم، ومن                                                      أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية م                 إذ تـرى   
                                                                                              حقـوق متسـاوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس احلرية               

                        والعدل والسالم يف العامل، 

                                                   بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،        وإذ تقر 

              ـــــــــــــ
         كانون    ١٦      ملؤرخ   ا  )   ٢١- د (        ألف       ٢٢٠٠                                    اعـتمد بقـرار اجلمعـية العامة          * 

                         ويبلغ عد الدول األطراف      .     ١٩٧٦       يناير   /               كانون الثاين   ٣                      وبدأ نفاذ العهد يف       .     ١٩٦٦       ديسمرب   /    األول
                                                                          االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا،          :            دولة هي     ١٤٧         ً     فـيه حالياً    

                                  ألبانيا، أملانيا، أنغوال، أوروغواي،                                                                        إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، أفغانستان، إكوادور،           
                                       ، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي،  )         اإلسالمية-        مجهورية   (                                         أوزبكسـتان، أوغندا، أوكرانيا، إيران      

                                                                                                     الـربازيل، بـربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي،             
                                                              ريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد،                                               البوسـنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، ب     

                                                                                                     توغو، تونس، جامايكا، اجلزائر، جزر سليمان، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسطى،            
                               ليشيت الدميقراطية، اجلمهورية    �                                                                   اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة ترتانيا املتحدة، مجهورية تيمور           

                                                                             جلمهوريـة العربـية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،                     الدومينيكـية، ا  
                                                                                                مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا،          

     سانت                                                                                                 جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، الرأس األخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو،            
                                                                                                   فنسنت وجزر غرينادين، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام،           
                                                                                             السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، صربيا واجلبل األسود، الصومال، الصني، طاجيكستان،           

          بيساو،  �               وائية، غينيا                                                                                        العـراق، غـابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا االست           
                                                                                                  فرنسـا، الفلبني، فنـزويال، فنلندا، فييت نام، قربص، قريغيزستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا،            
                                                                                                 كـندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ،            

                               املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة                                                                    ليتوانـيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، مدغشقر، مصر،         
                                                                                                         املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا،           
                                                                                                         نيـبال، النـيجر، نـيجرييا، نـيكاراغوا، نيوزيلـندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان،              

  .              اليمن، اليونان
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                                                        وحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي                           أن السـبيل ال               وإذ تـدرك   
                                                                                           حلقـوق اإلنسـان، يف أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل هتيئة               
                                                                                           الظـروف الضرورية لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            

                              وكذلك حبقوقه املدنية والسياسية،

                                                                    ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز                          ضع يف اعتبارها        وإذ ت  
                                              االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته،

                                                                           أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء                       وإذ تـدرك   
                        ة احلقوق املعترف هبا يف                                                                         اجلماعـة الـيت ينـتمي إلـيها، مسؤولية السعي إىل تعزيز ومراعا            

           هذا العهد،

   :                  على املواد التالية         قد اتفقت  

 اجلزء األول
 ١املادة 

                                       تقرير مصريها بنفسها، وهى مبقتضى هذا        يف     ق    احل                  جلمـيع الشـعوب      - ١ 
                                                                                         احلـق حـرة يف تقريـر مركـزها السياسـي وحـرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي                 

  .      الثقايف و          واالجتماعي 

              تصرف بثرواهتا       أن ت                           وراء أهدافها اخلاصة،           ً    ، سـعياً                  جلمـيع الشـعوب    - ٢ 
                                                                   دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي               حبرية                        ومواردهـا الطبيعية    

                                وال جيوز يف أية حال حرمان أي         .                                                                الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل        
  .                       شعب من أسباب عيشه اخلاصة

                                                                         الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها                على - ٣ 
ـ                أن تعمل على  ،                                                                     ولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية   ؤ    مس

   .                                                                  حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 اجلزء الثاين
 ٢املادة 

                                                                       تـتعهد كـل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق               - ١ 
                                                                                          املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح            
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                                                                                               به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا               
  .                                                     مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية                         يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك

                                                                    تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق             - ٢ 
                                                                                                   املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة،                 

                                           صل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو                     سياسي، أو األ    ال               سياسي أو غري      ال                       أو الدين، أو الرأي     
  .                          النسب، أو غري ذلك من األسباب

                                                                            للـبلدان النامـية أن تقـرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان              - ٣ 
                                                                                        والقتصـادها القومـي، إىل أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد              

  .           لغري املواطنني

 ٣املادة 

                                                           ألطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث يف حق                             تـتعهد الـدول ا     
  .                                                                         التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد

 ٤املادة 

                         خضع التمتع باحلقوق اليت                                                     ُ           تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تُ           
                                                           ملقررة يف القانون، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه                                                 تضمنها طبقا هلذا العهد إال للحدود ا      

  .                                                                    احلقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

 ٥املادة 

                                                                          ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على أي               - ١ 
                                قيام بأي فعل يهدف إىل إهدار                              مباشرة أي نشاط أو ال       يف                                   حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص        

                                                                                              أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إيل فرض قيود عليها أوسع من تلك                  
  .                املنصوص عليها فيه

                                                                      ال يقـبل فـرض أي قـيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان                 - ٢ 
                         ت أو أنظمة أو أعراف،                           لقوانني أو اتفاقيا                                               ً           األساسـية املعترف هبا أو النافذة يف أي بلد تطبيقاً         

   .  ى                                                         بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعترافه هبا أضيق مد
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 اجلزء الثالث
 ٦املادة 

                                                                تعـترف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما       - ١ 
                                                                                             لكل شخص من حق يف أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم                 

  .                             ختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق  با

                                                                 جيـب أن تشـمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا          - ٢ 
                                                                                                العهـد لـتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني،              

        جتماعية                                                                                  واألخـذ يف هـذا اجملـال بسياسـات وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية وا               
                                                                                          وثقافـية مطـردة وعمالـة كاملـة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات السياسية                

  .                  واالقتصادية األساسية

 ٧املادة 

                           كل شخص يف التمتع بشروط عمل      حبق                                           تعـترف الـدول األطراف يف هذا العهد          
   :                 تكفل على اخلصوص     واتية        عادلة وم

  :                                مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن  ) أ ( 

                                                            ، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز،               ً   منصفاً  ً اً    جـر  أ ̀  ١̀  
                                                                    عـلى أن يضمن للمرأة خصوصا متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من             
                                                                        تلـك الـيت يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى             

    ؛           تساوى العمل

    ؛                                        عيشا كرميا هلم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد ̀  ٢̀ 

  ؛                        عمل تكفل السالمة والصحة    ظروف  ) ب ( 

                                                                      تساوى اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة،             ) ج ( 
  ؛                                         دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة

                                                                    االسـتراحة وأوقـات الفـراغ، والـتحديد املعقول لساعات العمل،             ) د ( 
  .               ام العطل الرمسية                                               جازات الدورية املدفوعة األجر، وكذلك املكافأة عن أي إل  وا

  ٨املادة 

   :                                             تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي - ١ 
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                                                                  حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وىف االنضمام             ) أ ( 
                                                                                                إىل الـنقابة الـيت خيـتارها، دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد تعزيز مصاحله                 

                                                         وال جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت             .      ايتها                         االقتصادية واالجتماعية ومح  
                                                                                            يـنص علـيها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو               

  ؛                                         النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم

       ، وحق                    كونفيدرالية وطنية                                               حـق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات           ) ب ( 
  ؛                                                        هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها

                                                                       حـق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية، دومنا قيود غري تلك اليت ينص               ) ج ( 
                                                                                             علـيها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام              

  ؛                                  العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم

  .                                              حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانني البلد املعىن  ) د ( 

                                                                       ال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة            - ٢ 
  .                                                            أو موظفي اإلدارات احلكومية لقيود قانونية على ممارستهم هلذه احلقوق

                                                                        لـيس يف هـذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة              - ٣ 
                                                                  بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري              ١٩٤٨        عام                        العمل الدولية املعقودة  

                                                                                               تشريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا، أن ختل بالضمانات املنصوص عليها يف               
  .            تلك االتفاقية

 ٩املادة 

                 االجتماعي، مبا يف                                                              تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان             
  .                       ذلك التأمينات االجتماعية

 ١٠املادة 

  :                                   تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا يلي 

                                                                    وجـوب منح األسرة، اليت تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية           - ١ 
                                                                                       يف اجملـتمع، أكـرب قدر ممكن من احلماية واملساعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال               

                                     وجيب أن ينعقد الزواج برضا الطرفني        .   هلم و                              تعهد وتربية األوالد الذين تع                      هنوضـها مبسؤولية    
  .                             املزمع زواجهما رضا ال إكراه فيه
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                                                                  وجـوب توفـري محاية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع             - ٢ 
   ة   جاز إ                جازة مأجورة أو   إ                                                            وينـبغي مـنح األمهات العامالت، أثناء الفترة املذكورة،            .        وبعـده 

  .                       اقات ضمان اجتماعي كافية             مصحوبة باستحق

                                                                وجـوب اختـاذ تدابـري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال             - ٣ 
                          ومن الواجب محاية األطفال      .                                                             واملـراهقني، دون أي متييز بسبب النسب أو غريه من الظروف          

                                  كما جيب جعل القانون يعاقب على        .                                               واملـراهقني مـن االستغالل االقتصادي واالجتماعي      
                                                                       عمـل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو هتديد حياهتم                               اسـتخدامهم يف أي   

                                                    وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن حيظر           .                                       باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي     
  .                                                              القانون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه

 ١١املادة 

                            ق كل شخص يف مستوى معيشي                                          تقر الدول األطراف يف هذا العهد حب       - ١ 
                                                                                         كـاف لــه وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني                

                                                                وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق،           .                            متواصـل لظـروفه املعيشية    
  .         رتضاء احلر                                                             معترفة يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على اال

                                                                        واعـترافا مبـا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم               - ٢ 
                                                                                             الـدول األطراف يف هذا العهد، مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري              

  :                                            املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا يلي

                          ائية، عن طريق االستفادة                                                حتسـني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذ         ) أ ( 
                                                                                               الكلية من املعارف التقنية والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم             

    ؛                                                                       توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا

       ياجات،                                                                  تـأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء االحت         ) ب ( 
  .                                                                              يضع يف اعتباره املشاكل اليت تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء

 ١٢املادة 

                                                                       تقـر الـدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى               - ١ 
  .                                        مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

                          اف يف هذا العهد اختاذها                                                   تشـمل الـتدابري اليت يتعني على الدول األطر         - ٢ 
  :                                                        لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق، تلك التدابري الالزمة من أجل
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                                           املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو         تى                         العمل علي خفض معدل مو      ) أ ( 
  ؛              الطفل منوا صحيا

  ؛                                     حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية  ) ب ( 

                               توطنة واملهنية واألمراض األخرى                                            الوقايـة مـن األمـراض الوبائية وامل         ) ج ( 
  ؛                وعالجها ومكافحتها

                                                                         هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف              ) د ( 
  .         حالة املرض

 ١٣املادة 

    وهى   .                                                                     تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف التربية والتعليم            - ١ 
                                        اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس                                                        مـتفقة عـلى وجـوب توجيه التربية والتعليم إىل         

                      وهى متفقة كذلك على      .                                                               بكرامـتها وإىل توطيد احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
                                                                                       وجـوب استهداف التربية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع يف جمتمع حر،               

                  أو اإلثنية أو         عرقية          الفئات ال                                                                   وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف          
  .                                                               الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم

                                                                        وتقـر الـدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا             - ٢ 
  :         احلق يتطلب

  ؛                                                جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جمانا للجميع  ) أ ( 

                                                          انوي مبختلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين                            تعميم التعليم الث    ) ب ( 
  ؛                                                                                   واملهين، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدرجييا مبجانية التعليم

                                                                              جعل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم املساواة، تبعا للكفاءة، بكافة             ) ج ( 
  ؛                    درجييا مبجانية التعليم                 وال سيما باألخذ ت ،               الوسائل املناسبة

                                                                        تشـجيع التربـية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل               ) د ( 
  ؛                                                     األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل يستكملوا الدراسة االبتدائية

                               على مجيع املستويات، وإنشاء        ارس د      من امل                                العمل بنشاط على إمناء شبكة          ) ه ( 
  .                              ألوضاع املادية للعاملني يف التدريس                                  نظام منح واف بالغرض، ومواصلة حتسني ا
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                  باء، أو األوصياء     اآل                                                      تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام حرية           - ٣ 
                                                                                      عـند وجودهـم، يف اختيار مدارس ألوالدهم غري املدارس احلكومية، شريطة تقيد املدارس              

                  تربية أولئك األوالد                                                                                  املخـتارة مبعـايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامني             
  .                                دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة

                                                               لـيس يف أي من أحكام هذه املادة ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه    - ٤ 
                                                                                               حبـرية األفـراد واهليـئات يف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما باملبادئ               

                                       وع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات                                  من هذه املادة ورهنا خبض      ١                          املنصوص عليها يف الفقرة     
   .                                 ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا

 ١٤املادة 

      قد   ،            طرفا فيه   ت   صبح         ، يوم أ                                                       تـتعهد كـل دولة طرف يف هذا العهد، مل تكن بعد            
                                                                               إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخرى حتت                 ضمان              متكنـت مـن     

                                                                ضـون سـنتني، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي                                      واليـتها، بالقـيام، يف غ     
  .                                                                               والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجمانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنني حيدد يف اخلطة

 ١٥املادة 

  :                                             تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد - ١ 

  ؛                         أن يشارك يف احلياة الثقافية  ) أ ( 

  ؛                            ائد التقدم العلمي وبتطبيقاته            أن يتمتع بفو  ) ب ( 

                                                                             أن يفـيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو                ) ج ( 
  .                 فين أو أديب من صنعه

                                         الدول األطراف يف هذا العهد بغية ضمان                                   شمل التدابري اليت ستتخذها      ت - ٢ 
  .           وإشاعتهما          ولتنميتهما    افة                  صيانة العلم والثق          الضرورية ل                                املمارسة الكاملة هلذا احلق التدابري 

                                                                   تـتعهد الـدول األطراف يف هذا العهد باحترام احلرية اليت ال غىن عنها        - ٣ 
  .                            للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي

                                                                         تقـر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد اليت جتىن من تشجيع وإمناء              - ٤ 
   .                                               االتصال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم والثقافة

. . . 
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 *]مقتطف[ هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الع-٣

 الديباجة
   ،                            إن الدول األطراف يف هذا العهد

                                                   بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،        وإذ تقر 

                                                                             أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن                      إذ تـرى   
                                                         ، يشكل، وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة،                  ة للتصرف          وغري قابل                  حقـوق متساوية    

                                  أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

                                                        

         كانون    ١٦       املؤرخ    )   ٢١- د (        ألف       ٢٢٠٠                                    اعـتمد بقـرار اجلمعـية العامة          * 
                               ويبلغ عدد الدول األطراف فيه       .     ١٩٧٦      مارس   /       آذار   ٢٣                      وبدأ نفاذ العهد يف       .     ١٩٦٦       ديسمرب   /    األول

                                                                          االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا،          :               دولـة، هي      ١٤٩     ً    حالـياً   
                                                                                                    انيا، أسـتراليا، أسـتونيا، إسـرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أنغوال، أوروغواي،               إسـب 

                                       آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي،  ، )       اإلسالمية  �       مجهورية  (                                      أوزبكسـتان، أوغندا، أوكرانيا، إيران   
   و،  س                  وانا، بوركينا فا                                                                                  الـربازيل، بـربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتس          

                                                                                             بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، 
                         مجهورية أفريقيا الوسطى،      ،                                                                            تشـاد، توغـو، تونـس، جامايكـا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية           

                                              ية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية،                                                           اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهور      
                مجهورية مقدونيا                                مجهورية الكونغو الدميقراطية،                                                         مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،       

                   الدامنرك، دومينيكا،                                                                               اليوغوسـالفية السـابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت،         
                                                         ، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين،                                    الـرأس األخضـر، رواندا، رومانيا     

                                                                                                 سـري النكـا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا،            
                                                  الصومال، طاجيكستان، العراق، غابون، غامبيا،                             صربيا واجلبل األسود،                            سـرياليون، سيشيل، شيلي،   

                                                                               يانا، غينيا، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبني، فرتويال، فنلندا، فييت نام،                                         غانـا، غرينادا، غواتيماال، غ    
                                                                                       قـربص، قريغيزسـتان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو،    
                                                                                                     كولومبـيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل،            

                                                                                        ر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،                  مدغشـق 
                                                                                                 منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، 

               كية، اليابان،                                هولندا، الواليات املتحدة األمري                                                           نيوزيلـندا، هـاييت، اهلـند، هـندوراس، هـنغاريا،         
  .              اليمن، اليونان
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                                                                           أن السـبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي                       وإذ تـدرك   
        رين من                                                                                       حلقوق اإلنسان، يف أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية ومتحر           

                                                                                            اخلـوف والفاقـة، هـو سـبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه املدنية                 
                                                       والسياسية، وكذلك حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

                                                                 ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز                               ذ تضع يف اعتبارها       وإ 
                  اإلنسان وحرياته،                             االحترام واملراعاة العامليني حلقوق

                                                                           أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء                       وإذ تـدرك   
                                                      ولية السعي إىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعترف هبا يف         ؤ                                      اجلماعـة الـيت ينـتمي إلـيها، مس        

            هذا العهد، 

   :                    على املواد التالية        قد اتفقت 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                          وهى مبقتضى هذا احلق حرة       .                     تقرير مصريها بنفسها                    جلميع الشعوب حق     - ١ 
  .                                                                           يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف

              تصرف بثرواهتا       أن ت                        وراء أهدافها اخلاصة،                         ً         جلمـيع الشـعوب، سـعياً      - ٢ 
                      ات التعاون االقتصادي                                                دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضي            حبرية                        ومواردهـا الطبيعية    

                                وال جيوز يف أية حال حرمان أي         .                                                                الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل        
  .                       شعب من أسباب عيشه اخلاصة

                                                                           على الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها              - ٣ 
                                               واألقاليم املشمولة بالوصاية، أن تعمل على                                                           مسـئولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت       

   .                                                                  حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 اجلزء الثاين
 ٢املادة 

                                                                        تـتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه،              - ١ 
                                           ليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز                                                         وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إق       

       سياسي،   ال             سياسي أو غري    ال                                                                          بسـبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي              
  .                                                                    أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب
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            تشريعية أو                                                                تـتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها ال            - ٢ 
                                                                                                 غري التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا                
                                                                                            إلجراءاهتا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا هلذا اإلعمال من تدابري تشريعية             

   .              أو غري تشريعية

   :                              تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد - ٣ 

                                                   فري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو                          بـأن تكفـل تو      ) أ ( 
                                                                                       حـرياته املعـترف هبـا يف هـذا العهـد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون                 

  ؛             بصفتهم الرمسية

    عي                                                      ّ               بـأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدّ               ) ب ( 
                          ة خمتصة أخرى ينص عليها                                                                           انـتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلط           

  ؛                         إمكانيات التظلم القضائي ي                             نظام الدولة القانوين، وبأن تنم

                                                                 بـأن تكفـل قـيام السـلطات املختصـة بإنفـاذ األحكام الصادرة          ) ج ( 
  .            ملصاحل املتظلمني

 ٣املادة 

                                                                                   تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع              
  .                                       دنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد             جبميع احلقوق امل

 ٤املادة 

                                                                        يف حـاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها            - ١ 
                                                                                            رمسـيا، جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع،                

                                              هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابري                                                             تدابـري ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى         
                                                                                             لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره           

  .                                                                   الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

  )  ٢    و  ١   ن   ا      الفقرت (   ٨    و  ٧    و  ٦                                            ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد          - ٢ 
  .  ١٨   و  ١٦   و  ١٥   و  ١١ و

    علم                                                        ُ               عـلى أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تُ              - ٣ 
                                                                                           الـدول األطراف األخرى فورا، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام اليت مل تتقيد              
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                    التقيد، أن تعلمها                فيه عدم     ي                              وعليها، يف التاريخ الذي تنه      .                                   هبا وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك     
  .                           بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

 ٥املادة 

                                                                    ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على حق         - ١ 
                                                            مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي              يف                               ألي دولة أو مجاعة أو شخص       

                                فرض قيود عليها أوسع من تلك                                                                    مـن احلقـوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إىل              
  .                املنصوص عليها فيه

                                                                  قـبل فـرض أي قـيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان                  ُ  ال يُ  - ٢ 
                                               لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف،                                  ً      أو النافذة يف أي بلد تطبيقاً         هبا                     األساسـية املعترف    

  .  دى              فه هبا يف أضيق م ا                                           بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعتر

 اجلزء الثالث
 ٦املادة 

       هذا   ي                     وعلى القانون أن حيم     .                                        احلـق يف احلـياة حق مالزم لكل إنسان         - ١ 
  .                               ً وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً  .    احلق

                      حكم هبذه العقوبة إال                         ُ     لغ عقوبة اإلعدام، أن يُ                           ُ       ال جيوز يف البلدان اليت مل تُ       - ٢ 
                                   ذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف                       للتشريع الناف                            ً         عـلى أشد اجلرائم خطورة وفقاً          ً   جـزاءً 

                    وال جيوز تطبيق هذه      .                                                                         ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها         
  .                                           العقوبة إال مبقتضى حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة

                                                                     حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية، يكون            - ٣ 
   ي                                                                                 اهة أنه ليس يف هذه املادة أي نص جييز ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تعف                              من املفهوم بد  

                                                                                                 نفسـها عـلى أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها مبقتضى أحكام اتفاقية منع جرمية                 
  .                             اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

                                                             ألي شـخص حكـم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال       - ٤ 
  .                                                                      وجيوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت .       العقوبة

                                                                       ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة            - ٥ 
  .                                           عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل
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         ء عقوبة                                                                    ليس يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع إلغا             - ٦ 
  .                                      اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد

 ٧املادة 

                                                                                      ال جيـوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو               
                                                                            وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون                .                احلاطة بالكرامة 

  .        رضاه احلر

 ٨املادة 

  .                                            قاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها          ال جيوز استر - ١ 

  .                        ال جيوز إخضاع أحد للعبودية - ٢ 

  ؛                                           ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي  ) أ (    - ٣ 

                                        على حنو جيعلها، يف البلدان اليت جتيز املعاقبة   )  أ ( ٣                         ال جيـوز تأويل الفقرة        ) ب ( 
                                                ة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة احملكوم هبا                                                    عـلى بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال الشاق       

  ؛                من قبل حمكمة خمتصة

  : "                       السخرة أو العمل اإللزامي "                              ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري   ) ج ( 

           واليت تفرض    )  ب (                                                    األعمـال واخلدمـات غري املقصودة بالفقرة الفرعية          ̀  ١̀ 
    صدر                                                                     عادة على الشخص املعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوين أو الذي             

  ؛                                          حبقه مثل هذا القرار مث أفرج عنه بصورة مشروطة

                                                                   أيـة خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان اليت تعترف حبق             ̀  ٢̀ 
                                                                   االسـتنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها          

  ؛                          القانون على املستنكفني ضمرييا

         دد حياة                                                              أيـة خدمـة تفـرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات اليت هت             ̀  ٣̀ 
  ؛                اجلماعة أو رفاهها

  .                             من االلتزامات املدنية العادية                            ً أية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً ̀  ٤̀ 
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 ٩املادة 

                    وال جيوز توقيف أحد      .                                  يف احلرية وىف األمان على شخصه         احلق          لكل فرد    - ١ 
                                                            ً           وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً            .                 ً       أو اعـتقاله تعسـفاً    

  .            اء املقرر فيه    لإلجر

                                                                    يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه            - ٢ 
  .                                        كما يتوجب إبالغه سريعا بأية هتمة توجه إليه

                                                                           يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إىل أحد القضاة أو أحد             - ٣ 
               اكم خالل مهلة                                                                            املوظفـني املخولـني قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حي            

                                                              وال جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو            .                            معقولـة أو أن يفرج عنه     
                                                                                            القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة             

  .   ضاء                                                                        يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت

                                                                لكـل شـخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل          - ٤ 
                                                                                               حمكمـة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان                

  .                االعتقال غري قانوين

                                                                لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف احلصول             - ٥ 
  .        النفاذ               ، وهذا احلق واجب         على تعويض

 ١٠املادة 

                                                                      عامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة           ي - ١ 
  .              يف الشخص اإلنساين

                                                           فصـل األشـخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف            ُ ُي  ) أ (  - ٢ 
  ؛                                                                 استثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوهنم أشخاصا غري مدانني

                         وحيالون بالسرعة املمكنة إىل   .                               املـتهمون األحداث عن البالغني           فصـل    ُ ُي  ) ب ( 
  .                      القضاء للفصل يف قضاياهم

                                                      نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها         ي              جيـب أن يراع    - ٣ 
                                  فصل املذنبون األحداث عن البالغني       ُ وُي  .                                              األساسـي إصـالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي      

  .             ركزهم القانوين                               ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم وم
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 ١١املادة 

  .                                                    ال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي 

 ١٢املادة 

                                                                            لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه              - ١ 
  .                        وحرية اختيار مكان إقامته

  .                                         لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده - ٢ 

                                                              د احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك اليت ينص عليها                       ال جيوز تقيي   - ٣ 
                                                                                                 القـانون وتكـون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب                
                                                                                        العامـة أو حقـوق اآلخـرين وحرياهتم وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف هبا يف               

  .         هذا العهد

  .                      ، من حق الدخول إىل بلده                      ً ال جيوز حرمان أحد، تعسفاً - ٤ 

 ١٣املادة 

                                                                                 ال جيـوز إبعـاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال            
                                                                                               تنفـيذا لقرار اختذ وفقا للقانون، وبعد متكينه، ما مل حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك،                

                        طة املختصة أو على من                                                                        مـن عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السل           
  .                                                              تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم

 ١٤املادة 

                                      ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية          .                                  الـناس مجيعا سواء أمام القضاء      - ١ 
                                                                                              هتمـة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر            

ـ              وجيوز منع    .                                                               ين مـن قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون                       منصـف وعل
                                                                                              الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام              
                                                                                         أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى، أو              

                                                                 تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف                                   يف أدىن احلـدود الـيت       
                                                                                               االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن                 
                                                                                     يصـدر بصـورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو             

  .                          تتعلق بالوصاية على أطفال                                   كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو
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                                                                         مـن حـق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه               - ٢ 
  .           اجلرم قانونا

                                                                            لكـل مـتهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة               - ٣ 
  :                                التامة، بالضمانات الدنيا التالية

                           مها، بطبيعة التهمة املوجهة                             وبالتفصيل، وىف لغة يفه                      ً    أن يتم إعالمه سريعاً     ) أ ( 
  ؛            إليه وأسباهبا

                                                                عطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال              ُ  أن يُ   ) ب ( 
  ؛                مبحام خيتاره بنفسه

  ؛ هـ                         أن حياكم دون تأخري ال مربر ل  ) ج ( 

                                                    وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من                        ً     أن حيـاكم حضورياً     ) د ( 
                                                                       وجود من يدافع عنه إذا مل يكن لـه من يدافع عنه، وأن تزوده                         خطر حبقه يف   ُ ُي               اختياره، وأن   
                             دافع عنه، دون حتميله أجرا      ي                                                  ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام                   ً  احملكمة حكماً 

  ؛                                                   على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

              ل على املوافقة                                                          أن يناقش شهود االهتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حيص             ) ه ( 
  ؛                                                           على استدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام

                                                        بترمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة                  ُ       أن يـزود جمانـاُ      ) و ( 
  ؛       يف احملكمة

  .                                         ه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب  َ كَر    ُ أال ُي  ) ز ( 

                               جراءات مناسبة لسنهم ومواتية                                        يف حالـة األحـداث، يراعى جعل اإل        - ٤ 
  .                              لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم

                                                                    لكـل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل حمكمة أعلى             - ٥ 
  .                                                        كيما تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليه

    بطل  أ                                                             حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، مث              - ٦ 
                                                                              أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف                           هـذا احلكـم   

                                                                                         حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب              
        عن عدم            املسؤولية                                                                                     نتـيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا،               

  .           لوقت املناسب                        إفشاء الواقعة اجملهولة يف ا
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                                                                     ال جيـوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن              - ٧ 
  .                                                     منها حبكم هنائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد     بريء            أدين هبا أو 

 ١٥املادة 

                                                                          ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت                - ١ 
                                   كما ال جيوز فرض أية عقوبة تكون         .                             ى القانون الوطين أو الدويل                             ارتكابه يشكل جرمية مبقتض   

                وإذا حدث، بعد     .                                                                           أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية            
                                                                                        ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من               

  .           هذا التخفيف

                                      خيل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي            شيء     ن                       ليس يف هذه املادة م     - ٢ 
                                                                                                 فعل أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة اليت تعترف                

  .            هبا مجاعة األمم

 ١٦املادة 

  .                           عترف لـه بالشخصية القانونية                               ُ لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن ُي 

 ١٧املادة 

                                    حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف                                     ال حيوز تعريض أي شخص، على        - ١ 
                                                                                          خصوصـياته أو شـؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه                

  .       أو مسعته

  .                                                       من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس - ٢ 

 ١٨املادة 

      حريته             ويشمل ذلك     .                                    ق يف حرية الفكر والوجدان والدين       احل            لكل إنسان    - ١ 
                                                                                                    يف أن يديـن بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو                   
                                                                                                    معـتقده بالتعـبد وإقامـة الشـعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو                

  .       على حدة

                                                                        ال جيـوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين                - ٢ 
  .                                       أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره    ما، 
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                                                                         ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت              - ٣ 
                                                                                                     يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو               

  .                                           اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية

                    اآلباء، أو األوصياء         حرية                                                  تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام          - ٤ 
  .       اخلاصة  هتم        لقناعا     ً  وفقاً       ً  وخلقياً                                     ً عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم دينياً

 ١٩املادة 

  .                          ق يف اعتناق آراء دون مضايقة  احل          لكل إنسان  - ١ 

          التماس                           ويشمل هذا احلق حريته يف      .                   ق يف حرية التعبري     احل              لكـل إنسان     - ٢ 
                                                                                         خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على          

  .                                                         شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها

                  من هذه املادة     ٢                                                    تسـتتبع ممارسـة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة           - ٣ 
ـ                                           وز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن       جي  ،         وعلى ذلك   .            وليات خاصة  ؤ               واجـبات ومس

   :                                      تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

  ؛                           الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم  ) أ ( 

  .                                                                 حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة  ) ب ( 

 ٢٠املادة 

  .                            حتظر بالقانون أية دعاية للحرب - ١ 

                                                          دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية                               حتظـر بالقـانون أية     - ٢ 
  .                                          تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

 ٢١املادة 

                                   وال جيوز أن يوضع من القيود على         .                                             يكـون احلـق يف التجمع السلمي معترفا به         
                                                                               ممارسـة هـذا احلـق إال تلـك اليت تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع      

ـ                                                                                                  راطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو                    دميق
  .                                        اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
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 ٢٢املادة 

                                                       ق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق             احل            لكـل فرد     - ١ 
  .                                               إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

                                                                        ال جيـوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص                - ٢ 
                                                                                           علـيها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة            
                                                                                                    العامـة أو الـنظام العـام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين                  

                                                                  هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود               وال حتـول    .          وحـرياهتم 
  .                         قانونية على ممارسة هذا احلق

                                                          ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة    - ٣ 
                                                   بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ     ١٩٤٨                             العمل الدولية املعقودة عام    

                     أن ختل بالضمانات     ،                                               من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا                           تدابـري تشـريعية     
  .                           املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

 ٢٣املادة 

                                                                     األسـرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا حق            - ١ 
  .                          التمتع حبماية اجملتمع والدولة

             معترف به يف                                                              يكـون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق            - ٢ 
  .                  التزوج وتأسيس أسرة

                                                                      ال يـنعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال              - ٣ 
  .         إكراه فيه

   ي                                                                      تـتخذ الـدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساو            - ٤ 
    حنالل           وىف حالة اال  .                                                                     حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله        
  .                                                           يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

 ٢٤املادة 

                                                                            يكون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة               - ١ 
                                                                                               أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى اجملتمع                

  .                                     تدابري احلماية اليت يقتضيها كونه قاصرا                  وعلى الدولة يف اختاذ
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  .                                              يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به - ٢ 

  .                         لكل طفل حق يف اكتساب جنسية - ٣ 

 ٢٥املادة 

         ، احلقوق   ٢             يف املادة     ة                                                          يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور          
   :                     دون قيود غري معقولة                                          التالية، اليت جيب أن تتاح لـه فرصة التمتع هبا

                                                                          أن يشـارك يف إدارة الشـؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني               ) أ ( 
  ؛   رية حب       ختارون  ُ ُي

                                                       نتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقتراع العام               ُ    نتخـب ويُ      َ  أن يَ   ) ب ( 
  ؛  بني                                                                           وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخ

                                                                     أن تـتاح لـه، على قدم املساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة        ) ج ( 
  .      يف بلده

 ٢٦املادة 

                                                                                      الـناس مجـيعا سـواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع                 
                                                                    ويف هـذا الصدد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على      .         حبمايـته 

ـ                                                                              ة فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو                  السـواء محاي
                                                                    سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو             ال               سياسي أو غري      ال         الـرأي   

  .                غري ذلك من األسباب

 ٢٧املادة 

    حرم  ُ ُي                                 ثنية أو دينية أو لغوية، أن        إ                                                  ال جيـوز، يف الـدول الـيت توجد فيها أقليات             
                                                                                            األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم             

   .                                                                   وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم
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 اجلزء الرابع
. . . 

 ٤٠املادة 

        بري اليت                                                                   تـتعهد الـدول األطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدا            - ١ 
                                                                                              اختذهتـا والـيت متـثل إعمـاال للحقوق املعترف هبا فيه، وعن التقدم احملرز يف التمتع هبذه                  

   :            احلقوق، وذلك

  ؛                                                      خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية  ) أ ( 

  .           إليها ذلك*                  مث كلما طلبت اللجنة  ) ب ( 

                        ملتحدة، الذي حييلها إىل                                                     تقـدم مجـيع التقارير إىل األمني العام لألمم ا          - ٢ 
                                                                             ويشار وجوبا يف التقارير املقدمة إىل ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر               .                    اللجنة للنظر فيها  

  .                       يف تنفيذ أحكام هذا العهد

                                                                         لألمـني العـام لألمـم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن حييل إىل               - ٣ 
                      التقارير قد تدخل يف                                   مـن أيـة أجزاء من تلك                                    ً            الوكـاالت املتخصصـة املعنـية نسـخاً       

  .              ميدان اختصاصها

  .                                                                         تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف هذا العهد           - ٤ 
  .   ها  سب                                                                                        وعلـيها أن تـوايف هـذه الدول مبا تضعه هي من تقارير، وبأية مالحظات عامة تستن                

         بنسخ من                                                                              وللجـنة أيضا أن توايف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتلك املالحظات مشفوعة            
  .                                               التقارير اليت تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد

                                                                          للـدول األطـراف يف هذا العهد أن تقدم إىل اللجنة تعليقات على أية               - ٥ 
  .              من هذه املادة ٤                                 مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 

. . .

                                                        

  .          من العهد  ٢٨                                             اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املنشأة مبوجب املادة   * 
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 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص -)أ(٣
   * ]     مقتطف [           والسياسية              باحلقوق املدنية     

                                 إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،
                                                                         من املناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                    إذ تـرى   

                                            ولتنفيذ أحكامه، متكني اللجنة املعنية حبقوق        ) ̀      العهد̀                               املشار إليه فيما يلي باسم       (             والسياسـية   
  ،  )̀       اللجنة̀                                املشار إليها فيما يلي باسم       (                  لرابع من العهد                                         اإلنسان، املنشأة مبوجب أحكام اجلزء ا     

                                                                                               مـن القـيام وفقا ألحكام هذا الربوتوكول، باستالم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الذين               
                                                       عون أهنم ضحايا أي انتهاك ألي حق من احلقوق املقررة يف العهد،  ّ يّد

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 

                                        عهد، تصبح طرفا يف هذا الربوتوكول، باختصاص                               تعـترف كـل دولة طرف يف ال       
                                                                                              اللجـنة يف اسـتالم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف                

   وال   .                                                                             عون أهنم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من احلقوق املقررة يف العهد                      ّ  والذين يدّ 
                              ف يف العهد ال تكون طرفا يف                                                                      جيـوز للجـنة اسـتالم أيـة رسـالة تـتعلق بأية دولة طر              

  .             هذا الربوتوكول

                                                        

         كانون    ١٦       املؤرخ    )   ٢١- د (        ألف       ٢٢٠٠                                    اعـتمد بقـرار اجلمعـية العامة          * 
          ويبلغ عدد   .     ١٩٧٦     مارس  /      آذار  ٢٣                                   وبـدأ نفاذ الربوتوكول االختياري يف      .     ١٩٦٦         ديسـمرب    /    األول

                                                        االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا،        :            دول، هي     ١٠٤          ً     فيه حالياً                 الدول األطراف 
                                                                                                        أسـتراليا، أسـتونيا، إكوادور، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا،            

            و، البوسنة   س  فا                                                                                            آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا           
                                                                                                   واهلرسـك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تركمانستان، تشاد، توغو، اجلزائر، اجلماهريية العربية            
                                                                                                    الليبـية، مجهوريـة أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا،            

                                  السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا،                                                                    مجهوريـة الكونغـو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية         
                                                                                                  جيـبويت، الدامنرك، الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين،              
                                                                                          سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سرياليون، سيشيل، شيلي،

                                                 ، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا االستوائية،                             الصومال، طاجيكستان، غامبيا                  صربيا واجلبل األسود،
                                                                                                 فرنسـا، الفلـبني، فرتويال، فنلندا، قربص، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار،             

                                             ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل،                                                          كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ،      
                                                               وليا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر،                                         مدغشـقر، املكسـيك، مـالوي، منغ      

  .                                              نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
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 ٢املادة 
                                        عون أن أي حق من حقوقهم املذكورة يف         !                    ، لألفراد الذين يد    ١                  بأحكام املادة        ً رهناً 

                                                                                                 العهـد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة، تقدمي رسالة               
  .                           كتابية إىل اللجنة لتنظر فيها

 ٣املادة 
ـ                                                          أية رسالة مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول تكون غفال من               قبول               اللجـنة       رفض   ت

                                                                      اللجنة منطوية على إساءة استعمال حلق تقدمي الرسائل أو منافية            ي                           التوقـيع أو تكون، يف رأ     
  .           ألحكام العهد

 ٤املادة 
                                                   ، حتيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها مبوجب هذا          ٣                       رهـنا بأحكام املادة      - ١ 

                                                                            الدولـة الطـرف يف هـذا الـربوتوكول واملتهمة بانتهاك أي حكم من                              الـربوتوكول إىل  
  .           أحكام العهد
                                                                       تقوم الدولة املذكورة، يف غضون ستة أشهر، مبوافاة اللجنة باإليضاحات           - ٢ 

                                                                                                     أو البيانات الكتابية الالزمة جلالء املسألة، مع اإلشارة عند االقتضاء إىل أية تدابري لرفع الظالمة               
  .             قد تكون اختذهتا

 ٥املادة 
                                                                       تـنظر اللجنة يف الرسائل اليت تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول يف ضوء             - ١ 

  .                           ومن قبل الدولة الطرف املعنية     املعين                                              مجيع املعلومات الكتابية املوفرة هلا من قبل الفرد 
  :                                                          ال جيوز للجنة أن تنظر يف أية رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من - ٢ 
                                                   ا حمل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات                             عدم كون املسألة ذاهت     ) أ ( 

  ؛                                التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
          وال تنطبق    .                                                              كون الفرد املعىن قد استنفذ مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة           ) ب ( 

  .                      تتجاوز احلدود املعقولة                                                       ً هذه القاعدة يف احلاالت اليت تستغرق فيها إجراءات التظلم مدداً
                                                    يف الرسـائل املنصـوص عليها يف هذا الربوتوكول يف                            تـنظر اللجـنة      - ٣ 

  .              اجتماعات مغلقة
                                                                            تقـوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إىل الدولة الطرف املعنية             - ٤ 
  .         وإىل الفرد

 ٦املادة 
                    من العهد ملخصا      ٤٥                                                             تـدرج اللجنة يف التقرير السنوي الذي تضعه عمال باملادة            

  .            ذا الربوتوكول                           لألعمال اليت قامت هبا يف إطار ه
. . . 
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           باحلقـوق    خاصـ                لعهد الدويل ال   ل                            الربوتوكول االختياري الثاين     - ) ب ( ٣
   * ]     مقتطف [             عقوبة اإلعدام        إلغاء   إىل    دف  ا   واهل                 املدنية والسياسية  

  ،                              إن الدول األطراف يف هذا الربتوكول

                                                                              بـأن إلغـاء عقوبة اإلعدام يسهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير                       إذ تؤمـن   
                    لتدرجيي حلقوق اإلنسان، ا

         كانون    ١٠                                               من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد يف          ٣              إيل املادة              وإذ تشـري   
                                                      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد   ٦           ، واملادة       ١٩٤٨         ديسـمرب    /    األول

  ،    ١٩٦٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦  يف 

                                   اص باحلقوق املدنية والسياسية تشري                            من العهد الدويل اخل     ٦              أن املادة               وإذ تالحـظ   
                                                                   إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب،

     يف                         ً    لغاء عقوبة اإلعدام تقدماً    إ                                                   بأنه ينبغي اعتبار مجيع التدابري الرامية إيل                       واقتناعا منها  
                     التمتع باحلق يف احلياة،

                                         ب هذا الربتوكول التزاما دوليا بإلغاء                                      يف أن تأخذ علي عاتقها مبوج                     ورغـبة مـنها    
              عقوبة اإلعدام،

  :        ما يلي ى    عل     اتفقت   قد  

                                                        

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٥          املؤرخ      ١٢٨ /  ٤٤                                  اعـتمد بقـرار اجلمعية العامة         * 
   يه                             ويبلغ عدد الدول األطراف ف      .     ١٩٩١       يوليه   /      متوز   ١١                                    وبدأ نفاذ الربوتوكول االختياري يف        .     ١٩٨٩

                                                                                 أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا،          :             دولة، هي    ٤٩     ً    حالـياً   
                                                                                                     إيطالـيا، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بنما، البوسنة واهلرسك، تركمانستان، مجهورية مقدونيا              

               خضر، رومانيا،                                                                                   اليوغوسـالفية السـابقة، جـنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس األ           
                      فرتويال، فنلندا، قربص،                         صربيا واجلبل األسود،                                           سـلوفينيا، السويد، سويسرا، سيشيل،         ،            سـلوفاكيا 

                                                                                                     كرواتـيا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا           
                                         النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هنغاريا،                                                                          العظمـى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج،       

  .       اليونان   ،      هولندا
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 ١املادة 

                                                              عـدم أي شـخص خاضـع للواليـة القضـائية لدولة طرف يف                ُ  ال يُ  - ١ 
  .             هذا الربوتوكول

                                                                      تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل            - ٢ 
  .                    نطاق واليتها القضائية

 ٢املادة 

                                                                 سمح بأي حتفظ علي هذا الربوتوكول إال بالنسبة لتحفظ يكون قد              ُ  ال يُ  - ١ 
                                                                                        أعلـن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة اإلعدام يف وقت احلرب          

  .                                                                      طبقا إلدانة يف جرمية بالغة اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب يف وقت احلرب

                     األمني العام لألمم             مبوافاة                    ن مثل هذا التحفظ                             الدولة الطرف اليت تعل       قوم ت - ٢ 
                                 األحكام ذات الصلة من تشريعاهتا      ب                                                           املتحدة، عند التصديق علي الربوتوكول أو االنضمام إليه،         

  .                           الوطنية اليت تطبق يف زمن احلرب

تقوم الدولة الطرف اليت تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمني العام      -٣ 
 .ية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها     لألمم املتحدة ببداية أو هنا  

 ٣املادة 

                                                                                  قـوم الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بتضمني التقارير اليت تقدمها إيل اللجنة              ت 
                                                       من العهد، معلومات عن التدابري اليت اختذهتا إلنفاذ           ٤٠           للمادة                           ً      املعنـية حبقوق اإلنسان، وفقاً    

  .             هذا الربوتوكول

. . . 

 ٥املادة 

لدول األطراف يف الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص       بالنسبة ل 
، ميتد اختصاص اللجنة      ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول  ١٦باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد يف     

املعنية حبقوق اإلنسان يف استالم الرسائل الواردة من أفراد خاضعني لواليتها القضائية والنظر          
 يفيد العكس عند                                       ً      ما مل تصدر الدولة الطرف املعنية بيانا      ، الربوتوكول فيها، ليشمل أحكام هذا  

 .مام إليهضالتصديق على الربوتوكول أو االن   

. . . 
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  *]مقتطف[ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري -٤

. . . 

 اجلزء األول
 ١ املادة

                          أي متييز أو استثناء أو       "                 التمييز العنصري  "                                يف هذه االتفاقية، يقصد بتعبري       - ١ 
                                                                                                 تقيـيد أو تفضـيل يقـوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين                   

                                                        

         كانون    ٢١       املؤرخ    )   ٢٠- د (        ألف       ٢١٠٦                                   اعـتمدت بقـرار اجلمعية العامة         * 
                 ويبلغ عد الدول     .     ١٩٦٩       يناير   /               كانون الثاين   ٤                             وبـدأ نفـاذ االتفاقية يف         .     ١٩٦٥         ديسـمرب    /    األول

                                      ا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا،                     االحتاد الروسي، إثيوبي  :           دولة، هي   ١٦٨                 ً األطراف فيها حالياً 
                                                                                                        إريـتريا، إسـبانيا، أستراليا، أستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية    

  �        مجهورية   (          إيران                                                                                      املـتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا،        
                                                                                  آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باكستان، البحرين، الربازيل،                    اجلزائـر،      ، )         اإلسـالمية 

           و، البوسنة  س                                                                                            بـربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فا          
         تشاد،                                                                                               واهلرسـك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو،          

                                                                                                        توغـو، تونـس، تونغـا، جامايكا، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، اجلماهريية العربية الليبية،               
  ،        ليشيت �                                                                                         مجهوريـة أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية تيمور            

                          هورية الكونغو الدميقراطية،                                                                         اجلمهوريـة الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مج        
                                                                                                 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب           
                                                                                                     أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، الرأس األخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت            

                                           السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال،                                                          فنسـنت وجـزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا،          
                     صربيا واجلبل األسود،                                                                             سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي،         

                                                                                                      الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا            
                                                          ، فنلندا، فيجي، فييت نام، قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان،                                االستوائية، فرنسا، الفلبني، فرتويال

         الكونغو        مجهورية                                                                                الكامريون، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا،          
                                                                                           ، كولومبـيا، الكويـت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين،                        الدميقراطـية 

                                                              يل، مدغشـقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية                            ليسـوتو، مالطـة، مـا     
                                                                                                      السـعودية، اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس،            
                                                                                                           موزامبـيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت،            

  .                                                                              ند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان  اهل
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                                                                                           ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع             
                                                                                  ، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف                            هبا أو ممارستها  

  .                                        أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة

                                                                             ال تسري هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني               - ٢ 
  .                                             املواطنني وغري املواطنني من جانب أية دولة طرف فيها

ـ    - ٣                                                           ري أي حكم من أحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي على أي                       حيظـر تفس
                                                                                               مسـاس باألحكـام القانونية السارية يف الدول األطراف فيما يتعلق باجلنسية أو املواطنة أو               

  .                                                        التجنس، شرط خلو هذه األحكام من أي متييز ضد أية جنسية معينة

          ض الوحيد                                                                   ال تعترب من قبيل التمييز العنصري أية تدابري خاصة يكون الغر           - ٤ 
                                                                                                مـن اختاذها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية احملتاجة أو لبعض األفراد               
                                                                                          احملـتاجني إىل احلمايـة اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهؤالء األفراد لتضمن هلا وهلم                

          أدية تلك                                                                                   املسـاواة يف التمـتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارستها، شرط عدم ت             
                                                                                           الـتدابري، كنتيجة لذلك، إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية،              

  .                                                    وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها

 ٢املادة 

                                                                    تشـجب الـدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل            - ١ 
                                                     للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز                                                 الوسائل املناسبة ودون أي تأخري، سياسة       
  :                             ً     التفاهم بني مجيع األجناس، وحتقيقاً لذلك

                                                                         تـتعهد كـل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو                 ) أ ( 
                                                                                ممارسـات التمييز العنصري ضد األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات، وبضمان            

                                ً             ات العامة، القومية واحمللية، طبقاً هلذا االلتزام؛                              تصرف مجيع السلطات العامة واملؤسس

                                                                        تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو محاية أو تأييد أي متييز عنصري               ) ب ( 
                             يصدر عن أي شخص أو أية منظمة؛

                                                                      تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية             ) ج ( 
                                                        ال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة التمييز                                                      القومـية واحمللية، ولتعديل أو إلغاء أو إبط       
                                      ً العنصري أو إىل إدامته حيثما يكون قائماً؛

                                                                      تقـوم كـل دولـة طـرف، جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك سن                 ) د ( 
                                                                                           التشـريعات املقتضـاة إذا تطلبـتها الظروف، حبظر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي                

    مة؛                        أشخاص أو أية مجاعة أو منظ
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                                                                  تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند االقتضاء، املنظمات واحلركات              ) ه ( 
                                                                                          االندماجـية املتعددة األجناس والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة احلواجز بني األجناس، وبأن            

  .                                        تثبط كل ما من شأنه تقوية االنقسام العنصري

           ابري اخلاصة                                                              تقوم الدول األطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باختاذ التد         - ٢ 
                                                                                           وامللموسـة الالزمـة، يف املـيدان االجتماعي وامليدان االقتصادي وامليدان الثقايف وامليادين             
                                                                                               األخـرى، لـتأمني النماء الكايف واحلماية الكافية لبعض اجلماعات العرقية أو لألفراد املنتمني              

   وال   .            ات األساسية                                                                           إليها، على قصد ضمان متتعها ومتتعهم التام املتساوي حبقوق اإلنسان واحلري          
                                                                                                  جيـوز يف أيـة حال أن يترتب على هذه التدابري، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوتة أو                  

  .                                                                    مستقلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها

 ٣املادة 

                                                                          تشجب الدول األطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد           
  .                                                          وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة يف األقاليم اخلاضعة لواليتها    مبنع 

 ٤املادة 

                                                                             تشـجب الـدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو             
                                                                                                   النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون أو اصل إثين واحد، أو اليت حتاول تربير                 

                                                               الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باختاذ التدابري                                        أو تعزيـز أي شكل من أشكال        
                                                                                             الفوريـة اإلجيابية الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله،            
                  ً                                                                              وتتعهد خاصة، حتقيقاً هلذه الغاية ومع املراعاة احلقة للمبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق              

  :                         من هذه االتفاقية، مبا يلي ٥                   قررة صراحة يف املادة                  اإلنسان وللحقوق امل

                                                                         اعتـبار كـل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية              ) أ ( 
                                                                                         العنصـرية، وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض على               

             وكذلك كل                                                                                هـذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين آخر،               
                                                                     مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛

                                                                   إعالن عدم شرعية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر         ) ب ( 
                                                                                             النشـاطات الدعائـية، الـيت تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه              

                                           االشتراك يف أيها جرمية يعاقب عليها القانون؛                         املنظمات والنشاطات واعتبار

                                                                          عـدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة، القومية أو احمللية،             ) ج ( 
  .                                        بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه
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 ٥املادة 

                                    من هذه االتفاقية، تتعهد الدول       ٢                                                 إيفـاء لاللـتزامات األساسية املقررة يف املادة          
                                                                                التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون                       األطراف حبظر 

                                                                                                   متيـيز بسـبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيما                  
  :                          بصدد التمتع باحلقوق التالية

                                                                      احلـق يف معاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات األخرى              ) أ ( 
                     ليت تتوىل إقامة العدل؛ ا

                                                                     احلق يف األمن على شخصه ويف محاية الدولة لـه من أي عنف أو أذى                ) ب ( 
                                                      بدين، يصدر سواء عن موظفني رمسيني أو عن أية مجاعة أو مؤسسة؛

        ً   اقتراعاً  -                                                           احلقـوق السياسـية، وال سيما حق االشتراك يف االنتخابات             ) ج ( 
                                                  اوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون العامة                                          على أساس االقتراع العام املتس     -       ً  وترشيحاً  

                                                       على مجيع املستويات، وتويل الوظائف العامة على قدم املساواة؛

  :                           احلقوق املدنية األخرى، وال سيما  ) د ( 

                                           احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة؛ ̀  ١̀ 

    ده؛                                                   احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بل ̀  ٢̀ 

              احلق يف اجلنسية؛ ̀  ٣̀ 

                         حق التزوج واختيار الزوج؛ ̀  ٤̀ 

                                      حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع آخرين؛ ̀  ٥̀ 

         حق اإلرث؛ ̀  ٦̀ 

                                  احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين؛ ̀  ٧̀ 

                          احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ ̀  ٨̀ 

                                                                  احلـق يف حـرية االجـتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو            ̀  ٩̀ 
     يها؛          االنتماء إل
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  :                                                           احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلقوق التالية    ) ه ( 

                                                                      احلـق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف شروط عمل عادلة              ̀  ١̀ 
                                                                       مرضـية، ويف احلمايـة من البطالة، ويف تقاضي أجر متساو عن العمل             

                                    املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة مرضية؛

                       نقابات واالنتماء إليها؛           حق تكوين ال ̀  ٢̀ 

             احلق يف السكن؛ ̀  ٣̀ 

                                                                      حق التمتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي          ̀  ٤̀ 
                   واخلدمات االجتماعية؛

                        احلق يف التعليم والتدريب؛ ̀  ٥̀ 

                                               حق اإلسهام على قدم املساواة يف النشاطات الثقافية؛ ̀  ٦̀ 

                          نتفاع سواد اجلمهور، مثل                                            احلق يف دخول أي مكان أو مرفق خمصص ال          ) و ( 
  .                                                           وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة

 ٦املادة 

                                                                            تكفـل الـدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق الرجوع إىل احملاكم               
                                                                                الوطنـية وغريها من مؤسسات الدولة املختصة حلمايته ورفع احليف عنه على حنو فعال بصدد    

ـ                                         ً                                     ن أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً ملا لـه من حقوق اإلنسان واحلريات                     أي عمـل م
                                                                        ً                  األساسـية ويتـناىف مـع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إىل احملاكم املذكورة التماساً               

  .                                                                        لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر حلقه كنتيجة هلذا التمييز

 ٧املادة 

                                                                 ف بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، ال سيما يف ميادين التعليم                                تـتعهد الدول األطرا    
                                                                                                   والتربـية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز العنصري وتعزيز التفاهم             
                                                                                          والتسـامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو اإلثنية األخرى، وكذلك لنشر مقاصد             

                                                              ، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن األمم املتحدة للقضاء                                    ومبادئ ميثاق األمم املتحدة   
  .                                            على مجيع أشكال التمييز العنصري، وهذه االتفاقية

. . . 



 

-40- 

                                                          اتفاقـية مناهضـة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           - ٥
   * ]     مقتطف [                                        العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

. . . 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                           أي عمل ينتج عنه أمل أو        "         بالتعذيب "                            اض هـذه االتفاقية، يقصد           ألغـر  - ١ 
                                                                                       عـذاب شـديد، جسـديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا                
                                                                                          الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه               

  -                            امه هو أو أي شخص ثالث                                                                        أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغ            
                                                                                                 أو عـندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان                 
                                                                                     نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف             

                                                        

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٠          املؤرخ     ٤٦ /  ٣٩                                   اعـتمدت بقـرار اجلمعية العامة         * 
                                 ً ويبلغ عدد الدول األطراف فيها حالياً   .     ١٩٨٧       يونيه   /         حزيران   ٢٦                             وبـدأ نفـاذ االتفاقية يف         .     ١٩٨٤
                                                                                 اد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا،            االحت  :               دولـة، هي      ١٣٣

                                                                                                  ستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغوال،           إ             أسـتراليا،   
                 بحرين، الربازيل،                                                                                        أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، ال        

                                                                                                       بـربادوس، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو،               
                                                                                                  بورونـدي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تركمانستان، تركيا، تشاد، توغو،            

                      ليشيت الدميقراطية،  -             مجهورية تيمور                                                                     تونـس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية،       
                                                                                              مجهوريـة كوريـا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية         
                                                                                        مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا، سانت فنسنت 

                                                  اكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا،                                         وجزر غرينادين، سري النكا، السلفادور، سلوف
                                              الصومال، الصني، طاجيكستان، غابون، غانا،                             صربيا واجلبل األسود،                              سـرياليون، سيشـيل، شيلي،    

                                                                                                       غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبني، فرتويال، فنلندا، قربص، قطر، قريغيزستان،            
             كوستاريكا،  ،                                                  يل، كرواتـيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار                                    الكـامريون، الكرسـي الرسـو     

                                                                                                     كولومبـيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل،            
                                                                                                 مصـر، املغـرب، املكسـيك، مالوي، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى              

                                                                                      منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر،                              وآيرلندا الشمالية،   
  .                                                                                             نيجرييا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
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        و املالزم                                                                 وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أ         .                بصـفته الرمسية  
  .                                        هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

                                                                      ال ختـل هذه املادة بأي صك دويل أو تشريع وطين يتضمن أو ميكن أن                - ٢ 
   .                           يتضمن أحكاما ذات تطبيق أمشل

 ٢املادة 

                                                                              تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية              - ١ 
  .                                   ذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي                           إجراءات أخرى ملنع أعمال التع

ـ   - ٢                                                                    وز الـتذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه                 ال جي
                                                                                       الظـروف حالـة حـرب أو هتديدا باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من            

  .                                      حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

                                        ة عن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة                                       ال جيوز التذرع باألوامر الصادر     - ٣ 
   .                  عامة كمربر للتعذيب

 ٣املادة 

   ")         أن ترده   ("                                                          ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده              - ١ 
                                                                                                 أو أن تسـلمه إىل دولـة أخـرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه                  

   .                           سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

                                                     املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة،                السلطات  ي      تـراع  - ٢ 
                                                                               مجـيع االعتـبارات ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك، يف حالة االنطباق، وجود منط ثابت من        

  .                                                                   االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية

 ٤املادة 

          رائم مبوجب                                                       تضـمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب ج          - ١ 
                                                                                              قانوهنـا اجلنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأية حماولة ملمارسة التعذيب وعلى               

  .                                               قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة يف التعذيب

                                                                    جتعـل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة            - ٢ 
  .                            تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية
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 ٥املادة 

                                                                       تـتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية             - ١ 
  :                 يف احلاالت التالية ٤                               على اجلرائم املشار إليها يف املادة 

                                                                         عـند ارتكاب هذه اجلرائم يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية أو على              ) أ ( 
                                              ظهر سفينة أو على منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة،

                                     كب اجلرمية املزعوم من مواطين تلك الدولة،              عندما يكون مرت  ) ب ( 

                                                                        عـندما يكـون املعتدى عليه من مواطين تلك الدولة، إذا اعتربت تلك               ) ج ( 
  .                 الدولة ذلك مناسبا

                                                                       تـتخذ كـل دولة طرف باملثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها               - ٢ 
                     ملزعوم موجودا يف أي                                                                          القضائية على هذه اجلرائم يف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجلرمية ا           

                                 إىل أية دولة من الدول اليت        ٨                                                                 إقلـيم خيضع لوالياهتا القضائية وال تقوم بتسليمه عمال باملادة           
  .              من هذه املادة ١                   ورد ذكرها يف الفقرة 

                                                               هـذه االتفاقـية أي واليـة قضـائية جنائية متارس وفقا             ين         ال تسـتث   - ٣ 
   .                للقانون الداخلي

 ٦املادة 

                                                   لدى اقتناعها، بعد دراسة املعلومات املتوفرة هلا،                            تقوم أي دول طرف،      - ١ 
                                                                                           بـأن الظروف تربر احتجاز شخص موجود يف أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه يف                

      ويكون   .                                                                             باحـتجازه أو تـتخذ أيـة إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها              ٤         املـادة   
                               ه قانون تلك الدولة على أال                                                                    االحـتجاز واإلجـراءات القانونية األخرى مطابقة ملا ينص علي         

                                                                                             يسـتمر احتجاز الشخص إال للمدة الالزمة للتمكني من إقامة أي دعوى جنائية أو من اختاذ                
  .                  أي إجراءات لتسليمه

  .                                                            تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األوىل فيما يتعلق بالوقائع - ٢ 

                       من هذه املادة على      ١                                              تـتم مسـاعدة أي شخص حمتجز وفقا للفقرة           - ٣ 
                                                                                                االتصـال فورا بأقرب ممثل خمتص للدولة اليت هو من مواطنيها، أو مبمثل الدولة اليت يقيم فيها              

   .                     عادة إن كان بال جنسية

                                                                      لـدى قيام دولة ما، عمال هبذه املادة، باحتجاز شخص ما، ختطر على              - ٤ 
      يت تربر                                  ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف ال    ٥              من املادة     ١                                       الفور الدول املشار إليها يف الفقرة       
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                            من هذه املادة أن ترفع       ٢                         الذي تتوخاه الفقرة      يل               التحقيق األو   ي                     وعلى الدولة اليت جتر     .        اعتقاله
                                                                                                   فورا ما توصلت إليه من النتائج إىل الدول املذكورة مع اإلفصاح عما إذا كان يف نيتها ممارسة                 

   .                واليتها القضائية

 ٧املادة 

                            اخلاضع لواليتها القضائية                                                 تقـوم الدولـة الطرف اليت يوجد يف اإلقليم         - ١ 
                          يف احلاالت اليت تتوخاها      ٤                                                               شـخص يدعى ارتكابه ألي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة            

                                                                                ، بعـرض القضـية على سلطاهتا املختصة بقصد تقدمي الشخص للمحاكمة، إذا مل               ٥         املـادة   
  .           تقم بتسليمه

  ة                                                                    تـتخذ هـذه السـلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه يف حال             - ٢ 
                 وىف احلاالت املشار     .                                                                       ارتكـاب أية جرمية عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة           

                                                                  ينبغي أال تكون معايري األدلة املطلوبة للمقاضاة واإلدانة بأي           ٥              من املادة     ٢                    إلـيها يف الفقرة     
     من  ١                                                                                        حـال مـن األحوال أقل صرامة من تلك اليت تنطبق يف احلاالت املشار إليها يف الفقرة                 

  . ٥      املادة 

                                                                 تكفـل املعاملة العادلة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص       - ٣ 
   .  ٤                                                                   تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم املشار إليها يف املادة 

 ٨املادة 

                                          جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف أية        ٤                                      تعترب اجلرائم املشار إليها يف املادة        - ١ 
                                وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه    .                                     جملرمني تكون قائمة بني الدول األطراف                      معاهدة لتسليم ا  

  .                                                               اجلرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف كل معاهدة تسليم تربم بينها

                                                                          إذا تسـلمت دولـة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها هبا معاهدة               - ٢ 
                                   وطا بوجود معاهدة لتسليم اجملرمني،                                                           لتسليم اجملرمني، وكانت الدولة األوىل جتعل التسليم مشر       

  .                                                                                                  جيـوز هلـذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما خيتص مبثل هذه اجلرائم               
                                                                                          وخيضـع التسـليم للشـروط األخـرى املنصـوص عليها يف قانون الدولة اليت يقدم إليها                

  .           طلب التسليم

                         هونا بوجود معاهدة بأن                                                  تعترف الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم مر        - ٣ 
                                                                                                   هـذه اجلرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة               

  .                          اليت يقدم إليها طلب التسليم
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                                                                        وتتم معاملة هذه اجلرائم، ألغراض التسليم بني الدول األطراف، كما لو            - ٤ 
                          الدول املطالبة بإقامة     ي             أيضا يف أراض                                                          أهنـا اقترفت ال يف املكان الذي حدثت فيه فحسب، بل            

   .  ٥           من املادة  ١                            واليتها القضائية طبقا للفقرة 

 ٩املادة 

                                                                 على كل دولة طرف أن تقدم إىل الدول األطراف األخرى أكرب قدر من          - ١ 
  ،  ٤                                                                                                املساعدة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية املتخذة بشأن أي من اجلرائم املشار إليها يف املادة               

  .                                                  لك توفري مجيع األدلة املوجودة يف حوزهتا والالزمة لإلجراءات      مبا يف ذ

                           من هذه املادة وفقا ملا      ١                                                 تـنفذ الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى الفقرة         - ٢ 
   .                                                 قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل املساعدة القضائية

 ١٠املادة 

        يب على                                                                 تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق حبظر التعذ          - ١ 
                                                                                               الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، سواء أكانوا من املدنيني أو              
                                                                                        العسـكريني، والعـاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني أو غريهم ممن قد تكون هلم               
                                                                                          عالقـة باحـتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو                 

  .                          تجواب هذا الفرد أو معاملته   باس

                                                                     تضـمن كل دولة طرف إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات اليت             - ٢ 
   .                                                    يتم إصدارها فيما خيتص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص

 ١١املادة 

                                                                           كـل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه            ي     تـبق  
                                                          ت املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل                                     وممارسـاته، وكذلك الترتيبا   

                                                                                            مـن أشـكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية، وذلك                
   .                            بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب

 ١٢املادة 

                                                                               تضـمن كـل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما               
                                                                           ولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب يف أي من                              وجدت أسباب معق  

   .                                األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية
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 ١٣املادة 

                                              بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم خيضع          ي                                 تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدع       
            ذه السلطات                                                                                 لواليتها القضائية، احلق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة وىف أن تنظر ه             

                                                وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان محاية مقدم         .                                         يف حالـته عـلى وجـه السرعة وبرتاهة        
                                                                                          الشـكوى والشـهود مـن كافـة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي            

   .          أدلة تقدم

 ١٤املادة 

                                                                  تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من يتعرض لعمل            - ١ 
ـ                                                                                     ال التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك وسائل                         مـن أعم

                                                                                              إعـادة تأهـيله على أكمل وجه ممكن، وىف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال                 
  .                                                  التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض

             أو لغريه من                                                              لـيس يف هـذه املـادة مـا ميس أي حق للمعتدى عليه                - ٢ 
   .                                                 األشخاص فيما قد يوجد من تعويض مبقتضى القانون الوطين

 ١٥املادة 

                                                                                  تضـمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة                
                                                                               للتعذيـب، كدلـيل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب     

   .                           كدليل على اإلدالء هبذه األقوال

 ١٦املادة 

                                                                        تـتعهد كل دولة طرف بأن متنع، يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية              - ١ 
                                                                                                    حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال                

                                      ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر    ١                                           تصـل إىل حد التعذيب كما حددته املادة         
                                                                            ة هذه األعمال أو حيرض على ارتكاهبا، أو عندما تتم مبوافقته أو بسكوته                             يتصرف بصفة رمسي  

        وذلك    ١٣   ،    ١٢   ،    ١١   ،    ١٠                                                       وتنطـبق بوجـه خـاص االلتزامات الواردة يف املواد             .        علـيها 
                                                                                              باالستعاضة عن اإلشارة إىل التعذيب باإلشارة إىل غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              

  .                       أو الالإنسانية أو املهينة

                                                                      ال ختل أحكام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دويل آخر أو قانون وطين              - ٢ 
  .                                                                                    حيظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو يتصل بتسليم اجملرمني أو طردهم

. . . 



 

-46- 

  الربوتـوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب-)أ(٥
   * ]     مقتطف [                               لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة                         املعاملة أو العقوبة ا 

. . . 

 اجلزء األول
 مبادئ عامة

 ١املادة 

                                                                                اهلـدف مـن هذا الربوتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع هبا               
                                                                                           هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن اليت حيرم فيها األشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع              

   .                                                 عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                       التعذيب وغريه من ضروب امل

 ٢املادة 

                                                                         تنشـأ جلـنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              - ١ 
      وتقوم   )                                                            يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب         (                                     القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
   .             ذا الربوتوكول                            بأداء املهام املنصوص عليها يف ه

                                                                           تـؤدي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عملها يف إطار ميثاق األمم املتحدة             - ٢ 
              عاملة األشخاص   مل                                                                         وتسترشـد مبقاصـده ومبادئه وكذلك باملعايري اليت وضعتها األمم املتحدة            

  .                احملرومني من حريتهم

        ة وعدم                                        ً                            تسترشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أيضاً مببادئ السرية والرتاه         - ٣ 
   .             ية واملوضوعية    شمول             االنتقائية وال

                                                                        تـتعاون اللجـنة الفرعـية ملنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ            - ٤ 
  .             هذا الربوتوكول

                                                        

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٩٩ /  ٥٧                                  اعـتمد بقـرار اجلمعية العامة         * 
  .                     دأ نفاذ الربوتوكول بعد     ومل يب  .     ٢٠٠٢



 

-47- 

 ٣املادة 

                                       زائرة واحدة أو أكثر على املستوى        ة                       كل دولة طرف  هيئ                  ن أو تستبقي   ُ          ّ   ُتنشئ أو تعيّ   
     يشار  (                                           قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                                                           احمللي ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو الع        

   ).                                          إليها فيما يلي باسم اآللية الوقائية الوطنية

 ٤املادة 

                      ً                                             تسـمح كـل دولة طرف، وفقاً هلذا الربوتوكول، بقيام اآلليات املشار          - ١ 
                                                                بزيارات ألي مكان خيضع لواليتها ولسيطرهتا ويوجد فيه أشخاص           ٣    و  ٢                    إلـيها يف املادتني     

                                                                                ميكن أن يكونوا حمرومني من حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو                           حمـرومون أو  
   ).                                        يشار إليها فيما يلي باسم أماكن االحتجاز    (     سكوهتا                                              بـناء عـلى إيعاز منها أو مبوافقتها أو          

                                                                                        وجيري االضطالع هبذه الزيارات هبدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز محاية هؤالء األشخاص من             
   .                                                        ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                التعذيب وغريه من 

                                                                 يعـين احلـرمان من احلرية، ألغراض هذا الربوتوكول، أي شكل من             - ٢ 
                                                                                        أشـكال احـتجاز شـخص أو سجنه أو إيداعه يف مكان عام أو خاص للتوقيف ال يسمح                 

                 ية أو غريها من                                           بأمر من أي سلطة قضائية أو إدار        ،                                         هلـذا الشـخص فـيه مبغادرته كما يشاء        
  .             السلطات األخرى

. . . 

 اجلزء الثالث
 والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 ١١املادة 

  :                                      تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي 

                           ، وتقدم توصياهتا إىل الدول    ٤                                             زيـارة األمـاكن املشـار إليها يف املادة            ) أ ( 
                               من التعذيب وغريه من ضروب                                                         األطـراف بشأن محاية األشخاص، احملرومني من حريـتهم،       

  ؛        املهينة                                           املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

  :             تقوم مبا يلي                                وفيما خيص اآلليات الوقائية الوطنية  ) ب ( 

                                                                   إسداء املشورة وتقدمي املساعدة للدول األطراف، عند االقتضاء، لغرض          ̀  ١̀ 
                  إنشاء هذه اآلليات؛



 

-48- 

                   باآلليات الوقائية  ،               لسري عند اللزوم    وا ،                             احلفـاظ عـلى االتصال املباشر     ̀  ٢̀ 
                   بغية تعزيز قدراهتا؛    هلـا                                        الوطنية وتوفري التدريب واملساعدة التقنية 

                                                                    توفـري املشـورة واملسـاعدة لآلليـات الوطنية يف تقييم االحتياجات            ̀  ٣̀ 
   ،                     احملرومني من حريتهم    ،                   تعزيز محاية األشخاص                            والوسـائل الالزمة بغية     

                                             ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية                                    من التعذيب وغريه من ضروب ا     
           أو املهينة؛

                                                                 قـدمي التوصيات واملالحظات إىل الدول األطراف بغية تعزيز قدرات           ت ̀  ٤̀ 
                                                                     وواليـة اآلليات الوقائية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      

  ؛                                          أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                       التعذيب بوجه عام، مع هيئات األمم املتحدة                          الـتعاون، لغـرض مـنع       ) ج ( 
                                                                      عن املؤسسات أو املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف           ال                         وآلـياهتا ذات الصلة فض    

                                                                   األشخاص من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               مجيع                     سبيل تعزيز محاية    
  .                       أو الالإنسانية أو املهينة

 ١٢املادة 

  ،   ١١                                                                             اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها على النحو املبني يف املادة                    لتمكني   
  :                         تتعهد الدول األطراف مبا يلي

                                                                           استقبال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف إقليمها وتيسري سبيل وصوهلا إىل             ) أ ( 
                    من هذا الربوتوكول؛ ٤                                  أماكن االحتجاز كما هي حمددة يف املادة 

  يت                                                       الفرعية ملنع التعذيب بكافة املعلومات ذات الصلة ال                          تـزويد اللجـنة       ) ب ( 
                          بغية تعزيز محاية األشخاص            اختاذها                                                   تطلـبها لتقيـيم االحتياجات والتدابري الواجب               قــد   

                                                                                               احملرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              
           أو املهينة؛

                                              ت بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات                             تشـجيع وتيسري االتصاال     ) ج ( 
                  الوقائية الوطنية؛

                                                                        حبث التوصيات اليت تتقدم هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدخول يف             ) د ( 
  .                                  حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة
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 ١٣املادة 

   ا        ، برناجم  ال                                                      اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب، عن طريق القرعة أو               ضــع    ت - ١ 
  .  ١١                                                            ت املنتظمة للدول األطراف بغية أداء والياهتا كما هي حمددة يف املادة        للزيارا

                                                               اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب، بعد التشاور، الدول األطراف               طـر    خ ُ ُت - ٢ 
                                                                                               بـربناجمها ليتسـىن هلـذه الـدول القـيام، دون تـأخري، باختاذ الترتيبات العملية الالزمة                

  .             ألداء الزيارات

                                                    ان اثنان على األقل من أعضاء اللجنة الفرعية ملنع          عضو                 قـوم بالزيارات    ي - ٣ 
                                                                       يرافق هذين العضوين، عند االقتضاء، خرباء مشهود هلم باخلربة والدراية                قــد   و  .          التعذيـب 

                                                                                                الفنـية يف املـيادين الـيت يغطيها هذا الربوتوكول وينتقون من قائمة باخلرباء جيري إعدادها                
                                               األطراف ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان                                                 باالستناد إىل االقتراحات املقدمة من الدول     

                                            وتقترح الدول األطراف املعنية، لغرض إعداد        .                                               ومركـز األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية الدولية        
                              وللدولة الطرف أن تعترض على      .                                             من اخلرباء الوطنيني ال يزيدون على اخلمسة        ا               القائمـة، عدد  

  .                   عية باقتراح خبري آخر                                           إدراج خبري بعينه يف الزيارة فتقوم اللجنة الفر

         ، زيارة   ا                                                                   وللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسب           - ٤ 
  .                               متابعة قصرية تتم إثر زيارة عادية

 ١٤املادة 

                                                                           لـتمكني اللجـنة الفرعـية ملنع التعذيب من أداء واليتها تتعهد الدول              - ١ 
  :                                         األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح هلا ما يلي

                                                               غري مقيد لكافة املعلومات اليت تتعلق بعدد األشخاص احملرومني           ال   وصو  ) أ ( 
           عن عدد   ال     فض  ٤                                                                        مـن حريـتهم بأمـاكن احـتجازهم عـلى الـنحو املـبني يف املادة                 

                 األماكن ومواقعها؛

                                                              غـري مقيد لكافة املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص           ال     وصـو   ) ب ( 
                 وبظروف احتجازهم؛

                                 أدناه، لكافة أماكن االحتجاز      ٢            بالفقرة    ا  هن                   غـري مقـيد، ر      ال     وصـو   ) ج ( 
                  وملنشآهتا ومرافقها؛

                                                         إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم دون               فرصة    ) د ( 
                                                                                      وجـود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضال              
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             معلومات ذات    فر                                                                          عـن أي شـخص تـرى اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب أنـه ميكن أن يو              
             صلة باملوضوع؛

                                                                   حـرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واألشخاص الذين ترغب               ) ه ( 
  .          يف مقابلتهم

                  التـذرع بــه إال                                                      واالعتراض على زيارة ملكان احتجاز بعينه ال ميكن          - ٢ 
ـَّـة وموجبـة هلا عالقة بالدفاع الوطين أو السالمة العامة والكوارث ال                   طبيعية           َّ                                                                        ألسباب ملح

   وال   .                          دون االضطالع بزيارة كهذه                                                              أو اضطراب خطري يف املكان املزمع زيارته، مما حيول مؤقتا           
            لالعتراض   ا   مربر                      معلنة كي يكون ذلك                                                         ميكـن أن تـتذرع الدولـة الطـرف حبالة طوارئ            

  .           على الزيارة

 ١٥املادة 

                                               بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق                                      تأمـر أي سـلطة أو مسؤول           ال   
                                                                                                ليهما العقوبة أو يسمح هبا أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة بتبليغ                 ع

                                صحيحة كانت أم خاطئة، وال ينبغي  ،                                                    اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات   
  .    كانت      ً أيـاً                                                             أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة 

 ١٦املادة 

              إىل الدولة    ا                                                            تـبلغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصياهتا ومالحظاهتا سر         - ١ 
  .            عالقة باملوضوع   ـا                  وطنية، إذا كانت هل       وقائية      آلية       إىل أي        الطرف و

                       بأي تعليقات صادرة     ا                                                   تنشر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرها مشفوع       - ٢ 
             وإذا ما كشفت   .               أن تفعل ذلك                                                                عن الدولة الطرف املعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف         

    جزء       نشـر                                                                                         الدولـة الطرف عن جانب من التقرير جيوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو               
  .                                              نشر بيانات شخصية دون موافقة صرحية من الشخص املعين  تـ          بيد أنه ال   .    منه

   عن      لنـي                                                                 تقـوم اللجـنة الفرعـية ملنع التعذيب بتقدمي تقرير سنوي ع            - ٣ 
  .                 نة مناهضة التعذيب            أنشطتها إىل جل

                                                                            إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،            - ٤ 
ـ                                                                 ، أو عن اختاذ خطوات لتحسني احلالة على ضوء توصيات اللجنة             ١٤    و   ١٢              لـلمادتني     ا     وفق

                                                                                                 الفرعـية ملـنع التعذيـب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية ملنع                
                                                                                       أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف إلبداء آرائها،                      التعذيب،  

  .                                                  حول املوضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     لنـي             إصدار بيان ع
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 اجلزء الرابع
 اآلليات الوقائية الوطنية

 ١٧املادة 

               نة واحدة بعد    س        أقصاها                    يف غضون فترة      ،                 ّ                كل دولة طرف أو تعّين أو تنشئ              تستبقي   
                                      آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة       ،                       عليه أو االنضمام إليه         صديق                                    بدء نفاذ هذا الربوتوكول أو الت     

                                             واآلليات املنشأة بواسطة وحدات المركزية ميكن        .                                          أو أكثر ملنع التعذيب على املستوى احمللي      
                     مع ما ينص عليه      ا                                                                            تعيينها آليات وقائية وطنية ألغراض هذا الربوتوكول إذا كان نشاطها متفق          

  .        من أحكام

 ١٨املادة 

                                                                    تـتكفل الـدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية           - ١ 
  .                        عن استقالل العاملني فيها ال                     الوطنية التابعة هلا فض

         الوقائية                                                                  تتخذ الدول األطراف التدابري الضرورية لكي تتوفر خلرباء اآللية           - ٢ 
                                                  وتسعى هذه الدول إلجياد توازن بني اجلنسني ومتثيل         .           ية املهنية                                 الوطنية القدرات الالزمة والدرا   

  .                                          للمجموعات العرقية وجمموعات األقلية يف البلد    مالئم

                                                                      تـتعهد الـدول األطـراف بتوفري املوارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية         - ٣ 
  .              الوطنية مهامها

           االعتبار                                                                 تـويل الـدول األطراف، عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية،          - ٤ 
  .           حقوق اإلنسان             لتعزيز ومحاية                                            الواجب للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية 

 ١٩املادة 

  :               السلطات التالية            كحـد أدنـى،                              متنح اآلليات الوقائية الوطنية،  

                                           بدراسة معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم                       على حنو منتظم،             القيام،    ) أ ( 
                                                      بغية القيام، إذا لزم األمر، بتعزيز محايتهم من          ٤              دد يف املادة                                     يف أماكن االحتجاز على النحو احمل     

                                                                     التعذيب ومن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

                                                                 تقـدمي توصـيات إىل السلطات املعنية بغرض حتسني معاملة وأوضاع             ) ب ( 
                           املة أو العقوبة القاسية                                                                  األشخاص احملرومني من حريتهم ومنع التعذيب وغريه من ضروب املع         

                                                                            أو الالإنسانية أو املهينة، مع مراعاة املعايري ذات الصلة اليت وضعتها األمم املتحدة؛

                                                              تقــدمي اقــتراحات ومالحظــات تــتعلق بالتشــريعات القائمــة أو  ) ج ( 
  .              مبشاريع القوانني
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 ٢٠املادة 
             طراف يف هذا                                                                          لـتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها، تتعهد الدول األ           

  :                            الربوتوكول بأن تتيح هلا ما يلي
                                                                 احلصـول عـلى مجيع املعلومات املتعلقة بعدد األشخاص احملرومني من             ) أ ( 

                عن عدد هذه     ال     ، فض  ٤                                                                   حريـتهم املوجوديـن يف أمـاكن االحتجاز كما هو حمدد يف املادة              
                 األماكن ومواقعها؛

                هؤالء األشخاص                                                    احلصـول على مجيع املعلومات اليت تشري إىل معاملة          ) ب ( 
                    عن ظروف احتجازهم؛ ال  فض

                                              الوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز ومنشآهتا ومرافقها؛  ) ج ( 
                                                               فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم دون            ) د ( 

                                                                            د ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خالل مترجم إذا اقتضت الضرورة،              ـو          وجـود شه  
                                                          اآللية الوقائية الوطنية أنه ميكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛                     عن أي شخص آخر تعتقد ال  فض

                                                                حرية اختيار األماكن اليت تريد زيارهتا واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛    ) ه ( 
                                                                         احلـق يف إجـراء اتصـاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاهتا               ) و ( 

  .                   مبعلومات واالجتماع هبا
 ٢١املادة 

                                                  و مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو                 ي سلطة أ         تأمر أ    ال   - ١ 
                                                                                               أن يطـبق علـيهما العقوبة أو يسمح هبا أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه                  

                                                     أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، وال ينبغي أن          ب                                            املـنظمة بتبليغ اآللية الوقائية الوطنية       
  .    كانت    أيا              ال بأي طريقة                                              يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحو

   .      حرمتها                                                      لمعلومات السرية اليت جتمعها اآللية الوقائية الوطنية               كــون ل   ت - ٢ 
  .                                                                   وال تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صرحية من الشخص املعين بتلك البيانات

 ٢٢املادة 
                                                                               تقـوم السلطات املختصة يف الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن             

  .                                                           لوقائية الوطنية، وتدخل يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة       اآللية ا
 ٢٣املادة 

                                                                              تـتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة       
  .                          عن اآلليات الوقائية الوطنية

. . . 
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  *]مقتطف [ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة-٦

. . . 

 زء األولاجل
 ١املادة 

                           أي تفرقة أو استبعاد أو       "                   التمييز ضد املرأة   "          مصطلح                              ألغـراض هذه االتفاقية يعين     
                                                                                  تقيـيد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعتراف للمرأة   

                                                        

      ديسمرب   /             كانون األول  ١٨          املؤرخ يف    ١٨٠ /  ٣٤                               اعتمدت بقرار اجلمعية العامة       * 
     ١٧٣                                 ً       ويبلغ عدد الدول األطراف فيها حالياً         .     ١٩٨١       سبتمرب   /        أيلول  ٣                         وبدأ نفاذ االتفاقية يف       .     ١٩٧٩

                       ا، إريتريا، إسبانيا،                                                                  االحتـاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرميني         :               دولـة، وهـي   
                                                                                                                أسـتراليا، أستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا،           
                                                                                                         أنغـوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة،            

                                                         لربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن،                                                    باكسـتان، الـبحرين، الربازيل، بربادوس، ا      
                                                                                                     بوتـان، بوتسـوانا، بوركيـنا فاصو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند،              
                                                                                                        تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، اجلزائر، جزر البهاما،            

                                                                              ، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية،                                 جزر سليمان، جزر القمر   
                                 اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية  ،          الدميقراطية        ليشيت�                                           مجهوريـة ترتانـيا املتحدة، مجهورية تيمور       

       راطية،                       مجهورية الكونغو الدميق                                                                          العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،         
                                                                                                 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب           
                                                                                                      أفريقـيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، الرأس األخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي،            

          ري النكا،   س                                                                                سـاموا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا،             
                                                                                           السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، 

                                                                   الصني، طاجيكستان، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال،                      صربيا واجلبل األسود،      شيلي،
                 فييت نام، قربص،      ،                   ويال، فنلندا، فيجي                                                                      غـيانا، غينـيا، غينيا االستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبني، فرت         

                                                                                         قريغيزسـتان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو،    
                                                                                                       كولومبـيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة،            

                                                 كسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية،                                                   مـايل، مالـيزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، امل       
                                                                                                      اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق،            
                                                                                                           مـيامنار، ناميبـيا، الـنرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند،              

  .                          ا، اليابان، اليمن، اليونان                       هندوراس، هنغاريا، هولند

 



 

-54- 

       ثقافية                                                                                    حبقـوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال          
                                                                                                واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا، بصرف                 

   .                                                          النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

 ٢ املادة

                                                                               تشـجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج،              
                                                                         ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقا                                  بكـل الوسائل املناسبة   

   :                          لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

                                                                           إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا             ) أ ( 
  ا                                                                                         املناسـبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق العملي هلذ       

  ؛                                            املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة

                                                                          اختاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما يناسب              ) ب ( 
  ؛                               من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة

                                                                     فـرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان           ) ج ( 
                                                         ن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف                                        احلمايـة الفعالـة للمرأة، ع     

  ؛         عمل متييزي              البلد، من أي

                                                                         االمتـناع عـن مباشـرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة،                ) د ( 
                                                          وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

                               تمييز ضد املرأة من جانب أي                                                  اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على ال          ) ه ( 
  ؛                     شخص أو منظمة أو مؤسسة

                                                                              اختـاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطال               ) و ( 
  ؛                                                                   القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة

   .              ييزا ضد املرأة                                           إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل مت  ) ز ( 

 ٣املادة 

                                                                                 تـتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية             
                                                                                                    واالقتصـادية والثقافـية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور املرأة               

                    ألساسية والتمتع هبا                                                   وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات ا         .                   وتقدمهـا الكاملني  
   .                          على أساس املساواة مع الرجل
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 ٤املادة 

                                                               ال يعتـرب اختـاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل      - ١ 
                                                                                                    باملسـاواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال                

                                                      غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقف العمل هبذه                                                   يستتبع، على أي حنو، اإلبقاء على معايري      
  .                                              التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة

                                                                     ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومة، مبا            - ٢ 
   .       ً متييزياً                                                 ً يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء

 ٥املادة 

  :                                        األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي           تتخذ الدول  

                                                                      تغـيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق            ) أ ( 
                                                                                            القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون            

  ؛              ة للرجل واملرأة                                                 أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطي

                                                                         كفالـة تضـمني التربـية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة              ) ب ( 
                                                                                          اجتماعـية، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بني األبوين على أن             

  .                                                         يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت

 ٦املادة 

                                                        اف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها،                              تـتخذ الـدول األطر     
   .                                                 ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

 اجلزء الثاين
 ٧املادة 

                                                                                      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة              
  :                                     مرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف                                         السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل لل

                                                                   التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب          ) أ ( 
  ؛                                            جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام
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       شغل                             تنفيذ هذه السياسة، ويف                                        املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة ويف       ) ب ( 
  ؛                                        يع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية                        الوظائف العامة، وتأدية مج

                                                                      املشـاركة يف أيـة منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم باحلياة العامة              ) ج ( 
   .                والسياسية للبلد

 ٨املادة 

                                                                                    تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة مع              
                                            تها على املستوى الدويل واالشتراك يف أعمال                                                    الـرجل، ودون أي متيـيز، فرصة متثيل حكوم        

   .                املنظمات الدولية

 ٩املادة 

                                                                   متـنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب            - ١ 
                                                    وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنيب،           .                                     جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا     

                                                       ، أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال                                                       أو عـلى تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج       
  .                                   جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

                                                                        متـنح الـدول األطـراف املـرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق               - ٢ 
  .             جبنسية أطفاهلما

 اجلزء الثالث
 ١٠املادة 

         رأة لكي                                                                              تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد امل             
                                                                                          تكفـل هلـا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على                

  :                            أساس املساواة بني الرجل واملرأة

                                                                    شـروط متسـاوية يف التوجيه الوظيفي واملهين، وااللتحاق بالدراسات            ) أ ( 
      ملناطق                                                                                   واحلصـول عـلى الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية على اختالف فئاهتا، يف ا             
           التعليم                                                                                     الريفـية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة احلضانة ويف            

  ؛                                                                       العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين

                  مستويات مؤهالت                    االمتحانات، ويف                                   التساوي يف املناهج الدراسية، ويف      ) ب ( 
  ؛                             نوعية املرافق واملعدات الدراسية            املدرسني، ويف
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                                                                القضـاء عـلى أي مفهـوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع          ) ج ( 
                                                                                                مراحل التعليم جبميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع التعليم اليت              

      درسية                                                                                     تسـاعد يف حتقـيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج امل               
  ؛                     وتكييف أساليب التعليم

  ؛                                                    التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى  ) د ( 

                                                                   التسـاوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج          ) ه ( 
                                                                                             تعلـيم الكبار وحمو األمية الوظيفي، وال سيما الربامج اليت هتدف إىل التعجيل بقدر اإلمكان               

  ؛                                         أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة      بتضييق

                                                                     خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء           ) و ( 
  ؛                       تركن املدرسة قبل األوان يت   الال

  ؛                                                               التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  ) ز ( 

                           حمددة تساعد على كفالة صحة                                     إمكانـية احلصول على معلومات تربوية     ) ح ( 
   .                                                                 األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة

 ١١املادة 

                                                                         تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد             - ١ 
      احلقوق                                                                                        املـرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس                

  :       وال سيما

  ؛                                      احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر  ) أ ( 

                                                                          احلـق يف التمـتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار                ) ب ( 
  ؛                     واحدة يف شؤون االستخدام

                                                                          احلـق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الترقية واألمن على               ) ج ( 
                                          التدريب وإعادة التدريب املهين، مبا يف        ي                       ط اخلدمة، واحلق يف تلق                       مجيع مزايا وشرو     ويف       العمل  

  ؛                                                       ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر

                                                                     احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة              ) د ( 
                            ساواة يف املعاملة يف تقييم                                                                          يف املعاملـة فـيما يـتعلق بالعمل ذي القيمة املساوية، وكذلك امل            

  ؛           نوعية العمل
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                                                                    احلـق يف الضـمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعد والبطالة                ) ه ( 
                                                                              واملـرض والعجـز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق يف        

  ؛                 إجازة مدفوعة األجر

             ذلك محاية                                                            احلـق يف الوقايـة الصـحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف             ) و ( 
  .           وظيفة اإلجناب

                                                                         توخـيا ملـنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها            - ٢ 
  :                                                 الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

                                                                      حلظـر الفصـل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف               ) أ ( 
  ؛                         مع فرض جزاءات على املخالفني                                       الفصل من العمل على أساس احلالة الزوجية، 

                                                                        إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا اجتماعية            ) ب ( 
  ؛                                                            مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية

                                                                      لتشجيع توفري اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكني الوالدين من           ) ج ( 
                                                                               تزامات العائلية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيما عن                      اجلمع بني االل  

  ؛                                                  طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال

                                                                          لـتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبت أهنا               ) د ( 
  .        مؤذية هلا

                      ة باملسائل املشمولة هبذه                                           جيـب أن تسـتعرض التشريعات الوقائية املتصل    - ٣ 
                                                                                                     املـادة استعراضا دوريا يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو               

   .                         توسيع نطاقها حسب االقتضاء

 ١٢املادة 

                                                                         تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد             - ١ 
                                                         ل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة،                                                  املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أج      

  .                                                                    احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

                                               من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة         ١                           بالرغم من أحكام الفقرة      - ٢ 
                            ة، موفرة هلا خدمات جمانية                                                                        خدمـات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالد          

   .                                                   عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة
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 ١٣املادة 

                                                                                  تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف             
                                                                                        اجملـاالت األخـرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني              

   :                        املرأة نفس احلقوق، والسيما       الرجل و

  ؛                         احلق يف االستحقاقات العائلية  ) أ ( 

                                                                    احلـق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغري ذلك             ) ب ( 
  ؛                     من أشكال االئتمان املايل

       مجيع                                                                 احلـق يف االشـتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف            ) ج ( 
   .                     جوانب احلياة الثقافية

 ١٤ة املاد

                                                                      تضـع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة            - ١ 
                                                                                                   الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلك عملها               
                                                                                              يف قطاعـات االقتصـاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه               

  .                                فاقية على املرأة يف املناطق الريفية   االت

                                                                         تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد             - ٢ 
                                                                                            املـرأة يف املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن تشارك يف           

   :                                                           التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يف

  ؛                                                    املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات  ) أ ( 

                                                                     الوصـول إىل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات             ) ب ( 
  ؛                                     والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

  ؛                                              االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي  ) ج ( 

                                                   واع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسي، مبا يف                           احلصول على مجيع أن     ) د ( 
                                                                                         ذلـك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة اخلدمات اجملتمعية              

  ؛                                           واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنية

                                                                     تنظـيم مجاعـات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على               ) ه ( 
  ؛                                                           كافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص              فرص اقتصادية م
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  ؛                            املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية  ) و ( 

                                                               فرصـة احلصـول عـلى االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت            ) ز ( 
                                                                                        التسويق، والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح           

  ؛                                اعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي    الزر

                                                                       التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق            ) ح ( 
   .                                                 الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

 اجلزء الرابع
 ١٥املادة 

  .                                                        تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون - ١ 

                                          ون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية       ؤ                                ح الدول األطراف املرأة، يف الش       متن - ٢ 
                           وتكفل للمرأة، بوجه خاص،      .                                            بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية        ي                 الـرجل، وتسـاو   

                                                                                              حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على قدم املساواة             
  .          ت القضائية                   يف مجيع مراحل اإلجراءا

                                                                      تـتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك            - ٣ 
  .                                                                             اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية

                                                                       متـنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع            - ٤ 
   .                            ة اختيار حمل سكناهم وإقامتهم                      املتصل حبركة األشخاص وحري

 ١٦املادة 

                                                                         تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد             - ١ 
                                                                                             املـرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس              

  :                       املساواة بني الرجل واملرأة

  ؛                    نفس احلق يف عقد الزواج  ) أ ( 

                                عدم عقد الزواج إال برضاها                                            فـس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف        ن  ) ب ( 
  ؛          احلر الكامل
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  ؛                                           نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه  ) ج ( 

                                                                   نفـس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما            ) د ( 
          ة األطفال                              مجـيع األحوال، يكون ملصلح                                                      الزوجـية، يف األمـور املـتعلقة بأطفاهلمـا ويف         

  ؛            االعتبار األول

                                                                        نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل               ) ه ( 
                                                                   احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من                                    بني الطفل والذي يليه، ويف    

  ؛               ممارسة هذه احلقوق

                  مة والوصاية على                                                         نفـس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوا         ) و ( 
                                                                                             األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين،               

  ؛                                           مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول  ويف

                                                                   نفـس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار              ) ز ( 
  ؛                          سم األسرة واملهنة ونوع العمل ا

                                                                   فـس احلقـوق لكـال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات             ن  ) ح ( 
  .                                                                         واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

                                                                      ال يكـون خلطوبـة الطفـل أو زواجـه أي اثر قانوين، وتتخذ مجيع                - ٢ 
                       للزواج وجلعل تسجيل                                                                       اإلجـراءات الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدىن          

    .                               الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

. . . 
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                                                 الـربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع        - ) أ ( ٦
   * ]     مقتطف [                       أشكال التمييز ضد املرأة 

                                 إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،

                                                                   أن ميـثاق األمـم املـتحدة يؤكد من جديد اإلميان حبقوق اإلنسان                     إذ تالحـظ   
                                                                 ساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية،  األ

                                                                 أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون                            وإذ تالحـظ أيضا    
                                                                                           أحـرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات               

                                           ن أي نوع، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنس،                               الواردة يف اإلعالن، دون أي متييز م

                                                                     إىل أن العهديـن الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك الدولية                     وإذ تشـري   
                                             األخرى حلقوق اإلنسان حتظر التمييز على أساس اجلنس،

  ،  ) "        االتفاقية " (                                                             إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                         وإذ تشري أيضا   
                                وتوافق على أن تنتهج، بكل                                                                دين فيها الدول األطراف التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله              اليت ت 

          ضد املرأة،                                                  الطرق املالئمة ودون تأخري، سياسة للقضاء على التمييز

                                                            تصـميمها عـلى ضمان متتع املرأة التام، وعلى قدم املساواة،                        وإذ تعـيد تأكـيد     
                                            إجراءات فعالة ملنع وقوع انتهاكات هلذه                                                    جبمـيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واختاذ      

               احلقوق واحلريات،

  :                اتفقت على ما يلي   قد  

                                                        

  .     ١٩٩٩        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ    ٤ /  ٥٤                                اعـتمد بقرار اجلمعية العامة        * 
              الدول األطراف              ويبلغ عدد     .     ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢                                    وبدأ نفاذ الربوتوكول االختياري يف      

                          روغواي، آيرلندا، آيسلندا،                                               أذربيجان، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، أندورا، أو  :             دولة، وهي   ٥١         ً   فيه حالياً   
                                                                                                           إيطاليا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بليز، بنغالديش، بنما، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو، تايلند،            

            اجلمهورية   ،          الدميقراطية           ليشيت �                                                                  تركـيا، جـزر سـليمان، اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية تيمور            
                                             فاكيا، السنغال، السويد، غواتيماال، فرنسا،                                                         الدومينيكـية، جورجـيا، الدامنرك، سري النكا، سلو       

                                                                                                فرتويـال، فنلندا، قربص، قريغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، مايل،           
    .                                                                              املكسيك، منغوليا، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
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 ١املادة 

                باختصاص جلنة    ) "             الدولة الطرف  " (                                             تعـترف الدولـة الطرف يف هذا الربوتوكول          
   ٢                                                      فيما يتعلق بتلقي الرسائل املقدمة وفقا للمادة          ) "      اللجنة " (                                     القضـاء عـلى التمييز ضد املرأة        

  .           والنظر فيها

 ٢ملادة ا

                        ِ                                                   جيـوز أن تقـدم الرسائل من ِقبل، أو نيابة عن، أفراد أو جمموعات أفراد خاضعني      
                                                                                          لوالية دولة طرف ويدعون أهنم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف               

                                                                                         وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو جمموعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم، إال إذا                .         االتفاقية
  .                                                                    ستطاع كاتب الرسالة أن يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة ا

 ٣املادة 

                                  وال تتسلم اللجنة أي رسالة إذا        .   سم  اال                             ُ             تكون الرسائل مكتوبة وال تكون غُفال من         
  .                                                         كانت تتعلق بدولة طرف يف االتفاقية ليست طرفا يف هذا الربوتوكول

 ٤املادة 

     سبل                                          سالة ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع                                     ال تـنظر اللجنة يف أي ر       - ١ 
                            االنتصاف هذه أمدا طويال           سبل                            ُ                                  االنتصـاف احمللية املتاحة قد اسُتنفدت إال إذا استغرق تطبيق         

  .                                                       بدرجة غري معقولة، أو كان من غري احملتمل أن حيقق انتصافا فعاال

  :                               تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة - ٢ 

                                           سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو                                       مـىت كانت املسألة نفسها قد         ) أ ( 
                 التسوية الدولية؛                                                               ما زالت، حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو

                                    مىت كانت غري متفقة مع أحكام االتفاقية؛  ) ب ( 

                                                   مىت كانت بال أساس واضح أو كانت غري مدعمة برباهني كافية؛  ) ج ( 

                يف تقدمي رسالة؛                         مىت شكلت إساءة الستعمال احلق  ) د ( 

                                                                       مـىت كانـت الوقـائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا                  ) ه ( 
                                                                                             الـربوتوكول بالنسـبة للدولـة الطـرف املعنـية، إال إذا اسـتمرت تلـك الوقائع بعد                 

  .            تاريخ النفاذ
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 ٥املادة 

                                                                         جيـوز للجنة، يف أي وقت بعد استالم رسالة ما وقبل التوصل إىل قرار               - ١ 
                                                                     ع الرسـالة، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية للنظر، على سبيل                                   بشـأن وجاهـة موضـو     

                                                                                           االستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مؤقتة، حسب االقتضاء، لتفادي وقوع ضرر             
  .                                            ال ميكن إصالحه على ضحية االنتهاك املدعى أو ضحاياه

          ادة، فإن                من هذه امل    ١                                                      عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة         - ٢ 
  .             وجاهة موضوعها                                                       ذلك ال يعين ضمنا اختاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن

 ٦املادة 

                                                                           مـا مل تعترب اللجنة الرسالة غري مقبولة دون الرجوع إىل الدولة الطرف              - ١ 
                                                                                               املعنية، ورهنا مبوافقة الفرد أو األفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، تتوخى              

ـ                                                                                  رية يف عـرض أي رسـالة تقـدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة                              اللجـنة الس
  .           لطرف املعنية

                                                                       تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات            - ٢ 
                                                                                            أو بيانات مكتوبة توضح فيها املسألة وتوضح سبل االنتصاف، اليت رمبا تكون الدولة الطرف              

  .       السبل                         قد وفرهتا، إن وجدت مثل تلك

 ٧املادة 

                                                                تنظر اللجنة يف الرسائل الواردة مبوجب هذا الربوتوكول يف ضوء           - ١ 
                                                                                         مجـيع املعلومات اليت تتاح هلا من جانب األفراد أو جمموعات األفراد أو بالنيابة عنهم               

  .                                                                       ومن جانب الدولة الطرف املعنية، شريطة إحالة هذه املعلومات إىل األطراف املعنية

                                               لسات مغلقة لدى دراسة الرسائل املقدمة مبوجب                        تعقـد اللجنة ج    - ٢ 
  .             هذا الربوتوكول

                                                                       تقـوم اللجـنة، بعد دراسة الرسالة، بإحالة آرائها بشأن الرسالة            - ٣ 
  .                                          مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدت، إىل األطراف املعنية

                                                                تـويل الدولـة الطـرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة مشفوعة            - ٤ 
                                         اللجنة، خالل ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن                                      بتوصـياهتا، إن وجـدت، وتقـدم إىل       

  .                                                            معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا
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                                                                 جيـوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية            - ٥ 
                                                                                 بشـأن أي تدابري تكون الدولة الطرف قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة وتوصياهتا، إن       

                                                                           يف ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسبا، يف التقارير الالحقة اليت تقدمها                         وجـدت، مبـا   
  .             من االتفاقية  ١٨                        الدولة الطرف مبوجب املادة 

 ٨املادة 

                                                                 إذا تلقـت اللجـنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات            - ١ 
                                                                                  جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، تدعو             

                                                                       تلك الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص املعلومات وتقدمي مالحظات بشأن                     اللجـنة   
  .                         املعلومات املعنية هلذا الغرض

                                                                جيوز للجنة أن تقوم، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات رمبا تكون            - ٢ 
                                                                                      الدولـة الطرف املعنية قد قدمتها وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا، بتعيني              

ّ                                                   إلجراء حتّر هبذا الشأن وتقدمي تقرير على وجه االستعجال                                    عضو أو أكثر من أعضائها             
                                                                           وجيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم             .           إىل اللجنة 

  .                  األمر ذلك ومبوافقتها

                                                                     تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج           - ٣ 
  .                 ي تعليقات وتوصيات                                 إىل الدولة الطرف املعنية، مشفوعة بأ

                                                                    تقوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي النتائج            - ٤ 
  .                                                                والتعليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

                           ُ                           جيري ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس احلصول على تعاون تلك  - ٥ 
  .                                 الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات

 ٩دة املا
                                                                          جيـوز للجـنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها               - ١ 

                                                                      من االتفاقية تفاصيل أية تدابري متخذة استجابة لتحر أجري مبوجب             ١٨                    املقدم مبوجب املادة    
  .                  من هذا الربوتوكول ٨      املادة 

                                                                               جيـوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها يف             - ٢ 
                                                                                  ، أن تدعـو الدولـة الطـرف املعنـية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة               ٤- ٨         املـادة   

  .           لذلك التحري
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 ١٠املادة 

     يـق                                                          جيـوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصد        - ١ 
                          ُ                                                       علـيه أو االنضـمام إليه، أن ُتعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف       

  . ٩   و ٨       املادتني 

                      من هذه املادة أن      ١                                            ألي دولـة طرف تصدر إعالنا وفقا للفقرة          - ٢ 
  .                                                        تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام

 ١١املادة 

                                                                             تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد الذين            
                                تيجة لتراسلهم مع اللجنة عمال                                                            خيضعون لواليتها القضائية لسوء املعاملة أو التخويف ن       

  .             هبذا الربوتوكول

 ١٢املادة 

                    من االتفاقية موجزا   ٢١                                              تدرج اللجنة يف تقريرها السنوي املقدم مبوجب املادة  
  .                                       لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول

. . . 
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 *]مقتطف[ اتفاقية حقوق الطفل -٧

. . . 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                                                                      فاقية، يعىن الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ                           ألغراض هذه االت   
   .                                          سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

 ٢املادة 

                                                                   حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل           - ١ 
          أو والديه                                                                              طفـل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل        

                                                                                                     أو الوصي القانوين عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو                  
ـ                                                    ، أو ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي          ي                         أو اإلثـين أو االجـتماع        ي                  أصـلهم القوم

  .       وضع آخر

                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من            - ٢ 
                                                                                           أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني                  مجيع  

   .                                                                عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداهتم

 ٣املادة 

                                                                   يف مجـيع اإلجـراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت هبا مؤسسات             - ١ 
                                                              اصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية،                                             الـرعاية االجتماعية العامة أو اخل     

  .                                  يويل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى

                                                                      تـتعهد الـدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني            - ٢ 
                                                                                              لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسؤولني قانونا عنه،           

  .                                                          خذ، حتقيقا هلذا الغرض، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة   وتت

                                                        

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠   رخ      املؤ  ٢٥ /  ٤٤                                  اعـتمدت بقـرار اجلمعـية العامة       * 
                                     وصدقت عليها أو قبلتها مجيع الدول        .     ١٩٩٠       سبتمرب   /        أيلول  ٢                               وبـدأ نفـاذ االتفاقـية يف          .     ١٩٨٩

   ).          مراقب دائم (                                               األعضاء يف األمم املتحدة، باإلضافة إىل الكرسي الرسويل 
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                                                                    تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة          - ٣ 
    ايل              وال سيما يف جم                                                                            عـن رعايـة أو محاية األطفال باملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة،           

   .                                       تهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف                                  السالمة والصحة ويف عدد موظفيها وصالحي

 ٤املادة 

                                                                                    تـتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة             
                                            وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       .                                             إلعمـال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       

                                                     ابري إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم،                                                  والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التد     
   .                     يف إطار التعاون الدويل

 ٥املادة 

                                                                              حتـترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء،            
                                                                                            أعضاء األسرة املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو األوصياء أو غريهم من               

                                                                               قانونا عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة،                            األشخاص املسؤولني 
   .                                                                      التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية

 ٦املادة 

  .                                               تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف احلياة - ١ 

   .                بقاء الطفل ومنوه                                 تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن  - ٢ 

 ٧املادة 

                                                                     يسـجل الطفل بعد والدته فورا ويكون لـه احلق منذ والدته يف اسم              - ١ 
  .                                                                            واحلق يف اكتساب جنسية، ويكون لـه قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما

                                                                    تكفـل الـدول األطـراف إعمال هذه احلقوق وفقا لقانوهنا الوطين              - ٢ 
                                                                       صكوك الدولية املتصلة هبذا امليدان، وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي                                 والـتزاماهتا مبوجب ال   

   .                             اجلنسية يف حال عدم القيام بذلك

 ٨املادة 

                                                                   تـتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف         - ١ 
                                                                                             ذلـك جنسـيته، وامسه، وصالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل              

  .       غري شرعي
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                                                                       إذا حـرم أي طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كل عناصر هويته،               - ٢ 
   .                                                                            تقدم الدول األطراف املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته

 ٩املادة 

                                                                     تضـمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما،             - ١ 
                                                                 صة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانني واإلجراءات                                      عندما تقرر السلطات املخت     ّ الّ إ

                            وقد يلزم مثل هذا القرار       .                                                              املعمول هبا، أن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى         
                                                                                                   يف حالـة معيـنة مـثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلما لـه، أو عندما يعيش                  

  .                     بشأن حمل إقامة الطفل                               الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار

                                       من هذه املادة، تتاح جلميع األطراف        ١            بالفقرة                       ً     يف أية دعاوى تقام عمالً     - ٢ 
  .                                                     املعنية الفرصة لالشتراك يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

                                                                     حتترم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدمها يف             - ٣ 
              إذا تعارض                                 ّ       واتصاالت مباشرة بكال والديه، إالّ                                            االحـتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية     

  .                        ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى

                                                                  يف احلـاالت الـيت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اختذته دولة من        - ٤ 
                                                                                               الدول األطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي               

  ،  )                                                       الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص                    مبا يف ذلك     (                         أو الترحيل أو الوفاة     
                                                                                                تقـدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند االقتضاء، لعضو آخر من                

                 أو أعضاء األسرة    (                                                                     األسـرة، املعلومـات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة الغائب            
                   وتضمن الدول األطراف   .              يس لصاحل الطفل                                       إال إذا كـان تقـدمي هذه املعلومات ل         )          الغائـبني 

                                                                                            كذلك أن ال تترتب على تقدمي مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص املعىن                 
    ).                 أو األشخاص املعنيني (

 ١٠املادة 

  ،  ٩              من املادة     ١                                                         وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة          - ١ 
                                                            يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرهتا                                              تنظر الدول األطراف يف الطلبات اليت     

                               وتكفل الدول األطراف كذلك أال       .                                                       بقصد مجع مشل األسرة، بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة       
  .                                                                            تترتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم

                          احلق يف االحتفاظ بصورة                                                  للطفـل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني        - ٢ 
        وحتقيقا   .                                                                   منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال يف ظروف استثنائية
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                       ، حتترم الدول األطراف     ٩       املادة         من  ٢                                                         هلذه الغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة         
        وال خيضع    .           خول بلدهم                                                                       حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف د             

                                                                                      احلـق يف مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون ضرورية حلماية األمن      
                                                                                                 الوطـين، أو الـنظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم                

   .                                                    وتكون متفقة مع احلقوق األخرى املعترف هبا يف هذه االتفاقية

 ١١ة املاد

                                                                   تـتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم            - ١ 
  .                     عودهتم بصورة غري مشروعة

                                                                       وحتقـيقا هلـذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو             - ٢ 
   .                                          متعددة األطراف أو االنضمام إىل اتفاقات قائمة

 ١٢املادة 

                                    ة للطفل القادر على تكوين آرائه                                          تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقي      - ١ 
                                                                                             اخلاصـة حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل، وتوىل آراء الطفل                

  .                                   االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

                                                                     وهلـذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه يف أي             - ٢ 
                                                       ا مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة                                                  إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، إم     
   .                                       تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين

 ١٣املادة 

                                                                    يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع             - ١ 
                                                                                                  أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة             

  .                                                    أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى خيتارها الطفل

                                                                     جيـوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون             - ٢ 
  :                                عليها وأن تكون الزمة لتأمني ما يلي

     أو ؛                         احترام حقوق الغري أو مسعتهم  ) أ ( 

   .          اب العامة                                                       محاية األمن الوطين أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلد  ) ب ( 

 ١٤املادة 

  .                                                       حتترم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين - ١ 
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                                                                    حتترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة،          - ٢ 
                                                                                   األوصـياء القانونـيني علـيه، يف توجـيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات       

  .             الطفل املتطورة

                                                                 ز أن خيضـع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص                   ال جيـو   - ٣ 
                                                                                                    عليها القانون والالزمة حلماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو احلقوق               

   .                       واحلريات األساسية لآلخرين

 ١٥املادة 

                                                                 تعـترف الدول األطراف حبقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف            - ١ 
  .             الجتماع السلمي      حرية ا

                                                                          ال جيـوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غري القيود املفروضة طبقا              - ٢ 
                                                                                               للقانون واليت تقتضيها الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن الوطين أو السالمة العامة أو              

   .   هتم                                                                            النظام العام، أو حلماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغري وحريا

 ١٦املادة 

                                                                     ال جيـوز أن جيـرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته                - ١ 
  .                                                                    اخلاصة أو أسرته أو مرتله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته

   .                                                      للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس - ٢ 

 ١٧املادة 

                                                     فة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية                                    تعترف الدول األطراف بالوظي    
                                                                                          حصـول الطفل على املعلومات واملواد من شىت املصادر الوطنية والدولية، وخباصة تلك اليت              
                                                                                             تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية، وحتقيقا هلذه           

  :                                الغاية، تقوم الدول األطراف مبا يلي

                                                                   تشـجيع وسـائط اإلعـالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة              ) أ ( 
  ؛  ٢٩                                           االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح املادة 

                                                                         تشجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من             ) ب ( 
  ؛                                    شىت املصادر الثقافية والوطنية والدولية

  ؛   رها                          تشجيع إنتاج كتب األطفال ونش  ) ج ( 
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                                                                    تشـجيع وسـائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية             ) د ( 
  ؛                                                               للطفل الذي ينتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني

                                                                       تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد            )  ه  ( 
   .            يف االعتبار  ١٨ و    ١٣                          صاحله، مع وضع أحكام املادتني          اليت تضر مب

 ١٨املادة 
                                                                     تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف باملبدأ القائل إن          - ١ 

                          وتقع على عاتق الوالدين      .                                                               كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ومنوه        
         ون مصاحل     وتك  .                                                                             أو األوصياء القانونيني، حسب احلالة، املسؤولية األويل عن تربية الطفل ومنوه          

  .                                 الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي
                                                                        يف سـبيل ضـمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية، على الدول              - ٢ 

                                                                                            األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف               
ـ                  مرافق وخدمات                                                        وليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات و         ؤ              االضـطالع مبس

  .            رعاية األطفال
                                                                     تـتخذ الـدول األطراف كل التدابري املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين            - ٣ 

   .                                                             العاملني حق االنتفاع خبدمات ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون هلا
  ١٩املادة 

                                                                       تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية           - ١ 
                                                                                        الئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية                            والتعليمية امل 

                                                                                               واإلمهـال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة                
      أي           عليه، أو   )                   األوصياء القانونيني  (                    أو الوصي القانوين      )         الوالدين (                                اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد      

  .                           شخص آخر يتعهد الطفل برعايته
                                                                   ينـبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة     - ٢ 

                                                                                       لوضـع برامج اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم،      
        كورة حىت                                                                               وكذلـك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذ           

                                                                                            اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء           
   .            حسب االقتضاء

 ٢٠املادة 
                                                                                   للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح لـه،               - ١ 

                     اية ومساعدة خاصتني                                           لي، بالبقاء يف تلك البيئة، احلق يف مح        ض      الف  ه                      حفاظـا عـلى مصـاحل     
  .             توفرمها الدولة
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                                                                           تضـمن الـدول األطـراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة ملثل            - ٢ 
  .         هذا الطفل

                                                                           ميكن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور، احلضانة، أو الكفالة الواردة             - ٣ 
            سبة لرعاية                                                                                   يف القـانون اإلسـالمي، أو التـبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات منا              

                                                                               وعـند النظر يف احللول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف              .         األطفـال 
   .                                                            تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية

 ٢١املادة 

                                                         أو جتيز نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار          /                          تضـمن الدول اليت تقر و      
  :         ام مبا يلي          األول والقي

                                                                     تضـمن أال تصرح بتبين الطفل إال السلطات املختصة اليت حتدد، وفقا               ) أ ( 
                                                                                             للقوانني واإلجراءات املعمول هبا وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق هبا، أن التبين              
                                                                                             جائـز نظرا حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني وأن األشخاص             

                                                                                        نـيني، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبين على أساس حصوهلم على ما                املع
  ؛                 قد يلزم من املشورة

                                                                             تعـترف بأن التبين يف بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل،               ) ب ( 
                                                                                                     إذا تعـذرت إقامـة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة                  

  ؛          ئمة يف وطنه  مال

                                                                       تضـمن، بالنسـبة للتبين يف بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات               ) ج ( 
  ؛                                                ومعايري تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبين الوطين

                                                                           تـتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبين يف بلد آخر، أن               ) د ( 
  ؛          غري مشروع  ايل                                                عملية التبين ال تعود على أولئك املشاركني فيها بكسب م

                                                                            تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية             )  ه  ( 
                       الطفل يف بلد آخر من          تبين                                                                   أو متعددة األطراف، وتسعى، يف هذا اإلطار، إىل ضمان أن يكون            

   .                             خالل السلطات أو اهليئات املختصة

 ٢٢املادة 

                            تدابري املالئمة لتكفل للطفل                                               تـتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية ال        - ١ 
                                                                                        الـذي يسـعى للحصول على مركز الجئ، أو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني واإلجراءات               
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                                                                                               الدولـية أو احمللـية املعمول هبا، سواء صحبه أو مل يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى                  
                      ضحة يف هذه االتفاقية                                                                           احلمايـة واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املو         

                                                                                           ويف غريهـا مـن الصـكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تكون الدول                
  .                   املذكورة أطرافا فيها

                                                                       وهلذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون يف            - ٢ 
                    املختصة أو املنظمات                                                                          أي جهـود تبذهلا األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية            

                                                                                         غري احلكومية املتعاونة مع األمم املتحدة، حلماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي             
                                                                                   طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل احلصول على                

   أو                                                ويف احلاالت اليت يتعذر فيها العثور على الوالدين                                         املعلومـات الالزمة جلمع مشل أسرته،       
                                                                                          األفراد اآلخرين ألسرته، مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة ألي طفل آخر حمروم بصفة دائمة              

   .                                                       من بيئته العائلية ألي سبب، كما هو موضح يف هذه االتفاقية ة       أو مؤقت

 ٢٣املادة 

                                                                    تعـترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا             - ١ 
                                                تكفل لـه كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر                                         حبـياة كاملـة وكـرمية، يف ظـروف          

  .                       مشاركته الفعلية يف اجملتمع

                                                                    تعـترف الـدول األطراف حبق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة             - ٢ 
                                                                                          وتشـجع وتكفـل للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، تقدمي               

                                             مع حالة الطفل وظروف والديه أو غريمها                                                         املسـاعدة الـيت يقـدم عنها طلب، واليت تتالءم         
  .         ممن يرعونه

                                                                       إدراكـا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق، توفر املساعدة املقدمة وفقا           - ٣ 
                                                                                          من هذه املادة جمانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريمها ممن             ٢        للفقرة  

                                           ان إمكانية حصول الطفل املعوق فعال على                                                       يقومـون برعاية الطفل، وينبغي أن هتدف إىل ضم        
                                                                                           التعلـيم والتدريـب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملمارسة            
                                                                                          عمـل، والفـرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إىل حتقيق االندماج االجتماعي للطفل              

  .     ممكن                                                      ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على أكمل وجه

                                                                      على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدويل، تبادل املعلومات           - ٤ 
                                                                                               املناسبة يف ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطيب والنفسي والوظيفي لألطفال املعوقني،            
                                                                                               مبـا يف ذلك نشر املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول              
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ـ                                                                               يها، وذلك بغية متكني الدول األطراف من حتسني قدراهتا ومهاراهتا وتوسيع خربهتا يف هذه         إل
   .                                                        وتراعى بصفة خاصة، يف هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية  .      اجملاالت

 ٢٤املادة 

                                                                  تعـترف الـدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي             - ١ 
                   وتبذل الدول األطراف   .                           مراض وإعادة التأهيل الصحي                                      ميكـن بلوغه وحبقه يف مرافق عالج األ       

                                                                                  قصـارى جهدهـا لتضـمن أال حيـرم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية             
  .          الصحية هذه

                                                                    تـتابع الـدول األطراف إعمال هذا احلق كامال وتتخذ، بوجه خاص،             - ٢ 
  :                      التدابري املناسبة من أجل

  ؛                       خفض وفيات الرضع واألطفال  ) أ ( 

                                                                     لـة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال             كفا  ) ب ( 
  ؛                                          مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية األولية

                                                                       مكافحـة األمراض وسوء التغذية حىت يف إطار الرعاية الصحية األولية،             ) ج ( 
     غذية                                                                                          عـن طـريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األغذية امل              

  ؛                                                                    الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره

  ؛                                                    كفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها  ) د ( 

                                                                     كفالـة تـزويد مجـيع قطاعات اجملتمع، وال سيما الوالدين والطفل،                ) ه ( 
                                     ايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ                                                              باملعلومـات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومز       

                                                                                         الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم يف هذه             
  ؛                                         اجملاالت ومساعدهتا يف االستفادة من هذه املعلومات

                                                                            تطويـر الـرعاية الصـحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالدين، والتعليم             ) و ( 
  .       م األسرة                     واخلدمات املتعلقة بتنظي

                                                                         تـتخذ الـدول األطـراف مجـيع التدابري الفعالة واملالئمة بغية إلغاء              - ٣ 
  .                                      املمارسات التقليدية اليت تضر بصحة األطفال

                                                                      تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل من أجل التوصل           - ٤ 
          صفة خاصة           وتراعى ب   .                                                                     بشـكل تدرجيـي إىل اإلعمال الكامل للحق املعترف به يف هذه املادة            

   .                                     احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد
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 ٢٥املادة 

          ض الرعاية  ا                                                                  تعترف الدول األطراف حبق الطفل الذي تودعه السلطات املختصة ألغر          
                                                                                                أو احلمايـة أو عالج صحته البدنية أو العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم للطفل وجلميع                

   .                               الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه

 ٢٦دة املا

                                                                   تعـترف الـدول األطـراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من الضمان              - ١ 
                                                                                           االجـتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي، وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل             

  .                          هلذا احلق وفقا لقانوهنا الوطين

                                                                       ينـبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل            - ٢ 
                                                                                  اص املسؤولني عن إعالة الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من                      واألشـخ 

   .                                          جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات

 ٢٧املادة 

                                                            تعـترف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه       - ١ 
  .                                       البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي

                                     مها أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن                                  يـتحمل الوالـدان أو أحد      - ٢ 
                                                                                            الطفـل، املسؤولية األساسية عن القيام، يف حدود إمكانياهتم املالية وقدراهتم، بتأمني ظروف             

  .                        املعيشة الالزمة لنمو الطفل

                                                                       تـتخذ الـدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية ويف حدود إمكانياهتا،            - ٣ 
                                               وغريمها من األشخاص املسؤولني عن الطفل، على                                                  التدابري املالئمة من أجل مساعدة الوالدين     

                                                                                               إعمـال هذا احلق وتقدم عند الضرورة املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق               
  .                        بالتغذية والكساء واإلسكان

                                                                         تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من            - ٤ 
                                                             املسؤولني ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو                                          الوالدين أو من األشخاص اآلخرين    

                                                                             وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص املسؤول ماليا عن الطفل يف دولة أخرى غري               .         يف اخلارج 
                                                                                               الدولـة اليت يعيش فيها الطفل، تشجع الدول األطراف االنضمام إىل اتفاقات دولية أو إبرام               

   .               ات أخرى مناسبة                                       اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اختاذ ترتيب

 



 

-77- 

 ٢٨املادة 

                                                                     تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم، وحتقيقا لإلعمال الكامل           - ١ 
  :                                                          هلذا احلق تدرجييا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص مبا يلي

  ؛                                               جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع  ) أ ( 

                             نوي، سواء العام أو املهين،                                                 تشـجيع تطويـر شـىت أشكال التعليم الثا          ) ب ( 
                                                                                                 وتوفريهـا وإتاحـتها جلميع األطفال، واختاذ التدابري املناسبة مثل إدخال جمانية التعليم وتقدمي              

  ؛                              املساعدة املالية عند احلاجة إليها

                                              ، بشـىت الوسائل املناسبة، متاحا للجميع على      يل                        جعـل التعلـيم العـا       ) ج ( 
  ؛            أساس القدرات

                                              دئ اإلرشادية التربوية واملهنية متوفرة جلميع                                جعـل املعلومـات واملـبا       ) د ( 
  ؛       متناوهلم           األطفال ويف

                                                                     اختـاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت               ) ه ( 
  .           ترك الدراسة

                                                                         تـتخذ الـدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف             - ٢ 
  .                               إلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية                                    املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل ا

                                                               تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل يف  - ٣ 
                                                                                          األمور املتعلقة بالتعليم، وخباصة هبدف اإلسهام يف القضاء على اجلهل واألمية يف مجيع أحناء              

             وتراعى بصفة    .                التعليم احلديثة                                                                  العامل وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية وإىل وسائل          
   .                                          خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد

 ٢٩املادة 

  :                                                   توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها حنو - ١ 

                                                                         تنمـية شخصـية الطفـل ومواهـبه وقدراتـه العقلـية والبدنية إىل               ) أ ( 
  ؛             أقصى إمكاناهتا

                                ات األساسية واملبادئ املكرسة يف                                         تنمـية احترام حقوق اإلنسان واحلري       ) ب ( 
  ؛                 ميثاق األمم املتحدة
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                                                                            تنمـية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة اخلاصة، والقيم             ) ج ( 
                                                                                               الوطنـية للـبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف األصل واحلضارات املختلفة               

  ؛         عن حضارته

                                   يف جمتمع حر، بروح من التفاهم                                             إعـداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية       ) د ( 
                                                                                       والسـلم والتسـامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية             

  ؛                                                       والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني

  .                            تنمية احترام البيئة الطبيعية    ) ه ( 

                      ى أنه تدخل يف حرية                    ما يفسر عل     ٢٨                                     لـيس يف نص هذه املادة أو املادة          - ٢ 
                                                                                                 األفـراد واهليـئات يف إنشـاء املؤسسات التعليمية وإدارهتا، رهنا على الدوام مبراعاة املبادئ               

                                                               من هذه املادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه           ١                                املنصـوص علـيها يف الفقـرة        
   .                                           املؤسسات للمعايري الدنيا اليت قد تضعها الدولة

 ٣٠املادة 

                                                                          توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان                            يف الـدول اليت    
                                                                               األصـليني، ال جيـوز حـرمان الطفل املنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف     

                                 جهار بدينه وممارسة شعائره، أو     إل ا   يف                                                              أن يتمـتع، مـع بقـية أفـراد اجملموعة، بثقافته، أو             
   .             استعمال لغته

 ٣١املادة 

                                                                رف الدول األطراف حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة               تعـت  - ١ 
  .                                                                            األلعاب وأنشطة االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون

                                                                       حتـترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف احلياة             - ٢ 
                                 ومتساوية للنشاط الثقايف والفين                                                              الثقافـية والفنـية وتشـجع عـلى توفـري فـرص مالئمة            

   .                               واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

 ٣٢املادة 

                                                                 تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي           - ١ 
                                                                                                 ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا                  

  .                                         العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي                              بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو 
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                                                                         تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية         - ٢ 
                                                              وهلذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات           .                             اليت تكفل تنفيذ هذه املادة    

  :                                        الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا يلي

  ؛                                    د عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل   حتدي  ) أ ( 

  ؛                                  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه  ) ب ( 

                                                                      فـرض عقوبـات أو جـزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه               ) ج ( 
   .              املادة بفعالية

 ٣٣املادة 

                                                                                      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري التشريعية واإلدارية             
                                                                                        جتماعـية والـتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد              واال

                                                                                        املؤثرة على العقل، وحسبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة، وملنع استخدام األطفال         
  .                                                يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري مشروعة واالجتار هبا

 ٣٤املادة 

                                                      ماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهاك                               تتعهد الدول األطراف حب    
                                                                              وهلذه األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، مجيع التدابري املالئمة الوطنية             .        اجلنسـي 

  :                             والثنائية واملتعددة األطراف ملنع

  ؛                                                 محل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غري مشروع  ) أ ( 

                                         طفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات            لأل   اليل                   االسـتخدام االسـتغ     ) ب ( 
  ؛                 اجلنسية غري املشروعة

   .                                 لألطفال يف العروض واملواد الداعرة  اليل              االستخدام االستغ  ) ج ( 

 ٣٥املادة 

                                                                                     تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع            
                                  ألي غرض من األغراض أو بأي شكل                                                          اخـتطاف األطفـال أو بـيعهم أو االجتـار هبـم             

   .          من األشكال

 ٣٦املادة 

                                                                             حتمـي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من              
   .        الطفل ه         جوانب رفا
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 ٣٧املادة 

  :                 تكفل الدول األطراف 

                                                                 أال يعـرض أي طفـل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة        ) أ ( 
ـ                                                          وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي احلياة بسبب           .                 انية أو املهينة                         القاسـية أو الالإنس

                                                                                        جـرائم يرتكـبها أشـخاص تقـل أعمـارهم عـن مثاين عشرة سنة دون وجود إمكانية                 
  ؛           لإلفراج عنهم

        وجيب أن    .                                                              أال حيـرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية             ) ب ( 
                                        لقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري                                                           جيـرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا ل         

  ؛                       وألقصر فترة زمنية مناسبة

                                                                          يعـامل كل طفل حمروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف              ) ج ( 
                      وبوجه خاص، يفصل كل      .                                                               اإلنسـان، وبطريقة تراعى احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه        

                                ن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك،                                                            طفـل حمـروم مـن حريته عن البالغني، ما مل يعترب أ            
                                                                                            ويكـون لــه احلق يف البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسالت والزيارات، إال يف                 

  ؛                 الظروف االستثنائية

                                                                 يكـون لكـل طفـل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على                ) د ( 
                     شرعية حرمانه من                                                                            مساعدة قانونية وغريها من املساعدة املناسبة، فضال عن احلق يف الطعن يف           

                                                                                          احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى، ويف أن جيرى البت بسرعة يف أي                
   .                    إجراء من هذا القبيل

 ٣٨املادة 

                                                                        تتعهد الدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة           - ١ 
  .                    ن احترام هذه القواعد                                                 عليها يف املنازعات املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضم

                                                                     تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن أال             - ٢ 
  .                                                                يشترك األشخاص الذين مل يبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشتراكا مباشرا يف احلرب

                                                               متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة         - ٣ 
                                                بني األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشرة سنة                          وعند التجنيد من    .                     يف قواهتـا املسـلحة    

                                                                                           ولكنها مل تبلغ مثاين عشرة سنة، جيب على الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية ملن هم                
  .       أكرب سنا
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                                                                     تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماهتا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل          - ٤ 
                                           ع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن محاية                                                        حبمايـة السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة، مجي       

   .                                 ورعاية األطفال املتأثرين برتاع مسلح

 ٣٩املادة 

                                                                                   تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي وإعادة            
                                                                               االندمـاج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو      

                                                                                           التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                          اإلساءة، أو 
                                                             وجيرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة            .                                املهيـنة، أو املنازعات املسلحة    
   .                               الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته

 ٤٠املادة 

                   قانون العقوبات                                                      تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يدعي أنه انتهك         - ١ 
                                                                                               أو يـتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل                  
                                                                                          بكرامـته وقـدره، وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية              

  .                                                                          وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف اجملتمع

                                                                      وحتقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل           - ٢ 
  :                              الدول األطراف، بوجه خاص، ما يلي

                                                                            عـدم إدعـاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اهتامه بذلك أو إثبات              ) أ ( 
                                                                                           ذلـك علـيه بسبب أفعال أو أوجه قصور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطين أو الدويل                

  ؛           عند ارتكاهبا

                                                                       يكـون لكـل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك               ) ب ( 
  :                         الضمانات التالية على األقل

  ؛                                            افتراض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون ̀  ١̀  

                                                                            إخطاره فورا ومباشرة بالتهم املوجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء            ̀  ٢̀ 
                          مساعدة قانونية أو غريها                                                 القانونيني عليه عند االقتضاء، واحلصول على       

  ؛                                   من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه

                                                                          قـيام سـلطة أو هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه              ̀  ٣̀ 
                                                                      دون تـأخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون، حبضور مستشار قانوين أو            

      ، ما                                                                   مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والديه أو األوصياء القانونيني عليه        
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                                                                        مل يعتـرب أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ يف               
  ؛                   احلسبان سنه أو حالته

                                                                    عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو           ̀  ٤̀ 
                                                                 تأمني استجواب الشهود املناهضني وكفالة اشتراك واستجواب الشهود        

  ؛                          لصاحله يف ظل ظروف من املساواة

                                                                       اعتـرب أنه انتهك قانون العقوبات، تأمني قيام سلطة خمتصة أو هيئة                 إذا   ̀  ٥̀ 
                                                                            قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار ويف         

  ؛                          أية تدابري مفروضة تبعا لذلك

                                                                    حلصـول عـلى مساعدة مترجم شفوي جمانا إذا تعذر على الطفل هم              ا ̀  ٦̀ 
  ؛                          اللغة املستعملة أو النطق هبا

  .                                                   تأمني احترام حياته اخلاصة متاما أثناء مجيع مراحل الدعوى ̀  ٧̀  

                                                                  تسـعى الـدول األطـراف لتعزير إقامة قوانني وإجراءات وسلطات            - ٣ 
                                                                                     ومؤسسـات منطـبقة خصيصـا على األطفال الذين يدعى أهنم انتهكوا قانون العقوبات أو          

  :                                                  يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا يلي

                                                              سن دنيا يفترض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك                  حتديـد     ) أ ( 
  ؛              قانون العقوبات

                                                                      استصواب اختاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء            ) ب ( 
  .     ً  كامالً ً اً                                                                       إىل إجراءات قضائية، شريطة أن حتترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام

                                                ثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف، واملشورة،                              تتاح ترتيبات خمتلفة، م    - ٤ 
                                                                                        واالختـبار، واحلضـانة، وبرامج التعليم والتدريب املهين وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية،       

   .                                                                           لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

 ٤١املادة 

                                       ام تكون أسرع إفضاء إىل إعمال حقوق                                               لـيس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحك         
  :                   الطفل واليت قد ترد يف

     أو ؛              قانون دولة طرف  ) أ ( 

   .                                    القانون الدويل الساري على تلك الدولة  ) ب ( 

. . . 
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                                                          الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع           - ) أ ( ٧
                                                          األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

 * ] ف    مقتط [

  ،                               إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

                                                                           أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها، وال سيما                     إذ تـرى   
           ّ                             ، جيـدر أن تقّيم التدابري اليت ينبغي للدول    ٣٦   و  ٣٥   و  ٣٤   و  ٣٣   و  ٣٢   و  ٢١   و  ١١    و  ١         املـواد   

              استغالل األطفال  و         األطفال     بغاء                                                           األطـراف أن تـتخذها لكفالة محاية الطفل من بيع األطفال و       
  ،             املواد اإلباحية

                                                                  أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم حبق الطفل يف احلماية من االستغالل                       ً    وإذ ترى أيضاً     
                                          ً                                                   االقتصـادي ومن أداء أي عمل حيتمل أن يكون خطرياً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة                 

  ،                                                              الطفل أو بنمائه البدين أو العقلي أو الروحي أو اخللقي أو االجتماعي

                                                                            بالغ القلق إزاء االجتار الدويل باألطفال الواسع النطاق واملتزايد وذلك                       وإذ يساورها  
  ،               يف املواد اإلباحية       األطفال        استغالل              بغاء األطفال و                 لغرض بيع األطفال و

                                                          إزاء املمارسة املنتشرة واملتواصلة املتمثلة يف السياحة                                     وإذ يسـاورها عمـيق القلق      
                 ً                                          ال بشكل خاص، نظراً ألهنا ممارسة تشجع بصورة مباشرة على                         يتعرض هلا األطف               اجلنسية اليت 

  ،               يف املواد اإلباحية       األطفال        استغالل              بغاء األطفال و            بيع األطفال و

         ً                                                          بأن عدداً من اجملموعات شديدة الضعف، مبا فيها الطفالت، تواجه                       وإذ تعـترف   
                    شكل ال متناسب على        ً     ً                                               ّ             خطراً كبرياً قوامه االستغالل اجلنسي، وأن الطفالت ميثلن فئة مستغلّة ب          

  ،        ُ           ً صعيد من ُيستغل جنسياً

                                                        

          وبدأ نفاذ   .     ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ٢٥        املؤرخ    ٢٦٣ /  ٥٤                          اعتمد بقرار اجلمعية العامة   * 
    ٥١                                ً       ويبلغ عدد الدول األطراف فيه حالياً         .     ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٨                   وكول االختياري يف         الربوت

                                                                                                   أذربيجان، إسبانيا، أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوغندا، آيسلندا، إيطاليا، بلغاريا،            :          دولة، هي 
                      انيا املتحدة، مجهورية                                                                              بنغالديش، بنما، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، تركيا، تونس، مجهورية ترت         

                                                                                       ليشيت، مجهورية الكونغو الدميقراطية، دومينيكا، الرأس األخضر، رواندا، رومانيا، سرياليون،    -       تيمور  
                                                                                            شـيلي، صربيا واجلبل األسود، الصني، طاجيكستان، غواتيماال، غينيا االستوائية، فرنسا، فنـزويال،       

                                            سويل، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا،                                                          فييت نام، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكرسي الر      
                                                                                              مـايل، مصـر، املغـرب، املكسـيك، ملديف، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، هندوراس، الواليات             

  .               املتحدة األمريكية
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                                                                 إزاء توافر املواد اإلباحية بشكل متزايد على شبكة اإلنترنت                               وإذ يسـاورها القلق    
                                                                                           وغريهـا من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشري إىل املؤمتر الدويل ملكافحة استغالل األطفال يف              

                                      سيما ما انتهى إليه هذا املؤمتر من           وال    )     ١٩٩٩        فيينا،   (                                        املـواد اإلباحـية على شبكة اإلنترنت        
                                                                                              دعوة إىل جترمي إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واسترياد املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال وحيازهتا             
    ً                                                                                        عمـداً والترويج هلا وإذ تشدد على أمهية التعاون األوثق والشراكة بني احلكومات والصناعة              

  ،                 املتمثلة يف اإلنترنت

                         استغالل األطفال يف املواد                   بغاء األطفال و                بيع األطفال و                      أن القضاء على                 وإذ تعـتقد   
                                                                                          اإلباحـية سيتيسر باعتماد هنج جامع، يتصدى للعوامل املسامهة يف ذلك واليت تشمل التخلف              
                                                                                           والفقـر والتفاوت يف مستويات الدخل واهلياكل االجتماعية االقتصادية اجلائرة وتعطل الدور            

    على         القائم                                             ة واهلجرة من األرياف إىل املدن والتمييز                            واالفتقار إىل التربي                         الـذي تؤديـه األسر    
                                واملمارسات التقليدية الضارة     ،                                                 والسـلوك اجلنسـي الالمسؤول من جانب الكبار         ،      اجلـنس 

  ،                              والرتاعات املسلحة واالجتار باألطفال

                                                                    أنـه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام باحلد من طلب                     ً          واعـتقاداً مـنها    
                                     ً            استغالل األطفال يف املواد اإلباحية وإدراكاً منها                      بغاء األطفال و         طفال و                       املستهلكني على بيع األ   

                                                                                        ألمهـية تعزيـز الشراكة العاملية بني كافة اجلهات الفاعلة وحتسني مستوى إنفاذ القوانني على         
  ،            الصعيد الوطين

                                                                        أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العالقة حبماية األطفال مبا فيها                   وإذ تالحـظ   
                                                                                   الهـاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واتفاقية                        اتفاقـية   

                                                                                            الهاي بشأن اجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال واتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونية            
                                                                                              والقـانون املنطـبق واالعـتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية والتدابري حلماية            

                                          املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال          ١٨٢                                              طفـال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          األ
  ،                              واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها

                     ما يظهر وجود التزام   م                                                        التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل،                    وإذ يشجعها  
  ،                            شائع بتعزيز ومحاية حقوق الطفل

             بغاء األطفال                                        ام برنامج العمل ملنع بيع األطفال و                          بأمهية تنفيذ أحك           ً          واعـترافاً مـنها    
                                                   واإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي                                              اسـتغالل األطفـال يف املواد اإلباحية       و

ُ                                       ملكافحـة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف ستكهومل يف الفترة من                     إىل    ٢٧                                         
                                      ات ذات العالقة هبذا املوضوع الصادرة                                 وسائر القرارات والتوصي       ١٩٩٦         أغسـطس    /     آب   ٣١

  ،                        عن اهليئات الدولية املختصة
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                                                                    أمهية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل محاية الطفل                      يف اعتبارها           وإذ تضع  
  .                 ومنائه بشكل متناسق

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 

           يف املواد                استغالل األطفال                بغاء األطفال و                                          حتظـر الـدول األطـراف بيع األطفال و         
  .                                         اإلباحية كما هو منصوص عليه يف هذا الربوتوكول

 ٢املادة 

  :                  لغرض هذا الربوتوكول 

ُ                                                                        ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب               ) أ ( 
                                                                                     أي شـخص أو جمموعـة من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من                  

             أشكال العوض؛

                                                      ألطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة         ا      بغاء        قصد ب  ُ ُي  ) ب ( 
                              أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

ُ                                                                      ُيقصد باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة             ) ج ( 
                                                                                         كانـت، ميـارس ممارسـة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء                

  .          نسية أساسا                            اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجل

 ٣املادة 

                                                                            تكفـل كل دولة طرف أن تتم، كحد أدىن، تغطية األفعال واألنشطة التالية              - ١ 
                                                                                       ً               تغطية كاملة مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوبات فيها، سواء أكانت هذه اجلرائم ترتكب حملياً               

  :        ً                                    أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم

  : ٢            َّ           ل كما هو معرَّف قي املادة                 يف سياق بيع األطفا  ) أ ( 

                                                                    عـرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من األغراض              ̀  ١̀ 
  :       التالية

                     االستغالل اجلنسي للطفل؛  ) أ  

                      ً       نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  ) ب  

                      تسخري الطفل لعمل قسري؛  ) ج  
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          لنحو الذي                                                                لقيام، كوسيط، باحلفز غري الالئق على إقرار تبين طفل وذلك على ا       ا ̀  ٢̀ 
          ً                                             يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبين؛

                                                                        عـرض أو تأمني أو تدبري أو تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاء على                ) ب ( 
  ؛ ٢          َّ          النحو املعرَّف يف املادة 

                                                                               وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة                 ) ج ( 
  . ٢                  َّ          طفل على النحو املعرَّف يف املادة                       مواد إباحية متعلقة بال

    ً                                                                    رهـناً بأحكام القانون الوطين للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على            - ٢ 
  .                                                                        أي حماولة ترمي إىل ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أو املشاركة يف أي منها

                                                               ختـذ كـل دولة طرف التدابري الالزمة اليت جتعل هذه اجلرائم موجبة        ت - ٣ 
  .                                         املناسبة واليت تضع يف االعتبار خطورة طابعها        للعقوبات

    ً                         رهناً بأحكام قانوهنا الوطين،     و                                 كـل دولة طرف، عند االقتضاء،               تقـوم  - ٤ 
                                                                                         باختـاذ اإلجـراءات الرامية إىل حتديد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن اجلرائم احملددة يف              

                             لة الطرف قد تكون مسؤولية          ً                                ورهناً باملبادئ القانونية لتلك الدو      .                    مـن هذه املادة     ١          الفقـرة   
  .                                              األشخاص االعتباريني هذه جنائية أو مدنية أو إدارية

                                                                        تـتخذ الدول األطراف كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية املالئمة اليت           - ٥ 
                                                  ً                               تكفـل تصـرف مجيع األشخاص املشاركني يف عملية تبين طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك             

    .                                 القانونية الدولية الواجبة التطبيق

. . . 

 ٨املادة 

                                                                    تـتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة حلماية حقوق ومصاحل األطفال           - ١ 
                                                                                     ضـحايا املمارسـات احملظورة مبوجب هذا الربوتوكول يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية             

  :                               اجلنائية، وال سيما عن طريق ما يلي

         ا تعترف                                                        االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتكييف اإلجراءات جلعله        ) أ ( 
                                                  باحتياجاهتم اخلاصة، مبا يف ذلك احتياجاهتم اخلاصة كشهود؛

                                                               إعـالم األطفال الضحايا حبقوقهم ودورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها      ) ب ( 
                          وتقدمها وبالبت يف قضاياهم؛
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                                                                    السـماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاهتم وشواغلهم والنظر           ) ج ( 
                                                    حلهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد اإلجرائية                                               فـيها أثـناء الدعـاوى اليت متس مصا        

               للقانون الوطين؛

                                                                   توفـري خدمـات املسـاندة املالئمـة لألطفـال الضحايا طيلة سري               ) د ( 
                    اإلجراءات القانونية؛

                                                           ً       محايـة خصوصيات وهوية األطفال الضحايا واختاذ التدابري الالزمة وفقاً          ) ه ( 
                                 أن تفضي إىل التعرف على هؤالء                                                            للقـانون الوطـين لتجنـب نشـر معلومـات ميكـن             

                األطفال الضحايا؛

                                                                     القـيام، يف احلـاالت املناسـبة، بكفالة محاية سالمة األطفال الضحايا            ) و ( 
                                                              وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصاحلهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام؛

                                           ه يف البت يف القضايا وتنفيذ األوامر أو        ـ                                تفادي التأخري الذي ال لزوم ل       ) ز ( 
  .                                     قرارات اليت متنح تعويضات لألطفال الضحايا  ال

                                  ّ                                   تكفـل الدول األطراف أال حيول عدم التيقّن من عمر الضحية احلقيقي             - ٢ 
  .                                                                        دون بدء التحقيقات اجلنائية، مبا يف ذلك التحقيقات الرامية إىل حتديد عمر الضحية

                                                                       تكفل الدول األطراف أن يعامل النظام القضائي اجلنائي لألطفال الذين           - ٣ 
                                                                                          هـم ضـحايا اجلـرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول املصلحة الفضلى للطفل بوصفها               

  .               االعتبار الرئيسي

                                                                       تـتخذ الـدول األطـراف التدابري الالزمة اليت تكفل التدريب املالئم،             - ٤ 
                                                                                    وخاصـة التدريـب القانوين والنفسي، لألشخاص الذين يعملون مع ضحايا اجلرائم احملظورة         

  .     توكول             مبوجب هذا الربو

                                                                       وتـتخذ الدول األطراف، يف احلاالت املالئمة، التدابري الرامية إىل محاية            - ٥ 
                 أو محاية وتأهيل    /                                      أو املؤسسات العاملني يف جمال وقاية و       /                               أمـن وسـالمة هؤالء األشخاص و      

  .                ضحايا هذه اجلرائم

                                                                    ال شـيء يف هـذا الـربوتوكول يفسر على حنو يضر حبقوق املتهم يف                - ٦ 
    .                           زيهة أو يتعارض مع هذه احلقوق              حماكمة عادلة ون

. . . 
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                                                االتفاقـية الدولـية حلماية حقوق مجيع العمال         - ٨
   * ]     مقتطف [                      املهاجرين وأفراد أسرهم 

. . . 

 اجلزء األول
 النطاق والتعاريف

 ١املادة 

                                             ً                               تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خالفاً لذلك فيما بعد، على             - ١ 
                                                                   فراد أسرهم دون متييز من أي نوع مثل التمييز بسبب اجلنس، أو                                       مجـيع العمال املهاجرين وأ    

                                                                                                      العنصـر، أو اللـون، أو اللغـة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل                   
                                                                                                   القومي، أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية، أو               

  .                 ، أو أي حالة أخرى                       احلالة الزوجية، أو املولد

                                                                       تنطبق هذه االتفاقية خالل كامل عملية هجرة العمال املهاجرين وأفراد           - ٢ 
                                                                                             أسـرهم، وتشمل هذه العملية التحضري للهجرة، واملغادرة، والعبور، وفترة اإلقامة بكاملها،            
                                                                                               ومـزاولة نشـاط مقـابل أجـر يف دولـة العمل وكذلك العودة إىل دولة املنشأ أو دولة                   

  .      لعادية        اإلقامة ا

 ٢املادة 

  :                  ألغراض هذه االتفاقية 

                            إىل الشخص الذي سيزاول أو       "                 العامـل املهاجـر  "                يشـري مصـطلح      - ١ 
  .                           ً                                يزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها

                                    إىل العامل املهاجر الذي حيتفظ مبحل        "            عامل احلدود  "                يشـري مصـطلح       ) أ (    - ٢ 
                                                            اورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على األقل مرة واحدة يف األسبوع؛                      إقامته املعتاد يف دولة جم

                                       إىل العامل املهاجر الذي يتوقف عمله،        "              العامل املومسي  "              يشـري مصطلح      ) ب ( 
                                       ّ                    بطبيعته، على الظروف املومسية، وال يؤدى إالّ أثناء جزء من السنة؛

                                                        

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٥٨ /  ٤٥                                 اعـتمدت بقرار اجلمعية العامة        * 
  .                         ومل يبدأ نفاذ االتفاقية بعد  .     ١٩٩٠
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     عامل                                         ، الذي يضم فئة صائدي األمساك، إىل ال        "    املالح "                يشـري مصـطلح       ) ج ( 
                                                        املهاجر الذي يعمل على سفينة مسجلة يف دولة ليس من رعاياها؛

                               إىل العامل املهاجر الذي يعمل       "                         العامل على منشأة حبرية    "            يشري مصطلح     ) د ( 
                                              على منشأة حبرية ختضع لوالية دولة ليس من رعاياها؛

                                   إىل العامل املهاجر الذي يكون حمل        "               العامل املتجول  "                يشـري مصـطلح         ) ه ( 
                                                                      ً                 املعـتاد يف دولة ما، ويضطر إىل السفر إىل دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظراً                          إقامـته   

              لطبيعة مهنته؛

                      ُ         إىل العامل املهاجر الذي ُيقبل       "                      العامل املرتبط مبشروع   "              يشـري مصطلح      ) و ( 
                                                                                            بدولـة العمل لفترة حمددة لكي يعمل فقط يف مشروع معني جيري تنفيذه يف تلك الدولة من                 

             قبل رب عمله؛

  :                إىل العامل املهاجر  "                   عامل االستخدام احملدد "          يشري مصطلح   ) ز ( 

                                                                          الـذي أرسـله رب العمل لفترة زمنية حمدودة ومعينة إىل دولة العمل،              ̀  ١̀ 
                                 لالضطالع مبهمة حمددة أو واجب حمدد؛ أو

                                                                             الذي يقوم لفترة زمنية حمددة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو جتارية             ̀  ٢̀ 
                         هارات العالية التخصص؛ أو                      أو تقنية أو غريها من امل

              ً                                                          الذي يقوم، بناًء على طلب رب العمل يف دولة العمل، باالضطالع لفترة             ̀  ٣̀ 
                                              زمنية حمدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصري بطبيعته؛ 

                                                                                  والذي يتعني عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة اإلقامة املأذون              
                              تلك املهمة احملددة أو الواجب                                                   لـه هبا أو قبلها إذا كان مل يعد يضطلع ب         

                          احملدد أو يشتغل بذلك العمل؛

                                إىل العامل املهاجر الذي يزاول       "                    العامل حلسابه اخلاص   "              يشـري مصطلح      ) ح ( 
     ً                           ُ                                                      نشـاطاً مقـابل أجر خالف النشاط الذي ُيزاول مبوجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن               

                                   فراد من أسرته، أو إىل أي عامل                                                                        طريق هذا النشاط الذي يزاوله عادة مبفرده أو باالشتراك مع أ          
                                                                                                    مهاجـر آخر يعترف به يف التشريع املنطبق يف دولة العمل أو يف االتفاقات الثنائية أو املتعددة                 

  .                 ً           األطراف بوصفه عامالً حلسابه اخلاص

 ٣املادة 

  :                        ال تنطبق هذه االتفاقية على 
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                                                                األشـخاص الـذي ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكاالت دولية أو             ) أ ( 
                                                                             اص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها ألداء مهام رمسية، وينظم قبوهلم         األشـخ 

                                                               ومركزهم القانون الدويل العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية حمددة؛

                                                                        األشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرساهلم أو تشغيلهم              ) ب ( 
                                    وبرامج التعاون األخرى، وينظم قبوهلم                                                   خـارج إقلـيمها، والذين يشتركون يف برامج التنمية    

                                                              ً         ومركزهم باتفاق مع دولة العمل وال يعتربون، مبوجب ذلك االتفاق، عماالً مهاجرين؛

                                                                  األشـخاص الذيـن يقـيمون يف دولـة ختـتلف عن دولة منشئهم                ) ج ( 
                 بوصفهم مستثمرين؛

                                                                    الالجـئني وعدميي اجلنسية، ما مل ينص على ذلك االنطباق يف التشريع              ) د ( 
                                                                          لوطين ذي الصلة للدولة الطرف املعنية أو يف الصكوك الدولية السارية بالنسبة هلا؛ ا

                الطالب واملتدربني؛    ) ه ( 

                                                                      املالحـني والعمـال على املنشآت البحرية الذين مل يسمح هلم باإلقامة              ) و ( 
  .                                   ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل

 ٤املادة 

                        إىل األشخاص املتزوجني من      "           راد األسرة   أف "                                   ألغراض هذه االتفاقية، يشري مصطلح       
                                                    ً                                              عمـال مهاجـرين أو الذين تربطهم هبم عالقة تنشأ عنها، وفقاً للقانون املنطبق، آثار مكافئة                
                                                                       ً                 للـزواج، وكذلك أطفاهلم املعالني وغريهم من األشخاص املعالني الذي يعترف هبم أفراداً يف              

                                            الثنائية أو املتعددة األطراف املربمة بني                 ً                                             األسـرة وفقـاً للتشريع املنطبق أو االتفاقات املنطبقة        
  .            الدول املعنية

 ٥املادة 

  :                                                     ألغراض هذه االتفاقية، يعترب العمال املهاجرون وأفراد أسرهم 

                                          ُ                              حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع نظامي إذا أُذن هلم بالدخول واإلقامة           ) أ ( 
                           ولة ومبوجب اتفاقات دولية                                                                      ومـزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل مبوجب قانون تلك الد           

                     ً      تكون تلك الدولة طرفاً فيها؛

                                                                       غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري نظامي إذا مل ميتثلوا للشروط           ) ب ( 
  .              من هذه املادة ) أ (                              املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
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 ٦املادة 

  :                  ألغراض هذه االتفاقية 

               ن الشخص املعين                  الدولة اليت يكو    "                دولـة املنشـأ    "                 يقصـد مبصـطلح       ) أ ( 
            من رعاياها؛

                                               الدولة اليت سيزاول العامل املهاجر فيها، أو         "            دولة العمل  "             يقصد مبصطلح     ) ب ( 
            ً               ً                            يزاول حالياً، أو زاول نشاطاً مقابل أجر، حسبما تكون احلال؛

                                         أية دولة مير فيها الشخص املعين يف أية          "             دولة العبور  "               يقصـد مبصطلح      ) ج ( 
  .                                            ة العمل إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة                            رحلة إىل دولة العمل أو من دول

 اجلزء الثاين
 عدم التمييز يف احلقوق

 ٧املادة 

                        ً                                                     تـتعهد الـدول األطراف، وفقاً للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، باحترام        
                                                                                            احلقـوق املنصـوص عليها يف هذه االتفاقية وتأمينها جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم              

                                                                                           جودين يف إقليمها أو اخلاضعني لواليتها دون متييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب اجلنس،                  املو
                                                                                                      أو العنصـر، أو اللـون، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل                 

  و                                                                                                 القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية، أ              
  .                                        احلالة الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى

 اجلزء الثالث
 حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٨املادة 

                                                                           يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلرية يف مغادرة أي دولة، مبا             - ١ 
             يها القانون                                                              وال خيضع هذا احلق ألية قيود باستثناء القيود اليت ينص عل            .                     يف ذلك دولة منشئهم   

                                                                                            وتقتضـيها محاية األمن الوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق        
                                                                                         الغـري وحـرياهتم، والـيت تكـون متمشـية مع احلقوق األخرى املعترف هبا يف هذا اجلزء                 

  .           من االتفاقية

                                                                    لـلمعال املهاجـرين وأفراد أسرهم احلق يف أي وقت يف دخول دولة              - ٢ 
  .               هم والبقاء فيها    منشئ
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 ٩املادة 

  .                                                 حيمي القانون حق احلياة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 ١٠املادة 

ّ                                                                         ال يعـّرض العـامل املهاجـر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة           
  .                               القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ١١املادة 

ّ                                  ال يعّرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرت - ١    .                      ه لالسترقاق أو االستعباد    

  .  ُ                                                         ً ال ُيلزم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسراً - ٢ 

                                            من هذه املادة متنع، يف الدول اليت جيوز فيها أن  ٢                         ال يعتـرب أن الفقـرة        - ٣ 
                                                                       ً                    يفـرض السجن مع األشغال الشاقة كعقوبة على جرمية ما، أداء األشغال الشاقة طبقاً حلكم               

  .                           ه العقوبة صادر عن حمكمة خمتصة       يقضي هبذ

   ":                  ً العمل سخرة أو قسراً "                              ألغراض هذه املادة، ال يشمل مصطلح  - ٤ 

                      من هذه املادة مما      ٣                                                       أي عمـل أو أية خدمة غري مشار إليهما يف الفقرة              ) أ ( 
                                                                                    يطلب عادة من شخص حمتجز نتيجة ألمر قانوين صادر من حمكمة، أو يطلب من شخص يف                

                     شروط من هذا االحتجاز؛                    أثناء فترة اإلفراج امل

                                                                    أيـة خدمة مستوجبة يف حاالت الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حياة              ) ب ( 
                  اجملتمع أو رفاهيته؛

                            ً                                               أي عمـل أو أيـة خدمة تشكل جزءاً من االلتزامات املدنية العادية ما                ) ج ( 
  .                ً                        دامت مفروضة أيضاً على رعايا الدولة املعنية

 ١٢املادة 

  .                                              د أسرهم احلق يف حرية الفكر والضمري والدين                              للعمال املهاجرين وأفرا   - ١ 
                                                                                                  ويشـمل هـذا احلق حرية أن يكون هلم دين أو معتقد خيتارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو                   
                                                                  ً                                املعـتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع مجاعة وعلناً أو خلوة، عبادة                

  .                              ً وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليماً
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ّ       ال يعـّرض     - ٢                                                            العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلكراه ينتقص من حريتهم            
  .                                                                    يف أن يكون هلم دين أو معتقد خيتارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو املعتقد

                                                                           ال ختضـع حـرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إال للقيود اليت يقررها               - ٣ 
                                    صحة العامة، أو اآلداب العامة أو                                                                          القانون وتقتضيها محاية السالمة العامة، أو النظام العام، أو ال         

  .                         حقوق الغري وحرياهتم األساسية

                                                                        تـتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية باحترام حرية األبوين اللذين            - ٤ 
                                                                                             يكـون واحـد منهما على األقل من العمال املهاجرين، واألولياء القانونيني، إن وجدوا، يف               

  . ً               اً ملعتقداهتم اخلاصة                                     تأمني التعليم الديين واألخالقي ألوالدهم وفق

 ١٣املادة 

  .                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق اآلراء دون أي تدخل - ١ 

                                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا احلق            - ٢ 
                                                                                             حرية التماس مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن احلدود، سواء             

  .                                                                ول أو الكتابة أو الطباعة، أو يف شكل فين أو بأية وسيلة أخرى خيتاروهنا    بالق

                          من هذه املادة واجبات      ٢                                             تستتبع ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة         - ٣ 
                                                                        ولذلك جيوز أن ختضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن              .                ومسؤوليات خاصة 

  :         تكون الزمة

         مسعتهم؛                   الحترام حقوق الغري أو  ) أ ( 

                                                                                حلمايـة األمن القومي للدول املعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو               ) ب ( 
              اآلداب العامة؛

                          لغرض منع أية دعاية للحرب؛  ) ج ( 

                                                                             لغرض منع أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل              ) د ( 
  .     ً                               حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف

 ١٤املادة 

َ                                                                              يعـَرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غري املشروع                 ال      
                                                                                     يف حـياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو اتصاالته األخرى أو لالعتداءات      

                                                          وحيق لكل عام مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع حبماية            .                                  غـري القانونية على شرفه ومسعته     
  .                    دخل أو هذه االعتداءات                  القانون ضد هذا الت
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 ١٥املادة 

  ُ                                           ً                                      ال ُيحـرم العـامل املهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفاً من ممتلكاته، سواء أكانت              
               ً         ً                   وإذا صودرت كلياً أو جزئياً ممتلكات عامل         .                                                مملوكـة ملكـية فردية أو باالشتراك مع الغري        

                   ، فإنه حيق للشخص                                                                              مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، مبقتضى التشريع النافذ يف دولة العمل           
  .                    ً     ً       ً املعين أن يتلقى تعويضاً عادالً وكافياً

 ١٦املادة 

  .                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف احلرية والسالمة الشخصية - ١ 

                                                                      حيـق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلصول من الدولة على احلماية            - ٢ 
                              تخويف، سواء على يد املوظفني                                                                    الفعالـة من التعرض للعنف واإلصابة البدنية والتهديدات وال        

  .                                                       العموميني أو على يد األشخاص العاديني أو اجلماعات أو املؤسسات

                                                                           أي عملـية حتقـق من هوية العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم هبا               - ٣ 
  .                                             ً                      املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني جيب أن جتري وفقاً إلجراءات حيددها القانون

ّ                 ال يعـّرض العمال امل     - ٤                              ً         ً               هاجرون أو أفراد أسرهم، فردياً أو مجاعياً، للقبض            
                        ً                                   ً                           علـيهم أو احـتجازهم تعسـفاً؛ وال حيـرمون من حريتهم إال ألسباب ووفقاً إلجراءات               

  .             حيددها القانون

   ّ                                                                        يبلّغ العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء            - ٥ 
                                           ن على وجه السرعة بلغة يفهموهنا بالتهم              ّ   كما يبلّغو   .                                       القـبض، وبقدر اإلمكان بلغة يفهموهنا     

  .            املوجهة إليهم

                                                                    حيضـر عـلى وجه السرعة العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم املقبوض           - ٦ 
                                                                       ً           علـيهم أو احملتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانوناً مبمارسة   

       وال جيوز   .                     ولة أو اإلفراج عنهم                                                              سلطة قضائية، ويكون هلم احلق يف احملاكمة يف غضون فترة معق          
                          ً                                                                 كقـاعدة عامـة حبسـهم احتياطياً يف انتظار احملاكمة، ولكن جيوز أن يكون اإلفراج عنهم                
      ً                                                                                   مـرهوناً بضمانات لكفالة مثوهلم للمحاكمة، يف أي مرحلة أخرى من اإلجراءات القضائية،             

  .                              ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء

                                      مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه                                             يف حالـة إلقـاء القبض على عامل          - ٧ 
  :                      ً                                                   السجن أو حبسه احتياطياً ريثما يتم تقدميه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى
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                                                                            ختطر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة اليت متثل             ) أ ( 
                                                                                              مصـاحل تلـك الدولـة دون إبطـاء، إذا طلـب ذلـك، بإلقاء القبض عليه أو احتجازه                   

           أسباب ذلك؛  وب

          وحتال أية    .                                                     يكون للشخص املعين احلق يف االتصال بالسلطات املذكورة         ) ب ( 
                                                                              رسالة من الشخص املعين إىل السلطات املذكورة دون إبطاء، كما يكون له احلق يف أن يتلقى  

                                             دون إبطاء الرسائل املوجهة من السلطات املذكورة؛

                      احلق وباحلقوق املستمدة   ُ                    ً                          ُيحـاط الشخص املعين علماً، دون إبطاء، هبذا           ) ج ( 
                                                                                               من املعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، املنطبقة بني الدول املعنية، يف التراسل وااللتقاء مبمثلي              

  .                                                    ً السلطات املذكورة واختاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونياً

                                                                     للعمـال املهاجـرين وأفراد أسرهم الذي حيرمون من حريتهم بالقبض            - ٨ 
                                                                  إقامة دعوى أمام احملكمة، لكي تبت تلك احملكمة دون إبطاء يف                                       عليهم أو احتجازهم احلق يف    

               وتوفر هلم عند     .                                                                           قانونـية احـتجازهم وتأمـر باإلفراج عنهم إن كان االحتجاز غري قانوين            
                                                                                       حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، إن اقتضى األمر ودون حتميلهم تكاليفه،             

  .            أو التحدث هبا                                       إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة املستخدمة 

                                                                       للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم ممن ألقي القبض عليهم أو احتجزوا            - ٩ 
  .                                  بصورة غري قانونية حق نافذ يف التعويض

 ١٧املادة 

                                                                        يعامل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذي حيرمون من حريتهم معاملة           - ١ 
  . ة                                                        إنسانية مع احترام الكرامة املتأصلة لإلنسان وهويتهم الثقافي

                                                                   يعـزل املـتهمون من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن األشخاص            - ٢ 
                                                                                         املدانـني، إال يف ظروف استثنائية، ويلقون معاملة خمتلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري              

  .                                                                     أما املتهمون األحداث فيعزلون عن الراشدين، وحيالون إىل القضاء بأسرع ما ميكن  .      مدانني

                                           أي فرد من أسرته حيتجز يف دولة العبور أو                                   يوضـع أي عامل مهاجر أو        - ٣ 
                                                                                        يف دولـة العمـل خلرقه األحكام املتعلقة باهلجرة مبعزل عن األشخاص املدانني أو األشخاص               

  .                                     ً      ً احملتجزين رهن احملاكمة، كلما كان ذلك ممكناً عملياً

                                                                          يكـون اهلدف من معاملة العامل املهاجر أو أحد أفراد أسرته خالل أية              - ٤ 
      ويعزل   .        ً                                                  ً            تنفيذاً حلكم صادر عن حمكمة قضائية هو إصالحه وتأهيله اجتماعياً                          فترة يسجن فيها  

  .                                                                       املخالفون األحداث عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوين
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                                                                    يتمـتع العمـال املهاجرون وأفراد أسرهم خالل االحتجاز أو السجن            - ٥ 
  .                                         بنفس حقوق املواطنني يف أن يزورهم أفراد أسرهم

ُ                                                                  إذا ُحـرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات املختصة يف الدولة             - ٦      
ّ  املعنية اهتماماً باملشاكل اليت قد تنشأ ألفراد أسرته، خصوصاً لزوجه وأطفاله القّصر                   ً                                       ً              .  

                                                                   يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون ألي شكل من            - ٧ 
                                          يف دولة العمل أو يف دولة العبور بنفس                                   ً                            أشـكال االحـتجاز أو السجن وفقاً للقوانني النافذة          
  .                                            حقوق رعايا هاتني الدولتني املوجودين يف نفس الوضع

                                                                             إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية خمالفة              - ٨ 
  .                                                      لألحكام املتعلقة باهلجرة، ال يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك

 ١٨املادة 

                                                 سرهم احلق يف املساواة مع رعايا الدولة املعنية                                   للعمال املهاجرين وأفراد أ    - ١ 
                                                                      وعند إثبات أية هتمة جنائية ضدهم، أو حتديد حقوقهم والتزاماهتم يف             .                        أمـام احملاكم بأنواعها   

                                                                                          دعـوى قضـائية، يكـون من حقهم مساع أقواهلم بطريقة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة                
  .                        ً        ومستقلة ونزيهة تعقد وفقاً للقانون

                                                                ملهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجه إليهم هتمة جنائية احلق يف                   للعمال ا  - ٢ 
  .                                     ً        افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتهم وفقاً للقانون

                                                                        للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية هتمة جنائية ضدهم،            - ٣ 
  :                                        احلق يف احلصول على الضمانات التالية كحد أدىن

                                يفهموهنا بطبيعة التهمة املوجهة              ً                            إبالغهـم فـوراً وبالتفصـيل بلغـة           ) أ ( 
              إليهم وسببها؛

                                                                    إتاحـة ما يكفي من الوقت والتسهيالت هلم إلعداد دفاعهم واالتصال             ) ب ( 
                   مبحامني من اختيارهم؛

                             حماكمتهم دون إبطاء ال داعي له؛  ) ج ( 

              ً                                                      حماكمتهم حضورياً، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو مبساعدة           ) د ( 
                                                                   إبالغهم هبذا احلق إذا مل تتوفر هلم مساعدة قانونية؛ وختصيص مساعدة                                 قانونـية خيـتاروهنا؛ و    

                                                                      ً                                قانونية هلم يف أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئاً يف أية حالة من                  
                                                            هذا القبيل إذا مل تكن لديهم موارد كافية لدفع مثن هذه املساعدة؛
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                     شهود ضدهم واستحضار                                             قـيامهم باسـتجواب أو طلب استجواب ال           ) ه ( 
                                                               واستجواب شهود دفاع عنهم بنفس الشروط اليت تنطبق على الشهود ضدهم؛

          ً                                                           احلصـول جمانـاً على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا ال يفهمون أو               ) و ( 
                                يتكلمون اللغة املستخدمة يف احملكمة؛

                                                                   عـدم إجـبارهم عـلى الشـهادة ضـد أنفسهم أو على االعتراف               ) ز ( 
  .           بأهنم مذنبون

                                                                   يف حالة األحداث، تكون إجراءات الدعوى على حنو يأخذ يف االعتبار            - ٤ 
  .                                  أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم

                                                                        للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم املدانني جبرمية من اجلرائم احلق يف أن             - ٥ 
                                                                                         يعـاد الـنظر يف إدانـتهم ويف احلكـم الصادر ضدهم وذلك من قبل حمكمة أعلى درجة                 

  .    ً        وفقاً للقانون

                                                                       حـني يصـدر حكم هنائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل               - ٦ 
                                                                                            إجرامي وحني يتم يف وقت الحق نقض حكم ادانته أو العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة                
               ً                                                                              أو مكتشـفة حديثاً أثبتت على حنو قاطع أنه حدثت إساءة يف تطبيق أحكام العدالة، يعوض                

                                                       يه العقوبة نتيجة هلذه اإلدانة، ما مل يثبت أن عدم              ً                                     وفقـاً للقـانون الشخص الذي أوقعت عل       
  .                                                ً         ً             الكشف يف الوقت املناسب عن الواقعة اجملهولة يرجع كلياً أو جزئياً إىل ذلك الشخص

                                                                         ال يـتعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب              - ٧ 
                          قانون ولإلجراءات اجلنائية                           ُ          ُ  ِّ           ً     ً                    مـرة أخـرى عن جرم سبق أن أُدين به أو ُبرِّئ منه هنائياً وفقاً لل               

  .                      املتبعة يف الدولة املعنية

 ١٩املادة 

                                             ً                                ال يعتـرب العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته مذنباً يف أي فعل إجرامي                - ١ 
                                               ً        ً                                      بسبب أي فعل أو إغفال مل يكن يشكل وقت ارتكابه فعالً إجرامياً مبوجب القانون الوطين أو                

                وإذا مسح نص يف      .                              ليت كانت مطبقة وقت ارتكابه                                               الدويل؛ كما ال ترتل عقوبة أشد من تلك ا        
  .                                                                   قانون صدر بعد ارتكاب اجلرم بفرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص

                                                                تـراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو    - ٢ 
          يف اإلقامة                                                                                        أحد أفراد أسرته، االعتبارات اإلنسانية املتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها حبقه             

  .        أو العمل
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 ٢٠املادة 

                                                                         ال جيـوز سـجن العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته جملرد عدم وفائه                - ١ 
  .              بالتزام تعاقدي

                                                                            ال جيوز حرمان العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن اإلقامة أو                - ٢ 
           لوفاء بذلك                                                                             تصـريح العمل أو طرده جملرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إال إذا كان ا     

  .                 ً                     االلتزام يشكل شرطاً لذلك اإلذن أو التصريح

 ٢١املادة 

                   ً                       ً     ً    ً                        ليس من اجلائز قانوناً ألي شخص، ما مل يكن موظفاً رمسياً خموالً حسب األصول               
                                                                                                 مبوجـب القـانون، أن يصـادر أو يعدم أو حياول إعدام وثائق اهلوية، أو الوثائق اليت ختول                  

   وال   .                                                      أو اإلقامة أو االستقرار فيها، أو تصاريح العمل                                                 الدخـول إىل األراضي الوطنية أو البقاء      
         وال جيوز،    .                                                                            جيـوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص هبا دون إعطاء إيصال مفصل بذلك            

                                                                                                  بأيـة حال من األحوال، إعدام جواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، أو وثيقة معادلة                
  .              جلواز السفر هذا

 ٢٢املادة 

ّ                                                    ّرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلجراءات الطرد                        ال جيـوز أن يتع     - ١ 
  .        ُ                        وينظر وُيبت يف كل قضية طرد على حدة  .       اجلماعي

                                                                        ال جيـوز طرد العمال ملهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إال              - ٢ 
  .   ً                               ً        عمالً بقرار تتخذه السلطة املختصة وفقاً للقانون

                         ء على طلبهم وحيثما ال              ويتم بنا   .                                       يـتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهموهنا      - ٣ 
                ً                                                                            يكـون ذلك إلزامياً، إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك باألسباب اليت استند إليها             

                            ويبلغ األشخاص املعنيون هبذه      .                                                               القرار، عدا يف األحوال االستثنائية اليت يقتضيها األمن الوطين        
  .                                            احلقوق قبل صدور القرار أو على األكثر وقت صدوره

                                                             املعين، عدا يف حالة صدور قرار هنائي من هيئة قضائية، أن                      حيق للشخص    - ٤ 
                                                                                             يـتقدم باألسـباب املربرة لعدم طرده وأن تقوم السلطة املختصة مبراجعة قضيته، ما مل تقض                

                                                  وريثما تتم املراجعة، حيق للشخص املعين طلب وقف          .                                  ضـرورات األمـن الوطين بغري ذلك      
  .          قرار الطرد
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                                            ي يف وقت الحق قرار بالطرد يكون قد نفذ                             ُ      حيق للشخص املعين، إذا أُلغ     - ٥ 
                      ً     ً                                                                      بـالفعل، أن يطلب تعويضاً وفقاً للقانون وال جيوز استخدام القرار السابق ملنعه من العودة إىل              

  .             الدولة املعنية

                                                                       يف حالـة الطـرد، ميـنح الشخص املعين فرصة معقولة قبل الرحيل أو              - ٦ 
                                    ستحقات الواجبة لـه، ولتسوية أية                                                              بعـده لتسوية أية مطالب متعلقة باألجور وغريها من امل         

  .            ّ  مسؤوليات معلّقة

                                                                          دون املسـاس بتنفيذ قرار بالطرد، جيوز للعامل املهاجر أو ألي فرد من              - ٧ 
  .                                                                    أفراد أسرته خيضع هلذا القرار أن يسعى للدخول إىل دولة أخرى غري دولة منشئة

                                                                يف حالـة طـرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، ال يتحمل أي منهم      - ٨ 
  .                                          وجيوز أن يطلب من الشخص املعين دفع تكاليف سفره  .             تكاليف الطرد

                                                                          ال ميـس الطرد من دولة العمل، يف حد ذاته، أية حقوق للعامل املهاجر               - ٩ 
                                   ً                                                           أو أحـد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، مبا يف ذلك حق احلصول على                 

  .                                  األجور وغريها من املستحقات الواجبة له

 ٢٣املادة 

                                                                                  يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلق يف اللجوء إىل احلماية واملساعدة من             
                                                                                                  السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة اليت متثل مصاحل تلك الدولة، كلما              

            ُ                       وبصفة خاصة، ُيخطر الشخص املعين يف        .                                                حدث مساس باحلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       
ّ                                            لطرد هبذا احلق دون إبطاء، وتيّسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا احلق      حالة ا                            .  

 ٢٤املادة 

                                                                               لكل عامل مهاجر ولكل فرد يف أسرته احلق يف االعتراف به يف كل مكان بوصفه                
  .    ً             شخصاً أمام القانون

 ٢٥املادة 

     نطبق                                                                       يتمـتع العمال املهاجرون مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة اليت ت            - ١ 
  :                                               على رعايا دولة العمل من حيث األجر ومن حيث ما يلي

                                                                  شـروط العمـل األخرى ، أي أجر العمل اإلضايف، وساعات العمل،              ) أ ( 
                                                                                          والـراحة األسـبوعية، وأيـام العطلـة املدفوعة األجر، والسالمة، والصحة، وإهناء عالقة              

                   جب القانون الوطين                                                                       االسـتخدام، وغري ذلك من شروط العمل اليت يغطيها هذا املصطلح مبو           
                  واملمارسة الوطنية؛
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                                                                  شـروط االستخدام األخرى، أي السن الدنيا لالستخدام، والتقييدات           ) ب ( 
                                                                                              املفروضـة على العمل يف املرتل، وأية مسألة أخرى يعتربها القانون الوطين واملمارسة الوطنية              

  .    ً                 شرطاً من شروط االستخدام

                            اخلاصة من مبدأ املساواة يف                                               ليس من املشروع االنتقاص يف عقود العمل         - ٢ 
  .              من هذه املادة ١                             املعاملة املشار إليها يف الفقرة 

                                              ّ                         تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لضمان أالّ حيرم العمال             - ٣ 
  .                                                                                               املهاجـرون مـن أية حقوق تنشأ عن هذا املبدأ بسبب أية خمتلفة يف إقامتهم أو استخدامهم                

                                                ّ            ب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية وال تقّيد                                              وعـلى وجـه اخلصوص، ال يعفى أربا       
  .                                             التزاماهتم بأي شكل بسبب أي خمالفة من هذا القبيل

 ٢٦املادة 

  :                                                    تعترف الدول األطراف حبق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف - ١ 

                                                                 املشـاركة يف اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي مجعيات أخرى            ) أ ( 
                                                                 ، بقصد محاية مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومصاحلهم                  ً              منشـأة وفقـاً للقانون    

                                          األخرى، مع اخلضوع فقط للوائح املنظمة املعنية؛

                                                                         االنضـمام حبرية إىل أية نقابة عمال وإىل أية مجعية من قبيل اجلمعيات               ) ب ( 
                                                سابقة الذكر، مع اخلضوع فقط للوائح املنظمة املعنية؛

                                                   دة من أية نقابة عمال ومن أية مجعية من قبيل                                   الـتماس العـون واملساع      ) ج ( 
  .                   اجلمعيات سابقة الذكر

                                                                       ال جيـوز وضع أي قيود على ممارسة هذه احلقوق عدا القيود اليت ينص               - ٢ 
                                                                                              علـيها القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام العام أو               

  .                      محاية حقوق الغري وحرياهتم

 ٢٧املادة 

                                                                        فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم          - ١ 
                                                                                                  يف دولـة العمل بنفس املعاملة اليت يعامل هبا رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط اليت                

  .                                                                                                ينص عليها التشريع املنطبق يف تلك الدولة واملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف املنطبقة فيها          
                                                                                     السلطات املختصة يف دولة املنشأ ودولة العمل القيام، يف أي وقت، بوضع الترتيبات                      وتستطيع  

  .                                     الالزمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة
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                                                                        يف احلاالت اليت ال يسمح فيها التشريع املنطبق للعمال املهاجرين وأفراد            - ٢ 
                        ن يدفع لألشخاص املعنيني                                                                              أسرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم الدولة املعنية بالنظر يف إمكانية أ          

                                                                                               مقدار االشتراكات اليت أسهموا هبا فيما يتعلق هبذا االستحقاق، على أساس املعاملة اليت يعامل              
  .                                    هبا الرعايا الذين يوجدون يف ظروف مماثلة

 ٢٨املادة 

                                                                                     للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة              
                                                              م أو لتاليف ضرر ال ميكن عالجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس                                  عاجلـة حلفـظ حـياهت     

                                                 وال حيرم هؤالء من هذه العناية الطبية الطارئة          .                                                   املسـاواة يف املعاملـة مع رعايا الدولة املعنية        
  .                                             بسبب أية خمالفة فيما يتعلق باإلقامة أو االستخدام

 ٢٩املادة 

                     على اسم، ويف تسجيل                                                            لكـل طفـل من أطفال العامل املهاجر احلق يف احلصول             
  .                         والدته، ويف احلصول على جنسية

 ٣٠املادة 

                                                                                لكـل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم على               
                                          وال جيوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق         .                                                       أسـاس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية        

                                            رسي أو باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث                                      باملؤسسـات احلكومية للتعليم قبل املد    
                                                                                            اإلقامـة أو االسـتخدام ألي مـن األبوين، أو بسبب الوضع غري النظامي إلقامة الطفل يف                 

  .          دولة العمل

 ٣١املادة 

                                                                         تضـمن الدول األطراف احترام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد           - ١ 
  .                       الثقافية مع دولة منشئهم                                   أسرهم وال متنعهم من االحتفاظ بوشائجهم 

                                                                      ميكن للدول األطراف أن تتخذ التدابري املناسبة الالزمة ملساعدة وتشجيع          - ٢ 
  .                         اجلهود املبذولة يف هذا الصدد

 ٣٢املادة 

                                                                                       حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم يف دولة العمل، أن حيولوا              
                                               للتشريع املنطبق يف الدول املعنية، أمتعتهم                                           ً            دخوهلـم ومدخـراهتم، وأن حيملـوا معهم، وفقاً        

  .                وممتلكاهتم الشخصية
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 ٣٣املادة 

                                      ِّ                                     حيـق للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلِّغهم دولة املنشأ أو دولة              - ١ 
  :                                             العمل أو دولة العبور، حسبما تكون احلال، مبا يلي

                               حقوقهم النامجة عن هذه االتفاقية؛  ) أ ( 

                                          خول، وحقوقهم والتزاماهتم مبقتضى القانون                             شـروط السماح هلم بالد      ) ب ( 
                                                                                              واملمارسة يف الدولة املعنية، واملسائل األخرى اليت متكنهم من االلتزام باإلجراءات اإلدارية أو             

  .                            غريها من الرمسيات يف تلك الدولة

                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري اليت تراها مالئمة لنشر املعلومات            - ٢ 
                                                            ها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو اهليئات أو املؤسسات                         املذكـورة أو ضمان تقدمي   

  .                                                        املختصة األخرى، وتتعاون مع الدول األخرى املعنية، حسب االقتضاء

                                                                         تقدم تلك املعلومات الكافية، عند الطلب، إىل العمال املهاجرين وأفراد           - ٣ 
  .          ً                                  أسرهم جماناً، وقدر اإلمكان، بلغة يستطيعون فهمها

 ٣٤املادة 

                                                                                       لـيس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال املهاجرين وأفراد                
                                                                                                  أسـرهم سواء من االلتزام بالتقيد بقوانني وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو                 

  .                                              االلتزام باحترام اهلوية الثقافية لسكان تلك الدول

 ٣٥املادة 

                                         سر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال                                                  لـيس يف هـذا اجلزء من االتفاقية ما يف          
                                                                                              املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يكونون غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري نظامي               
                                                                                                 أو أي حـق يف مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما ميس التدابري الرامية إىل ضمان هتيئة                  

                      عليه يف اجلزء السادس من                                                                أوضـاع سـليمة ومنصـفة للهجرة الدولية على النحو املنصوص           
  .            هذه االتفاقية
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 اجلزء الرابع
 حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين

 للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي
 ٣٦املادة 

                                                                                     يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم احلائزون للوثائق الالزمة أو الذين هم يف              
                                                     حلقوق املنصوص عليها يف هذا اجلزء من االتفاقية باإلضافة إىل                                  وضـع نظامي يف دولة العمل با      

  .                                احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث

 ٣٧املادة 

                                                                                   مـن حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة املنشأ أو، على               
                                                                                            األكـثر، وقـت دخوهلـم إىل دولـة العمل، أن تبلغهم دولة املنشأ أو دولة العمل، حسب                 

              ً     ً                                                              القتضـاء، تبليغاً كامالً جبميع الشروط املنطبقة على دخوهلم، وبوجه خاص بالشروط املتعلقة     ا
                                                   ً                                         بإقامـتهم واألنشطة اليت جيوز هلم مزاولتها مقابل أجر، فضالً عن املتطلبات اليت جيب عليهم               
                                                                                            اسـتيفاؤها يف دولـة العمل، والسلطة اليت جيب عليهم االتصال هبا إلدخال أي تعديل على                

  .      الشروط    تلك 

 ٣٨املادة 

                                                                     تـبذل دول العمـل كل جهد لإلذن للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم             - ١ 
             ً                                                                                    بالغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثري على اإلذن هلم باإلقامة أو العمل، حسبما تكون عليه                

                                                                                وتراعي دول العمل، يف ذلك، االحتياجات اخلاصة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم             .       احلـال 
  .                       هتم، وخاصة يف دولة منشئهم        والتزاما

                                                                       يكون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تزويدهم مبعلومات وافية           - ٢ 
  .                                                    عن الشروط اليت يتم مبقتضاها اإلذن حباالت الغياب املؤقت هذه

 ٣٩املادة 

                                                                         يكـون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية االنتقال يف إقليم             - ١ 
  .                  تيار حمل إقامتهم هبا                   دولة العمل وحرية اخ

                                       من هذه املادة ألية قيود باستثناء        ١                                   ال ختضع احلقوق املذكورة يف الفقرة        - ٢ 
                                                                                                      القـيود اليت ينص عليها القانون وتقتضيها محاية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة                
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            خرى املعترف                                                                                أو اآلداب العامة أو حقوق الغري وحرياهتم، واليت تكون متمشية مع احلقوق األ            
  .                 هبا يف هذه االتفاقية

 ٤٠املادة 

                                                                    يكـون للعمـال املهاجـرين وأفراد أسرهم احلق يف تكوين اجلمعيات             - ١ 
                                                                                              ونقابـات العمـال يف دولة العمل لتعزيز ومحاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

  .              وغريها من املصاحل

                           القيود اليت ينص عليها                                                     ال جيوز وضع أي قيود على ممارسة هذا احلق عدا          - ٢ 
                                                                                             القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام العام، أو حلماية              

  .                 حقوق الغري وحرياهتم

 ٤١املادة 

                                                                       حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن يشاركوا يف الشؤون العامة يف            - ١ 
                ُ                   يف االنتخابات اليت ُتجرى يف تلك الدولة،                                     ُ             دولـة منشـئهم، وأن يدلوا بأصواهتم وأن ُينتخبوا     

  .    ً         وفقاً لتشريعها

                                     ً                                  تقـوم الـدول املعنية، حسب االقتضاء ووفقاً لتشريعها، بتيسري ممارسة           - ٢ 
  .         هذه احلقوق

 ٤٢املادة 

                                                                  تـنظر الدول األطراف يف أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات ميكن           - ١ 
                                      العمل، االحتياجات واألماين وااللتزامات                 ُ                                         عن طريقها أن ُتراعى، سواء يف دول املنشأ أو دول           

                                                                                         اخلاصـة للعمـال املهاجـرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب االقتضاء، إمكانية أن يصبح              
  .                                                                    للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف تلك املؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم حبرية

  ن                     ً                                                 تيسـر دول العمل، وفقاً لتشريعها الوطين، استشارة العمال املهاجري          - ٢ 
  .                                                                           وأفراد أسرهم أو مشاركتهم يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياة اجملتمعات احمللية وإدارهتا

                                                                          جيـوز أن يتمتع العمال املهاجرون باحلقوق السياسية يف دولة العمل إذا             - ٣ 
  .                                             منحتهم تلك الدولة هذه احلقوق يف ممارستها لسيادهتا
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 ٤٣املادة 

                                   يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما                                      يتمـتع العمال املهاجرون باملساواة       - ١ 
  :            يتعلق مبا يلي

                                                                    إمكانـية الوصـول إىل املؤسسـات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة             ) أ ( 
                                                      متطلبات القبول وغريها من أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛

                                                 إمكانية الوصول إىل خدمات التوجيه والتوظيف املهنيني؛  ) ب ( 

ــر  ) ج (  ــية الوصــول إىل م ــادة                           إمكان ــب وإع                                   افق ومؤسســات التدري
                التدريب املهنيني؛

                                                                 إمكانـية احلصـول عـلى مسـكن، مبـا يف ذلك مشاريع اإلسكان                ) د ( 
                                                االجتماعي، واحلماية من االستغالل فيما يتعلق باإلجيار؛

                                                                    إمكانـية احلصـول على اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء              ) ه ( 
      دمات؛                              مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه اخل

                                                  ً                       إمكانـية الوصول إىل التعاونيات واملؤسسات املدارة ذاتياً دون أن يعين             ) و ( 
          ً                                                        ذلك تغيرياً يف وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة اهليئات املعنية؛

  .                                              إمكانية الوصول إىل احلياة الثقافية واالشتراك فيها  ) ز ( 

                   لفعلية يف املعاملة                                                        هتيـئ الـدول األطراف األحوال اليت تكفل املساواة ا          - ٢ 
                             من هذه املادة كلما وفت       ١                                                                 لتمكني العمال املهاجرين من التمتع باحلقوق املذكورة يف الفقرة          

  .                                                       شروط إقامتهم، كما تأذن هبا دولة العمل، باملتطلبات املناسبة

ّ                                                      ال متنع دول العمل رّب عمل العمال املهاجرين من إنشاء مرافق سكنية             - ٣                   
                                             من هذه االتفاقية، جيوز لدولة العمل أن          ٧٠                    ومع مراعاة املادة      .  م                               أو اجتماعـية أو ثقافـية هل      

  .                          ً                    ً                       جتعل إنشاء هذه املرافق خاضعاً للشروط املطبقة عموماً هبذا اخلصوص يف تلك الدولة

 ٤٤املادة 

                          ً                                          تقـوم الـدول األطراف، اعترافاً منها بأن األسرة هي الوحدة اجلماعية        - ١ 
                              َِ                       ن حقها أن تتوفر هلا احلماية من ِقَبل اجملتمع والدولة،                                               الطبيعـية واألساسـية يف اجملتمع وبأن م       

  .                                                         باختاذ التدابري املناسبة لضمان محاية وحدة أسر العمال املهاجرين
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                                      ً                                 تقوم الدول األطراف باختاذ ما تراه مناسباً ويدخل يف نطاق اختصاصها            - ٢ 
                  اص الذين تربطهم                           ّ                                                  مـن تدابري رامية إىل تيسري ملّ مشل العمال املهاجرين بأزواجهم أو باألشخ            

                       ً                                                                        هبـم عالقة تنشأ عنها، وفقاً للقانون املنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأوالدهم املعالني              
ّ             القّصر غري املتزوجني    .  

                                                                      تـنظر دول العمـل، العتبارات إنسانية، بعني العطف يف منح معاملة             - ٣ 
                   اآلخرين من أسر                              من هذه املادة، لألفراد     ٢                                                   متسـاوية، عـلى النحو املنصوص عليه يف الفقرة          

  .               العمال املهاجرين

 ٤٥املادة 

َ                                                               يتمتع أفراد أَُسر العمال املهاجرين، يف دولة العمل، باملساواة يف املعاملة            - ١  ُ             
  :                                           مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق مبا يلي

                                                                    إمكانـية الوصـول إىل املؤسسـات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة             ) أ ( 
                             نظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛                         متطلبات القبول وغريها من أ

                                                                  إمكانـية الوصول إىل مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب املهنيني،           ) ب ( 
                                  شريط الوفاء مبتطلبات االشتراك فيها؛

                                                                    إمكانـية احلصـول على اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء            ) ج ( 
                                    مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه اخلدمات؛

  .                                 ل إىل احلياة الثقافية واملشاركة فيها             إمكانية الوصو  ) د ( 

                                                                         تنـتهج دول العمـل، بالـتعاون مع دول املنشأ عند االقتضاء، سياسة              - ٢ 
                                                                                 تسـتهدف تيسري إدماج أوالد العمال املهاجرين يف النظام املدرسي احمللي، وبصفة خاصة فيما    

  .                          يتعلق بتعليمهم اللغة احمللية

                                   والثقافة األصليتني ألوالد العمال                                             تسعى دول العمل إىل تيسري تعليم اللغة       - ٣ 
  .                                                                  ً املهاجرين، ويف هذا الصدد، تتعاون معها دول املنشأ حيثما كان ذلك مناسباً

                                                                          لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة األصلية ألوالد العمال            - ٤ 
  .                                           املهاجرين، بالتعاون مع دول املنشأ عند االقتضاء

 ٤٦املادة 

                     ً                                  ً         ون وأفراد أسرهم، رهناً بالتشريع املنطبق للدول املعنية، فضالً                              يتمتع العمال املهاجر   
                                                                                        عـن االتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول املعنية الناشئة عن اشتراكها يف االحتادات    
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                                                                                            اجلمركـية، باإلعفاء من رسوم االسترياد والتصدير وضرائبهما فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية            
                                ُ                                     عدات الالزمة ملزاولة النشاط الذي ُيتقاضى عنه أجر ومسح هلم بدخول                      ً           واملرتلـية فضالً عن امل    

  :                        دولة العمل ملزاولته، وذلك

                                              لدى مغادرة دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة؛  ) أ ( 

                                            لدى السماح هلم يف بادئ األمر بدخول دولة العمل؛  ) ب ( 

                            ً لدى مغادرة دولة العمل هنائياً؛  ) ج ( 

  .                                      إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة                ً لدى العودة هنائياً  ) د ( 

 ٤٧املادة 

                                                 ً             للعمـال املهاجـرون احلـق يف حتويل دخوهلم ومدخراهتم، وخصوصاً           - ١ 
     وتتم   .                                                                                          األموال الالزمة إلعالة أسرهم، من دولة العمل إىل دولة منشئهم أو إىل أية دولة أخرى              

                       ً              طبق للدولة املعنية ووفقاً لالتفاقات                      ً                                        هـذه التحويالت وفقاً لإلجراءات اليت حيددها التشريع املن        
   .                الدولية املنطبقة

  .                                                    تتخذ الدول املعنية التدابري املناسبة لتيسري هذه التحويالت - ٢ 

 ٤٨املادة 

                                                                        دون املساس باالتفاقات املنطبقة املتعلقة باالزدواج الضرييب، فإن العمال          - ١ 
  :                    عليها يف دولة العمل                                                   املهاجرون وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول اليت حيصلون

                                            ً                          ال جيـوز إلـزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أياً كان وصفها                ) أ ( 
                ً              ً    ُ                              تكون أكرب مقداراً أو أشد إرهاقاً مما ُيفرض على الرعايا يف ظروف مماثلة؛

                                                  ً                   يكـون هلـم احلق يف االقتطاعات أو اإلعفاءات من الضرائب أياً كان               ) ب ( 
                                                  على الرعايا يف ظروف مماثلة، ومن بينها البدالت                                                   وصـفها أو يف أيـة بدالت ضريبية تطبق          
  .                                       الضريبية املتعلقة باملعالني من أفراد أسرهم

                                                                     تسـعى الـدول األطـراف إىل اعتماد تدابري مالئمة لتفادي االزدواج             - ٢ 
   .                                                     الضرييب على دخول ومدخرات العمال املهاجرين وأفراد أسرهم



 

-108- 

 ٤٩املادة 

                                   منفصلني لإلقامة ومزاولة العمل،                                         حيـثما يتطلب التشريع الوطين إذنني      - ١ 
                                   ً                                                            تصـدر دول العمل للعمال املهاجرين إذناً باإلقامة ال تقل مدته عن مدة اإلذن مبزاولة نشاط                

  .         مقابل أجر

                                                                        العمـال املهاجرين الذين يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط           - ٢ 
                              فقدون اإلذن هلم باإلقامة جملرد                                                                    الذي يزاولونه مقابل أجر ال يعتربون يف وضع غري نظامي وال ي           

  .                                                                            إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو األذون املماثلة

                  ً      من هذه املادة وقتاً      ٢                                                    إلعطـاء العمال املهاجرين املشار إليهم يف الفقرة          - ٣ 
                      ة ال تقل عن الفترة          ً                                                                       كافياً إلجياد أنشطة بديلة يزاولوهنا مقابل أجر، ال يسحب إذن اإلقامة لفتر           

  .                                   اليت قد يستحقون خالهلا استحقاقات بطالة

 ٥٠املادة 

                                                                              يف حالة وفاة العامل املهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل             - ١ 
                                                                   ّ                          بعني العطف يف منح أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر املقيمني فيها على أساس ملّ مشل األسرة،                

  .                                             العمل طول الفترة اليت أقاموا خالهلا يف تلك الدولة    ً                      إذناً بالبقاء؛ وتراعي دولة 

                         ُ                                                 تتاح ألفراد األسرة الذين ال ُيمنحون هذا اإلذن فترة معقولة من الوقت،             - ٢ 
  .                                                 قبل املغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤوهنم يف دولة العمل

                                 من هذه املادة حبيث تضر بأي        ٢    و  ١                                ال جيـوز تفسري أحكام الفقرتني        - ٣ 
                                                                           والعمل متنحه ألفراد األسرة هؤالء، لوال هذه األحكام، تشريعات دولة العمل                          حق يف اإلقامة    

  .                                                             أو املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف املنطبقة على تلك الدولة

 ٥١املادة 

                                                                                   العمـال املهاجرون الذين ال يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط الذي               
                                                          وضع غري نظامي، وال يفقدون اإلذن هلم باإلقامة جملرد إهناء                                              يزاولونه مقابل أجر ال يعتربون يف       

                                                                                                  النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إال إذا كان إذن اإلقامة يتوقف               
ُ                                    صـراحة على النشاط احملدد املزاول مقابل أجر والذي ُسمح هلم بالدخول من أجله                    ويكون   .                                              

                                                             لتماس عمل بديل واملشاركة يف مشاريع العمل العامة وإعادة                                          هلؤالء العمال املهاجرين احلق يف ا     
                                               ً                                                 التدريـب أثناء الفترة املتبقية من إذن عملهم، رهناً بالشروط والتقييدات املنصوص عليها يف              

  .         إذن العمل
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 ٥٢املادة 

                                                                       يكـون للعمـال املهاجـرين يف دولة العمل احلق يف أن خيتاروا حبرية               - ١ 
  .        ً                          أجر رهناً بالقيود أو الشروط التالية                          األنشطة اليت يزاولوهنا مقابل 

  :                                            جيوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر- ٢ 

                                                                       أن تقتصـر إمكانية الوصول إىل فئات حمدودة من األعمال أو الوظائف              ) أ ( 
                                                    ً                               أو اخلدمـات أو األنشـطة يف احلـاالت الـيت يكون فيها ذلك ضرورياً ملصاحل هذه الدولة           

       الوطين؛       ً                ومنصوصاً عليه يف التشريع 

                                                ً                             أن تقيد حرية اختيار النشاط املزاول مقابل أجر وفقاً لتشريعاهتا املتعلقة             ) ب ( 
                      ومع ذلك، تعمل الدول     .                                                                   باالعـتراف باملؤهالت املهنية اليت يتم احلصول عليها خارج إقليمها         
  .                                                          األطراف املعنية على اختاذ الترتيبات الالزمة لالعتراف هبذه املؤهالت

                                                       العمل، بالنسبة للعمال املهاجرين احلائزين لتصاريح               ً          جيـوز أيضاً لدولة    - ٣ 
  :              عمل حمددة الزمن

                                                          ً             أن جتعـل حق االختيار احلر لألنشطة اليت يزاولوهنا مقابل أجر مشروطاً              ) أ ( 
                                                                                                 بـأن يكون العامل املهاجر قد أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر                

                           طين ال ينبغي أن تتجاوز سنتني؛                                 لفترة من الوقت حمددة يف تشريعها الو

                                                                         أن تقـيد إمكانية وصول العامل املهاجر إىل األنشطة اليت تزاول مقابل              ) ب ( 
        ً                                                                                أجر، عمالً بسياسة منح األولوية لرعاياها أو لألشخاص الذي مياثلوهنم هلذه األغراض مبوجب             

                 مل املهاجر الذي                                   وال ينطبق هذا القيد على العا       .                                               تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف      
                                                                                               أقـام يف إقلـيمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت حمددة يف                 

  .                                        تشريعها الوطين ال ينبغي أن تتجاوز مخس سنوات

                                                                      حتدد دول العمل الشروط اليت يؤذن مبوجبها للعامل املهاجر، الذي مسح            - ٤ 
                                    وتراعى املدة اليت قضاها العامل بالفعل   .                                               لــه بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل حلسابه اخلاص   

  .                         بصورة مشروعة يف دولة العمل

 ٥٣املادة 

                                                                 يسـمح ألفراد أسرة العامل املهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن     - ١ 
                               ً                        ً                      ً                        باإلقامة أو الدخول غري حمدود زمنياً أو قابل للتجديد تلقائياً بأن خيتاروا حبرية نشاطاً يزاولونه               

      من   ٥٢                                         ً                   شـروط اليت تنطبق على هذا العامل املهاجر وفقاً للمادة                                      مقـابل أجـر، بـنفس ال      
  .            هذه االتفاقية
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                                                                           فـيما يـتعلق بأفراد أسرة العامل املهاجر غري املسموح هلم بأن خيتاروا              - ٢ 
          ً                                                                                  حبرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول األطراف بعني العطف يف منحهم األولوية على              

                                                         الدخول إىل بلد العمل يف احلصول على إذن ملزاولة نشاط                                           العمـال اآلخرين الذي يلتمسون      
  .               ً                                           مقابل أجر، رهناً باالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف املنطبقة

 ٥٤املادة 

                                                                        يتمتع العمال املهاجرون، دون املساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح           - ١ 
                           قية، باملساواة يف املعاملة                     من هذه االتفا     ٢٧    و   ٢٥                                         عملهم واحلقوق املنصوص عليها يف املادتني       

  :                          مع رعايا دولة العمل من حيث

                 احلماية من الفصل؛  ) أ ( 

                   استحقاقات البطالة؛  ) ب ( 

                                                              االستفادة من مشاريع العمل العامة اليت يقصد منها مكافحة البطالة؛  ) ج ( 

                                                                        إمكانية احلصول على عمل بديل يف حالة فقدان العمل أو إهناء النشاط              ) د ( 
  .                 من هذه االتفاقية  ٥٢                    ً        ونه مقابل أجر، ورهناً باملادة                اآلخر الذي يزاول

                                                                      إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، حيق              - ٢ 
                                                                                           لــه أن يرفع قضيته إىل السلطات املختصة يف دولة العمل، وذلك بالشروط املنصوص عليها               

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨           من املادة  ١         يف الفقرة 

 ٥٥املادة 

ـ                         ُ          ً                            ً            ال املهاجـرين، الذين ُمنحوا تصرحياً ملزاولة نشاط مقابل أجر، رهناً                       حيـق للعم
                                                                                             بالشـروط املرفقة بذلك التصريح، التمتع باملساواة يف املعاملة مع رعاية دولة العمل يف ممارسة          

  .                    هذا النشاط مقابل أجر

 ٥٦املادة 

  ء                                                                        ال جيوز طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املشار إليهم يف هذا اجلز            - ١ 
                                                                           ً                    مـن االتفاقـية مـن دولة العمل إال لألسباب احملددة يف التشريع الوطين لتلك الدولة ورهناً                 

  .                              بالضمانات املقررة يف اجلزء الثالث

  ُ                                                                         ال ُيلجأ إىل الطرد كوسيلة حلرمان أي عامل مهاجر أو أي فرد من أفراد               - ٢ 
  .                                                   أسرته من احلقوق الناشئة عن اإلذن باإلقامة وتصريح العمل
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                                                                     لنظر يف طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة                    عـند ا   - ٣ 
  .                                                                  االعتبارات اإلنسانية وطول املدة اليت أقام الشخص املعين خالهلا يف دولة العمل

 اجلزء اخلامس
 األحكام املنطبقة على فئات خاصة من 

 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 ٥٧املادة 

                                                ملهاجرين وأفراد أسرهم احملددة يف هذا اجلزء من                                           تتمتع الفئات اخلاصة من العمال ا      
                                                                                            هذه االتفاقية، احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي، باحلقوق املنصوص عليها           

  .                                                                            يف اجلزء الثالث، وباحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع مع مراعاة املعدل منها أدناه

 ٥٨املادة 

      من   ٢           من املادة     )  أ ( ٢  ُ   َّ                 م ُمعرَّفون يف الفقرة                                حيـق لعمال احلدود، كما ه      - ١ 
                                                                                               هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم بسبب              
                                                                                           وجودهم وعملهم يف أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ يف االعتبار أهنم ال يقيمون على وجه               

  .                    االعتياد يف تلك الدولة

                                                    بعني العطف يف منح عمال احلدود احلق يف أن خيتاروا                            تنظر دول العمل     - ٢ 
                             وال يؤثر منح هذا احلق على        .                                                                   حبـرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية حمددة          

  .                 مركزهم كعمال حدود

 ٥٩املادة 

   ٢              من املادة     ) ب ( ٢                         ُ   َّ                       حيـق للعمال املومسيني، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة           - ١ 
                                                                    ع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم                                      مـن هذه االتفاقية، التمت    

                                                                                          بسـبب وجودهم وعملهم يف إقليم دولة العمل، واليت تتفق ومركزهم يف تلك الدولة كعمال              
  .                                                            مومسيني، مع مراعاة أهنم موجودون يف تلك الدولة لشطر من السنة فحسب

                       املادة، يف منح العمال                من هذه     ١                                          تـنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة         - ٢ 
                                                                                            املومسـيني الذي عملوا يف أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر،          
                                                                     ً                        مع إعطائهم األولوية على غريهم من العمال الساعني إىل دخول تلك الدولة، رهناً باالتفاقات              

  .                                املنطبقة الثنائية واملتعددة األطراف
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 ٦٠املادة 

           من هذه    ٢              من املادة       ) ه ( ٢              ُ   َّ                   تجولني، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة                         حيـق للعمـال امل     
                                                                                       االتفاقـية، التمـتع بـاحلقوق املنصـوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن منحها هلم بسبب           
                                                                                       وجودهـم وعمـلهم يف إقلـيم دولـة العمـل، واليت تتفق ومركزهم كعمال متجولني يف               

  .          تلك الدولة

 ٦١املادة 

      من   ) و ( ٢                ُ   َّ                    ني مبشروع، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة                            حيـق للعمال املرتبط    - ١ 
                                                                                       من هذه االتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع،              ٢         املـادة   

         من حيث   ٤٣           من املادة  ) د ( ١          ، والفقرة   ٤٣             من املادة    ) ج (    و  ) ب ( ١                            باسـتثناء أحكام الفقرتني     
  .  ٥٥     إىل   ٥٢         ، واملواد   ٥٤           من املادة  ) ب ( ١                                        اتصاهلا مبشاريع اإلسكان االجتماعي، والفقرة

ّ                                      إذا ادعـى العامل املرتبط مبشروع أن رّب عمله قد انتهك شروط عقد              - ٢                                   
ّ                  عمله، فإنه حيق لـه أن يرفع قضيته إىل السلطات املختصة يف الدولة اليت هلا الوالية على رّب                                                                                                

   .               ن هذه االتفاقية   م  ١٨           من املادة  ١                                              العمل ذاك، وذلك بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

    ً                                                                        رهـناً باالتفاقـات الثنائية أو املتعددة األطراف النافذة بالنسبة للدول            - ٣ 
                                                                                          األطـراف املعنية، تسعى هذه الدول األطراف إىل متكني العمال املرتبطني مبشاريع من البقاء              
                                                                                        حممـيني بشـكل كاف عن طريق نظم الضمان االجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم                

                                                  وتتخذ الدول األطراف املعنية التدابري املناسبة هبدف جتنب   .                       ة، خالل عملهم باملشروع          املعـتاد 
  .                                            أي حرمان من احلقوق أو تكرار للدفع يف هذا الشأن

                                               من هذه االتفاقية وباالتفاقات الثنائية أو         ٤٧                           دون املساس بأحكام املادة      - ٤ 
                                  بدفع ما يكسبه العمال املرتبطون                                                                املتعددة األطراف ذات الصلة، تسمح الدول األطراف املعنية         

  .                                                  مبشاريع إليهم يف دولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة

 ٦٢املادة 

             من املادة    ) ز ( ٢                               ُ   َّ                      حيق لعمال االستخدام احملدد، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة           - ١ 
   تني                                                                                               من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع، باستثناء أحكام الفقر              ٢
                                   من حيث اتصاهلا مبشاريع اإلسكان        ٤٣              من املادة     ) د ( ١            ، والفقرة     ٤٣              من املادة     ) ج (    و  ) ب ( ١

  .  ٥٤           من املادة  ) د ( ١          ، والفقرة   ٥٢                 االجتماعي، واملادة 
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          ُ                                                              حيـق ألفراد أُسر عمال االستخدام احملدد التمتع باحلقوق املتعلقة بأفراد            - ٢ 
              باستثناء أحك   .                      بع من هذه االتفاقية                                                            أسـر العمـال املهاجـرين املنصوص عليها يف اجلزء الرا          

  .  ٥٣      املادة 

 ٦٣املادة 

      من   ) ح ( ٢                              ُ   َّ                        حيـق للعاملني حلساهبم اخلاص، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة            - ١ 
                                                                                        من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع فيما عدا احلقوق               ٢         املـادة   

  .  مل              َّ                          اليت ال تنطبق إالَّ على العمال احلائزين لعقد ع

                                   من هذه االتفاقية، ال يعين إهناء        ٧٩    و   ٥٢                             مـع عـدم اإلخالل باملادتني        - ٢ 
                                                                                        النشـاط االقتصادي للعاملني حلساهبم اخلاص يف حد ذاته سحب اإلذن املمنوح هلم أو ألفراد               
                                                                                             أسـرهم بالـبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل، إال إذا كان إذن اإلقامة يتوقف           

َ                                        احملدد املزاَول مقابل أجر والذي مسح هلم بالدخول من أجله                 صراحة على النشاط           .  

 اجلزء السادس
 تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة
 فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

 ٦٤املادة 

                                                                   تتشاور الدول األطراف املعنية وتتعاون، حسب االقتضاء، دون املساس          - ١ 
                                                                                  من هذه االتفاقية، هبدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق               ٧٩          باملـادة   

  .                                  باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

                                                                     ينـبغي يف هـذا الصدد إيالء االعتبار الواجب ليس فقط لالحتياجات             - ٢ 
            ريها للعمال                                 ً                                                      واملوارد من اليد العاملة بل أيضاً لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغ          
  .                                 ً                                     املهاجرين وأفراد أسرهم املعنيني، فضالً عن آثار هذه اهلجرة على اجملتمعات املعنية

 ٦٥املادة 

                                                                      حتتفظ الدول األطراف باخلدمات املناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة          - ١ 
  :                                   وتشمل اختصاصاهتا، يف مجلة أمور، ما يلي  .                            الدولية للعمال وأفراد أسرهم

                                   وتنفيذ السياسات املتعلقة هبذه اهلجرة؛    وضع   ) أ ( 
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                                                                     تـبادل املعلومـات والتشاور والتعاون مع السلطات املختصة يف الدول           ) ب ( 
                               األطراف األخرى املعنية هبذه اهلجرة؛

                             ً                                      توفري املعلومات املناسبة، وخصوصاً ألرباب العمل والعمال ومنظماهتم،          ) ج ( 
                                            جرة واالستخدام، وبشأن االتفاقات املربمة مع                                                    بشأن السياسات والقوانني واألنظمة املتصلة باهل     

                                                   دول أخرى بشأن اهلجرة، وبشأن املسائل األخرى ذات الصلة؛

                                                                        توفـري املعلومـات وتقـدمي املساعدة املناسبة للعمال املهاجرين وأفراد             ) د ( 
                                                                                           أسـرهم بشـأن التصـاريح واإلجراءات الرمسية والترتيبات الالزمة املتعلقة هبؤالء من حيث              

                                                                           ً           ة، والسفر، والوصول، واإلقامة، واألنشطة املزاولة مقابل أجر، واخلروج والعودة، فضالً                 املغادر
                                                                                           عـن املعلومـات املتعلقة بظروف العمل واملعيشة يف دولة العمل وبقوانني وأنظمة اجلمارك،              

  .                                                   والعملة، والضرائب، والقوانني واألنظمة األخرى ذات الصلة

                              ، توفري ما يكفي من اخلدمات                                          تيسـر الدول األطراف، حسب االقتضاء      - ٢ 
                                                                                    القنصـلية واخلدمـات األخرى الالزمة لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية واالحتياجات     

  .                                  األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٦٦املادة 

                                          من هذه املادة، يقتصر احلق يف االضطالع         ٢    ً                        رهـناً بأحكـام الفقـرة        - ١ 
  :                               يف دولة أخرى على اجلهات التالية                                بعمليات هبدف استخدام العمال للعمل

                                                                   الدوائر أو اهليئات العامة التابعة للدولة اليت جتري فيها هذه العمليات؛  ) أ ( 

                                                                              الدوائـر أو اهليـئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بني               ) ب ( 
                 الدولتني املعنيتني؛

  .                                            هيئة منشأة نتيجة التفاق ثنائي أو متعدد األطراف  ) ج ( 

    ً                                                                   رهـناً بـأي إذن يصـدر عن السلطات العامة للدول األطراف املعنية              - ٢ 
                                                                                          وموافقتها وإشرافها حسبما قد جيري حتديده مبوجب التشريع الوطين واملمارسة الوطنية لتلك            
               ً                                                                           الـدول، جيوز أيضاً للوكاالت وأرباب العمل احملتملني أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة             

  .    كورة                         عنهم االضطالع بالعمليات املذ

 ٦٧املادة 

                                                                       تتعاون الدول األطراف املعنية، حسب االقتضاء، يف اعتماد تدابري تتعلق           - ١ 
                                                                                                    بالعودة املنظمة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم إىل دولة املنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي              

  .                                                                 إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون يف دولة العمل يف وضع غري نظامي
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                                                                      يتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع نظامي،               فيما - ٢ 
                                                                                            تتعاون الدول األطراف املعنية، حسب االقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل             
                                                                                ً           على إجياد أحوال اقتصادية مناسبة الستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجاً           

  .            دولة املنشأ        ً        ً      ً  اجتماعياً وثقافياً دائماً يف

 ٦٨املادة 

                                                               تـتعاون الـدول األطراف، مبا يف ذلك دول العبور، هبدف منع ووقف        - ١ 
                                                                                              عمليات التنقل واالستخدام غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري              

                                                                                    وتشـمل التدابري الواجب اختاذها لتحقيق هذه الغاية، يف إطار والية كل دولة من                .        نظـامي 
  :                  دول املعنية، ما يلي  ال

                                                                      تدابـري مالئمـة ملـنع نشـر املعلومـات املضـللة املتصلة باهلجرة                ) أ ( 
      ً      ً خروجاً ودخوالً؛

                                                                         تدابـري للكشف عن التنقالت غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين             ) ب ( 
                                          َّ                                              وأفـراد أسـرهم وللقضـاء عليها، وفرض جزاءات فعَّالة على األشخاص أو اجلماعات أو               

                                                                      لذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقالت أو يساعدون يف تنظيمها أو إدارهتا؛          الكيانات ا

                    َّ                                         تدابـري لفرض جزاءات فعَّالة على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات     ) ج ( 
                                                                                                الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين              

  .                 هم يف وضع غري نظامي

                                 َّ                                ول العمل مجيع التدابري املالئمة والفعَّالة اليت تكفل يف أراضيها                   تـتخذ د   - ٢ 
                                                                                            وقـف اسـتخدام العمال املهاجرين الذين هم يف وضع عري نظامي، مبا يف ذلك القيام، عند                 

                     وال متس هذه التدابري      .                                                                   االقتضـاء، بفرض اجلزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤالء العمال         
  .                            م من حقوق ناشئة عن استخدامهم                              ما للعمال املهاجرين على رب عمله

 ٦٩املادة 

                                                                  تتخذ الدول األطراف، حني يوجد يف أراضيها عمال مهاجرون وأفراد           - ١ 
  .                                                             أسرهم يف وضع غري نظامي، تدابري مالئمة لضمان عدم استمرار هذه احلالة

                                                                    كـلما نظـرت الدول األطراف املعنية يف إمكانية تسوية وضع هؤالء             - ٢ 
                                                                     الوطين املنطبق ولالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، تؤخذ يف                     ً            األشـخاص وفقاً للتشريع   

                                                                                  االعتـبار املالئـم ظروف دخوهلم، ومدة إقامتهم يف دولة العمل، واالعتبارات األخرى ذات       
  .                                             الصلة، وال سيما االعتبارات املتصلة حبالتهم األسرية
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 ٧٠املادة 

                              ابري اليت تنطبق على رعاياها                                                             تـتخذ الـدول األطراف تدابري ال تقل مواتاة عن التد           
                                                                                         لضـمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع               

  .                                                                           نظامي متفقة مع معايري اللياقة البدنية والسالمة والصحة ومبادئ الكرامة اإلنسانية

 ٧١املادة 

                                                                   تقـوم الدول األطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث           - ١ 
  .                                                         العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إىل دولة املنشأ

                                                                          فـيما يـتعلق مبسائل التعويض املتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد            - ٢ 
                                                                                        أسـرته، تقدم الدول األطراف، حسب االقتضاء، املساعدة إىل األشخاص املعنيني بغية تسوية             

                                    ً       ل على أساس القانون الوطين املنطبق وفقاً                              وتتم تسوية هذه املسائ     .                            هـذه املسـائل على الفور     
  .                                                                       ألحكام هذه االتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ذات صلة باملوضوع

. . . 

 اجلزء الثامن
 أحكام عامة

 ٧٩املادة 

                                                                 ليس يف هذه االتفاقية ما ميس حق كل دولة طرف يف أن حتدد املعايري املنظمة    
                                                 اد أسرهم، وفيما يتعلق باملسائل األخرى املتصلة                                          لدخـول العمـال املهاجـرين وأفر      

                                                                                   بوضـعهم القانوين ومعاملتهم معاملة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ختضع الدول           
  .                                   األطراف للقيود املبينة يف هذه االتفاقية

 ٨٠املادة 

                                                                                     لـيس يف هذه االتفاقية ما يفسر على أنه خيل بأحكام ميثاق األمم املتحدة وأحكام                
                                                                         لوكاالت املتخصصة اليت حتدد مسؤوليات خمتلف هيئات األمم املتحدة والوكاالت                    دسـاتري ا  

  .                                                              املتخصصة كل على حدة فيما يتعلق باملسائل اليت تتناوهلا هذه االتفاقية

 ٨١املادة 

                                                                     لـيس يف هـذه االتفاقية ما ميس منح حقوق أو حريات أكثر مالئمة               - ١ 
  :                                 للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبوجب

 



 

-117- 

                                               القانون أو املمارسة املتبعة يف إحدى الدول األطراف؛  ) أ ( 

                                                                        أي معـاهدة ثنائـية أو متعددة األطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة           أو  ) ب ( 
  .            الطرف املعنية

                                            ً                               ليس يف هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمناً أي دولة أو جمموعة               - ٢ 
                        مل من شأنه اإلخالل بأي من                                                           أو شـخص أي حق يف االشتراك يف أي نشاط أو القيام بأي ع         

  .                                     احلقوق أو احلريات املبينة يف هذه االتفاقية

 ٨٢املادة 

                                                                                  ال جيوز التنازل عن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املنصوص عليها يف هذه              
                                                                             وال يسـمح مبمارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال املهاجرين وأفراد               .           االتفاقـية 

                      وال ميكن، مبقتضى عقد،      .                                  نازهلم عن أي من احلقوق املذكورة                                    أسـرهم بغـية ختلـيهم أو ت       
                                       وتتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة       .                                                   االنـتقاص من احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية        

  .                        لكفالة احترام هذه املبادئ

 ٨٣املادة 

  :                                                           تتعهد كل دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية بالقيام مبا يلي 

                  َّ             ُ                          وسـائل االنتصـاف الفعَّال ألي أشخاص ُتنتهك حقوقهم أو                  تـأمني     ) أ ( 
                                                                                     حـرياهتم املعـترف هبـا يف هـذه االتفاقـية، حىت لو ارتكب االنتهاك أشخاص يتصرفون             

               بصفتهم الرمسية؛

                                                                              تـأمني قيام السلطات القضائية أو اإلدارية أو التشريعية املختصة، أو أية              ) ب ( 
                                       ين، بإعادة النظر يف دعاوى أي أشخاص                                                           سـلطة خمتصـة أخـرى يقررها نظام الدولة القانو         

                                       وإجياد إمكانيات لالنتصاف عن طريق القضاء؛  .                                 يلتمسون وسيلة لالنتصاف والبت فيها

  .                                                   ضمان قيام السلطات املختصة بإعمال سبل االنتصاف مىت منحت  ) ج ( 

 ٨٤املادة 

   ام                                                                                    تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابري التشريعية وغريها لتنفيذ أحك             
  .            هذه االتفاقية

. . . 
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 ∗]مقتطف[ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -٩

 الديباجة
                                     إن الدول األطراف يف هذا النظام األساسي،

                                                                       أن مثة روابط مشتركة توحد مجيع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل                    إذ تدرك  
                يتمزق يف أي وقت،                                                         معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق ميكن أن 

                                                             أن ماليني األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن                                 وإذ تضـع يف اعتبارها     
                                                      احلايل ضحايا لفظائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة،

                                                         بأن هذه اجلرائم اخلطرية هتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل،         وإذ تسلم 

                                              ثري قلق اجملتمع الدويل بأسره جيب أال متر دون                                    أن أخطر اجلرائم اليت ت                وإذ تؤكـد   
                                                                                         عقاب وأنه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ على الصعيد               

                                        الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل،

                                                            على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى                             وقـد عقدت العزم    
              ع هذه اجلرائم،                  اإلسهام بالتايل يف من

                                                        

                                                                 ر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية                    اعتمده مؤمت  ∗ 
        ، ويبلغ     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ١                            ، وبدأ نفاذ النظام األساسي يف     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ١٧                     دولية، يف روما، يف     

                                                األرجنتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا،       :             دولة، هي    ٩٠                          ً            عـدد الـدول األطـراف فيه حالياً         
                                                                                                إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا،                        أفغانسـتان،   

                                                                                                             إيطاليا، باراغواي، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة            
                           ة أفريقيا الوسطى، مجهورية                                                                            واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، ترينيداد وتوباغو، جزر مارشال، مجهوري        

                                                                   ليشيت الدميقراطية، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية،        -                                ترتانيا املتحدة، مجهورية تيمور     
                                                                                                     مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا،         

                                                 ينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد،                                                      سـاموا، سـان ماريـنو، سانت فنسنت وجزر غر         
                                                                                                سويسـرا، سرياليون، صربيا واجلبل األسود، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، فرنسا، فنـزويال،            
                                                                                                   فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا،           

                                                                ، مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،                                             ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطة، مايل     
                                                                                                       منغولـيا، موريشـيوس، ناميبـيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هندوراس،             

  .                        هنغاريا، هولندا، اليونان
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                                                                            بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك                      وإذ تذكر  
  ،                             املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية

                                                              مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وخباصة أن مجيع الدول                  من جديد            وإذ تؤكد  
                          مة اإلقليمية أو االستقالل                                                                        جيـب أن متتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السال           
                                                          السياسي ألية دولة، أو على أي حنو ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة،

                                                                               يف هذا الصدد أنه ال يوجد يف هذا النظام األساسي ما ميكن اعتباره إذنا                        وإذ تؤكد  
                                                                      ألية دولة طرف بالتدخل يف نزاع مسلح يقع يف إطار الشؤون الداخلية ألية دولة،

                                                                ، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصاحل األجيال احلالية واملقبلة،                            وقـد عقدت العزم    
                                                                                            عـلى إنشـاء حمكمـة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات عالقة مبنظومة األمم املتحدة وذات                

                                                             اختصاص على اجلرائم األشد خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل بأسره، 

                          ب هذا النظام األساسي ستكون                                       أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوج            وإذ تؤكـد   
                                        مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية،

                                                   على ضمان االحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية،       منها       ً وتصميماً 

  :                   قد اتفقت على ما يلي 

 الباب األول
 إنشاء احملكمة

 ١املادة 
 احملكمة

                        هيئة دائمة هلا السلطة                     ، وتكون احملكمة      ")     احملكمة  ("                                  تنشـأ هبذا حمكمة جنائية دولية        
                                                                                     ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدويل، وذلك            

                                       وتكون احملكمة مكملة للواليات القضائية       .                                                    عـلى الـنحو املشار إليه يف هذا النظام األساسي         
  .    ساسي                                                  وخيضع اختصاص احملكمة وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام األ  .                اجلنائية الوطنية

 املادة 
 عالقة احملكمة باألمم املتحدة 

                                                                               تـنظم العالقـة بـني احملكمة واألمم املتحدة مبوجب اتفاق تعتمده مجعية الدول               
  .                                                              األطراف يف هذا النظام األساسي ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها
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 ٣املادة 
 مقر احملكمة

    ").     ملضيفة        الدولة ا  ("                             يكون مقر احملكمة يف الهاي هبولندا  - ١ 

                                                                         تعقد احملكمة مع الدولة املضيفة اتفاق مقر تعتمده مجعية الدول األطراف            - ٢ 
  .                                  يربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها

  ،                                                       ً               لـلمحكمة أن تعقـد جلساهتا يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً             - ٣ 
  .                                              وذلك على النحو املنصوص عليه يف هذا النظام األساسي

 ٤املادة 
 وين للمحكمة وسلطاهتااملركز القان

                                 كما تكون هلا األهلية القانونية       .                                     تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية     - ١ 
  .                                   الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها

                                                                    لـلمحكمة أن متارس وظائفها وسلطاهتا، على النحو املنصوص عليه يف            - ٢ 
                          خاص مع أية دولة أخرى،                                                                         هذا النظام األساسي، يف إقليم أية دولة طرف، وهلا، مبوجب اتفاق            

  .                            أن متارسها يف إقليم تلك الدولة

 الباب الثاين
 االختصاص واملقبولية والقانون الواجب التطبيق

 ٥املادة 
 اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

                                                                  يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اجملتمع          - ١ 
  :                                           النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية                               الدويل بأسره، وللمحكمة مبوجب هذا 

                     جرمية اإلبادة اجلماعية؛  ) أ ( 

                    اجلرائم ضد اإلنسانية؛  ) ب ( 

            جرائم احلرب؛  ) ج ( 

  .            جرمية العدوان  ) د ( 
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                                                                متـارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم هبذا            - ٢ 
                            يضع الشروط اليت مبوجبها متارس                     ف جرمية العدوان و       ّ   يعرّ    ١٢٣    و    ١٢١                        الشـأن وفقا للمادتني     

                                            وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام          .                                           احملكمـة اختصاصها فيما يتعلق هبذه اجلرمية      
  .                              ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة

. . . 

 ٧املادة 
 اجلرائم ضد اإلنسانية

     جرمية  "                                                                  لغـرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل من األفعال التالية             - ١ 
                                                                          مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من              "      سانية       ضد اإلن 

  :                             السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم

             القتل العمد؛  ) أ ( 

        اإلبادة؛  ) ب ( 

          االسترقاق؛  ) ج ( 

          للسكان؛ ي                           إبعاد السكان أو النقل القسر  ) د ( 

             نية مبا خيالف                                                              السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البد            )  ه  ( 
                               القواعد األساسية للقانون الدويل؛

         التعذيب؛  ) و ( 

                                                                       االغتصـاب، أو االسـتعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو احلمل              ) ز ( 
                                                                                 القسـري، أو التعقـيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه      

  ؛                الدرجة من اخلطورة

                                    موع حمدد من السكان ألسباب سياسية                                    اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جم       ) ح ( 
                                                                                                        أو عرقـية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف يف                   

                                                                                       ، أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا بأن القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل                ٣        الفقرة  
                   خل يف اختصاص احملكمة؛                                              بأي فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جرمية تد

                       االختفاء القسري لألشخاص؛  ) ط ( 
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                    جرمية الفصل العنصري؛  ) ي ( 

                                                                     ألفعـال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف            ا  ) ك ( 
  .                                                                 معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

  : ١            لغرض الفقرة  - ٢ 

    هنجا   "                                              جوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني        ه "          عبارة        تعـين   ) أ ( 
                  ضد أية جمموعة من  ١                                                                      سـلوكيا يتضـمن االرتكـاب املتكرر لألفعال املشار إليها يف الفقرة            

                                    بارتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزا      ي                                                        السـكان املدنـيني، عمـال بسياسة دولة أو منظمة تقض          
             هلذه السياسة؛

                          عيشية، من بينها احلرمان من                     تعمـد فرض أحوال م     "         اإلبـادة  "        تشـمل     ) ب ( 
                                                   احلصول على الطعام والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان؛

                                                      ممارسة أي من السلطات املترتبة على حق امللكية، أو           "         االسترقاق   "   يعين  ) ج ( 
                                                                                       هـذه السلطات مجيعها، على شخص ما، مبا يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل االجتار                

  ؛      األطفال                         باألشخاص، وال سيما النساء و

                    نقل األشخاص املعنيني     "                                         إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان        "   يعين  ) د ( 
                                                                                            قسـرا من املنطقة اليت يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون                

                             مربرات يسمح هبا القانون الدويل؛

      أو                                                       تعمد إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا          "        التعذيب   "   يعين    ) ه ( 
                                                                                         عقلـيا، بشخص موجود حتت إشراف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو                

                                                                      معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة هلا؛

                                                إكراه املرأة على احلمل قسرا وعلى الوالدة غري          "             احلمل القسري  "       يعـين     ) و ( 
                                                     العرقي ألية جمموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات                                               املشـروعة بقصد التأثري على التكوين       

                                                            وال جيوز بأي حال تفسري هذا التعريف على حنو ميس القوانني             .                           خطرية أخرى للقانون الدويل   
                       الوطنية املتعلقة باحلمل؛

                                                  حرمان مجاعة من السكان أو جمموع السكان حرمانا          "        االضطهاد   " ين  يع  ) ز ( 
                                                   ا خيالف القانون الدويل، وذلك بسبب هوية اجلماعة                                               مـتعمدا وشديدا من احلقوق األساسية مب      

          أو اجملموع؛
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                                        أية أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعها         "                       جـرمية الفصل العنصري      "     تعـين   ) ح ( 
                                                        وترتكب يف سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد املنهجي          ١                                   األفعـال املشار إليها يف الفقرة       

                                        زاء أية مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى،                                                           والسـيطرة املنهجية من جانب مجاعة عرقية واحدة إ        
                                   وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام؛

                                 إلقاء القبض على أي أشخاص أو        "                        االختفاء القسري لألشخاص     "     يعـين   ) ط ( 
                                                                                                    احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو                  

                                                    ن هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن                               مث رفضها اإلقرار حبرما     .             بسكوهتا عليه 
  .                                                                      مصريهم أو عن أماكن وجودهم، هبدف حرماهنم من محاية القانون لفترة زمنية طويلة

        يشري إىل    "          نوع اجلنس  "                                                  لغرض هذا النظام األساسي، من املفهوم أن تعبري          - ٣ 
                 إىل أي معىن آخر      "   نس       نوع اجل  "                                                            اجلنسـني، الذكـر واألنثى، يف إطار اجملتمع، وال يشري تعبري            

  .        خيالف ذلك

. . . 
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 القسم الثالث
 القانون اإلنساين الدويل
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                                                            اتفاقـية جنـيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد           -  ١٠
  ]                      اتفاقـية جنيف األوىل    [                                 القـوات املسـلحة يف املـيدان        

 ∗ ]     مقتطف [

                                                       اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من         -  ١١
        اتفاقية  [                                               الغارقة من أفراد القوات املسلحة يف البحار               السفن  

  * ]     مقتطف [  ]             جنيف الثانية

              اتفاقية جنيف   [                                           اتفاقـية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب         -  ١٢
 * ]     مقتطف [  ]        الثالثة

                                                     اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب       -  ١٣
 * ]     مقتطف [  ]                     اتفاقية جنيف الرابعة [

. . . 

 ٣املادة 

 ]كة بني االتفاقيات األربعمشتر[

                                             ه طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية        ـ                                    يف حالـة قيام نزاع مسلح ليس ل       
  :              األحكام التالية  ىن                                               املتعاقدة، يلتزم كل طرف يف الرتاع بأن يطبق كحد أد

                                                                    األشـخاص الذين ال يشتركون مباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم            - ١
                                                              ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب                                       أفـراد القوات املسلحة الذين    

                                                                                  املـرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية،      
                                                                                                      دون أي متيـيز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس، أو املولد أو                   

  .                           الثروة أو أي معيار مماثل آخر

   ى                                                                             ذا الغرض، حتظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبق            وهل
  :                          حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن

                                                        

                                                                           اعتمدها املؤمتر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية حلماية ضحايا احلروب، يف           ∗ 
       أكتوبر  /              تشرين األول    ٢١                                 وبدأ نفاذ االتفاقيات األربع يف        .     ١٩٤٩         أغسـطس    /     آب   ١٢   يف           جنـيف،   
   ).                            باستثناء جزر كوك وجزر مارشال (                   وهي حتظى بقبول عاملي   .     ١٩٥٠
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                                                                        االعـتداء عـلى احلياة والسالمة البدنية، وخباصة القتل جبميع أشكاله،             ) أ ( 
  ؛                                    والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب

  ؛           أخذ الرهائن  ) ب ( 

ـ       ) ج (                                                رامة الشخصـية، وعلي األخص املعاملة املهينة                             االعـتداء عـلى الك
  ؛               واحلاطة بالكرامة

                                                                      إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة            ) د ( 
  .                                                                         لة تشكيال قانونيا، وتكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة   ّ مشكّ

  .          ويعتين هبم ى               جيمع اجلرحى واملرض - ٢

                                                                        يـئة إنسـانية غري متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض                    وجيـوز هل  
  .                      خدماهتا على أطراف الرتاع

                                                                        أطراف الرتاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ               ى       وعـل 
  .                                        كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها

  .             ين ألطراف الرتاع                                                    وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر على الوضع القانو

. . . 
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    ١٢                                                       بـروتوكول إضـايف ملحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف           -  ١٤
                                    ، يتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة     ١٩٤٩      أغسطس  /  آب

 ∗ ]     مقتطف [  )               الربوتوكول األول (        الدولية 

. . . 

                                                        

                                                                            اعـتمده املؤمتـر الدبلوماسي إلعادة تأكيد القانون اإلنساين الدويل الواجب            * 
           وبدأ نفاذ    .     ١٩٧٧       يونيه   /         حزيران  ٨                                                             التطبـيق يف املـنازعات املسـلحة وتطويـره، يف جنيف، يف             

         دولة،     ١٦١                                ً       ويبلغ عدد الدول األطراف فيه حالياً         .     ١٩٧٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٧                الـربوتوكول يف    
                                                                                              االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا،   :   هي

                                                                    نتيغوا وبربودا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا،                                            أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أ    
                                                                                                        آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باالو، البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بروين دار السالم،          
                                                                                                        بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك،           
                                                                                                     بولـندا، بوليفـيا، بـريو، بيالروس، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا،              
                                                                                                 جامايكـا، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر كوك، جزر مارشال، اجلماهريية              

              دة، اجلمهورية                                                                                          العربـية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتح          
                                                                                              الدومينيكـية، اجلمهوريـة العربـية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،      
                                                                                                 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية            

                              رك، دومينيكا، الرأس األخضر،                                                                      السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامن       
                                                                                                    رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسييب، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر             
                                                                                                  غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند،           

                                      بيا واجلبل األسود، الصني، طاجيكستان،                                                            سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، صر      
          بيساو،  �                                                                                                  عمـان، غـابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا االستوائية، غينيا              

                                                                                                 فـانواتو، فرنسا، فنـزويال، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون،            
                                                          دا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،                                              الكرسي الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كن    

                                                                                                       الكويـت، كينـيا، التفـيا، لبنان، لكسمربغ، ليبرييا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل،              
                                                                                                مدغشـقر، مصـر، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا             

                                                                     منغولـيا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا                                        العظمـى وآيرلـندا الشـمالية،     
                                                                                   ، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس،          )         املوحدة -         واليـات    (

  .                               هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
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 الباب الثاين
 اجلرحى واملرضى واملنكوبون يف البحار

  احلماية العامة- القسم األول
 . .. 

 ١٠املادة 
 احلماية والرعاية

                                                                    جيـب احـترام ومحاية اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار أيا كان             - ١ 
  .                      الطرف الذي ينتمون إليه

  ،  ى                                                                 جيـب، يف مجيع األحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلق        - ٢ 
                       ب عدم التمييز بينهم      وجي  .                                                                      جهد املستطاع وبالسرعة املمكنة، الرعاية الطبية اليت تتطلبها حالته        

  .                  االعتبارات الطبية ى            ألي اعتبار سو

 ١١املادة 
 محاية األشخاص

                                                                      جيب أال ميس أي عمل أو إحجام ال مربر هلما بالصحة والسالمة البدنية              - ١ 
                                                                                              والعقلية لألشخاص الذين هم يف قبضة اخلصم أو يتم احتجازهم أو اعتقاهلم أو حرماهنم بأية                

         من هذا  ١                                   ة ألحـد األوضاع املشار إليها يف املادة                                      صـورة أخـرى مـن حـرياهتم نتـيج       
                                                                     حيظر تعريض األشخاص املشار إليهم يف هذه املادة ألي إجراء طيب ال                  عليه، و   ".          الربوتوكول "

                                                                                                 تقتضيه احلالة الصحية للشخص املعين وال يتفق مع املعايري الطبية املرعية اليت قد يطبقها الطرف               
  .                                         متعني بكامل حرياهتم يف الظروف الطبية املماثلة                                الذي يقوم باإلجراء على رعاياه املت

                                      هلؤالء األشخاص، ولو مبوافقتهم، أي       ى                            وحيظـر بصـفة خاصة أن جير       - ٢ 
  :      مما يلي

  ؛            عمليات البتر  ) أ ( 

  ؛                         التجارب الطبية أو العلمية  ) ب ( 

  .                                       استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استزراعها  ) ج ( 

                                                   رها وفقا للشروط املنصوص عليها يف الفقرة األوىل                                                 وذلك إال حيثما يكون هلذه األعمال ما يرب       
  .            من هذه املادة
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                   إال يف حالة التربع      )  ج (                                                     جيوز االستثناء من احلظر الوارد يف الفقرة الثانية          - ٣ 
                                                                                               بالدم لنقله أو التربع باألنسجة اجللدية الستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعيه وبدون              

                                                      الجية فقط وبشروط تتفق مع املعايري والضوابط الطبية                   ألغراض ع   ى                          قهـر أو غواية، وأن جير     
  . هـ                                                       املرعية عادة وبالصورة اليت تكفل صاحل كل من املتربع واملتربع ل

                         كل عمل عمدي أو إحجام       "         الربتوكول "    ذا      هل      ً جسيماً           انـتهاكا        يعـد    - ٤ 
      هم                                                                                           مقصود ميس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسالمة البدنية أو العقلية ألي من األشخاص الذين             

                                                                                       يف قبضة طرف غري الطرف الذي ينتمون إليه وخيالف احملظورات املنصوص عليها يف الفقرتني              
  .                                              والثانية أو ال يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة    األوىل

                          رفض إجراء أية عملية      ىل                                      لألشـخاص املشار إليهم يف الفقرة األو            حيـق    - ٥ 
                                      رفض، إىل احلصول على إقرار كتايب به                                                 ويسعى أفراد اخلدمات الطبية، يف حالة ال        .           جراحية هلم 

  .                   يوقعه املريض أو جييزه

                                                                        يعد كل طرف يف الرتاع سجال طبيا لكل تربع بالدم بغية نقله أو تربع               - ٦ 
               إذا مت ذلك                                                                                    باألنسجة اجللدية بغية استزراعها من قبل األشخاص املشار إليهم يف الفقرة األوىل           

                                        يف الرتاع، فضال على ذلك، إىل إعداد                      ويسعى كل طرف    .                                التربع على مسؤولية هذا الطرف    
                                                                                           سجل بكافة اإلجراءات الطبية اليت مت اختاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من                

      ن هذا    م ١                                                                               حريـته بأيـة صـورة أخـرى نتـيجة وضع من األوضاع املشار إليها يف املادة              
            ولة احلامية                                                           وجيب أن توضع هذه السجالت يف مجيع األوقات حتت تصرف الد             ".         الربتوكول "

  .      فيها       للتدقيق

. . . 
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 الباب الرابع
 السكان املدنيون

. . . 
                                 معاملـة األشخاص اخلاضعني لسلطات      -            القسم الثالث

          طرف الرتاع
                                 جمال التطبيق ومحاية األشخاص واألعيان -          الفصل األول

. . . 

 ٧٥املادة 
 الضمانات األساسية

                       الذين يف قبضة أحد                                              ُ         يعـامل معاملة إنسانية يف كافة األحوال األشخاصُ        - ١ 
         وذلك يف  ، "        الربتوكول "                                                                     أطـراف الرتاع وال يتمتعون مبعاملة أفضل مبوجب االتفاقيات أو هذا            

             ويتمتع هؤالء     ".         الربتوكول "            من هذا                                                            نطاق تأثرهم بأحد األوضاع املشار إليها يف املادة األوىل        
                    ييز جمحف يقوم على                 دون أي مت    ،                                    باحلماية اليت تكفلها هلم هذه املادة        ،             كحد أدىن   ،      األشخاص

                                                                                                        أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو غريها من                  
                                                                                                   اآلراء أو االنتماء القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية               

                      خاص يف شخصهم وشرفهم                                                  وجيب على كافة األطراف احترام مجيع هؤالء األش         .             معايري مماثلة 
  .                          ومعتقداهتم وشعائرهم الدينية

                 سواء ارتكبها    ،                     يف أي زمان ومكان            ً   ومستقبالً                       ً    حتظر األفعال التالية حاالً    - ٢ 
  :                 مدنيون أم عسكريون     وكالء 

                                                                       ممارسـة العنف إزاء حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو              ) أ ( 
  :                 العقلية وبوجه خاص

  ؛     القتل ̀  ١̀ 

  ؛             ً  كان أم عقلياً      ً  بدنياً ،       شىت صوره         التعذيب ب ̀  ٢̀ 

  ؛               لعقوبات البدنية ا ̀  ٣̀ 

  ؛       التشويه ̀  ٤̀ 
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                                  املعاملة املهينة لإلنسان واحملطة      ،             وبوجه خاص   ،                        انتهاك الكرامة الشخصية    ) ب ( 
  ؛                                                      من قدره واإلكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش احلياء

  ؛           أخذ الرهائن  ) ج ( 

  ؛                العقوبات اجلماعية  ) د ( 

  .                               رتكاب أي من األفعال املذكورة آنفا          التهديد با  )  ه  ( 

     عتقل  ُ ُي        حتجز أو  ُ ُي            قبض عليه أو                        ُ بلغ بصفة عاجلة أي شخص ُي       ُ     جيـب أن يُ    - ٣ 
    وجيب   .                      وذلك بلغة يفهمها    ،                                                               ألعمال تتعلق بالرتاع املسلح باألسباب املربرة الختاذ هذه التدابري        

          ل الظروف              مبجرد زوا   ،           أية حال   ى      وعل  ،                                           إطالق سراح هؤالء األشخاص يف أقرب وقت ممكن       
                                    عدا من قبض عليهم أو احتجزوا        ،                                                        الـيت بـررت القـبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقاهلم          

  .            الرتكاب جرائم

                         أي شخص تثبت إدانته       حبق                                            ال جيـوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة           - ٤ 
                                                                                        يف جـرمية مرتـبطة بالرتاع املسلح إال بناء على حكم صادر عن حمكمة حمايدة تشكل هيئتها             

                                                                                     ا وتلتزم باملبادئ اليت تقوم عليها اإلجراءات القضائية املرعية واملعترف هبا عموما                         تشكيال قانوني 
  :                 واليت تتضمن ما يلي

                                 املتهم دون إبطاء بتفاصيل اجلرمية   م                                 جيـب أن تنص اإلجراءات على إعال        ) أ ( 
   ،                                                                                            املنسـوبة إلـيه وأن تكفل للمتهم كافة احلقوق ومجيع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه              

  ؛                  بل أم أثناء حماكمته      سواء ق

  ؛                                                       ال يدان أي شخص جبرمية إال على أساس املسؤولية اجلنائية الفردية  ) ب ( 

      أو                                                       ً               ال جيـوز أن يتهم أي شخص أو يدان جبرمية على أساس إتيانه فعالً               ) ج ( 
  ه ـ                                                                                   مل يكن يشكل جرمية طبقا للقانون الوطين أو القانون الدويل الذي كان خيضع ل                   ً   تقصـرياً 

                                                                       كما ال جيوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب              .                        وقـت اقـترافه للفعل    
            على عقوبة  ،               عد ارتكاب اجلرمية   ، ب                      فيما لو نص القانون   ،                          ومـن حق مرتكب اجلرمية      ،       اجلـرمية 
  ؛                       أن يستفيد من هذا النص ،   أخف

  ؛                         ً  إىل أن تثبت إدانته قانوناً                     ً يعترب املتهم جبرمية بريئاً  ) د ( 

  ؛                ً ة أن حياكم حضورياً               حيق لكل متهم جبرمي  )  ه  ( 

                                                                    ال جيـوز أن يرغم أي شخص على اإلدالء بشهادة على نفسه أو على                ) و ( 
  ؛                 االعتراف بأنه مذنب
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                                                                   حيـق ألي شخص متهم جبرمية أن يناقش شهود اإلثبات أو يكلف الغري               ) ز ( 
                                                            استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذاهتا اليت جيري              لـه                  كمـا حيـق       ،          مبناقشـتهم 
  ؛                  ستدعاء شهود اإلثبات        مبوجبها ا

                                                                       ال جيـوز إقامـة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه جلرمية                ) ح ( 
                                                                                            سـبق أن صـدر بشأهنا حكم هنائي طبقا للقانون ذاته واإلجراءات القضائية ذاهتا املعمول هبا             

  ؛                   أو يدين هذا الشخص   يربئ             الطرف الذي  ى  لد

  ؛                  ً طق باحلكم عليه علناً                                      للشخص الذي يتهم جبرمية احلق يف أن يطلب الن  ) ط ( 

                    النطق باحلكم إىل     ى                                           جيـب تنبـيه أي شخص يصدر ضده حكم ولد           ) ي ( 
  ه ـ                           املدد الزمنية اليت جيوز ل       ىل                       ه االلتجاء إليها وإ   ـ                                          اإلجـراءات القضـائية وغريها اليت حيق ل       

  .                         خالهلا أن يتخذ تلك اإلجراءات

       سلح يف                                                                حتـتجز النساء اللوايت قيدت حريتهن ألسباب تتعلق بالرتاع امل          - ٥ 
  يف    ،          ومع ذلك   .                                                                           أمـاكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل اإلشراف املباشر عليهن إىل نساء           

  .      واحد ى                                            جيب قدر اإلمكان أن يوفر هلا كوحدات عائلية مأو ،  سر                        ُ حالة احتجاز أو اعتقال اُأل

                                                                    يتمـتع األشخاص الذين يقبض عليهم أو حيتجزون أو يعتقلون ألسباب            - ٦ 
                                                                   احلماية اليت تكفلها هذه املادة وحلني إطالق سراحهم أو إعادهتم إىل                                    تـتعلق بالرتاع املسلح ب    

  .                                                      أوطاهنم أو توطينهم بصفة هنائية حىت بعد انتهاء الرتاع املسلح

                                                    لوجـود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد األشخاص                   ً      جيـب تفاديـاً    - ٧ 
  :      لتالية                                                                 املتهمني جبرائم احلرب أو جبرائم ضد اإلنسانية وحماكمتهم، أن تطبق املبادئ ا

                                                                  تقام الدعوى ضد األشخاص املتهمني مبثل هذه اجلرائم وتتم حماكمتهم            ) أ ( 
  ؛                                   طبقا لقواعد القانون الدويل املعمول هبا

                                                                 وحيـق ملـثل هـؤالء األشخاص ممن ال يفيدون مبعاملة أفضل مبقتضى               ) ب ( 
              م اليت اهتموا                       سواء كانت اجلرائ    ،                                أن يعاملوا طبقا هلذه املادة      ، "     توكول و   الرب "                    االتفاقيات أو هذا    

  .        لربوتوكول                                                   هبا تشكل أم ال تشكل انتهاكات جسيمة لالتفاقيات أو هلذا ا

                                                                 ال جيـوز تفسري أي من أحكام هذه املادة مبا يقيد أو خيل بأي نص آخر        - ٨ 
                        طبقا ألية قاعدة من                                                       من احلماية لألشخاص الذين تشملهم الفقرة األوىل                      ً     أفضـل يكفل مزيداً   

  .     ول هبا                        قواعد القانون الدويل املعم
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                              إجراءات لصاحل النساء واألطفال-           الفصل الثاين
 ٧٦املادة 

 محاية النساء
                                                                      جيـب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن باحلماية، وال             - ١ 

  .                                                                       سيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش احلياء
ـ  - ٢                       وأمهات صغار األطفال         وامل    احل                                 األولوية القصوى لنظر قضايا       ى     تعط

                                                                                         اللـوايت يعـتمد عليهم أطفاهلن، املقبوض عليهن أو احملتجزات أو املعتقالت ألسباب تتعلق              
  .            بالرتاع املسلح

                                      قدر املستطاع، إصدار حكم باإلعدام       ،                             حتاول أطراف الرتاع أن تتجنب     - ٣ 
               ن، بسبب جرمية                                                                 األمحال أو أمهات صغار األطفال اللوايت يعتمد عليهن أطفاهل               احلوامل       عـلى   

  .                                             وال جيوز أن ينفذ حكم اإلعدام على مثل هؤالء النسوة  .                   تتعلق بالرتاع املسلح
 ٧٧املادة 

 محاية األطفال
                                                                  جيـب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل هلم احلماية             - ١ 

                                                       وجيب أن هتيئ هلم أطراف الرتاع العناية والعون الذين           .                                   ضد أية صورة من صور خدش احلياء      
  .                                            حيتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أو ألي سبب آخر

                                                                       جيـب على أطراف الرتاع اختاذ كافة التدابري املستطاعة اليت تكفل عدم             - ٢ 
                                                                                            اشـتراك األطفال الذين مل يبلغوا بعد سن اخلامسة عشرة يف األعمال العدائية بصورة مباشرة،            

    وجيب   .                       صغار يف قواهتا املسلحة                                                               وعلي هذه األطراف، بوجه خاص، أن متتنع عن جتنيد هؤالء ال          
                                                   بلغوا سن اخلامسة العشرة ومل يبلغوا بعد الثامنة          أطفال                  يف حالة جتنيد             النـزاع،              عـلى أطراف    

  .                            ً  إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سناً ى        أن تسع ،      العشرة
                                                                          إذا حـدث يف حاالت استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك             - ٣ 

                                                                       عد سن اخلامسة العشرة يف األعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا يف                                   األطفال ممن مل يبلغوا ب    
                                                                                             قبضة اخلصم، فإهنم يظلون مستفيدين من احلماية اخلاصة اليت تكفلها هذه املادة، سواء كانوا              

  .     حرب ى               أم مل يكونوا أسر
                                                    يف حالة القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقاهلم          ،                 جيـب وضع األطفال    - ٤ 

      من   ىن     وتستث  .                                                         اع املسلح، يف أماكن منفصلة عن تلك اليت ختصص للبالغني                           ألسباب تتعلق بالرت  
                                                                                           ذلك حاالت األسر اليت تعد هلا أماكن لإلقامة كوحدات عائلية، كما جاء يف الفقرة اخلامسة               

  .  ٧٥         من املادة 
                                    جلرمية تتعلق بالرتاع املسلح، على       ،                                  ال جيـوز تنفـيذ حكـم اإلعـدام         - ٥ 

  .                                               لغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب اجلرمية                          األشخاص الذين ال يكونون قد ب
. . . 
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    ١٢                                                          بـروتوكول إضـايف ملحق باتفاقيات جنيف املعقـودة يف          -  ١٥
                                    ، يتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة     ١٩٤٩         أغسـطس    /  آب

 ∗ ]     مقتطف [  )                الربوتوكول الثاين (           غري الدولية 

. . . 

                                                        

    اجب                                                                         اعـتمده املؤمتـر الدبلوماسي إلعادة تأكيد القانون اإلنساين الدويل الو           ∗ 
              ، وبدأ نفاذ       ١٩٧٧       يونيه   /         حزيران  ٨                                                             التطبـيق يف املـنازعات املسـلحة وتطويـره، يف جنيف، يف             

         دولة،     ١٥٦                                ً       ويبلغ عدد الدول األطراف فيه حالياً         .     ١٩٧٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٧                الـربوتوكول يف    
                  إكوادور، ألبانيا،                                                                             االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا،   :   هي

                                                                                                           أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا،           
                                                                                              آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باالو، البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، 

                                                            سوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا،                                                  بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوت     
                                                                                                    بوليفـيا، بـريو، بيالروس، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا،             
                                                                                                      اجلزائـر، جـزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر كوك، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية               

                                                                       ية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية                                    أفريقـيا الوسـطى، اجلمهور    
                                                                                                  كوريـا، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطـية، مجهوريـة الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا               
                                                                                                اليوغوسـالفية السـابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا،          

                                                                               رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسييب، سان مارينو، سانت             الرأس األخضر،
                                                                                              فنسـنت وجـزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا،             
                                                                                               السـنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، صربيا واجلبل األسود،          

                                                                                                جيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا االستوائية،                    الصني، طا 
                                                                                          بيسـاو، فـانواتو، فرنسا، الفلبني، فنـزويال، فنلندا، قربص، قريغيزستان، كازاخستان،            �         غينـيا   

                                                                                             الكـامريون، الكرسـي الرسـويل، كرواتـيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا،            
                                                                                                       ولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليبرييا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو،            ك

                                                                                                   مالطـة، مايل، مدغشقر، مصر، مالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا             
                   ناكو، ميكرونيزيا                                                                                     العظمـى وآيرلـندا الشـمالية، منغولـيا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مو           

                                                                                   ، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس،          )         املوحدة �         واليـات    (
  .                               هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
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 الباب الثاين
 املعاملة اإلنسانية

 ٤املادة 
 ضمانات األساسيةال

          أو الذين    -                                                      يكون جلميع األشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة          - ١ 
              احلق يف أن     ،                               سواء قيدت حريتهم أم مل تقيد        ،                     يف األعمال العدائية    -                        يكفـون عـن االشتراك      

                            وجيب أن يعاملوا يف مجيع       .                                                             حيترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداهتم وممارستهم لشعائرهم الدينية      
  .                                      وحيظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة  .                            ملة إنسانية دون أي متييز جمحف          األحوال معا

   ىل                                                                      تعد األعمال التالية املوجهة ضد األشخاص املشار إليهم يف الفقرة األو           - ٢ 
              الذي تتسم                 بالطابع العام                                           ويف كل زمان ومكان، وذلك دون إخالل                ً ومستقبالً              حمظـورة حاال    

   :                  به األحكام السابقة

   ،                                                                 عـتداء على حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية           اال  ) أ ( 
                                                                                         وال سـيما القـتل واملعاملـة القاسـية كالتعذيـب أو التشـويه أو أيـة صورة من صور            

  ؛                العقوبات البدنية

  ؛               اجلزاءات اجلنائية  ) ب ( 

  ؛           أخذ الرهائن  ) ج ( 

  ؛            أعمال اإلرهاب  ) د ( 

                              عاملة املهينة واحملطة من قدر          امل  ،             وبوجه خاص   ،                        انتهاك الكرامة الشخصية    )  ه  ( 
  ؛                        وكل ما من شأنه خدش احلياء  ،                      واإلكراه على الدعارة ،          واالغتصاب ،      اإلنسان

  ؛ ا                           الرق وجتارة الرقيق جبميع صورمه  ) و ( 

  ؛            السلب والنهب  ) ز ( 

  .                                    التهديد بارتكاب أي من األفعال املذكورة  ) ح ( 

     ليه،                                                                 جيـب توفـري الـرعاية واملعونـة لألطفـال بقدر ما حيتاجون إ              - ٣ 
  :          وبصفة خاصة
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                                                                             جيب أن يتلقى هؤالء األطفال التعليم، مبا يف ذلك التربية الدينية واخللقية              ) أ ( 
  ؛                                                            حتقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم يف حالة عدم وجود آباء هلم

                                                                تـتخذ مجـيع اخلطـوات املناسبة لتسهيل مجع مشل األسر اليت تشتتت           ) ب ( 
  ؛           لفترة مؤقتة

                                                 ألطفال دون اخلامسة عشرة يف القوات أو اجلماعات                           ال جيـوز جتنـيد ا       ) ج ( 
  ؛                                         وال جيوز السماح باشتراكهم يف األعمال العدائية  .       املسلحة

                                                                       تظل احلماية اخلاصة اليت توفرها هذه املادة لألطفال دون اخلامسة عشرة             ) د ( 
  )  ج (         الفرعية                                                                                      سارية عليهم إذا اشتركوا يف األعمال العدائية بصورة مباشرة رغم أحكام الفقرة             

  ؛                ألقي القبض عليهم و

                                                                      تـتخذ، إذا اقتضى األمر، اإلجراءات إلجالء األطفال وقتيا عن املنطقة             )  ه  ( 
                          على أن يصحبهم أشخاص      ،                                                                       الـيت تدور فيها األعمال العدائية إىل منطقة أكثر أمنا داخل البلد           

                                                                                  مسـؤولون عـن سـالمتهم وراحـتهم، وذلك مبوافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو مبوافقة       
  .                                                  شخاص املسؤولني بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا  األ

 ٥املادة 
 األشخاص الذين قيدت حريتهم 

        ، حيال   ٤                 أحكام املادة     ن         ، فضال ع   ىن                                  حتـترم األحكـام التالية كحد أد       - ١ 
                       سواء كانوا معتقلني    ،                                                                 األشـخاص الذيـن حـرموا حريـتهم ألسباب تتعلق بالرتاع املسلح           

  :         أم حمتجزين

  ؛ ٧                       رحى واملرضى وفقا للمادة         يعامل اجل  ) أ ( 

                                                                       يـزود األشخاص املشار إليهم يف هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر             ) ب ( 
                                                                                              ذاتـه الـذي يزود به السكان املدنيون احملليون وتؤمن هلم كافة الضمانات الصحية والطبية               

  ؛                                         والوقاية ضد قسوة املناخ وأخطار الرتاع املسلح

  ؛           أو اجلماعي                          يسمح هلم بتلقي الغوث الفردي  ) ج ( 

           ممن يتولون    -                                                          يسمح هلم مبمارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي           ) د ( 
  ،                                               ً املهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسباً

                                    االستفادة من شروط عمل وضمانات       ،                ملوا على العمل       ُ  إذا حُ    ،          تؤمن هلم   )  ه  ( 
  .                                             مماثلة لتلك اليت يتمتع هبا السكان املدنيون احملليون
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                                                                    يـراعي يف املسؤولون عن اعتقال أو احتجاز األشخاص املشار إليهم يف           - ٢ 
  :                                                ، يف حدود قدراهتم، األحكام التالية حيال هؤالء األشخاص ىل          الفقرة األو

                                                                    حتـتجز النساء يف أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف املباشر             ) أ ( 
  ؛              ً فهم يقيمون معاً                                  من ذلك رجال ونساء األسرة الواحدة                     عليهن إىل نساء ويستثىن

                                   والبطاقات وجيوز للسلطة املختصة           لرسائل                            يسـمح هلم بإرسال وتلقي ا       ) ب ( 
  ؛                                 حتديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك

                                                                    ال جيـوز أن جتـاور أماكن االعتقال واالحتجاز مناطق القتال، وجيب              ) ج ( 
         احتجازهم                                   عند تعرض أماكن اعتقاهلم أو        ىل                                              إجـالء األشـخاص املشار إليهم يف الفقرة األو        

                                                                                       بصـفة خاصـة لألخطار النامجة عن الرتاع املسلح إذا كان من املمكن إجالؤهم يف ظروف                
  ؛                             يتوفر فيها قدر مناسب من األمان

  ؛                     توفر هلم الفحوص الطبية  ) د ( 

                                                                         جيب أال يهدد أي عمل أو امتناع ال مربر هلما بالصحة والسالمة البدنية                 ) ه ( 
                                         اص املشار إليهم يف هذه املادة ألي إجراء طيب ال                 حيظر تعريض األشخ ،                       أو العقلـية، ومـن مث    

                                                                                                 متلـيه حالـتهم الصحية وال يتفق والقواعد الطبية املتعارف عليها واملتبعة يف الظروف الطبية               
  .                                املماثلة مع األشخاص املتمتعني حبريتهم

                          ممن قيدت حريتهم بأية                                                  يعامل األشخاص الذين ال تشملهم الفقرة األوىل       - ٣ 
   ) أ (   ىل                والفقرتني األو   ٤                                                        لق بالرتاع املسلح معاملة إنسانية وفقا ألحكام املادة                         صورة ألسباب تتع  

  .              من هذه املادة ) د (         والثانية   )  د (   و ) ج ( و

                                                                   جيب، إذا ما تقرر إطالق سراح األشخاص الذين قيدت حريتهم، اختاذ            - ٤ 
  .                                                التدابري الالزمة لضمان سالمتهم من جانب من قرروا ذلك

 ٦املادة 
 يةاحملاكمات اجلنائ

                                                                  تنطـبق هـذه املادة على ما جيري من حماكمات وما يوقع من عقوبات          - ١ 
  .                         جنائية ترتبط بالرتاع املسلح

                                                                     ال جيـوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت               - ٢ 
                                                                                           إدانته يف جرمية دون حماكمة مسبقة من قبل حمكمة تتوفر فيها الضمانات األساسية لالستقالل              

  :    ، جيب  اص              واحليدة وبوجه خ
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                                                                     أن تـنص اإلجـراءات على إخطار املتهم دون إبطاء بتفاصيل اجلرمية              ) أ ( 
                      كافة حقوق ووسائل    ،                                 سـواء قبل أم أثناء حماكمته       ،                                        املنسـوبة إلـيه وأن تكفـل للمـتهم        

  ؛             الدفاع الالزمة

  ؛                                                        أال يدان أي شخص جبرمية إال على أساس املسؤولية اجلنائية الفردية  ) ب ( 

        يشكل                                  بسبب فعل أو إحجام عن فعل ال           رمية                        أال يـدان أي شخص جب       ) ج ( 
                                  كما ال توقع أية عقوبة أشد من         .                                                             وقت ارتكابه جرمية جنائية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل        

              على عقوبة   -                    بعد ارتكاب اجلرمية    -                   وإذا نص القانون      .                                     العقوبة السارية وقت ارتكاب اجلرمية    
  ؛                                         أخف كان من حق املذنب أن يستفيد من هذا النص

  ؛                                                  أن يعترب املتهم بريئا إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون  ) د ( 

  ؛                                     ً أن يكون لكل متهم احلق يف أن حياكم حضورياً  )  ه  ( 

                                                                    أال جيـرب أي شـخص على اإلدالء بشهادة على نفسه أو على اإلقرار               ) و ( 
  .         بأنه مذنب

                                       إىل طرق الطعن القضائية وغريها من        ،         إدانته  ى     لد  ،                   ينبه أي شخص يدان    - ٣ 
  .         يقوم بذلك          ه خالهلا أن ـ                 املدد اليت جيوز ل                   ه االلتجاء إليها وإىلـ             ءات اليت حيق ل     اإلجرا

                                                                     ال جيوز أن يصدر حكم باإلعدام على األشخاص الذين هم دون الثامنة             - ٤ 
             أو أمهات       حلوامل                                                                         عشـرة وقـت ارتكـاب اجلرمية كما ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام على ا              

  .           صغار األطفال

                                      انتهاء األعمال العدائية ملنح العفو     ى  لد   ،       كمـة                  السـلطات احلا    ى     تسـع  - ٥ 
                                                                                        الشـامل على أوسع نطاق ممكن لألشخاص الذين شاركوا يف الرتاع املسلح أو الذين قيدت               

  .                                                           حريتهم ألسباب تتعلق بالرتاع املسلح سواء كانوا معتقلني أم حمتجزين

 الباب الثالث
 اجلرحى واملرضى واملنكوبون يف البحار

 ٧املادة 
 لرعايةاحلماية وا

        سواء   ،                                                          جيب احترام ومحاية مجيع اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار         - ١ 
  .                                 شاركوا أم مل يشاركوا يف الرتاع املسلح
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   ،                                               يف مجيع األحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا        ،                       جيـب أن يعـامل هؤالء      - ٢ 
             عدم التمييز                                                            الرعاية والعناية الطبية اليت تقتضيها حالتهم، وجيب          ،                          جهـد اإلمكان ودون إبطاء    

  .                  االعتبارات الطبية ى                  بينهم ألي اعتبار سو

. . . 

 الباب الرابع
 السكان املدنيون

 ١٣املادة 
 محاية السكان املدنيني

                                                                    يتمـتع السكان املدنيون واألشخاص املدنيون حبماية عامة من األخطار           - ١ 
                      اة القواعد التالية         مراع  ،                                  إلضفاء فاعلية على هذه احلماية      ،                                   النامجة عن العمليات العسكرية وجيب    

  .            يف مجيع الظروف

                                                                    ال جيوز أن يكون السكان املدنيون بوصفهم هذا وال األشخاص املدنيون            - ٢ 
                      إىل بث الذعر بني                                                  ً                وحتظـر أعمـال العـنف أو التهديد به الرامية أساساً            ،           لـلهجوم    ً   حمـالً 

  .             السكان املدنيني

                 ، ما مل يقوموا                                                            يتمتع األشخاص املدنيون باحلماية اليت يوفرها هذا الباب        - ٣ 
  .                                      مدي الوقت الذي يقومون خالله هبذا الدور ى                                بدور مباشر يف األعمال العدائية وعل

 ١٤املادة 
 محاية األعيان اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة

         لذلك،           ً  حيظر، توصالً          بالتايل،                                                     حيظـر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال، و         
                                    عنها لبقاء السكان املدنيني على       ىن                                                 مري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غ                      مهامجة أو تد  
                                                                                 املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل واملاشية ومرافق مياه               ، مثل               قـيد احلـياة   

  .                         الشرب وشبكاهتا وأشغال الري

. . . 
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 ∗القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء -١٦

 مالحظات متهيدية
                                                                      لـيس الغـرض من القواعد التالية تقدمي وصف تفصيلي لنظام منوذجي             - ١ 

                                                          ه هو أن حتدد، على أساس التصورات املتواضع على قبوهلا          ـ                                للسـجون، بل إن كل ما حتاول      
                                                                       أيامنا هذه والعناصر األساسية يف األنظمة املعاصرة األكثر صالحا، ما يعترب عموما             عمومـا يف    

  .                                                         خري املبادئ والقواعد العملية يف معاملة املسجونني وإدارة السجون

                                                                         ومن اجللي، نظرا ملا تتصف به الظروف القانونية واالجتماعية واجلغرافية           - ٢ 
                                             غري املمكن تطبيق مجيع القواعد يف كل مكان وىف                                                     يف خمتلف أحناء العامل من تنوع بالغ، أن من          

                                                                                 ومـع ذلك يرجى أن يكون فيها ما حيفز على بذل اجلهد باستمرار للتغلب على                 .         أي حـني  
                                                                                              املصاعب العملية اليت تعترض تطبيقها، انطالقا من كوهنا متثل، يف مجلتها، الشروط الدنيا اليت              

  .                        تعترف بصالحها األمم املتحدة

                                                          واعد، من جهة أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه يف                       ن هـذه الق    إ   مث   - ٣ 
                                                                                 وهى بالتايل ال تستبعد إمكانية التجربة واملمارسة ما دامت متفقتني مع املبادئ              .            تطور مستمر 

                 وهبذه الروح يظل     .                                                                      اليت تستشف من جمموعة القواعد يف مجلتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها          
  .                                       تسمح باخلروج االستثنائي على هذه القواعد                                    دائما من حق اإلدارة املركزية للسجون أن

                                                                          واجلـزء األول من هذه اجملموعة يتناول القواعد املتعلقة باإلدارة العامة                ) ١ (    - ٤ 
                                                                                    للمؤسسـات اجلزائـية، وهو ينطبق على مجيع فئات املسجونني، سواء كان سبب حبسهم              

                      ئك الذين تطبق حبقهم                                                                             جنائـيا أو مدنـيا، وسواء كانوا متهمني أو مدانني، ومبا يف ذلك أول             
  .                             أو تدابري إصالحية أمر هبا القاضي  "            تدابري أمنية "

                                                                         أما اجلزء الثاين فيتضمن قواعد ال تنطبق إال على فئات املسجونني الذين              ) ٢ ( 
                   منه بشأن السجناء     )    ألف (                                           ومع ذلك فإن القواعد الواردة يف الفرع          .                          يتـناوهلم كـل فرع فيه     

        يف حدود    )    دال ( و  )    جيم ( و  )    باء (                             ناء الذين تتناوهلم الفروع                                         املدانني تنطبق أيضا على فئات السج     
  .                                                                عدم تعارضها مع القواعد اخلاصة هبذه الفئات وكوهنا يف صاحل هؤالء السجناء

                                                        

                                                                            اعـتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املعقود يف             ∗ 
    ٣١       املؤرخ    )   ٢٤- د (        جيم      ٦٦٣                            قتصادي واالجتماعي بقراريه                       ، وأقرها اجمللس اال       ١٩٥٥           جنيف عام   

  .    ١٩٧٧     مايو  /      أيار  ١٣      املؤرخ   )   ٦٢- د (    ٢٠٧٦   و    ١٩٥٧      يوليه  /   متوز
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                                                                وال حتاول القواعد تنظيم إدارة املؤسسات املخصصة لألحداث اجلاحنني              ) ١ (    - ٥ 
                          اجلزء األول منها يصلح                     ، ومع ذلك فإن    )                                                 مـثل اإلصـالحيات أو معاهد التهذيب وما إليها         (

  .                                           أيضا، على وجه العموم، للتطبيق يف هذه املؤسسات

                                                                      وجيـب اعتبار فئة األحداث املعتقلني شاملة على األقل جلميع القاصرين             ) ٢ ( 
                                             وجيب أن تكون القاعدة العامة أال حيكم على          .                                       الذيـن خيضـعون لصالحية حماكم األحداث      

   .                               هؤالء اجلاحنني الصغار بعقوبة السجن

 زء األولاجل
 قواعد عامة التطبيق

 املبدأ األساسي

                                  وال جيوز أن يكون هنالك متييز يف         .                                      تطبق القواعد التالية بصورة حيادية         ) ١ (    - ٦ 
                                                                                                     املعاملة بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو املنشأ                 

  .       وضع آخر                                            القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي 

                                                                      وىف الوقـت نفسـه، من الضروري احترام املعتقدات الدينية واملبادئ             ) ٢ ( 
   .                                    األخالقية للفئة اليت ينتسب إليها السجني

 السجل

                                                               يف أي مكـان يوجد فيه مسجونني، يتوجب مسك سجل جملد ومرقم                 ) ١ (    - ٧ 
  :                                                الصفحات، تورد فيه املعلومات التالية بشأن كل معتقل

  ؛            تفاصيل هويته  ) أ ( 

  ؛                                   أسباب سجنه والسلطة املختصة اليت قررته  ) ب ( 

  .                           يوم وساعة دخوله وإطالق سراحه  ) ج ( 

                                                                  ال يقـبل أي شـخص يف أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع                ) ٢ ( 
   .                                  تكون تفاصيله قد دونت سلفا يف السجل

 الفصل بني الفئات

   من                                                                     توضـع فئات السجناء املختلفة يف مؤسسات خمتلفة أو أجزاء خمتلفة             - ٨ 
                                                                                  املؤسسـات مـع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات            

  :        وعلى ذلك  .         معاملتهم
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    وحني   .                                                          يسـجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات خمتلفة          ) أ ( 
                                                                                     تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسني على السواء يتحتم أن يكون جمموع األماكن املخصصة             

  ؛     ً  كلياً            ً للنساء منفصالً

  ؛                                            يفصل احملبوسون احتياطيا عن املسجونني احملكوم عليهم  ) ب ( 

                                                                 يفصـل احملبوسون ألسباب مدنية، مبا يف ذلك الديون، عن املسجونني             ) ج ( 
  ؛                بسبب جرمية جزائية

   .                       يفصل األحداث عن البالغني  ) د ( 

 املهاجع

                                                                     حيـثما وجـدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال جيوز أن يوضع يف                   ) ١ (    - ٩ 
                                               فإذا حدث ألسباب استثنائية، كاالكتظاظ املؤقت،        .                           ً        منها أكثر من سجني واحد ليالً             الواحدة

                                                                                      أن اضطرت اإلدارة املركزية للسجون إىل اخلروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونني             
  .                           اثنني يف زنزانة أو غرفة فردية

             باختيارهم      يعتىن                                                  وحيثما تستخدم املهاجع، جيب أن يشغلها مسجونون          ) ٢ ( 
                                   وجيب أن يظل هؤالء ليال حتت رقابة         .                                            يـث قدرهتـم على التعاشر يف هذه الظروف               مـن ح  

  .                            مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة

                                                                 توفـر جلمـيع الغرف املعدة الستخدام املسجونني، وال سيما حجرات            -  ١٠ 
                                                                                         النوم ليال، مجيع املتطلبات الصحية، مع احلرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا من             

  .                                                            هلواء واملساحة الدنيا املخصصة لكل سجني واإلضاءة والتدفئة والتهوية         حيث حجم ا

  :                                                  يف أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا -  ١١ 

                                                                    جيـب أن تكون النوافذ من االتساع حبيث متكن السجناء من استخدام              ) أ ( 
                 اهلواء النقي سواء                                                                               الضـوء الطبيعي يف القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على حنو يتيح دخول              

  ؛                          وجدت أم مل توجد هتوية صناعية

                                                                       جيـب أن تكـون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة              ) ب ( 
  .                      والعمل دون إرهاق نظرهم

                                                                   جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجني من تلبية احتياجاته            -  ١٢ 
  .                                       الطبيعية يف حني ضرورهتا وبصورة نظيفة والئقة
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ـ  -  ١٣                                                               ب أن تتوفر منشآت االستحمام واالغتسال بالدش حبيث يكون يف             جي
                                                                                         مقـدور كل سجني ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس،               
                                                                                                  بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل واملوقع اجلغرايف للمنطقة، على أال يقل ذلك عن               

  .                         مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل

ـ  -  ١٤                                                                 ب أن تكـون مجـيع األماكن اليت يتردد عليها السجناء بانتظام يف          جي
   .                                        املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة يف كل حني

 النظافة الشخصية

                                                                      جيـب أن تفـرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل             -  ١٥ 
  .                                                         ذلك جيب أن يوفر هلم املاء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

                                                         كـني السجناء من احلفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على                   بغـية مت   -  ١٦ 
                 وجيب متكني الذكور     .                                                                        احترام ذواهتم، يزود السجن بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر والذقن        

  .                من احلالقة بانتظام

            َّ املالبس واألسر ة

                                       ه بارتداء مالبسه اخلاصة جيب أن يزود       ـ                        كـل سـجني ال يسمح ل           ) ١ (    -  ١٧ 
                               وال جيوز يف أية حال أن تكون         .                                        بة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته                         مبجموعـة ثياب مناس   

  .                                 هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة

  .                                                                      جيـب أن تكـون مجيع الثياب نظيفة وأن حيافظ عليها يف حالة جيدة               ) ٢ ( 
  .                                                                  وجيب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوترية الضرورية للحفاظ على الصحة

                                              ة، حني يسمح للسجني، باخلروج من السجن لغرض                         يف حاالت استثنائي    ) ٣ ( 
  .        األنظار ي                                                  ه بارتداء ثيابه اخلاصة أو بارتداء مالبس أخرى ال تسترعـ                مرخص به، يسمح ل

                                                                   حني يسمح للسجناء بارتداء ثياهبم اخلاصة، تتخذ لدى دخوهلم السجن           -  ١٨ 
  .                                      ترتيبات لضمان كوهنا نظيفة وصاحلة لالرتداء

          ولوازم   ي                                        للعادات احمللية أو الوطنية، بسرير فرد                           يزود كل سجني، وفقا      -  ١٩ 
                                                                   ه وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، وحيافظ على لياقتها،          ـ                         هلـذا السـرير خمصصة ل     

   .                                                 وتستبدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتها
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 الطعام
   مة                                                                   توفر اإلدارة لكل سجني، يف الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات قي               ) ١ (    -  ٢٠ 

  .                                                                     غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي

                                                                 توفـر لكـل سـجني إمكانية احلصول على ماء صاحل للشرب كلما              ) ٢ ( 
   .           احتاج إليه

 التمارين الرياضية

    على                                                             لكل سجني غري مستخدم يف عمل يف اهلواء الطلق حق يف ساعة                ) ١ (    -  ٢١ 
                                                                 فـيها الـتمارين الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، إذا مسح                                          األقـل يف كـل يـوم ميـارس          

  .          الطقس بذلك

                                                                        توفر تربية رياضية وترفيهية، خالل الفترة املخصصة للتمارين، للسجناء           ) ٢ ( 
                        وجيب أن توفر هلم، على       .                                                        األحداث وغريهم ممن يسمح هلم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي        

   .  ة                                     هذا القصد، األرض واملنشآت واملعدات الالزم

 اخلدمات الطبية

                                                              جيب أن توفر يف كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على األقل،               )   ١     (-  ٢٢ 
                                                      وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية على حنو وثيق           .                                     يكون على بعض اإلملام بالطب النفسي     

                                            كما جيب أن تشتمل على فرع للطب النفسي         .                                                   الصـلة بإدارة الصحة العامة احمللية أو الوطنية       
  .                                          شخيص حاالت الشذوذ العقلي وعالجها عند الضرورة   ت    بغية

                                                                     أمـا السـجناء الذيـن يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إىل سجون              ) ٢ ( 
                                                ومن الواجب، حني تتوفر يف السجن خدمات العالج          .                                  متخصصـة أو إىل مستشفيات مدنية     

                تزود هبا وافية                                                                                   الـيت تقدمها املستشفيات، أن تكون معداهتا وأدواهتا واملنتجات الصيدالنية اليت            
                               ، وأن تضم جهازا من املوظفني       ى                                                             بغـرض توفري الرعاية واملعاجلة الطبية الالزمة للسجناء املرض        

  .                     التأهيل املهين املناسب ي  ذو

                                                               جيـب أن يكـون يف وسـع كـل سجني أن يستعني خبدمات طبيب                 ) ٣ ( 
  .          أسنان مؤهل

           رية لتوفري                                                         يف سـجون النساء، جيب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرو              ) ١ (    -  ٢٣ 
                                                 وجيب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، اختاذ ترتيبات          .                                         الـرعاية والعـالج قبل الوالدة وبعدها      
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                                                وإذا ولد الطفل يف السجن، ال ينبغي أن يذكر           .                                        جلعـل األطفـال يولدون يف مستشفى مدين       
  .                 ذلك يف شهادة ميالده

  يف                                                                    حـني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إىل جانب أمهاهتم               ) ٢ ( 
                                                                                           السـجن، تتخذ التدابري الالزمة لتوفري دار حضانة جمهزة مبوظفني مؤهلني، يوضع فيها الرضع              

  .                                               خالل الفترات اليت ال يكونون أثناءها يف رعاية أمهاهتم

                                                               يقـوم الطبيـب بفحص كل سجني يف أقرب وقت ممكن بعد دخوله              -  ٢٤ 
              تشاف أي مرض                                                                        السـجن، مث بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اك           

                                                                                          جسـدي أو عقـلي ميكن أن يكون مصابا به واختاذ مجيع التدابري الضرورية لعالجه، وعزل                
                 جوانب القصور    ة                                                                         السـجناء الذين يشك يف كوهنم مصابني بأمراض معدية أو سارية، واستبان           

   لى                                                                                                   اجلسدية أو العقلية اليت ميكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت يف الطاقة البدنية ع               
  .                العمل لدى كل سجني

             ، وعليه أن    ى                                                         يكلـف الطبيـب مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض             ) ١ (    -  ٢٥ 
                                                ومجيع أولئك الذين يشكون من اعتالل، وأي سجني          .  ى                                    يقـابل يومـيا مجيع السجناء املرض      
  .                               استرعى انتباهه إليه على وجه خاص

             ه أن الصحة   ـ                                                             عـلى الطبيـب أن يقـدم تقريرا إىل املدير كلما بدا ل              ) ٢ ( 
                                                                                     اجلسـدية أو العقلية لسجني ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء        

  .                        أي ظرف من ظروف هذا السجن

                                                                         على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية وأن يقدم                ) ١ (    -  ٢٦ 
  :                    النصح إىل املدير بشأهنا

  ؛                           كمية الغذاء ونوعيته وإعداده  ) أ ( 

  ؛                                                      مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء  ) ب ( 

  ؛                                                    حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن  ) ج ( 

  ؛  هتم                                    َّ نوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أسرَّ  ) د ( 

                                                                            مـدى التقـيد بالقواعد املتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حني يكون             )  ه  ( 
  .           ة غري متخصصني               منظمو هذه األنظم
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               ه الطبيب عمال   ـ                                                           يضع املدير يف اعتباره التقارير والنصائح اليت يقدمها ل          ) ٢ ( 
                                                                     ، فإذا التقى معه يف الرأي عمد فورا إىل اختاذ التدابري الالزمة             ٢٦ و  )  ٢ (  ٢٥                  بأحكـام املادتني    

     ترحة                                                        أما إذا مل يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات املق           .                                   لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ    
                                                                                                خـارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إىل               

   .          سلطة أعلى

 االنضباط والعقاب

                                                             يؤخـذ باحلزم يف احملافظة على االنضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض    -  ٢٧ 
  .                                                                من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة األمن وحسن انتظام احلياة اجملتمعية

                                                              ال جيوز أن يستخدم أي سجني، يف خدمة املؤسسة، يف عمل ينطوي                 ) ١ (    -  ٢٨ 
  .               على صفة تأديبية

                                                                            إال أنه ال جيوز تطبيق هذه القاعدة على حنو يعيق جناح أنظمة قائمة على                ) ٢ ( 
                                                                                                احلكم الذايت، تتمثل يف أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية حمددة،               

  .                                       دارة، بسجناء منظمني يف جمموعات ألغراض العالج           حتت إشراف اإل

                                                                                حتـدد الـنقاط التالـية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة             -  ٢٩ 
  :             إلدارية املختصة ا

  ؛                              السلوك الذي يشكل خمالفة تأديبية  ) أ ( 

  ؛                                           أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها  ) ب ( 

  .              هذه العقوبات                          السلطة املختصة بتقرير إنزال  ) ج ( 

                                                                     ال يعاقـب أي سجني إال وفقا ألحكام القانون أو النظام املذكورين،                 ) ١ (    -  ٣٠ 
  .                                             وال جيوز أبدا أن يعاقب مرتني على املخالفة الواحدة

                                                                      ال يعاقـب أي سـجني إال بعد إعالمه باملخالفة وإعطائه فرصة فعلية               ) ٢ ( 
  .          يضة للحالة                                      وعلى السلطة املختصة أن تقوم بدارسة مستف  .           لعرض دفاعه

                                                                يسـمح للسجني، حني يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن            ) ٣ ( 
  .          طريق مترجم

                                                                             العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو            -  ٣١ 
  .                                              ال إنسانية أو مهينة، حمظورة كليا كعقوبات تأديبية
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                       بس املنفرد أو بتخفيض                                              ال جيـوز يف أي حني أن يعاقب السجني باحل              ) ١ (    -  ٣٢ 
                                                                    ه إال بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على             ـ     ى ل ـ                    الطعـام الذي يعط   

  .                   حتمل مثل هذه العقوبة

                                                              ينطـبق األمر نفسه على أية عقوبة أخرى حيتمل أن تلحق األذى بصحة      ) ٢ ( 
                 مع املبدأ املقرر                                                   وال جيوز يف أي حال أن تتعارض هذه العقوبات            .                           السجني اجلسدية أو العقلية   

  .               أو أن خترج عنه  ٣١          يف القاعدة 

                                                                        عـلى الطبيـب أن يقـوم يومـيا بزيارة السجناء اخلاضعني ملثل هذه                ) ٣ ( 
                                                                                             العقوبـات، وأن يشـري على املدير بوقف العقوبة أو تغيريها إذا رأى ذلك ضروريا ألسباب                

   .                               تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية

 أدوات تقييد احلرية

                                                          أبـدا أن تستخدم أدوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسل                   ال جيـوز     -  ٣٣ 
                                               وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز استخدام السالسل أو          .                                        واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب    

                                                         أما غري ذلك من أدوات تقييد احلرية فال تستخدم إال يف             .                                  األصـفاد كـأدوات لتقييد احلرية     
  :              الظروف التالية

                                                ن هرب السجني خالل نقله، شريطة أن تفك مبجرد                          كتدبري لالحتراز م    ) أ ( 
  ؛                                مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية

  ؛                                 ألسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب  ) ب ( 

                                                                   بأمـر من املدير، إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجاح السجني              ) ج ( 
            يف مثل هذه                وعلى املدير     .                                                                     ملـنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغريه أو من تسبيب خسائر مادية            

  .                                                                    احلالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ األمر إىل السلطة اإلدارية األعلى

                                                                      اإلدارة املركـزية للسـجون هي اليت جيب أن حتدد مناذج أدوات تقييد              -  ٣٤ 
                                                      وال جيـوز اسـتخدامها أبدا ملدة أطول من املدة الضرورية      .                              احلـرية وطـريقة اسـتخدمها     

   .           كل الضرورة

 باملعلومات وحقهم يف الشكوى تزويد السجناء 

                                                             يـزود كـل سجني، لدى دخوله السجن، مبعلومات مكتوبة حول                ) ١ (    -  ٣٥ 
                                                                                        األنظمة املطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد االنضباط يف السجن، والطرق املرخص             



 

-149- 

                                                                                   هبـا لطلب املعلومات وتقدمي الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من        
  .                                                       قوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا حلياة السجن       معرفة ح

ـ                                                  إذا كـان السـجني أمـيا وجـب أن تقـدم ل              ) ٢ (                   ه هذه املعلومات     ـ
  .           بصورة شفوية

                                                                      جيـب أن تتاح لكل سجني إمكانية التقدم، يف كل يوم عمل من أيام                   ) ١ (    -  ٣٦ 
  .         بتمثيله                                                       األسبوع، بطلبات أو شكاوى إىل مدير السجن أو إىل املوظف املفوض

                                                                   جيـب أن يسـتطيع السـجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إىل مفتش               ) ٢ ( 
                                       وجيب أن تتاح للسجني فرصة للتحدث مع         .                                            السـجون خـالل جولته التفتيشية يف السجن       

                                                                                          املفـتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن حيضر حديثه مدير السجن أو غريه                 
  .         من موظفيه

                                         تقدمي طلب أو شكوى إىل اإلدارة املركزية                                جيب أن يسمح لكل سجني ب       ) ٣ ( 
                                                                                          للسجون أو السلطة القضائية أو إىل غريمها من السلطات، دون أن خيضع الطلب أو الشكوى               

  .                                                                للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على أن يتم وفقا لألصول وعرب الطرق املقررة

                                                                        مـا مل يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس، يتوجب أن                ) ٤ ( 
   .                                          اجل دون إبطاء، وأن جياب عليه يف الوقت املناسب  يع

 االتصال بالعامل اخلارجي
                                                                   يسـمح للسـجني يف ظل الرقابة الضرورية، باالتصال بأسرته وبذوي            -  ٣٧ 

  .                                                                              السمعة احلسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، باملراسلة وبتلقي الزيارات على السواء

                                  وال من التسهيالت لالتصال باملمثلني                                   ميـنح السجني األجنيب قدرا معق          ) ١ (    -  ٣٨ 
  .                                            الدبلوماسيني والقنصليني للدولة اليت ينتمي إليها

                                                                        مينح السجناء املنتمون إىل دول ليس هلا ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون             ) ٢ ( 
                                                                                          يف الـبلد والالجـئون وعدميو اجلنسية، تسهيالت مماثلة لالتصال باملمثل الدبلوماسي للدولة             

                                                                         صـاحلهم أو بأيـة سـلطة وطنـية أو دولية تكون مهمتها محاية مثل                                   املكلفـة بـرعاية م    
  .           هؤالء األشخاص

                               طالع بانتظام على جمرى األحداث      ال                                  جيـب أن تتاح للسجناء مواصلة ا       -  ٣٩ 
                                                                                      ذات األمهـية عـن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة         

                                               إىل احملاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح هبا                                                      السـجون أو باالستماع إىل حمطات اإلذاعة أو         
   .                             اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها
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 الكتب
                                                                   يزود كل سجن مبكتبة خمصصة ملختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا            -  ٤٠ 

                                              ويشجع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد        .                                                    مـن الكتـب الترفيهـية والتثقيفية على السواء        
   .       حد ممكن

 الدين
                                                                     إذا كـان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس                 ) ١ (    -  ٤١ 

                              وينبغي أن يكون هذا التعيني       .                                                                  الديـن، يعـني أو يقر تعيني ممثل هلذا الدين مؤهل هلذه املهمة            
  .                                                               للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يربر ذلك وكانت الظروف تسمح به

            أن يقيم    ) ١ (                    يينه وفقا للفقرة                                     مثل املعني أو الذي مت إقرار تع       م          يسـمح لل    ) ٢ ( 
                                                                                          الصـلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونني من أهل              

  .             دينه رعاية هلم

          وىف مقابل    .                                                        ال حيـرم أي سـجني من االتصال باملمثل املؤهل ألي دين             ) ٣ ( 
  .    له                                                                ذلك، حيترم رأى السجني كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديين بزيارة

                                                                  يسـمح لكـل سجني، بقدر ما يكون ذلك يف اإلمكان، بأداء فروض              -  ٤٢ 
                                                                                                 حـياته الدينية حبضور الصلوات املقامة يف السجن، وحبيازة كتب الشعائر والتربية الدينية اليت              

   .               تأخذ هبا طائفته

 حفظ متاع السجناء 

      أو                                                              حني ال يسمح نظام السجن للسجني باالحتفاظ مبا حيمل من نقود               ) ١ (    -  ٤٣ 
                                                                                              أشـياء مثيـنة أو ثـياب أو غري ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله يف حرز أمني لدى دخوله                    

                                                                                ويوضع كشف هبذا املتاع يوقعه السجني، وتتخذ التدابري الالزمة لإلبقاء على هذه              .        السـجن 
  .                  األشياء يف حالة جيدة

                                                                        لـدى إطالق سراح السجني تعاد إليه هذه النقود واحلوائج، باستثناء ما            ) ٢ ( 
                                                                                           ه بإنفاقه من مال أو ما أرسله إىل اخلارج من متاع أو ما دعت املقتضيات الصحية إىل                 ـ  ل   ح مس

  .                                                    ويوقع السجني على إيصال بالنقود واحلوائج اليت أعيدت إليه  .              إتالفه من ثياب

                                                                          تطـبق هذه املعاملة ذاهتا على أية نقود أو حوائج ترسل إىل السجني من             ) ٣ ( 
  .          خارج السجن
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                                                         ، لدى دخوله السجن، حيمل أية عقاقري أو أدوية، يقرر                         إذا كان السجني    ) ٤ ( 
   .                 مصريها طبيب السجن

 اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل، اخل 

                                                         السجني أو أصيب مبرض خطري أو حبادث خطري أو نقل إىل             يف       إذا تو      ) ١ (    -  ٤٤ 
          ، بإخطار                                                                                 مؤسسـة لعـالج األمراض العقلية، يقوم املدير فورا، إذا كان السجني متزوجـا            

                                                                                         زوجـه، وإال فأقـرب أنسـبائه إلـيه، وىف أيـة حال أي شخص آخر يكون السجني قد                  
  .          طلب إخطاره

  .                                                       خيطر السجني فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطري لنسيب قريب له   ) ٢ ( 
                                                                             وإذ كـان مـرض هـذا النسيب بالغ اخلطورة يرخص للسجني، إذا كانت الظروف تسمح       

  .             رس وإما مبفرده                                 بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة ح

                                                                       يكـون لكـل سـجني حـق إعالم أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إىل                ) ٣ ( 
   .        سجن آخر

 انتقال السجناء

                                                                 حـني يـنقل السجني إىل السجن أو منه، جيب عدم تعريضه ألنظار                  ) ١ (    -  ٤٥ 
                                                                                     اجلمهـور إال بـأدىن قدر ممكن، وجيب اختاذ تدابري حلمايته من شتائم اجلمهور وفضوله ومن           

  .                    ية بأي شكل من أشكاهلا     العلن

                                                                   جيـب أن حيظـر نقـل السـجناء يف ظروف سيئة من حيث التهوية                 ) ٢ ( 
  .                                                        واإلضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا ال ضرورة له

                                                                         جيـب أن يـتم نقـل السجناء على نفقة اإلدارة، وأن تسود املساواة                ) ٣ ( 
   .           بينهم مجيعا

 موظفو السجن

                                    موظفيها على اختالف درجاهتم بكل       ي            ون أن تنتق                    عـلى إدارة السج        ) ١ (    -  ٤٦ 
                                                                                      عـناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءهتم املهنية وقدراهتم الشخصية للعمل يتوقف حسن      

  .                     إدارة املؤسسات اجلزائية

                                                                    عـلى إدارة السـجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة،         ) ٢ ( 
                                          همة هي خدمة اجتماعية بالغة األمهية، وعليها،                                             لـدى موظفيها ولدى الرأي العام، بأن هذه امل   

  .                                                          طلبا هلذا اهلدف، أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة لتنوير اجلمهور
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                                                                 بغـية حتقيق األهداف السابقة الذكر، يعني موظفو السجون على أساس         ) ٣ ( 
                                                                                     العمـل طـوال ساعات العمل املعتادة، بوصفهم موظفي سجون حمترفني، ويعتربون موظفني             

                                                                                          ني يضمن هلم بالتايل أمن العمل دون أن يكون مرهونا إال حبسن السلوك والكفاءة واللياقة                 مدني
                                                                                 وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث جتتذب األكفاء من الرجال والنساء، كما                .        البدنية

  .                    طبيعة عملهم املرهقة ي                                                 جيب أن حتدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على حنو يراع

  .                                               ن يكون املوظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء    جيب أ     ) ١ (    -  ٤٧ 

                                                                      قـبل الدخـول يف اخلدمة، يعطى املوظفون دورة تدريبية على مهامهم              ) ٢ ( 
  .                                                     العامة واخلاصة، وعليهم أن جيتازوا اختبارات نظرية وعملية

                                                            ، بعد مباشرهتم العمل وطوال احترافهم املهنة، أن يرسخوا          ني          على املوظف   ) ٣ ( 
                                                                          هم وكفـاءهتم املهنـية حبضـور دورات تدريبية أثناء اخلدمة تنظم على                              وحيسـنوا معـارف   

  .            فترات مناسبة

                                                                   على مجيع املوظفني أن جيعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا مبهامهم على حنو            -  ٤٨ 
  .                                            جيعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبعث احترامهم هلم

  ن                                                                جيـب أن يضـم جهـاز املوظفني، بقدر اإلمكان، عددا كافيا م                 ) ١ (    -  ٤٩ 
                                                                                      األخصـائيني كأطـباء األمـراض العقلية وعلماء النفس واملساعدين االجتماعيني واملعلمني            

  .           ومدرسي احلرف

                                                               يكفـل جعل خدمات املساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدرسي املهن           ) ٢ ( 
  .                                                                          احلرة على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملني لبعض الوقت أو العاملني املتطوعني

                                                               أن يكون مدير السجن على حظ واف من األهلية ملهمته، من                جيـب      ) ١ (    -  ٥٠ 
  .                                              حيث طباعه وكفاءته اإلدارية وتدريبه املناسب وخربته

                                                                    وعلـيه أن يكرس كامل وقته ملهامه الرمسية، فال يعني على أساس العمل          ) ٢ ( 
  .              بعض الوقت فحسب

  .                                                      وعليه أن جيعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه  ) ٣ ( 

                                                                    حـني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن                ) ٤ ( 
                                                                                              يزور كال منهما أو منها يف مواعيد متقاربة، كما جيب أن يرأس كال من هذه السجون بالنيابة              

  .               موظف مقيم مسؤول
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                                                                جيـب أن يكـون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين                ) ١ (    -  ٥١ 
  .                         ، أو لغة يفهمها معظم هؤالء                                قادرين على تكلم لغة معظم السجناء

  .                                           يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، خبدمات مترجم  ) ٢ ( 

                                                                يف السـجون اليت تبلغ من االتساع حبيث تقتضي خدمات طبيب أو                 ) ١ (    -  ٥٢ 
                                                                                            أكثر كامل الوقت، جيب أن تكون إقامة واحد منهم على األقل داخل السجن أو على مقربة                

  .          مباشرة منه

                                                    األخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن                            أمـا يف السـجون        ) ٢ ( 
                                                                                         جيعـل إقامـته عـلى مقـربة كافـية مـن السجن حبيث يستطيع احلضور دون إبطاء يف                  

  .            حاالت الطوارئ

                                                                 يف السجون املختلطة، املستخدمة للذكور واإلناث معا، يوضع القسم             )  ١ (    -  ٥٣ 
                     ن يف عهدهتا مفاتيح مجيع                                                        املخصـص للنساء من مبىن السجن حتت رئاسة موظفة مسؤولة تكو   

  .               أبواب هذا القسم

                                                                     ال جيـوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل                ) ٢ ( 
  .                     يكن مصحوبا مبوظفة أنثى

                                                                تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص موظفات           ) ٣ ( 
                    ألطباء واملعلمني، من                                                     على أن هذا ال مينع املوظفني الذكور، وال سيما ا           .                    السجن النساء حصرا  

  .                                                          ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون املخصصة للنساء

                                                                   ال جيـوز ملوظفـي السـجون أن يلجأوا إىل القوة، يف عالقاهتم مع                   ) ١ (    -  ٥٤ 
                                           الفرار أو املقاومة اجلسدية بالقوة أو               حماولة                                               املسـجونني، إال دفاعا عن أنفسهم أو يف حاالت        

           إىل القوة  ن                        وعلى املوظفني الذين يلجأو   .                                       ألمر يستند إىل القانون أو األنظمة                       باالمتـناع السليب  
                                                                                           أال يسـتخدموها إال يف أدىن احلـدود الضـرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن احلادث إىل                

  .          مدير السجن

                                                              يوفر ملوظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح مجاح            ) ٢ ( 
  .                التصرف العدواين ي          السجناء ذو

                                                                     ال ينـبغي لـلموظفني الذين يقومون مبهمة جتعلهم يف متاس مباشر مع               ) ٣ ( 
                                 وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز، أيـا        .                                                        السـجناء أن يكونـوا مسلحني، إال يف ظروف استثنائية         

   .                                                                 كانت الظروف، تسليم سالح ألي موظف ما مل يكن قد مت تدريبه على استعماله
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 التفتيش

                            م ملؤسسات السجون وخدماهتا،                                       جيـب أن يكـون هناك تفتيش منتظ        -  ٥٥ 
                         وعلى هؤالء املفتشني بوجه      .                           خربة تعينهم سلطة خمتصة     و                                يكلـف بـه مفتشون مؤهلون ذو      

                                                                                      خـاص واجب االستيقان من كون هذه املؤسسات تدار طبقا للقوانني واألنظمة وعلى قصد              
   .                                     حتقيق أهداف اخلدمات التأديبية واإلصالحية

 اجلزء الثاين
 اصةقواعد تنطبق على فئات خ

 املدانون السجناء -ألف 

 مبادئ توجيهية
                                                                              هتـدف املبادئ التوجيهية التالية إىل تبيان الروح اليت ينبغي أن يؤخذ هبا              -  ٥٦ 

                                                                                           يف إدارة السـجون واألهـداف اليت جيب أن تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد يف املالحظة                
  .             من هذا النص ١              التمهيدية رقم 

                                           اآليلة إىل عزل اجملرم عن العامل اخلارجي                                     إن احلـبس وغريه من التدابري      -  ٥٧ 
         ولذلك ال    .                                                                             تدابري مؤسسية بذات كوهنا تسلب الفرد حق التصرف بشخصه حبرمانه من حريته           

                                                                                            ينـبغي لنظام السجون، إال يف حدود مربرات العزل أو احلفاظ على االنضباط، أن يفاقم من                
  .                        اآلالم املالزمة ملثل هذه احلال

                                                 عقوبة احلبس وغريها من تدابري احلرمان من احلرية                            واهلـدف الذي يربر      -  ٥٨ 
                                            وال سبيل إىل بلوغ مثل هذا اهلدف إال إذا           .                                               هـو يف هنايـة املطاف محاية اجملتمع من اجلرمية         

                                                                                     اسـتخدمت فترة احلبس للوصول، حىت أقصى مدى مستطاع، إىل جعل اجملرم وهو يعود إىل               
                                    ً      تدبر احتياجاته جبهده فحسب، بل قادراً                                                           اجملـتمع ال راغبا يف العيش يف ظل احترام القانون و          

  .         على ذلك     ً أيضـاً

                                                                       وطلـبـا هلذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعني جبميع الوسائل            -  ٥٩ 
                                                                                       اإلصالحية والتعليمية واألخالقية والروحية وغريها وجبميع طاقات وأشكال املساعدة املناسبة          

  .                 الج الفردي للسجناء             مقتضيات الع ي                                  املتاحة له، ساعيا إىل تطبيقها على هد

                                                                      نـبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إىل تقليص الفوارق اليت                   ي   ) ١ (    -  ٦٠ 
                                                                                            ميكـن أن تقوم بني حياة السجن واحلياة احلرة، واليت من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية لدى                 

  .                                           السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية
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                                      هاء مدة العقوبة، إىل اختاذ التدابري                                           ومـن املستحسـن أن يعمد، قبل انت         ) ٢ ( 
                                                                                       الضرورية لكي تضمن للسجني عودة تدرجيية إىل احلياة يف اجملتمع، وهذا هدف ميكن بلوغه،              
                                                                                      تـبعـا للحالة، من خالل مرحلة متهد إلطالق سراح السجني تنظم يف السجن نفسه أو يف                

            ه لضرب من                                                                           مؤسسـة أخـرى مالئمة، أو من خالل إطالق سراح حتت التجربة مع إخضاع             
                                                                                             اإلشـراف والـرقابة وال جيـوز أن يعهد به إىل الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة                  

  .              اجتماعية فعالة

                                                                        وال ينـبغي، يف معاجلـة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن              -  ٦١ 
                       وعلى هذا اهلدف ينبغي      .                               على كوهنم يظلون جزءا منه     -                على نقيض ذلك    -                اجملـتمع، بـل     

                                                                                 ر املستطاع، إىل املؤازرة اليت ميكن أن توفرها هيئات اجملتمع احمللى ملساعدة جهاز                         اللجوء، بقد 
                             وجيب أن يكون هناك مساعدون       .                                                       موظفـي السجن على إعادة التأهيل االجتماعي للسجناء       

                                                                                      اجتماعـيون يـتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط هبم مهمة إدامة وحتسني كل صالت               
                       كما جيب أن تتخذ، إىل       .                                  نظمات االجتماعية اجلزيلة الفائدة                                  السـجني املستصوبة بأسرته وبامل    

                                                                                              أقصـى احلـدود املتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، تدابري حلماية ما للسجني من حقوق                
  .                                                                      تتصل مبصاحله املدنية وبتمتعه بالضمان االجتماعي وغري ذلك من املزايا االجتماعية

                              أن حتاول رصد أي علل أو                                              وعـلى اخلدمات الطبية يف مؤسسة السجن       -  ٦٢ 
  .                                                                                           أمـراض جسدية أو عقلية لدى السجني، وأن تعاجلها حىت ال تكون عقبة دون إعادة تأهيله               

                                                                                    وجيـب، عـلى هـذا اهلـدف، أن توفـر للسـجني مجـيع اخلدمات الطبية واجلراحية                 
  .                   والنفسانية الضرورية

                  وبالتايل يقتضي                                                           إن اإلنفاذ الكامل هلذه املبادئ يتطلب إفرادية املعاجلة،            ) ١ (    -  ٦٣ 
                                         وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات         .                                             األخـذ بنظام مرن لتصنيف السجناء يف فئات       

  .                                                             على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن جتد فيها العالج الذي يناسبها

                                                                    وليس من الضروري أن يتوفر يف كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات              ) ٢ ( 
                                                أن تتفاوت درجات هذا األمن تبعا الحتياجات                                                   األمـن بالنسبة لكل فئة، بل إن املستصوب       

                                                                      والسجون املفتوحة األبواب، بسب كوهنا ال تقيم حواجز أمن مادية حتول             .               خمـتلف الفئات  
                                                                                            دون اهلـرب، بل تعتمد يف ذلك على انضباط السجني نفسه، توفر، يف حالة انتقاء السجناء                

  .         تأهيلهم                                                   املرشحني هلذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة إلعادة

                                                                  ويستصـوب، يف حالـة السـجون املغلقـة األبواب، أال يكون عدد               ) ٣ ( 
                                والرأي يف بعض البلدان أنه ال        .                                                              املسجونني يف كل منها من الكثرة حبيث يعرقل افرادية املعاجلة         

                                                                                             ينبغي هلذا العدد يف السجون املذكورة أن يتجاوز اخلمسمائة أما يف السجون املفتوحة األبواب              
  .                               ن عدد املسجونني صغريا بقدر املستطاع           فيجب أن يكو
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         لة احلجم   آ                                                         على أنه ليس من املستصوب إقامة سجون تكون من فرط ض            ) ٤ ( 
  .                                          حبيث ال يستطاع أن توفر فيها التسهيالت املناسبة

                 ولذلك ينبغي أن     .                                               وال ينـتهي واجـب اجملتمع بإطالق سراح السجني         -  ٦٤ 
                                      وفر للسجني الذي استرد حريته رعاية                                                            تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن ت         

                                                                                              ناجعـة، هتـدف إىل ختفـيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إىل مكانه               
  .        من اجملتمع

 املعاجلة
                                                                      إن اهلدف من معاجلة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرمهم من             -  ٦٥ 

                                   إكساهبم العزمية على أن يعيشوا يف                                                                 احلرية جيب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة،           
    وجيب   .                                                                                      ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاهتم جبهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزمية           

  .                   لديهم حس املسؤولية ي                                              أن خيطط هذا العالج حبيث يشجع احترامهم لذواهتم وينم

      وال                                                                 وطلـبا هلـذه املقاصد، جيب أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة،               ) ١ (    -  ٦٦ 
                                                                                                    سـيما الـرعاية الدينية يف البلدان اليت يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين على               
                                                                                            الصـعيد املهين، وأساليب املساعدة االجتماعية اإلفرادية، والنصح يف جمال العمالة، والرياضة            

       جتماعي                                                                                      البدنية وتنمية الشخصية، تبعا لالحتياجات الفردية لكل سجني، مع مراعاة تارخيه اال           
                                                                                          واجلـنائي، وقدراته ومواهبه اجلسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله           

    .              بعد إطالق سراحه

                                                                     وجيب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن حمكوم عليه              ) ٢ ( 
                                                                                         بعقوبـة طويلة بعض الطول، وىف أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول خمتلف               

                                                                                  املشـار إلـيها يف الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقريرا يضعه طبيب،                      اجلوانـب   
  .                                                                 متخصص يف األمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجني اجلسدية والذهنية

                                                                         توضـع الـتقارير وغريها من الوثائق املناسبة املتعلقة بالسجني يف ملف              ) ٣ ( 
                            يصنف على حنو جيعل املوظفني                                                   وجيـب أن يسـتكمل هذا امللف بكل جديد، وأن           .       فـردى 

   .                                                     املسؤولني قادرين على الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إىل ذلك

 التصنيف الفئوي وإفرادية العالج

  :                         تكون مقاصد التصنيف الفئوي -  ٦٧ 

                                                                  أن يفصل عن اآلخرين أولئك املسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم            ) أ ( 
  ؛           سيئ عليهم      تأثري ي                                    اجلنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذو
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                                                                 أن يصنف املسجونون يف فئات، بغية تيسري عالجهم على هدف إعادة             ) ب ( 
  ؛                تأهيلهم االجتماعي

                                                               تستخدم لعالج خمتلف فئات املسجونني، بقدر اإلمكان، سجون خمتلفة          -  ٦٨ 
  .                             أو أقسام خمتلفة يف السجن الواحد

                                                                   يوضع من أجل كل سجني حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، يف            -  ٦٩ 
                                                                                       أقـرب وقـت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج عالج يتم إعداده يف ضوء                

   .                                                             املعلومات املكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي

 االمتيازات
                                                             تنشـأ يف كـل سـجن أنظمة امتيازات توائم خمتلف فئات املسجونني       -  ٧٠ 

                                         حسن السلوك وتنمية حس املسؤولية لديهم                                                      وخمتلف مناهج العالج بغية تشجيع السجناء على        
   .                                       وحفزهم على االهتمام بعالجهم واملؤازرة فيه

 العمل
  .                                          ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذات طبيعة مؤملة     ) ١ (    -  ٧١ 

                                                                         يفـرض العمل على مجيع السجناء احملكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية             ) ٢ ( 
  .                         والعقلية كما حيددها الطبيب

  .                       طوال يوم العمل العادي        لتشغيلهم   ي                  سجناء عمل منتج يكف       يوفر لل  ) ٣ ( 

                                                                       يكون هذا العمل، إىل أقصى احلدود املستطاعة، من نوع يصون أو يزيد              ) ٤ ( 
  .                                                 قدرة السجني على تأمني عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه

    وال                                                                     يوفـر تدريـب مهـين نافع للسجناء القادرين على االنتفاع به،             ) ٥ ( 
  .           سيما الشباب

                                                                        تتاح للسجناء، يف حدود ما يتمشى مع االختيار املهين السليم ومتطلبات             ) ٦ ( 
  .                                                                        إدارة السجن واالنضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به

                                                                      يتم تنظيم العمل وطرائقه يف السجن على حنو يقترب به بقدر اإلمكان                ) ١ (    -  ٧٢ 
  .                                       اد السجناء لظروف احلياة العملية الطبيعية                                      من األعمال املماثلة خارج السجن، بغية إعد

                                                                    إال أن مصـلحة السـجناء وتدريبهم املهين ال جيوز أن يصريا خاضعني               ) ٢ ( 
  .                                       ملقصد حتقيق ربح مايل من وراء العمل يف السجن
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                                                                    يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، ال املقاولون اخلاصون، بتشغيل               ) ١ (    -  ٧٣ 
  .              مصانعه ومزارعه

                                                         م السجناء يف أعمال ال ختضع لسلطان اإلدارة، يتوجب أن                   حني يستخد   ) ٢ ( 
                                         وما مل يكن العمل حلساب إدارات حكومية         .                                           يكونـوا دائمـا حتت إشراف موظفي السجن       

                                                                                         أخرى، يتوجب على األشخاص الذين يقدم هلم أن يدفعوا لإلدارة كامل األجر الذي يتقاضى              
  .                                        عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء

                                                            تـتخذ يف مؤسسـات السجون نفس االحتياطات املفروضة حلماية               ) ١ (    -  ٧٤ 
  .                       سالمة وصحة العمال األحرار

                                                                      تـتخذ تدابـري لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض املهنية،             ) ٢ ( 
  .                                                              بشروط ال تكون أقل مواتاة من تلك اليت مينحها القانون للعمال األحرار

                                  ل اليومي واألسبوعي بالقانون أو                                      حيـدد العدد األقصى لساعات العم          ) ١ (    -  ٧٥ 
  .                                                                                 بنظام إداري، مع مراعاة األنظمة أو العادات احمللية املتبعة يف جمال استخدام العمال األحرار

                                                                     يشـترط يف حتديد الساعات املذكورة أن يترك يوما للراحة األسبوعية             ) ٢ ( 
  .             إعادة تأهيلهم                       كجزء من عالج السجناء و ة                                         ووقتا كافيا للتعليم وغريه من األنشطة املقتضا

  .                                            يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف     ) ١ (    -  ٧٦ 

                                                                      جيـب أن يسـمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على األقل من               ) ٢ ( 
                                                                                       أجـرهم يف شـراء أشـياء مـرخص هبا الستعماهلم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه                

  .        إىل أسرهتم

                          از اإلدارة جلزء من األجر                                               وجيـب أن يـنص النظام أيضـا على احتج          ) ٣ ( 
   .                                                    حبيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجني لدى إطالق سراحه

 التعليم والترفيه

                                                                تـتخذ إجراءات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االستفادة         ) ١ (    -  ٧٧ 
    ميني                                                                                         مـنه، مبا يف ذلك التعليم الديين يف البلدان اليت ميكن فيها ذلك، وجيب أن يكون تعليم األ           

  .                                                واألحداث إلزاميا، وأن توجه إليه اإلدارة عناية خاصة

                                                                         جيعل تعليم السجناء، يف حدود املستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم           ) ٢ ( 
                                                                                           العـام يف الـبلد، حبيـث يكـون يف مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة                

  .        دون عناء
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                            السجناء البدين والعقلي،                                             تـنظم يف مجيع السجون، حرصـا على رفاه        -  ٧٨ 
   .                     أنشطة تروحيية وثقافية

 العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن

                                                                   تـبذل عناية خاصة لصيانة وحتسني عالقات السجني بأسرته، بقدر ما            -  ٧٩ 
  .                        يكون ذلك يف صاحل كال الطرفني

                                                                      يوضع يف االعتبار، منذ بداية تنفيذ احلكم، مستقبل السجني بعد إطالق            -  ٨٠ 
                                                                                   حه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العالقات مع األشخاص أو اهليئات                   سـرا 

  .                                                                     خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصاحل أسرته وتيسري إعادة تأهيله االجتماعي

                                                                 عـلى اإلدارات واهليئات احلكومية أو اخلاصة، اليت تساعد اخلارجني               ) ١ (    -  ٨١ 
                                            م يف اجملتمع، أن تسعى بقدر اإلمكان جلعلهم                                                     مـن السـجن عـلى العودة إىل احتالل مكاهن         

                                                                                           حيصـلون على الوثائق وأوراق اهلوية الضرورية، وعلى املسكن والعمل املناسبني، وعلى ثياب           
                              لوصوهلم إىل وجهتهم ولتأمني      ي                                                               الئقة تناسب املناخ والفصل، وأن توفر هلم من املوارد ما يكف          

  .          طالق سراحهم                                          أسباب العيش هلم خالل الفترة اليت تلي مباشرة إ

                                                                      جيب أن تتاح للممثلني الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية دخول            ) ٢ ( 
                                                                                           السـجن وااللـتقاء بالسـجناء، وجيـب أن يستشـاروا بشأن مستقبل السجني منذ بداية               

  .             تنفيذ عقوبته 

                                                                   يستصـوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركزة أو منسقة بقدر             ) ٣ ( 
   .                   هودها على أفضل وجه                   اإلمكان كيما ينتفع جب

  املصابون باجلنون والشذوذ العقلي-باء 

                                                                    ال جيـوز احـتجاز الشخص يف السجن إذا ظهر أنه خمتل العقل، بل                   ) ١ (    -  ٨٢ 
  .                                                           جيب اختاذ ترتيبات لنقله إىل مستشفى لألمراض العقلية بأسرع ما ميكن

                                                                      يوضـع املصـابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى حتت املراقبة             ) ٢ ( 
  .                                   والعالج يف مصحات متخصصة حتت إدارة طيبة

                                                              يوضـع هـؤالء األشـخاص، طوال بقائهم يف السجن، حتت إشراف             ) ٣ ( 
  .      طيب خاص

                                                                        عـلى اإلدارة الطبـية أو النفسـانية يف السجون أن تكفل عالج مجيع                ) ٤ ( 
  .                                            السجناء اآلخرين الذين حيتاجون إىل مثل هذا العالج
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                                      مع األجهزة املختصة، تدابري ملواصلة                                     من املستحسن أن تتخذ، باالتفاق     -  ٨٣ 
  ه                  ه بعد إطالق سراح   ـ                                                                    العـالج النفسـاين للسـجني ولـتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية ل           

   .            عند الضرورة

  املوقوفون واحملتجزون رهن احملاكمة-جيم 

                            على أي شخص مت توقيفه أو        "     متهم "                                  يف الفقـرات التالية تطلق صفة            ) ١ (    -  ٨٤ 
                                                                   ون العقوبات ووضع يف عهدة الشرطة أو السجن ولكنه مل حياكم ومل                                   حبسه بسبب خمالفة لقان   

  .            حيكم عليه بعد

  .                                          يفترض يف املتهم أنه برئ ويعامل على هذا األساس  ) ٢ ( 

                                                                              دون املساس بالقواعد القانونية املتعلقة حبماية احلرية الفردية أو اليت تنص             ) ٣ ( 
                                        يتمتع هؤالء بنظام معاملة خاص حتدد                                                            على اإلجراءات الواجبة االتباع إزاء املتهمني، جيب أن       

  .                                   القواعد الواردة أدناه عناصر األساسية

  .                                   يفصل املتهمون عن السجناء احملكوم عليهم     ) ١ (    -  ٨٥ 

                        وجيب من حيث املبدأ أن       .                                         يفصـل املـتهمون األحـداث عن البالغني         ) ٢ ( 
  .                      حيتجزوا يف مؤسسات منفصلة

                        نا مبراعاة العادات احمللية                                              يوضـع املتهمون يف غرف نوم فردية، ولكن ره        -  ٨٦ 
  .                    املختلفة تبعـا للمناخ

                                                                       للمتهمني إذا رغبوا يف ذلك، يف احلدود املتفقة مع حسن سري النظام يف              -  ٨٧ 
                                                                                        املؤسسـة، أن يـأكلوا مـا يـريدون على نفقتهم بأن حيصلوا على طعامهم من اخلارج إما           

                        ا ذلك كان على اإلدارة أن             فإذا مل يطلبو  .                                                  بواسـطة اإلدارة أو بواسـطة أسرهتم أو أصدقائهم      
  .              تتكفل بإطعامهم

  .                                                   سمح للمتهم بارتداء ثيابه اخلاصة إذا كانت نظيفة والئقة     ي ) ١ (    -  ٨٨ 

                                                                         أمـا إذا ارتـدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه خمتلفة عن اللباس                ) ٢ ( 
  .                             املوحد الذي يرتديه احملكوم عليهم

  .                  جيوز إجباره عليه                                                       جيـب دائما أن يعطى املتهم فرصة للعمل، ولكن ال            -  ٨٩ 
  .                                 فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه
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                                                              يـرخص لكل متهم بأن حيصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وىف احلدود      -  ٩٠ 
                                                                                                 املـتفقة مـع صـاحل إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب                  

  .                                               والصحف وأدوات الكتابة وغريها من وسائل قضاء الوقت

                                                                   للمتهم بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص، إذا                 يـرخص  -  ٩١ 
  . ة                                                     كان لطلبه مربر معقول وكان قادرا على دفع النفقات املقتضا

                                                                        يـرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل             -  ٩٢ 
          هونـا إال                                                                                  التسهيالت املعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه وباستقباهلم، دون أن يكون ذلك مر          

  .                                                                    بالقيود والرقابة الضرورية لصاحل إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته

                                                                     يـرخص للمـتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية حمام تعينه          -  ٩٣ 
                                                                                            احملكمـة جمانــا حني ينص القانون على هذه اإلمكانية، وبأن يتلقى زيارات حمامية إعدادا               

                                 ه أن يعطى أدوات للكتابة إذا      ـ     ق ل ـ                    وعلى هذا القصد حي     .  ة                                لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سري    
                                                                            وجيوز أن تتم املقابالت بني املتهم وحمامية على مرمى نظر الشرطي أو موظف               .           طلـب ذلك  

   .                                     السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى مسعه

  السجناء املدنيون-دال 

             بقرار من                                                                    يف الـبلدان اليت جييز فيها القانون السجن من أجل الديون أو            -  ٩٤ 
                                                                                       احملكمـة يف أيـة دعوى أخرى غري جزائية، ال جيوز إخضاع املسجونني على هذا النحو ألية               

    وجيب   .                                                                                  قيود أو ألية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هرهبم وللحفاظ على األمن             
                                                                                             أال تكـون معاملـتهم أقل يسرا من تلك املمنوحة للسجناء غري احملاكمني باستثناء أنه ميكن                

   .             هم على العمل     إجبار

  األشخاص املوقوفون أو احملتجزون دون هتمة-هاء 

                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        ٩                           دون اإلخالل بأحكام املادة      -  ٩٥ 
                                                                                           والسياسـية يتمتع األشخاص املوقوفون أو احملتجزون دون أن توجه إليهم هتمة بذات احلماية              

                                                جلزء الثاين كذلك تنطبق عليهم األحكام املناسبة            من ا   "    جيم "                                 اليت يضمنها اجلزء األول والفرع      
                                                          ما كان من املمكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه           ث                   من اجلزء الثاين حي     "    ألف "             مـن الفرع    

                                                                                                  الفئة اخلاصة من احملتجزين، شريطة أال يتخذ أي تدبري يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة                
  .                                 ني ألشخاص مل يدانوا بأية جرمية جزائية                                    التأهيل ميكن على أي حنو أن يكونا مناسب
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                                                 جمموعـة املـبادئ املـتعلقة حبماية مجيع األشخاص         -  ١٧
                                              الذيـن يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز       

 ∗        أو السجن

 نطاق جمموعة املبادئ

                                                                   تطـبق هذه املبادئ حلماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال     
   .                 االحتجاز أو السجن

  املستخدمةاملصطلحات

  :              يف جمموعة املبادئ 

                                                  اعتقال شخص بدعوى ارتكابه جلرمية أو بإجراء من          "        القـبض    "     يعـين   ) أ ( 
  ؛       سلطة ما

                                         أي شخص حمروم من احلرية الشخصية ما مل          "             الشخص احملتجز    "     يعـين   ) ب ( 
  ؛                     يكن ذلك إلدانته يف جرمية

                                           أي شخص حمروم من احلرية الشخصية إلدانته        "              الشخص املسجون    "   يعين  ) ج ( 
  ؛      يف جرمية

                                            حالـة األشـخاص احملـتجزين حسب تعريفهم         "          االحـتجاز    "     يعـين   ) د ( 
  ؛           الوارد أعاله

                                            حالـة األشـخاص املسـجونني حسب تعريفهم         "        السـجن    "     يعـين   )   ه   ( 
  ؛           الوارد أعاله

                     أي سلطة قضائية أو      "                             سلطة قضائية أو سلطة أخرى     "                  يقصـد بعـبارة       ) و ( 
                                           ة واليتها أقوى الضمانات املمكنة للكفاءة                                                       سـلطة أخرى حيددها القانون ويوفر مركزها وفتر       

   .                 والرتاهة واالستقالل

                                                        

  /              كانون األول   ٩            املـؤرخ       ١٧٣ /  ٤٣  ُ                                     اعـُتمدت بقـرار اجلمعـية العامـة          ∗ 
  .    ١٩٨٨      ديسمرب 
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 ١املبدأ 
                                                                          يعـامل مجـيع األشـخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو               

   .                                                         السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساين األصيلة

 ٢املبدأ 

                               لتقيد الصارم بأحكام القانون                                                           ال جيوز إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن إال مع ا           
   .                                         وعلى يد موظفني خمتصني أو أشخاص مرخص هلم بذلك

 ٣املبدأ 

                                                                                ال جيـوز تقيـيد أو انتقاص أي حق من حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا األشخاص                 
                                                                                          الذيـن يتعرضـون ألي شـكل من أشكال االحتجاز أو السجن، واليت تكون معترفا هبا أو                 

                                                      قانون أو االتفاقيات أو اللوائح أو األعراف، حبجة أن جمموعة                              موجـودة يف أية دولة مبوجب ال   
   .                                                   املبادئ هذه ال تعترف هبذه احلقوق أو تعترف هبا بدرجة أقل

 ٤املبدأ 
                                                                             ال يتم أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدبري ميس حقوق               

                  و السجن إال إذا                                                                          اإلنسان اليت يتمتع هبا أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أ            
   .                                                                       كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية

 ٥املبدأ 

                                                               تطـبق هـذه املبادئ على مجيع األشخاص داخل أرض أية دولة معينة،       - ١ 
                                                                                                    دون متييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين                 

                                                                             د الديـين، أو الـرأي السياسـي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو العرقي أو                  أو املعـتق  
  .                                             االجتماعي، أو امللكية، أو املولد، أو أي مركز آخر

                                                                            ال تعتـرب مـن قبـيل التمييز التدابري اليت تطبق حبكم القانون واليت ال                - ٢ 
           واألمهات                                                                           تسـتهدف سـوى محايـة احلقوق واألوضاع اخلاصة للنساء، وال سيما احلوامل            

                 وتكون ضرورة هذه    .                                                                    واملرضـعات، أو األطفال واألحداث، أو املسنني أو املرضى أو املعوقني          
   .                                                                        التدابري وتطبيقها خاضعني دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى
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  ٦املبدأ 
                                                                        ال جيـوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن               

        وال جيوز    . ∗ ة  ين                                                                   ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله                           للتعذيـب أو غري   
                                                                                            االحتجاج بأي ظرف كان كمربر للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               

  . ة  ين                 الالإنسانية أو امله

 ٧املبدأ 

                        مع احلقوق والواجبات         يتناىف                                            ينـبغي للـدول أن حتظر قانونا أي فعل           - ١ 
                                                                                            لـواردة يف هذه املبادئ، وأن ختضع ارتكاب أي فعل من هذه األفعال جلزاءات مناسبة، وأن                 ا

  .                                 حتقيقات حمايدة عند ورود أية شكاوى ي  جتر

                                                                      عـلى املوظفـني، الذين يكون لديهم سبب لالعتقاد بأن انتهاكا هلذه             - ٢ 
               العليا اليت                                                                               اجملموعة من املبادئ قد حدث أو على وشك أن حيدث، إبالغ األمر إىل السلطات             

                                                                                           يتـبعوهنا وإبالغـه، عند االقتضاء، إىل السلطات أو األجهزة املناسبة األخرى املخولة سلطة              
  .                 املراجعة أو اإلنصاف

                                                                    ألي شـخص آخر لديه سبب لالعتقاد بأن انتهاكا جملموعة املبادئ قد             - ٣ 
    وإىل                                                                                      حـدث أو عـلى وشـك أن حيدث احلق يف أن يبلغ األمر إىل رؤساء املوظفني املعنيني                   

   .                                                              السلطات أو األجهزة املناسبة األخرى املخولة سلطة املراجعة أو اإلنصاف

 ٨املبدأ 
  .                                                                      عـامل األشخاص احملتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني           ي 

   .                                                      وعلى هذا، يتعني الفصل بينهم وبني السجناء، كلما أمكن ذلك

  ٩املبدأ 
                                       شخص أو حتتجزه أو حتقق يف القضية أن                       القبض على     ي                         ال جيوز للسلطات اليت تلق     

                                                                                   متارس صالحيات غري الصالحيات املمنوحة هلا مبوجب القانون، وجيوز التظلم من ممارسة تلك          
   .                                       الصالحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى

                                                        

    مبعىن   "                                                   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة "                      ينـبغي تفسري عبارة      ∗ 
                                                                                                   توفـري أقصـى محاية ممكنة من أنواع األذى، سواء اجلسدية أو الذهنية، مبا يف ذلك إبقاء الشخص                  
     ً          ً                                                                                     حمتجزاً أو مسجوناً يف أوضاع حترمه، بصورة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية،                

ٍ                      كالبصر أو السمع، أو جتعله غري واٍع باملكان أو مبرور الزمن                               .  
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 ١٠املبدأ 

            غ على وجه    َّ لَّ                                                            غ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويب           َّ لَّ    يـب  
   .               كون موجهة إليه                السرعة بأية هتم ت

 ١١املبدأ 
         ة لإلدالء   ي             ه فرصة حقيق  ـ                                              ال جيوز استبقاء شخص حمتجزا دون أن تتاح ل         - ١ 

                           ويكون للشخص احملتجز احلق يف      .                                                            بأقوالـه يف أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى          
  .                                                                    أن يدافع عن نفسه أو أن حيصل على مساعدة حمام بالطريقة اليت حيددها القانون

  ،      ٍ  ه حمامٍ ـ                                                    على وجه السرعة للشخص احملتجز وحماميه، إن كان ل                تعطـى    - ٢ 
  .                                           معلومات كاملة عن أي أمر باالحتجاز وعن أسبابه

                                                                  تكـون لسـلطة قضائية أو سلطة أخرى صالحية إعادة النظر حسب             - ٣ 
   .                          االقتضاء يف استمرار االحتجاز

 ١٢املبدأ 

  :              تسجل حسب األصول - ١ 

  ؛           أسباب القبض  ) أ ( 

                                                 وقت اقتياد الشخص املقبوض عليه إىل مكان احلجز                         وقـت القـبض و      ) ب ( 
  ؛                                                     وكذلك وقت مثوله ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى

  ؛                               هوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني  ) ج ( 

  .                                  املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز  ) د ( 

                                                                      تـبلغ هذه املعلومات إىل الشخص احملتجز أو حمامية، إن وجد، بالشكل             - ٢ 
   .                 ذي يقرره القانون  ال

 ١٣املبدأ 
                                                                                      تقوم السلطة املسؤولة عن إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن على التوايل، بتزويد              

                                                                                 الشـخص حلظة القبض عليه وعند بدء االحتجاز أو السجن أو بعدمها مباشرة، مبعلومات عن      
   .                                       حقوقه وبتفسري هلذه احلقوق وكيفية استعماهلا
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 ١٤املبدأ 

                                                          م أو يتكلم على حنو كاف اللغة اليت تستخدمها السلطات                              لكـل شـخص ال يفه      
                                                                                                املسـؤولة عـن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه احلق يف أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة                  

    ١٢              من املبدأ     ١            والفقرة     ١١              من املبدأ     ٢            والفقرة     ١٠                                           يفهمها، املعلومات املشار إليها يف املبدأ       
                                                 د الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل                                      وىف أن حيصل دون مقابل عن        ١٣          واملـبدأ   

   .                                       باإلجراءات القانونية اليت تلي القبض عليه

 ١٥املبدأ 
      من   ٣            والفقرة     ١٦              من املبدأ     ٤                                                   بصـرف النظر عن االستثناءات الواردة يف الفقرة          

                                                                               ال جيوز حرمان الشخص احملتجز أو املسجون من االتصال بالعامل اخلارجي، وخاصة               ١٨       املبدأ  
   .                               ه أو حمامية، لفترة تزيد عن أيام     بأسرت

 ١٦املبدأ 
                                                                     يكون للشخص احملتجز أو املسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد          - ١ 

                                                                                             كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إىل آخر، احلق يف أن خيطر، أو يطلب من                   
                     تارهم، بالقبض عليه                                                                           السلطة املختصة أن ختطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبني آخرين خي           

  .                                                    أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان الذي هو حمتجز فيه

                                                                       إذا كان الشخص احملتجز أو املسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه فورا            - ٢ 
                                                                                                    حبقـه يف أن يتصل بالوسائل املالئمة بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة اليت               

                                           هذا االتصال طبقـا للقانون الدويل، أو        ي                         حيق هلا بوجه آخر تلق                                 يكـون من رعاياها أو اليت     
                                                                                             مبمـثل املـنظمة الدولية املختصة، إذا كان الجئا أو كان على أي وجه آخر مشموال حبماية                 

  .                  منظمة حكومية دولية

                          أو غري قادر على فهم                                         ً         إذا كـان الشخص احملتجز أو املسجون حدثـاً        - ٣ 
     ويوىل   .                                                        لقاء ذاهتا القيام باإلخطار املشار إليه يف هذا املبدأ                                           حقـه، تتوىل السلطة املختصة من ت      

  .                                    اهتمام خاص إلخطار الوالدين أو األوصياء

                                                                            يتم أي إخطار مشار إليه يف هذا املبدأ أو يسمح بإمتامه دون تأخري، غري               - ٤ 
                                                                                         أنـه جيـوز للسلطة املختصة أن ترجئ اإلخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات               

   .            ة يف التحقيق        استثنائي

 ١٧املبدأ 

              وتقوم السلطة    .                                                حيـق للشـخص احملتجز أن حيصل على مساعدة حمام          - ١ 
  .                          ه التسهيالت املعقولة ملمارستهـ                                                   املختصة بإبالغه حبقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر ل
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          احلق يف      لـه                                                        إذا مل يكـن للشخص احملتجز حمام اختاره بنفسه، يكون            - ٢ 
                                                              ضائية أو سلطة أخرى يف مجيع احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحة                     سلطة ق     لـه                حمـام تعيـنه     

   .                                                              العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان ال ميلك موارد كافية للدفع

 ١٨املبدأ 
  .                                                      حيق للشخص احملتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن يتشاور معه - ١ 

        الكافية                                                            يـتاح للشخص احملتجز أو املسجون الوقت الكايف والتسهيالت           - ٢ 
  .                للتشاور مع حماميه

                                                                     ال جيـوز وقف أو تقييد حق الشخص احملتجز أو املسجون يف أن يزوره               - ٣ 
                                                                                             حمامـيه وىف أن يستشري حماميه ويتصل به، دون تأخري أو مراقبة وبسرية كاملة، إال يف ظروف                

         خرى ذلك                                                                                            استثنائية حيددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعترب سلطة قضائية أو سلطة أ            
  .                                            أمرا ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام

                                                                  جيوز أن تكون املقابالت بني الشخص احملتجز أو املسجون وحمامية على            - ٤ 
  .                                                                مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانني، ولكن ال جيوز أن تكون على مسمع منه

   ار                                                              ال تكـون االتصاالت بني الشخص احملتجز أو املسجون وحماميه املش           - ٥ 
                                                                                            إلـيها يف هـذا املبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص احملتجز أو املسجون ما مل تكن ذات صلة                  

   .                         جبرمية مستمرة أو جبرمية تدبر

 ١٩املبدأ 

                                                                           يكـون للشخص احملتجز أو املسجون احلق يف أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة          
                 ي، رهنا مبراعاة                                        ه فرصة كافية لالتصال بالعامل اخلارج     ـ           وتـتاح ل    .                         وىف أن يتراسـل معهـم     

   .                                                              الشروط والقيود املعقولة اليت حيددها القانون أو اللوائح القانونية

 ٢٠املبدأ 
                                                                          يوضـع الشـخص احملـتجز أو املسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، يف مكان             

   .                                                    احتجاز أو سجن قريب على حنو معقول من حمل إقامته املعتاد

 ٢١املبدأ 
           غري الئق    ً الً                      تجز أو املسجون استغال                                 حيظـر استغالل حالة الشخص احمل      - ١ 

                                                                                                بغـرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على جترمي نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي                 
  .       شخص آخر
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ـ   - ٢                                                                ض أي شـخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب            َّ رَّ       ال يع
   .                                                             استجواب تنال من قدرته على اختاذ القرارات أو من حكمه على األمور

 ٢٢ملبدأ ا

                                                                           ال يكـون أي شخص حمتجز أو مسجون، حىت برضاه، عرضة ألن جترى عليه أية                
   .                                      جتارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته

 ٢٣املبدأ 

                                                                    تسجل وتعتمد بالطريقة اليت حيددها القانون مدة أي استجواب لشخص           - ١ 
             ني الذين جيرون                                                                      حمـتجز أو مسجون والفترات الفاصلة بني االستجوابات وكذلك هوية املوظف       

  .                           االستجوابات وغريهم من احلاضرين

                                                                        يـتاح للشخص احملتجز أو املسجون، أو حملاميه إذا ما نص القانون على              - ٢ 
   .               من هذا املبدأ ١                                         ذلك، اإلطالع على املعلومات املذكورة يف الفقرة 

 ٢٤املبدأ 
                                                                        تـتاح لكل شخص حمتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طيب مناسب يف أقصر               

                             ه بعد ذلك الرعاية الطبية     ـ                                                        كـنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن، وتوفر ل                 مـدة مم  
   .                                   وتوفر هذه الرعاية وهذا العالج باجملان  .                      والعالج كلما دعت احلاجة

 ٢٥املبدأ 

                                                                         يكـون للشـخص احملتجز أو املسجون أو حملاميه احلق يف أن يطلب أو يلتمس من           
   ي                                               الطيب عليه مرة ثانية أو أن حيصل على رأ                                                        سـلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص        

                                                                                          طـيب ثـان، وال خيضع ذلك إال لشروط معقولة تتعلق بكفالة األمن وحسن النظام يف مكان                 
   .                 االحتجاز أو السجن

 ٢٦املبدأ 

                                                                            تسـجل عـلى الـنحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطيب للشخص احملتجز أو               
      وتكون   .                           ل اإلطالع على هذه السجالت        ويكف  .                                          املسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص     

   .            ذات الصلة ي                                               الوسائل املتبعة يف ذلك متفقة مع قواعد القانون احملل

 ٢٧املبدأ 
                                                                                  يؤخـذ يف االعتبار عدم التقيد هبذه املبادئ يف احلصول على الدليل لدى البت يف                

   .                                          جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص حمتجز أو مسجون
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 ٢٨املبدأ 

                                                            ز أو املسجون احلق يف احلصول يف حدود املوارد املتاحة، إذا                            يكون للشخص احملتج   
                                                                                              كانـت من مصادر عامة، على كميات معقولة من املوارد التعليمية والثقافية واإلعالمية، مع              

   .                                                                              مراعاة الشروط املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام يف مكان االحتجاز أو السجن

 ٢٩املبدأ 
                                                   لتقيد بالقوانني واألنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد                              ملراقـبة مـدى دقة ا      - ١ 

                                                                                    أمـاكن االحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسأهلم سلطة خمتصة            
  .                                                                 مستقلة متاما عن السلطة اليت تتوىل مباشرة إدارة مكان االحتجاز أو السجن

                                                                 حيـق للشـخص احملـتجز أو املسجون االتصال حبرية وىف سرية تامة              - ٢ 
                      ، مع مراعاة الشروط     ١                                                                  ألشـخاص الذين يتفقدون أماكن االحتجاز أو السجن وفقا للفقرة             با

   .                                                     املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام يف تلك األماكن

 ٣٠املبدأ 

                                                                         حيـدد القـانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص احملتجز أو              - ١ 
                                      ء االحتجاز أو السجن، ووصف العقوبة                                                       املسـجون اليت تشكل جرائم تستوجب التأديب أثنا       

                                                                                       التأديبـية الـيت جيوز توقيعها ومدهتا والسلطات املختصة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك     
  .                على النحو الواجب

                                                                 يكـون للشخص احملتجز أو املسجون احلق يف أن تسمع أقواله قبل اختاذ         - ٢ 
   .               أعلى ملراجعته                         ه رفع هذا اإلجراء إىل سلطاتـ      وحيق ل  .               اإلجراء التأدييب

 ٣١املبدأ 

                                                                                 تسـعى السلطات املختصة إىل أن تكفل، وفقا للقانون احمللى، تقدمي املساعدة عند             
      وتويل                                                   ر، من أفراد أسر األشخاص احملتجزين أو املسجونني،          َّ صَّ                الني، وخاصة الق   ع             احلاجة إىل امل  

           ين تركوا                                                                                       تلـك السـلطات قـدرا خاصـا مـن العناية لتوفري الرعاية املناسبة لألطفال الذ               
   .          دون إشراف

 ٣٢املبدأ 
   ي                                                                     حيق للشخص احملتجز أو حماميه يف أي وقت أن يقيم وفقا للقانون احملل             - ١ 

                                                                                              دعـوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احلصول على أمر                
  .                                              بإطالق سراحه دون تأخري، إذا كان احتجازه غري قانوين
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                             بسيطة وعاجلة ودون تكاليف    ١                     إليها يف الفقرة                          تكـون الدعوى املشار    - ٢ 
                        وعلى السلطة اليت حتتجز      .                                                               بالنسـبة لألشـخاص احملتجزين الذين ال ميلكون إمكانيات كافية         

   .                               ه أمام السلطة اليت تتوىل املراجعةـ                              الشخص إحضاره دون تأخري ال مربر ل

 ٣٣املبدأ 
            ب أو شكوى                                                        حيـق للشـخص احملتجز أو املسجون أو حملاميه تقدمي طل           - ١ 

                                                                                        بشـأن معاملته، وال سيما يف حالة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية      
                                                                          إىل السـلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز وإىل السلطات األعلى، وعند           .             أو املهيـنة  

  .                                                             االقتضاء إىل السلطات املناسبة املنوطة هبا صالحيات املراجعة أو اإلنصاف

                                                                    احلـاالت اليت ال يكون فيها الشخص احملتجز أو املسجون أو حماميه              يف - ٢ 
                                           ، جيوز ألحد أفراد أسرة الشخص احملتجز أو         ١                                                 قـادرا عـلى ممارسة حقوقه املقررة يف الفقرة          

  .                                                        املسجون أو ألي شخص آخر على معرفة بالقضية أن ميارس هذه احلقوق

  .                                             حيتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك - ٣ 

                                                                   يبـت عـلى وجه السرعة يف كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها            - ٤ 
                وع تأخري مفرط،   ـ                                  ة رفض الطلب أو الشكوى أو وق      ـ        وىف حال   .  هـ                       دون تـأخري ال مربر ل     

                             وال يتعرض احملتجز أو املسجون       .                                                        حيق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى         
   .                ميه طلبا أو شكوى                  للضرر نتيجة لتقد ١              مبوجب الفقرة  ٍ ٍك        أو أي شا

 ٣٤املبدأ 

                                                                                 إذا توىف شخص حمتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة               
                                                                                                   قضـائية أو سلطة أخرى بالتحقيق يف سبب الوفاة أو االختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء                 

  ى    وجير  .                                                                                 على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية              
                                                                                         هذا التحقيق، إذا اقتضت الظروف، على نفس األساس اإلجرائي إذا حدثت الوفاة أو حدث              

                                     وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق      .                                                       االختفاء عقب انتهاء االحتجاز أو السجن بفترة وجيزة       
   .                                                    أو تقرير عنه ما مل يعرض ذلك للخطر حتقيقا جنائيا جاريا

 ٣٥املبدأ 
                                       املطبقة بشأن املسؤولية واملنصوص عليها يف                     ض، وفقـا للقواعـد     َّ   عـوَّ  ُ ُي - ١ 

                                                                                               القـانون احملـلى، عن الضرر الناتج عن أفعال ملوظف عام تتناىف مع احلقوق الواردة يف هذه                 
  .                                                             املبادئ أو عن امتناعه عن أفعال يتناىف امتناعه عنها مع هذه احلقوق
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  ت                                                                    تـتاح البيانات املطلوب تسجيلها مبوجب هذه املبادئ وفقا لإلجراءا          - ٢ 
   .                                           تباعها عند املطالبة بالتعويض مبوجب هذا املبدأ ا      على  ي                   اليت ينص القانون احملل

 ٣٦املبدأ 

                                                                        يعتـرب الشخص احملتجز املشتبه يف ارتكابه جرمية جنائية أو املتهم بذلك             - ١ 
                                                                                                     بريـئا ويعامل على هذا األساس إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون يف حماكمة علنية تتوافر فيها                 

  .                         مانات الضرورية للدفاع عنه       مجيع الض

                                                                     ال جيـوز القـبض عـلى هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق               - ٢ 
                                                                                     واحملاكمـة إال ألغـراض إقامـة العدل وفقا لألسس والشروط واإلجراءات اليت ينص عليها            

                                                                               وحيظر فرض قيود على هذا الشخص ال تقتضيها مطلقا أغراض االحتجاز أو دواعي               .        القانون
   .                                                                 ية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ األمن وحسن النظام يف مكان االحتجاز             منع عرقله عمل

 ٣٧املبدأ 
                                                                              حيضـر الشـخص احملتجز املتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،            

                       وتبت هذه السلطة دون      .                                                                 يـنص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه          
                                                           از، وال جيوز إبقاء أي شخص حمتجزا على ذمة التحقيق أو                                          تأخري يف قانونية وضرورة االحتج    

                                      ويكون للشخص احملتجز احلق، عند مثوله        .                                                   احملاكمة إال بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة        
   .                                                                     أمام هذه السلطة، يف اإلدالء بأقوال بشأن املعاملة اليت لقيها أثناء احتجازه

 ٣٨املبدأ 

                                         ق يف أن حياكم خالل مدة معقولة أو أن                                                يكـون للشخص احملتجز بتهمة جنائية احل       
   .                    يفرج عنه رهن حماكمته

 ٣٩املبدأ 
                                                                               باسـتثناء احلـاالت اخلاصة اليت ينص عليها القانون، حيق للشخص احملتجز بتهمة              

                                                                                              جنائـية، ما مل تقرر خالف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصاحل إقامة العدل، أن يطلق                 
                 وتظل ضرورة هذا     .                                  ط اليت جيوز فرضها وفقا للقانون                                          سـراحه إىل حني حماكمته رهنا بالشرو      

   .                                     االحتجاز حمل مراجعة من جانب هذه السلطة

 حكم عام

                                                                                ليس يف جمموعة املبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من احلقوق            
  .                                                  اليت حددها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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 *لسجناء املبادئ األساسية ملعاملة ا-١٨

                                                                       يعـامل كـل السـجناء مبـا يلـزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة              - ١ 
  .            وقيمتهم كبشر

                                                                           ال جيوز التمييز بني السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو اجلنس أو               - ٢ 
                                                                                                 اللغـة أو الديـن، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو                 

  .         ي وضع آخر                     الثروة، أو املولد أو أ

                                                                            مـن املستحب، مع هذا، احترام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقافية للفئة           - ٣ 
  .                                                  اليت ينتمي إليها السجناء، مىت اقتضت الظروف احمللية ذلك

                                                                 تضـطلع السـجون مبسؤوليتها عن حبس السجناء ومحاية اجملتمع من            - ٤ 
                                 ومسؤولياهتا األساسية عن تعزيز                                                             اجلرمية بشكل يتوافق مع األهداف االجتماعية األخرى للدولة       

  .                        رفاه ومناء كل أفراد اجملتمع

                                                                        باسـتثناء القيود اليت من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، حيتفظ كل           - ٥ 
                                                                                       السجناء حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املبينة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وحيث            

                                                   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                                                  تكون الدولة املعنية طرفا، يف العهد الدويل      
                                                                                         والعهـد الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبروتوكوله االختياري، وغري ذلك من             

  .                                    احلقوق املبينة يف عهود أخرى لألمم املتحدة

                                                                           حيق لكل السجناء أن يشاركوا يف األنشطة الثقافية والتربوية الرامية إىل            - ٦ 
  .                  مل للشخصية البشرية          النمو الكا

                                                                     يضـطلع جبهود إللغاء عقوبة احلبس االنفرادي أو للحد من استخدامها            - ٧ 
  .               وتشجع تلك اجلهود

                                                                   ينـبغي هتيـئة الظروف اليت متكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد             - ٨ 
                                                                                            مـأجور ييسـر إعادة اخنراطهم يف سوق العمل يف بلدهم ويتيح هلم أن يسامهوا يف التكفل                  

  .           نفسهم ماليا          بأسرهم وبأ

                                                        

  /              كانون األول    ١٤          املؤرخ      ١١١ /  ٤٥                       ر اجلمعـية العامـة                      اعـتمدت بقـرا     * 
  .    ١٩٩٠      ديسمرب 
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                                                                      ينبغي أن توفر للسجناء سبل احلصول على اخلدمات الصحية املتوفرة يف            - ٩ 
  .                                     البلد دون متييز على أساس وضعهم القانوين

                                                                   ينـبغي العمل، مبشاركة ومعاونة اجملتمع احمللي واملؤسسات االجتماعية          -  ١٠ 
                           تية إلعادة إدماج السجناء     ا ؤ                                                                 ومع إيالء االعتبار الواجب ملصاحل الضحايا، على هتيئة الظروف امل         

  .                                            املطلق سراحهم يف اجملتمع يف ظل أحسن الظروف املمكنة

  .                                تطبق املبادئ املذكورة أعاله بكل جترد -  ١١ 
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                                                      مـبادئ األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         -  ١٩
   * )                      مبادئ الرياض التوجيهية (

  املبادئ األساسية-   ً أوال  
    ومن   .                             ري من منع اجلرمية يف اجملتمع                                    إن منع جنوح األحداث جزء جوه      - ١ 

                                      ً                                            خـالل ممارسة أنشطة مشروعة، مفيدة اجتماعياً، واألخذ بنهج إنساين إزاء اجملتمع والنظر إىل    
  .                                                                      احلياة نظرة إنسانية، ميكن لألحداث أن يتجهوا اجتاهات سلوكية بعيدة عن اإلجرام

       ل جهود                                                              إن النجاح يف منع جنوح األحداث يقتضي من اجملتمع بأسره بذ           - ٢ 
  .                   ً      ً                                              تضمن للمراهقني تطوراً متسقاً، مع احترام شخصياهتم وتعزيزها منذ نعومة أظفارهم

                                                                     ألغـراض تفسري هذه املبادئ التوجيهية، ينبغي األخذ بنهج يركز على            - ٣ 
                                                                                 وينبغي أن يعهد إىل األحداث بدور نشط ومشاركة داخل اجملتمع، وينبغي أال ينظر               .        الطفـل 

  .                                        ت جيب أن ختضع للتنشئة االجتماعية أو للسيطرة                       إليهم على أهنم جمرد كائنا

                                     ً                                    عـند تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، ووفقاً للنظم القانونية الوطنية، ينبغي     - ٤ 
  .                                                                 أن يكون التركيز يف أي برنامج وقائي على خري األحداث منذ نعومة أظفارهم

  ك                                                                    ينبغي التسليم بضرورة وأمهية السياسات التدرجية ملنع اجلنوح وكذل         - ٥ 
                           وجيب أن تتفادى هذه السياسات   .                                                              الدراسـة املنهجـية ألسبابه ووضع التدابري الكفيلة باتقائه        

                                                       ً      ً                               والـتدابري جتـرمي الطفل ومعاقبته على السلوك الذي ال يسبب ضرراً جسيماً لنموه أو أذى                
  :                                            وينبغي أن تتضمن هذه السياسات والتدابري ما يلي  .       لآلخرين

                                 التربوية، لتلبية حاجات األحداث                                       توفـري الفـرص، وال سيما الفرص          ) أ ( 
                                                                      ً                 املخـتلفة، ولتكون مبثابة إطار مساند لضمان النمو الشخصي جلميع األحداث، خصوصاً من             
                                                                                        تـدل الشـواهد على أهنم مهددون أو معرضون للمخاطر االجتماعية وحيتاجون إىل رعاية               

             ومحاية خاصتني؛

       عمليات                                                          فلسـفات وهنـج متخصصة ملنع اجلنوح، تستند إىل قوانني و            ) ب ( 
                                                                                  ومؤسسـات وتسهيالت وشبكة لتقدمي اخلدمات تستهدف تقليل الدوافع واحلاجة والفرصة           

                                                الرتكاب املخالفات، أو الظروف اليت تؤدي إىل ارتكاهبا؛

                                                        

  /              كانون األول    ١٤          املؤرخ      ١١٢ /  ٤٥                                       اعـتمدت بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٩٠      ديسمرب 
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                                                                الـتدخل الرمسي الذي يستهدف يف املقام األول املصلحة العامة للحدث        ) ج ( 
                             ويسترشد مببدأي العدل واإلنصاف؛

                            حداث ومنوهم وحقوقهم ومصاحلهم؛              ضمان خري مجيع األ  ) د ( 

                                                                      الـنظر إىل تصرف األحداث أو سلوكهم غري املتفق مع القواعد والقيم                ) ه ( 
                                                                                               االجتماعـية العامـة على أنه، يف كثري من األحيان جزء من عملية النضج والنمو، ومييل إىل                 

                                                            الزوال التلقائي، لدى معظم األفراد، باالنتقال إىل مرحلة البلوغ؛

             يف مرحلة ما    "    أو    "     جانح "    أو    "      منحرف "                     أن وصم احلدث بأنه               الوعـي ب    ) و ( 
    ً                                                                      كـثرياً ما يساهم، يف رأي أكثرية اخلرباء، يف نشوء منط ثابت من السلوك                "               قـبل اجلـنوح   

  .                املستهجن عند احلدث

                                                                  ينـبغي إنشاء خدمات وبرامج تستهدف منع جنوح األحداث وترعاها           - ٦ 
                    وال جيوز اللجوء إىل      .                        هيئات رمسية هلذا الغرض                                                 اجملتمعات احمللية، وال سيما حيث مل تنشأ بعد         

  .                                                      األجهزة الرمسية املسؤولة عن الرقابة االجتماعية إال كمالذ أخري

  نطاق املبادئ التوجيهية-     ً ثانيا  
                                                                      ينـبغي تفسـري هذه املبادئ التوجيهية وتطبيقها ضمن اإلطار العريض            - ٧ 

                            حلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                             لإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص با          
                                                                                             والثقافـية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن حقوق الطفل، واتفاقية            
                                                                                          حقوق الطفل، ويف سياق قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث             

                ة حبقوق األطفال                                                     ، وكذلـك مجيع الصكوك واملعايري األخرى ذات الصل         )               قواعـد بـيجني    (
  .                     واألحداث ومصاحلهم وخريهم

                                                                       ينـبغي تطبـيق هـذه املبادئ التوجيهية يف سياق األوضاع االقتصادية             - ٨ 
  .                                                      واالجتماعية والثقافية السائدة يف كل دولة من الدول األعضاء

  الوقاية العامة-     ًً ثالثا   
                                                                    ينـبغي أن توضع خطط وقائية شاملة، على كل املستويات احلكومية،            - ٩ 

  :           تضمن ما يلي  وت

                                                                 حتلـيالت متعمقة للمشكلة وبيانات مفصلة بالربامج واخلدمات واملرافق        ) أ ( 
                واملوارد املتاحة؛
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                                                              حتديد واضح ملسؤوليات ذوي األهلية من أجهزة ومؤسسات وموظفني           ) ب ( 
                         مشتركني يف اجلهود الوقائية؛

     ومية                                                                   إنشـاء آلـيات للتنسيق املالئم للجهود الوقائية بني اهليئات احلك            ) ج ( 
             وغري احلكومية؛

                                                                سياسـات وبرامج واستراتيجيات تقوم على حتليالت تشخيصية ترصد           ) د ( 
                                            باستمرار وجيري تقييمها بعناية أثناء تنفيذها؛

                                                      طرق كفيلة باحلد على حنو فعال من فرص ارتكاب أعمال اجلنوح؛    ) ه ( 

                                                                  إشـراك اجملـتمع احملـلي يف اجلهـود مـن خالل جمموعة واسعة من                ) و ( 
           ت والربامج؛     اخلدما

                                                               تعـاون وثـيق متعدد التخصصات بني حكومات البلدان وحكومات            ) ز ( 
                                                                                       الواليـات واملقاطعـات واحلكومات احمللية، مع إشراك القطاع اخلاص، وممثلي اجملتمع احمللي             
                                                                                               املراد خدمته، واهليئات العمالية، واهليئات املعنية برعاية األطفال، والتثقيف الصحي، واهليئات           

                                                                                    وأجهزة إنفاذ القوانني، واألجهزة القضائية، يف اختاذ إجراءات منسقة لدرء جنوح                      االجتماعية،
                      األحداث وإجرام الشباب؛

                                                                    اشتراك الشباب يف سياسات وعمليات منع اجلنوح، مبا يف ذلك اللجوء             ) ح ( 
                                                                            إىل املوارد اجملتمعية واملساعدة الذاتية بني الشباب وبرامج تعويض الضحايا ومساعدهتم؛

 .ظيف ذوي التخصص على مجيع األصعدة   تو )ط( 

  عمليات التنشئة االجتماعية-     ً رابعا  
                                                                           ينـبغي تركـيز االهـتمام عـلى السياسات الوقائية اليت تيسر التنشئة              -  ١٠ 

                                                    ً                           واإلدمـاج االجتماعـيني الناجحني جلميع األطفال واألحداث، خصوصاً من خالل األسرة            
                                          دريب املهين وعامل العمل، وكذلك عن طريق                                                   واجملتمع احمللي وجمموعات األقران واملدارس والت     

                                                                      وينبغي إيالء االعتبار الواجب للنمو الشخصي السليم لألطفال واألحداث           .                 املنظمات الطوعية 
  .                                                               وتقبلهم كشركاء كاملني ومتساوين يف عملييت التنشئة واإلدماج االجتماعيني

  األسرة-ألف 

               ات وخري األسرة                                                       ينـبغي لكـل جمتمع أن يعطي أولوية عالية الحتياج          -  ١١ 
  .            ومجيع أفرادها
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     ً                                                                  ونظراً ألن األسرة هي الوحدة املركزية املسؤولة عن التنشئة االجتماعية           -  ١٢ 
   َّ                                                                                       األوَّلية لألطفال، ينبغي مواصلة اجلهود احلكومية واجملتمعية للمحافظة على وحدة األسرة، مبا            

                     تقدمي الرعاية واحلماية                                            ويتحمل اجملتمع مسؤولية مساعدة األسرة على        .                      يف ذلك األسرة املوسعة   
  .                                                    وينبغي توفري ترتيبات كافية، مبا يف ذلل الرعاية النهارية  .                        ً       ً وضمان رفاه األطفال بدنياً وعقلياً

                                                                     وينبغي للحكومات أن تضع سياسات من شأهنا أن تكفل تنشئة األطفال            -  ١٣ 
           ة باخلدمات                                                  وينبغي لذلك تزويد األسر اليت حتتاج إىل املساعد         .                                 يف بيـئة أسرية متزنة ومستقرة     

  .                                                       الالزمة لتسوية أوضاعها الداخلية غري املستقرة أو حلل نزاعاهتا

                                                                           وحيـثما تفـتقر البيئة األسرية إىل االستقرار وتبوء بالفشل اجلهود اليت             -  ١٤ 
                                                                                             يـبذهلا اجملتمع احمللي ملساعدة األبوين يف هذا الصدد، وحيثما يتعذر أن تقوم األسرة املوسعة               

                               وينبغي أن متاثل هذه البدائل       .                                         يف بدائل، مبا يف ذلك احلضانة والتبين                                  هبـذا الدور، ينبغي النظر    
                                                                           ً                   بقـدر اإلمكـان بيـئة أسرية مستقرة ومتزنة، وأن توفر لألطفال، يف الوقت ذاته، إحساساً                

   ".             بتعدد احلضانات "                                              باالستقرار الدائم، وبذا ميكن جتنب املشاكل املقترنة 

                                 ر اليت تعاين من املشاكل النامجة                                           وينبغي إيالء اهتمام خاص ألطفال األس      -  ١٥ 
                                                                                           عـن التغريات السريعة وغري املتوازنة يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة            

                                    ومبا أن هذه التغريات قد تنال من         .                                                      أطفـال أسر السكان األصليني واألسر املهاجرة والالجئة       
        ً                         ً      تهم وفقاً للتقاليد، األمر الذي كثرياً                                                               القدرة االجتماعية لألسرة على تأمني تنشئة األطفال وتربي       

                                                            َّ            ً                    مـا ينجم عن تضارب األدوار والثقافات، جيب تصميم طرائق مبتكرة وبنَّاءة اجتماعياً تكفل              
  .                        التنشئة االجتماعية لألطفال

                                                                        وينـبغي اختاذ تدابري واستحداث برامج تتيح لألسرة فرص اإلملام بأدوار            -  ١٦ 
                                                       األطفال ورعايتهم، حبيث تتعزز العالقات اإلجيابية بني                                                األبويـن وواجباهتما فيما يتعلق بتنشئة     

      ويشجع   .                                                                          األبويـن واألطفـال، ويعـي األبـوان املشاكل اليت يواجهها األطفال واألحداث        
  .                                              اشتراكهم يف األنشطة اليت ترعاها األسرة واجملتمع احمللي

                                                                      وينـبغي لـلحكومات أن تتخذ التدابري الكفيلة بتعزيز متاسك األسرة            -  ١٧ 
                                                                                    سـجام بني أفرادها، وعدم تشجيع فصل األطفال عن األبوين، ما مل تكن هناك ظروف                   واالن

  .                                                  ضارة بصاحل الطفل ومستقبله وال تتيح أي خيار ميسور آخر

                                                                          ومن املهم التأكيد على وظيفة التنشئة االجتماعية اليت تضطلع هبا األسرة            -  ١٨ 
                         وار واملسؤوليات واملسامهة                               ً                                    واألسـرة املوسـعة، ومـن املهم أيضاً بنفس القدر، إدراك األد           

  .                                            ً واملشاركة اليت سيضطلع هبا األحداث يف اجملتمع مستقبالً
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                                                                  وينـبغي لـلحكومات وغريها من اهليئات، لكي تضمن حق الطفل يف             -  ١٩ 
                                                                                                التنشـئة االجتماعـية السليمة، أن تعتمد على األجهزة االجتماعية والقانونية القائمة، ولكن             

                                                                ابتكارية كلما تبني أن املؤسسات التقليدية واألعراف مل تعد                       ً                     ينـبغي هلا أيضاً أن توفر تدابري      
  .                                جمدية، وأن تسمح باختاذ هذه التدابري

  التعليم-باء 

  .                                                      يقع على احلكومات التزام بتوفري التعليم العام جلميع األحداث -  ٢٠ 

                                                                      وينـبغي للـنظم التعليمـية، باإلضافة إىل االضطالع بأنشطة التدريب            -  ٢١ 
  :                 ً     ً       ين، أن تويل اهتماماً خاصاً ملا يلي            األكادميي وامله

                                                                            تعلـيم القـيم األساسية وتنمية االحترام هلوية الطفل وأمناطه الثقافية،              ) أ ( 
                                                                                            وللقـيم االجتماعـية السائدة يف البلد الذي يعيش فيه، وللحضارات املختلفة عن حضارته،              

                              وحلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

                                    مواهبهم وقدراهتم العقلية والبدنية                                      تعزيـز وتنمية شخصيات األحداث و       ) ب ( 
                إىل أقصى طاقاهتا؛

                                                   ً                    اشـتراك األحداث بنشاط وفعالية يف العملية التربوية، بدالً من كوهنم             ) ج ( 
              جمرد موضوع هلا؛

                                                                 االضـطالع باألنشـطة اليت تنمي اإلحساس بوحدة اهلوية مع املدرسة             ) د ( 
                              واجملتمع احمللي وباالنتماء إليهما؛

                                             ً        على تفهم واحترام خمتلف وجهات النظر واآلراء، فضالً                      تشجيع النشء       ) ه ( 
                                       عن االختالفات الثقافية وغريها من الفوارق؛

                                                                         توفـري املعلومـات والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب املهين وفرص العمالة             ) و ( 
                 والتطور الوظيفي؛

                                                                 توفـري دعـم عـاطفي إجيـايب لألحداث وجتنب املعاملة اليت تسيء              ) ز ( 
            إىل نفسيتهم؛

  .                                                                جتنب اللجوء إىل التدابري التأديبية القاسية، وال سيما العقوبة البدنية  ) ح ( 

                                                                             وينبغي للنظم التعليمية أن تسعى إىل العمل بالتعاون مع اآلباء واملنظمات            -  ٢٢ 
  .                                    اجملتمعية واألجهزة املعنية بأنشطة األحداث
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                                                                 وينـبغي إطـالع األحـداث وأسـرهم على القانون وعلى حقوقهم             -  ٢٣ 
                                                                                م مبوجب القانون، وعلى نظام القيم املرعية يف العامل، مبا يف ذلك صكوك األمم                         ومسـؤولياهت 

  .      املتحدة

                                                                          وينبغي للنظم التعليمية أن توجه العناية واالهتمام بصفة خاصة لألحداث           -  ٢٤ 
                                                      وينبغي استحداث برامج وقائية متخصصة ومواد ومناهج         .                               املعرضـني لـلمخاطر االجتماعية    

  .                ً     ً ليم تستغل استغالالً كامالً                      دراسية وهنج وأدوات للتع

                                                                      وينبغي إيالء اهتمام خاص التباع سياسات واستراتيجيات شاملة لوقاية          -  ٢٥ 
                 وينبغي أن يكون     .                                                                     األحـداث مـن إسـاءة استعمال الكحول واملخدرات وغريها من املواد           

                  وينبغي أن تتاح    .                                                                      املدرسون وغريهم من الفنيني جمهزين ومدربني ملنع هذه املشاكل ومعاجلتها         
  .                                                                          جملموع الطالب املعلومات املتصلة باستعمال وإساءة استعمال املخدرات، مبا فيها الكحول

                                                                     وينـبغي أن تكون املدارس مبثابة مراكز لإلرشاد ولإلحالة إىل اجلهات            -  ٢٦ 
                                                                                    املختصـة من أجل احلصول على اخلدمات الطبية واالستشارية وغريها لألحداث، وال سيما             

  .                                                    لذين يعانون من إساءة املعاملة واإلمهال واإليذاء واالستغالل                       لذوي االحتياجات اخلاصة وا

                                                                  وينبغي توعية املعلمني وغريهم من البالغني وكذلك الطالب مبجموعهم،          -  ٢٧ 
                                                                                         عن طريق جمموعة متنوعة من الربامج التربوية، مبشاكل األحداث واحتياجاهتم وأفكارهم، وال            

                                                واألقليات العرقية وغريها من األقليات وكذلك                                                    سيما من ينتمون إىل الفئات الفقرية واحملرومة      
  .                     اجملموعات املنخفضة الدخل

                                                                     وينـبغي أن حتـاول النظم املدرسية بلوغ أعلى املستويات التخصصية            -  ٢٨ 
                                                                                                  والتعليمية وتعزيزها، فيما يتعلق باملناهج الدراسية وطرق وهنج التعليم والتعلم وتعيني املدرسني            

                                                      لة قيام املنظمات والسلطات الفنية املختصة برصد األداء                  وينـبغي كفا    .                     املؤهلـني وتدريـبهم   
  .                    وتقييمه بصورة منتظمة

                                                                     وينـبغي للنظم املدرسية أن ختطط وتطور وتنفذ أنشطة حتظى باهتمام            -  ٢٩ 
  .                                                              األحداث خارج نطاق املنهج الدراسي، وذلك بالتعاون مع اجملموعات احمللية

                       األحداث الذين يواجهون                                                وينبغي أن تقدم مساعدة خاصة إىل األطفال و        -  ٣٠ 
  .                                                           صعوبة يف التقيد بقوانني احلضور، وكذلك إىل من ينقطعون عن الدراسة

                                                                   وينـبغي للمدارس أن تضع سياسات وقواعد تتسم بالعدل واإلنصاف،           -  ٣١ 
                                                                                            وينبغي متثيل التالميذ يف أجهزة وضع السياسة املدرسية، مبا يف ذلك سياسة االنضباط املدرسي              

  .             وصنع القرارات
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  اجملتمع احمللي-جيم 

                                                               ينـبغي اسـتحداث خدمات وبرامج يرعاها اجملتمع احمللي وتليب ما عند      -  ٣٢ 
                                                                                   األحـداث مـن احتياجات ومشاكل ومصاحل واهتمامات خاصة وتقدم إليهم وإىل أسرهم             

  .                                                                املشورة والنصح املناسبني، أو تعزيز هذه اخلدمات والربامج يف حالة وجودها

                                            ة أن تتخذ لصاحل األحداث جمموعة واسعة من                               وينبغي للمجتمعات احمللي   -  ٣٣ 
                                                                                                   تدابـري الدعـم اجملتمعي، أو أن تعززها حيثما توجد بالفعل، مبا يف ذلك إقامة مراكز التنمية                 
                                                                                           اجملتمعـية واملرافق التروحيية، وتوفري اخلدمات بغية التصدي للمشاكل اخلاصة باألطفال الذين            

                                          اذ هذه التدابري املساعدة، ضمان االحترام                      وينبغي، عند اخت    .                              يتعرضـون للمخاطر االجتماعية   
  .              للحقوق الفردية

                                                                          وينـبغي إنشـاء مرافق خاصة توفر املأوي الالئق للشباب الذين مل يعد              -  ٣٤ 
  .                                                          باستطاعتهم العيش يف بيوهتم أو الذين ليست هلم بيوت يأوون إليها

                                                                      وينـبغي أن توفـر جمموعـة مـن اخلدمات والتدابري املساعدة ملعاجلة              -  ٣٥ 
                      وينبغي أن تشمل هذه      .                                                                وبات اليت يواجهها األحداث يف فترة االنتقال إىل مرحلة البلوغ             الصع

                                                                                         اخلدمـات برامج خاصة لعالج الشباب الذين يسيئون استعمال املخدرات تركز على الرعاية             
  .                                          وإسداء النصح واملساعدة وتدابري التدخل العالجي

               دعم املايل وغري                                                       وينـبغي للحكومات وغريها من املؤسسات أن تقدم ال         -  ٣٦ 
  .                                              املايل إىل املنظمات الطوعية اليت توفر اخلدمات لألحداث

                                                                       وينـبغي إقامة أو تعزيز منظمات الشباب على املستوى احمللي، ومنحها            -  ٣٧ 
                                   كما ينبغي هلذه املنظمات أن تشجع        .                                                      مركـز املشـارك الكامل يف إدارة شؤون اجملتمع احمللي         

          ً                              ية، وخصوصاً املشاريع اليت تستهدف تقدمي                                                   الشـباب عـلى تنظـيم مشاريع مجاعية وطوع        
  .                              املساعدة إىل األحداث احملتاجني إليها

                                                                      وينبغي لألجهزة احلكومية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية خاصة يف جمال            -  ٣٨ 
                                                               ً                           إمداد األطفال املشردين وأطفال الشوارع باخلدمات الالزمة؛ وينبغي أيضاً أن تتاح لألحداث            

                                                                       د على الصعيد احمللي من املرافق، ودور اإليواء، والعمالة، وغريها من                                    املعلومات املتصلة مبا يوج   
  .             مصادر املساعدة

                                                                          وينبغي إنشاء طائفة عريضة من املرافق واخلدمات التروحيية اليت هلا أمهية            -  ٣٩ 
  .                             خاصة لألحداث وتيسري وصوهلم إليها
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  وسائط اإلعالم-دال 

                       حداث املعلومات واملواد                                                ينبغي تشجيع وسائط اإلعالم على أن تتيح لأل        -  ٤٠ 
  .                            من مصادر وطنية ودولية متنوعة

                                                                    وينبغي تشجيع وسائط اإلعالم على تقدمي صورة للمسامهة اإلجيابية اليت           -  ٤١ 
  .                     يقدمها األحداث للمجتمع

                                                            وينـبغي تشـجيع وسـائط اإلعالم على نشر املعلومات عن اخلدمات       -  ٤٢ 
  .                                       والتسهيالت والفرص املتوفرة لألحداث يف اجملتمع

                                                                     وينـبغي تشجيع وسائط اإلعالم بوجه عام ووسائط اإلعالم التلفزيونية           -  ٤٣ 
                                                                                        والسـينمائية بوجـه خاص على التقليل إىل احلد األدىن من عرض صور اإلباحة واملخدرات               
                                                                                     والعنف على الشاشة، وتصوير العنف واالستغالل بشكل بغيض، وكذلك على جتنب التصوير            

                                                  صوير األطفال والنساء والعالقات بني األشخاص، على                                            املهـني أو احلاط من الشأن، خاصة ت       
  .                                                         هذا النحو، وعلى ترويج مبادئ املساواة وتساوي األدوار يف اجملتمع

                                                                  وينـبغي أن تكـون وسـائط اإلعـالم مدركة لدورها ومسؤوليتها             -  ٤٤ 
                                                                                           االجتماعيني الواسعني، وكذلك لتأثريها، يف الربامج املتصلة بإساءة استعمال الشباب للعقاقري          

                                                                 وينبغي أن تستخدم سلطتها يف الوقاية من إساءة استعمال املخدرات،        .                    املخـدرة والكحـول   
                                             وينبغي تشجيع شن محالت توعية فعالة ملكافحة         .                                           ببـث رسائل متواترة يف إطار هنج متوازن       

  .                        املخدرات على مجيع املستويات

  السياسة االجتماعية-     ًخامسا 
                            لوية عالية للخطط والربامج                                             وينـبغي أن تعطـي األجهزة احلكومية أو        -  ٤٥ 

                                                                                         اخلاصـة باألحداث وأن تقدم ما يكفي من األموال واملوارد األخرى ليجري على حنو فعال،               
                                                                                         توفـري اخلدمات واملرافق واملوظفني الالزمني للرعاية الوافية بالغرض يف جمال الطب والصحة             

                 ذلك منع ومعاجلة                                                                             العقلـية، والـتغذية، واإلسكان، وغريها من اخلدمات ذات الصلة، مبا يف             
                                                                                        إساءة استعمال املخدرات والكحول، والتحقق من أن تلك املوارد تصل إىل األحداث وتعود             

  .                   عليهم بالنفع احلقيقي

                                                                وينبغي أال يعهد باألحداث إىل املؤسسات اإلصالحية إال كمالذ أخري،           -  ٤٦ 
                 أن تكون املعايري           وينبغي    .                                                                  وألقصر مدة الزمة، وأن يوىل أقصى اهتمام لتحقيق مصاحلهم العليا         

    إذا   )  أ   : (                                                                                    الـيت جتـيز التدخل الرمسي من هذا القبيل حمددة بدقة ومقصورة على احلاالت اآلتية              
         إذا كان    )  ب (                                                                                   كـان الطفـل أو احلدث قد تعرض لإليذاء من قبل الوالدين أو أولياء األمر؛ و               
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            ل الوالدين                                                                                   الطفل أو احلدث قد تعرض لالعتداء اجلنسي أو لإليذاء اجلسدي أو العاطفي من قب             
                                                                                 إذا كان والدا الطفل أو احلدث أو أولياء أمره قد أمهلوه أو ختلوا عنه أو                 )  ج (                    أو أولياء األمر؛ و   

                                                                        إذا كان الطفل أو احلدث يتعرض خلطر بدين أو أخالقي بسبب سلوك الوالدين           )  د (           استغلوه؛ و 
  يف                                                            إذا تـبدى خطر جسدي ونفسي جسيم على الطفل أو احلدث                )  ه (                        أو أولـياء األمـر؛ و     

                                                                                            سلوكه ومل يكن يف وسع الوالدين أو أولياء األمر أو احلدث نفسه، وال خدمات اجملتمع احمللي                
  .                                                                  غري املرتلية، مواجهة ذلك اخلطر بوسائل أخرى غري اإليداع يف املؤسسات اإلصالحية

                                                                    وينـبغي لألجهـزة احلكومية أن تتيح لألحداث فرصة متابعة حتصيلهم            -  ٤٧ 
                                                                        ن الدولة إذا مل يكن باستطاعة األبوين أو أولياء األمر توفري املال،                                       الدراسي الكامل، بتمويل م   

  .                                 وكذلك فرصة حتصيل اخلربة من خالل العمل

                                                                       وينبغي ختطيط واستحداث الربامج الرامية إىل منع اجلنوح، باالستناد إىل           -  ٤٨ 
         ية وفقا                                                                                        نتائج البحوث العلمية املوثوق هبا، ورصد هذه الربامج وتقييمها وتكييفها بصورة دور           

  .            لتلك النتائج

                                                                   وينبغي نشر املعلومات العلمية يف أوساط االختصاصيني واجلمهور بوجه          -  ٤٩ 
                                                                                                 عام عن أنواع السلوك أو األوضاع اليت تدل على حدوث إيذاء أو إضرار أو إساءة معاملة أو                 

  .                    ً       ً                       استغالل لألحداث، جسدياً ونفسياً، أو ميكن أن تؤدي إىل ذلك

  .                                     ً       أن يكون االشتراك يف اخلطط والربامج طوعياً                              وينـبغي، بصفة عامة،      -  ٥٠ 
  .                                                 وأن يشترك الشباب أنفسهم يف وضعها وتطويرها وتنفيذها

                                                                     وينبغي على احلكومات أن تبدأ أو أن تواصل استكشاف ووضع وتنفيذ            -  ٥١ 
                                                                                             سياسـات وتدابري واستراتيجيات ضمن إطار نظام العدالة اجلنائية وخارجه، بغية منع العنف             

                                                                           قع على األحداث أو يؤثر عليهم، وبغية ضمان املعاملة احلسنة لضحايا العنف                           العائـلي الذي ي   
  .            العائلي هؤالء

  التشريع وإدارة شؤون قضاء األحداث-     ً سادسا  
                                                                     ينـبغي أن تصدر احلكومات وأن تنفذ قوانني وإجراءات حمددة لتعزيز            -  ٥٢ 

  .                              ومحاية حقوق وخري األحداث بوجه عام

                                       ت متنع إيذاء األطفال واألحداث وإساءة                                    وينـبغي سـن وإنفاذ تشريعا      -  ٥٣ 
  .                                              معاملتهم واستغالهلم واستخدامهم يف األنشطة اإلجرامية
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                                                                      وينبغي عدم إخضاع أي طفل أو حدث، سواء يف البيت أو املدرسة أو              -  ٥٤ 
  .                                                      أي مؤسسة أخرى، لتدابري تصحيحية أو عقابية قاسية أو مهينة

                     تقييد ومراقبة حصول                                                    وينـبغي مـتابعة سـن وإنفاذ قوانني تستهدف           -  ٥٥ 
  .                            ً         األطفال واألحداث على السالح أياً كان نوعه

                                                                    وينبغي، للحيلولة دون استمرار وصم األحداث وإيذائهم وجترميهم، سن          -  ٥٦ 
                                                                  ً                        تشريعات تقضي بعدم جترمي أو معاقبة األحداث على التصرف الذي ال يعترب جرماً وال يعاقب               

  .                      عليه إذا ارتكبه الكبار

                                                   إنشاء مكتب للمظامل أو جهاز مستقل مماثل خاص                             وينـبغي الـنظر يف     -  ٥٧ 
                                                                                بـاألحداث يضـمن احلفـاظ على وضعهم وحقوقهم ومصاحلهم وكذلك إحالتهم بصورة             
                                                                                      صـحيحة إىل اخلدمات املتاحة، كما يقوم مكتب املظامل أو أي جهاز آخر معني باإلشراف               

                داث اجملردين من                                                                              عـلى تنفـيذ مبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد بيجني، وقواعد محاية األح           
                                                           ً                   وعلى مكتب املظامل أو اجلهاز اآلخر أن يصدر يف فترات منتظمة تقريراً عن التقدم           .         حريـتهم 

           ً                وينبغي أيضاً إنشاء خدمات      .                                                             احملـرز وعـن الصعوبات اليت تواجه يف عملية تنفيذ الصكوك          
  .                          للدعوة حلقوق األطفال ومصاحلهم

                    من ذوي الصلة هبذه                                                     وينـبغي تدريـب موظفي إنفاذ القوانني وغريهم          -  ٥٨ 
                                                                                     املهمـة، من اجلنسني، على االستجابة الحتياجات األحداث اخلاصة، وينبغي أن يكون هؤالء            
                                                                                      املوظفـون مطلعني على الربامج وإمكانات اإلحالة إىل املؤسسات، بغية حتويل األحداث عن             

  .                                            النظام القضائي، وأن يستخدموها إىل أقصى حد ممكن

                                       ة األطفال واألحداث من إساءة استعمال                                 وينـبغي سن تشريعات حلماي     -  ٥٩ 
  .                                                   ً      ً املخدرات ومن املتجرين هبا، وتنفيذ تلك التشريعات تنفيذاً دقيقاً

  البحوث وإعداد السياسات وتنسيقها-     ًسابعا 
                                                                        ينـبغي بذل اجلهود وإنشاء اآلليات الالزمة لتشجيع التفاعل والتنسيق،           -  ٦٠ 

                               السواء، وذلك فيما بني األجهزة                                                          على أساس تعدد التخصصات وضمن التخصص الواحد على         
                                                                                             والدوائـر االقتصـادية واالجتماعـية والتعليمية والصحية، ونظام القضاء، واألجهزة املعنية            

  .                                                         بالشباب، واألجهزة اجملتمعية واإلمنائية وسائر املؤسسات ذات الصلة

                                                                    وينـبغي، عـلى كل من الصعيد الوطين، واإلقليمي، والدويل، تكثيف            -  ٦١ 
                                                                      ملعلومات واخلربات والدراية الفنية املكتسبة من خالل املشاريع والربامج                             عملـيات تـبادل ا    

  .                                                                 واملمارسات واملبادرات املتصلة جبرائم الشباب، ومنع اجلنوح، وقضاء األحداث
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                                                                            وينـبغي زيادة تنمية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف املسائل املتعلقة           -  ٦٢ 
                                    داث، فيما بني ممارسي املهن واخلرباء                                                       جبـرائم الشـباب، ومـنع اجلـنوح، وقضـاء األح          

  .               وصانعي القرارات

                                                               وينـبغي جلميع احلكومات وملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات       -  ٦٣ 
                                                                                                     املعنـية أن تدعم بقوة التعاون التقين والعلمي يف األمور العملية واملتصلة بالسياسة العامة، وال               

                                              يحية، ويف املسائل احملددة املتعلقة مبنع إجرام                                                        سـيما يف التدريـب واملشاريع التجريبية والتوض       
  .                   الشباب وجنوح األحداث

                                                                           وينبغي تشجيع التعاون يف إجراء البحوث العلمية ملعرفة الطرائق الفعالة           -  ٦٤ 
  .                                                                         ملنع جرائم الشباب وجنوح األحداث، ونشر وتقييم نتائج هذه البحوث على نطاق واسع

                               ة ومعاهدها ووكاالهتا ومكاتبها                                          وينـبغي أن تسعى هيئات األمم املتحد       -  ٦٥ 
                                                                                                 املختصـة إىل الـتعاون الوثـيق والتنسيق فيما بينها يف شىت املسائل املتعلقة باألطفال وقضاء                

  .                                     األحداث ومنع جرائم الشباب وجنوح األحداث

                                                                           وينبغي أن تؤدي األمانة العامة لألمم املتحدة، باالستناد إىل هذه املبادئ            -  ٦٦ 
                            ً      ً                                  املؤسسات اليت يهمها األمر، دوراً نشيطاً يف إجراء البحوث والتعاون                                    التوجيهية وبالتعاون مع    

                                                                                           العـلمي وصـياغة اخليارات اخلاصة بالسياسة العامة واستعراض تنفيذها ورصده، وأن تعمل             
  .                                                    كمصدر للمعلومات املوثوقة عن الطرائق الفعالة ملنع اجلنوح
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                                                    قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون        -  ٢٠
   * )          قواعد بيجني (           ضاء األحداث  ق

 اجلزء األول
 مبادئ عامة

  منظورات أساسية-١

                       ً                                                   تسـعى الدول األعضاء، وفقاً للمصاحل العامة لكل منها، إىل تعزيز رفاه              ١- ١
  .           احلدث وأسرته

                                                                    تعمـل الدول األعضاء على هتيئة ظروف تضمن للحدث حياة هادفة يف              ٢- ١
                          قبة من عمره اليت يكون فيها                                      اجلماعة، من شأهنا أن تيسر له، يف هذه احل 

                                                             أشـد عرضة لالنسياق يف االحنراف، عملية تنمية لشخصيته وتربيـة له   
  .                                             تكون إىل أبعد مدى مستطاع بريئة من اجلرمية واجلناح

                                                                           يـوىل اهتمام كاف الختاذ تدابري إجيابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل              ٣- ١
                     وغريهم من الفئات                                                     املـوارد املمكـنة، الـيت تشمل األسرة واملتطوعني        

                                                                اجملتمعية، وكذلك املدارس واملؤسسات اجملتمعية األخرى، وذلك بقصد         
                                                                      تعزيـز رفاه األحداث بغية تقليص احلاجة إىل التدخل مبوجب القانون،           
                                               ً     ً       ً             والـتعامل مع احلدث املوجود يف نزاع من القانون تعامالً فعاالً ومنصفاً            

  .        ً وإنسانياً

                                         ال يتجزأ من عملية التنمية الوطنية                                          يفهـم قضاء األحداث على أنه جزء        ٤- ١
                                                                    لكـل بلـد، ضمن إطار شامل من العدالة االجتماعية جلميع األحداث،          
                          ً                                  حبيـث يكون يف الوقت نفسه عوناً على محاية صغار السن واحلفاظ على   

  .                 نظام سلمي يف اجملتمع

                                                                       يكـون تنفـيذ هـذه القواعد بطريقة تتوقف على الظروف االقتصادية              ٥- ١
  .                            ثقافية السائدة يف كل دولة عضو              واالجتماعية وال

                                                        

  /               تشرين الثاين    ٢٩            املـؤرخ      ٣٣ /  ٤٠                                       اعـتمدت بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٨٥      نوفمرب 
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                                                                  جيري تطوير وتنسيق خدمات قضاء األحداث بصورة منهجية بغية حتسني            ٦- ١
                                                                     وتدعيم كفاءة املوظفني العاملني يف هذه اخلدمات، مبا يف ذلك األساليب           

  .                                                  اليت يطبقوهنا والنهج اليت يتبعوهنا واملواقف اليت يتخذوهنا

 التعليق

                                                     ية العريضة بالسياسة االجتماعية الشاملة بوجه عام                                   تتصـل هذه املنظورات األساس     
                                                                                          وتسـتهدف تعزيـز رعاية األحداث إىل أبعد مدى ممكن للتقليل من احلاجة إىل تدخل نظام                

                       وهذه التدابري الرامية     .                                                                     قضاء األحداث وبالتايل التخفيف من الضرر الذي قد يسببه أي تدخل          
                                 ات أساسية متعلقة بالسياسة تستهدف                                                   إىل رعايـة صـغار السن قبل بداية اجلناح هي مستلزم    

  .                             انتفاء احلاجة إىل تطبيق القواعد

                                                 أمهـية الدور الذي ميكن أن تقوم به سياسة           ٣- ١       إىل    ١- ١                    وتوضـح القواعـد      
             أما القاعدة   .                                                                              اجتماعـية بناءة بشأن األحداث يف ميادين منها منع إجرام األحداث وجناحهم           

ّ                                             فـتعّرف قضـاء األحداث بأنه جزء ال يتجزأ            ٤- ١                                       من حتقيق العدالة االجتماعية لألحداث،         
                                                                 إىل ضرورة التحسني املستمر لقضاء األحداث دون التقصري يف وضع            ٦- ١                     بينما تشري القاعدة    

                                  ً                                                      سياسـة اجتماعـية تقدمـية لألحداث عموماً، ودون أن تغرب عن البال ضرورة التحسني               
  .                   املستمر خلدمات املوظفني

                                   د يف بعض الدول األعضاء من ظروف                                  سعي إىل مراعاة ما يوج      ٥- ١             ويف القاعدة    
                                                                                            ميكـن أن جتعل طريقة تطبيق بعض القواعد اخلاصة خمتلفة بالضرورة عن الطريقة املعتمدة يف               

  .        دول أخرى

  نطاق القواعد، والتعاريف املستخدمة-٢

                                                                         تطـبق القواعـد النموذجية الدنيا التالية على اجملرمني األحداث بصورة             ١- ٢
                                              ع، مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو                                        حـيادية ودون متييز من أي نو      

                                                                            اجلـنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي وغري السياسي، أو املنشأ             
  .                                                    القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر

                                                                      ألغـراض هـذه القواعد، تطبق كل دولة من الدول األعضاء التعاريف              ٢- ٢
  :                  مفاهيمها القانونية                               التالية على حنو يتمشى مع نظمها و

                                                     احلدث هو طفل أو شخص صغري السن جيوز، مبوجب النظم            ) أ (  
                                                                         القانونية ذات العالقة، مساءلته عن جرم بطريقة ختتلف عن طريقة مساءلة البالغ؛
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                  خيضع للعقوبة حبكم     )              فعل أو إمهال   (                        اجلـرم هـو أي سلوك         ) ب (  
                                         القانون مبوجب النظم القانونية ذات العالقة؛

ـ   ) ج (                                                    رم احلـدث هو طفل أو شخص صغري السن تنسب إليه            اجمل
  .                                 هتمة ارتكاب جرم أو ثبت ارتكابه لـه

                                                                        تبذل جهود للقيام، يف إطار كل والية قضائية وطنية، بوضع جمموعة من              ٣- ٢
                                    ً                               القوانـني والقواعـد واألحكـام، تطبق حتديداً على اجملرمني األحداث           

                       ة شؤون قضاء األحداث،                                                   واملؤسسات واهليئات اليت يعهد إليها مبهمة إدار      
  :       وتستهدف

                                                        تلبـية االحتـياجات املتنوعة للمجرمني األحداث، مع محاية         ) أ (  
                             حقوقهم األساسية يف الوقت نفسه؛

                      تلبية احتياجات اجملتمع؛  ) ب (  

  .                            ً     ً       ً تنفيذ القواعد التالية تنفيذاً تاماً ومنصفاً  ) ج (  

 التعليق

                               ل من املمكن تطبيقها يف خمتلف                                        ً                وضعت القواعد النموذجية الدنيا عمداً بطريقة جتع       
                                                                            ً                   الـنظم القانونية وحتدد يف الوقت ذاته بعض املعايري الدنيا ملعاملة اجملرمني األحداث وفقاً ألي               

          ً                         ويتعني دوماً تطبيق القواعد بصورة       .                                                      تعريف للحدث أو أي نظام ملعاجلة أمر اجملرمني األحداث        
  .                          حيادية ودون متييز من أي نوع

                               ً                       على أمهية أن تطبق القواعد دائماً بصورة حيادية          ١- ٢                          ولذلـك تشـدد القاعدة       
  .                    من إعالن حقوق الطفل ٢                          وتتبع القاعدة صياغة املبدأ   .                    ودون متييز من أي نوع

     اجملرم  "                        بوصفهما عنصرين ملفهوم      "     اجلرم " و  "       احلـدث    " ٢- ٢                    وتعـرف القـاعدة      
        ً  نظر أيضاً              ومع ذلك، ا   (                                                              ، وهـو املوضـوع الرئيسي هلذه القواعد النموذجية الدنيا            "      احلـدث 

                                                                         ومن اجلدير باإلشارة أن احلدود العمرية ستتوقف على النظام القانوين يف              ).  ٤    و  ٣            القـاعدتني   
                                                                                    الـبلد املعـين، والقواعـد تنص على ذلك بعبارة صرحية، وهي هبذا حتترم بصورة تامة النظم      

    جملال              وهذا يفسح ا    .                                                                           االقتصـادية واالجتماعـية والسياسية والثقافية والقانونية للدول األعضاء        
             سنوات إىل    ٧            تتراوح من     "     احلدث "                                                       إلدراج جمموعـة واسعة من الفئات العمرية حتت تعريف          

                     ً               ً                                           ويبدو هذا التنوع أمراً ال مفر منه نظراً الختالف النظم القانونية الوطنية،              .                   سـنة أو أكثر      ١٨
  .                                              وهو ال ينقص من أثر هذه القواعد النموذجية الدنيا



 

-188- 

                                            إىل سن تشريعات وطنية حمددة بغية التنفيذ                        مسألة احلاجة     ٣- ٢                    وتتـناول القاعدة     
  .                                           ً       ً           األمثل هلذه القواعد النموذجية الدنيا، قانونياً وعملياً على السواء

  توسيع نطاق القواعد-٣

                                                                       ال يقتصـر تطبيق األحكام ذات الصلة الواردة يف القواعد على اجملرمني              ١- ٣
  م                          ً                                          األحـداث وحدهم بل تطبق أيضاً على األحداث الذين قد تقام عليه           

  .                                                الدعوى لسلوك حمدد ال عقاب عليه إذا ارتكبه شخص بالغ

                                                                       تـبذل اجلهـود لتوسيع نطاق املبادئ الواردة يف القواعد لتشمل مجيع              ٢- ٣
  .                                            األحداث الذين تتناوهلم إجراءات الرفاه والعناية

               ً                                                     تـبذل اجلهـود أيضـاً لتوسيع نطاق املبادئ الواردة يف القواعد لتشمل         ٣- ٣
  .      ر السن                 اجملرمني البالغني صغا

 التعليق

                                                                      نطاق احلماية اليت تكفلها القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون           ٣               توسع القاعدة    
  :                        قضاء األحداث لتشمل ما يلي

                                         املنصوص عليها يف خمتلف النظم القانونية        "              جرائم املكانة  "              مـا يسـمى       ) أ ( 
                  سبة لألحداث عنها                                                            ً                     الوطنـية الـيت تكـون فيها أنواع السلوك املعتربة جرمية أوسع نطاقاً بالن             

                                                                       مثل التغيب عن املدرسة دون إذن، وعصيان املدرسة واألسرة، والسكر يف            (                    بالنسـبة للبالغني    
  ؛ ) ١- ٣        القاعدة    ) (                         األماكن العامة، وما إىل ذلك

  ؛ ) ٢- ٣        القاعدة  (                                          اإلجراءات املتعلقة برفاه األحداث والعناية هبم   ) ب ( 

                            صغار السن، ويتوقف ذلك                                              اإلجـراءات اخلاصة مبعاملة اجملرمني البالغني       ) ج ( 
   ). ٣- ٣        القاعدة  (                                      بالطبع على احلدود املعينة لكل فئة عمرية 

         فالقاعدة   :                                                                          ويبدو أن هناك ما يربر توسيع نطاق القواعد لتشمل هذه اجملاالت الثالثة            
             تعد خطوة    ٢- ٣                                                                      تـنص عـلى احلد األدىن من الضمانات يف تلك امليادين، والقاعدة               ١- ٣

                       ً                                       قضاء أكثر عدالة وإنصافاً وإنسانية جلميع األحداث الذين هلم                                       مستصـوبة يف اجتـاه توفـري        
  .                مشاكل مع القانون
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  سن املسؤولية اجلنائية-٤

                                                                          يف الـنظم القانونـية الـيت تسلم مبفهوم حتديد سن للمسؤولية اجلنائية               ١- ٤
                                                                 لألحـداث، ال حيـدد هذا السن على حنو مفرط االخنفاض، وتؤخذ يف             

  .                 والعقلي والفكري                            االعتبار حقائق النضوج العاطفي

 التعليق

  .                                          ً     ً     ً                                  يتفاوت السن األدىن للمسؤولية اجلنائية تفاوتاً كبرياً نظراً لعوامل التاريخ والثقافة           
                                                                                                 والـنهج احلديـث يتمـثل يف النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات املعنوية                 

                       قدرته الفردية على                                       هل ميكن مساءلة الطفل، مع مراعاة       :                                      والنفسـية للمسـؤولية اجلنائية، أي     
                                 فإذا حدد سن املسؤولية اجلنائية       .                                             ً                 التميـيز والفهم، عن سلوك يعترب بالضرورة مناوئاً للمجتمع        

                   ً                                                         عـند مستوى منخفض جداً أو إذا مل يوضع له حد أدىن على اإلطالق، فإن فكرة املسؤولية   
          اجلانح أو                                                                 وهناك بوجه عام عالقة وثيقة بني فكرة املسؤولية عن السلوك             .                  تصـبح بـال معىن    

                           مثل احلالة الزوجية وبلوغ     (                                                            اإلجرامي وغري ذلك من احلقوق واملسؤوليات االجتماعية األخرى         
   ).                         سن الرشد املدين، وما إىل ذلك

  .                                                                  ً ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد أدىن معقول للسن ميكن تطبيقه دولياً 

  أهداف قضاء األحداث-٥

                                  لرفاه احلدث ويكفل أن تكون أية                                          يـويل نظام قضاء األحداث االهتمام         ١- ٥
                                        ً                             ردود فعـل جتـاه اجملـرمني األحداث متناسبة دائماً مع ظروف اجملرم             

  .         ً واجلرم معاً

 التعليق

                     وأول هدف هو السعي      .                                          إىل اثنني من أهم أهداف قضاء األحداث        ٥              تشري القاعدة    
                     نية اليت تقوم فيها                                                            وهذا هو احملور الرئيسي الذي تركز عليه النظم القانو          .                     إىل حتقيق رفاه احلدث   

                                                                               حمـاكم األسرة أو السلطات اإلدارية بالنظر يف قضايا اجملرمني األحداث، ولكن من الضروري    
    ً                                                                                              أيضـاً إيـالء االهتمام ملسألة رفاه احلدث يف النظم القانونية اليت تتبع منوذج احملاكم اجلنائية،                

   ).  ١٤     ً          أيضاً القاعدة     انظر (                                                      األمر الذي يساعد على جتنب االقتصار على فرض جزاءات عقابية 

                                          وهذا املبدأ معروف بوصفه أداة للحد من          ".              مبدأ التناسب  "                      واهلـدف الـثاين هو       
       وينبغي   .                                 ً                                                         اجلزاءات العقابية، ويعرب عنه غالباً باملناداة بالعقاب العادل املتناسب مع خطورة اجلرم           
     ً     أيضاً على                                                                                   لـرد الفعل إزاء اجملرمني صغار السن أال يبىن على أساس خطورة اجلرم فحسب بل                
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                           مثل الوضع االجتماعي أو حالة  (                                وينبغي للظروف الشخصية للمجرم      .                    الظـروف الشخصـية   
   أن   )                                                                                       األسـرة، أو الضرر الذي يسببه اجلرم أو العوامل األخرى املؤثرة يف الظروف الشخصية             

   ً                                                               مثالً مبراعاة حماولة اجملرم تعويض الضحية أو استعداده للتحول إىل           (                             تؤثر على تناسب رد الفعل      
   ).                حياة سوية ونافعة

                                                                                   وعلى نفس املنوال، فإن ردود الفعل اليت تستهدف كفالة رعاية اجملرم الصغري السن              
                                                                                 قـد تتخطى حدود الضرورة فتنتهك احلقوق األساسية للفرد الصغري السن نفسه، كما لوحظ      

          ً                                        وهنا، أيضاً، ينبغي احلرص على تناسب رد الفعل مع ظروف   .                          يف بعـض نظم قضاء األحداث   
  .                             اجملرم واجلرم، مبا يف ذلك الضحية     كل من

                                          هو رد فعل منصف يف أية قضية معينة          ٥                                              ومجلة القول إن كل ما تدعو إليه القاعدة          
                                                  وقد تساعد املسائل اليت مجعت بينها القاعدة على          .                                      مـن قضـايا جناح األحداث وجرائمهم      

                      عل مستصوبة مثلها يف                                           فاألمناط اجلديدة واملبتكرة من ردود الف       :                              حفز التطوير يف كال الناحيتني    
                                                                                ذلـك مـثل االحتـياطات اليت تتخذ للحيلولة دون أي توسيع ال مربر له يف شبكة الرقابة     

  .                           االجتماعية الرمسية على األحداث

  نطاق السلطات التقديرية-٦

    ً                                                              نظـراً لتـنوع االحتـياجات اخلاصة لألحداث، وكذلك لتنوع التدابري           ١- ٦
                        لتقديرية يف مجيع مراحل                                                  املـتاحة، ميـنح قـدر مناسب من السلطات ا         

                                                                   اإلجراءات وعلى خمتلف مستويات إدارة شؤون قضاء األحداث مبا فيها          
  .                                                التحقيق واحملاكمة وإصدار احلكم ومتابعة تنفيذ األحكام

                                                                      ومع ذلك، جيب أن تبذل اجلهود لضمان ممارسة هذه السلطات التقديرية             ٢- ٦
  .                                           بقدر كاف من املسؤولية يف مجيع املراحل واملستويات

                                                    ً     ً             يكون الذين ميارسون السلطات التقديرية مؤهلني لذلك تأهيالً خاصاً أو            ٣- ٦
  .                            ً               مدربني على ممارستها حبكمة ووفقاً ملهامهم ووالياهتم

 التعليق

                                    بني عدة مسات رئيسية إلدارة شؤون قضاء  ٣- ٦    و  ٢- ٦    و  ١- ٦                  جتمـع القواعـد      
                  مبمارسة السلطة                ضرورة السماح   :                 وهذه السمات هي    .                                    األحـداث بفعالية وإنصاف وإنسانية    

                                                                                          التقديرية يف مجيع املستويات اهلامة من اإلجراءات، حبيث يتسىن للذين يصدرون القرارات أن             
                                                                                     يـتخذوا الـتدابري الـيت يروهنا أنسب يف كل حالة بعينها، وضرورة توفري ضوابط تستهدف          

      اجملرمني                                                                                    املـراجعة واملوازنة بغية احلد من أي إساءة الستعمال السلطة التقديرية وصون حقوق          
                                                                             واإلحساس باملسؤولية واحترام املهنة مها أفضل أداتني للحد من اتساع السلطة             .             صـغار السن  



 

-191- 

                                                                              ولذلك، يشدد هنا على ضرورة توفر املؤهالت املهنية والتدريب املتخصص كوسيلة             .          التقديرية
       باجملرمني   ِّ                                                                                    قيِّمة لضمان التزام جانب احلكمة لدى ممارسة السلطات التقديرية يف املسائل املتعلقة             

                                          وتشدد القاعدة يف هذا الصدد على صياغة         )  ٢- ٢    و  ٦- ١         ً             انظر أيضاً القاعدتني     (          األحـداث   
                                                                                             مـبادئ توجيهية حمددة بشأن ممارسة السلطة التقديرية وتوفري نظام إلعادة النظر واالستئناف             

               ومل حتدد هنا هذه   .                                                                  ومـا شـابه ذلـك للسماح بتمحيص القرارات وحماسبة املسؤولني عنها       
             ً                                                                                املذكورة نظراً لعدم سهولة إدراجها يف القواعد النموذجية الدنيا الدولية، اليت ال ميكن                    اآلليات

  .                                     أن تشمل مجيع االختالفات يف النظم القضائية

  حقوق األحداث-٧

                                                                    تكفل يف مجيع مراحل اإلجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل افتراض            ١- ٧ 
                                          ق يف التزام الصمت، واحلق يف احلصول على                                                       الـرباءة، واحلق يف اإلبالغ بالتهم املوجهة، واحل       

                                                                                       خدمـات حمـام، واحلـق يف حضـور أحد الوالدين أو الوصي، واحلق يف مواجهة الشهود                 
  .                                         واستجواهبم، واحلق يف االستئناف أمام سلطة أعلى

 التعليق

                                                            بعض النقاط اهلامة اليت متثل العناصر األساسية للمحاكمة          ١- ٧                   تؤكـد القـاعدة      
     انظر  (                            ً                                         وهي العناصر املعترف هبا دولياً يف الصكوك احلالية حلقوق اإلنسان                               املنصـفة والعادلة،  

                           من اإلعالن العاملي حلقوق       ١١                   ً         ً                فافتراض الرباءة، مثالً يرد أيضاً يف املادة           ).   ١٤    ً             أيضـاً القاعدة    
  .                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٤           من املادة  ٢                 اإلنسان ويف الفقرة 

                                                                   وما يليها من القواعد النموذجية الدنيا مسائل ذات أمهية على           ١٤   ة                وحتـدد القاعد   
   ١- ٧                                                                                صـعيد سري اإلجراءات يف قضايا األحداث على وجه اخلصوص، بينما تؤكد القاعدة              

  .                                            على أهم الضمانات اإلجرائية األساسية بصورة عامة

  محاية اخلصوصيات-٨

        ً           ل تفادياً ألي ضرر                                                    حيترم حق احلدث يف محاية خصوصياته يف مجيع املراح          ١- ٨
  .                                                       قد يناله من جراء دعاية ال لزوم هلا أو بسبب األوصاف اجلنائية

                                                                       ال جيوز، من حيث املبدأ، نشر أية معلومات ميكن أن تؤدي إىل التعرف               ٢- ٨
  .                  على هوية اجملرم احلدث

 التعليق

            فصغار السن    .                                                  على أمهية محاية حق احلدث يف احترام خصوصياته         ٨               تشدد القاعدة   
                            وقد وفرت حبوث علم اإلجرام       .                                             حبساسية مفرطة إزاء األوصاف اليت يوصمون هبا                يشـعرون   
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  )                 واملختلفة األنواع  (                                                                       اليت تناولت عمليات إطالق األوصاف اجلنائية براهني على اآلثار الضارة           
   ".     جمرمون "   أو   "      جاحنون "                               ً      اليت تنجم عن وصف صغار السن دائماً بأهنم 

                                              احلدث من اآلثار الضارة اليت قد تنتج عن              ً                   أيضاً على أمهية محاية     ٨                وتشدد القاعدة   
                                         مثل ذكر أمساء اجملرمني صغار السن، سواء        (                                               نشـر معلومات بشأن القضية يف وسائط اإلعالم         

                                          فمن الضروري محاية مصلحة الفرد والدفاع         ).                                              كانوا ال يزالون متهمني أم صدر احلكم عليهم       
                                   يل تزيد من حتديد العموميات اليت             تفاص   ٢١                 ترد يف القاعدة     (                                  عنها، من حيث املبدأ على األقل       

   ). ٨                تتضمنها القاعدة 

  الشرط الوقائي-٩

                                                                          لـيس يف هـذه القواعـد ما جيوز تفسريه على أنه مينع تطبيق القواعد                 ١- ٩
                                                                            النموذجـية الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا األمم املتحدة وغريها من           

                 هبا اجملتمع الدويل                                                         الصـكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان واملعايري اليت يعترف         
  .                              وتتصل برعاية صغار السن ومحايتهم

 التعليق

                                                ً            جتنب أي سوء فهم يف تفسري هذه القواعد وتنفيذها طبقاً            ٩                       املقصـود من القاعدة      
                                                                                               للمـبادئ الـواردة يف الصـكوك واملعايري الدولية احلالية أو اليت تستجد فيما يتعلق حبقوق                

                                             سان؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                                                اإلنسـان، مـثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلن       
                                                                                         واالجتماعـية والثقافـية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وإعالن حقوق            

                                             وينبغي أن يفهم أن تطبيق هذه القواعد ال          .                                              الطفـل، ومشروع االتفاقية بشأن حقوق الطفل      
     انظر  (                       ام ذات نطاق تطبيق أوسع                                                        خيـل بأية صكوك دولية من هذا القبيل قد تشتمل على أحك     

   ).  ٢٧    ً         أيضاً القاعدة 

 اجلزء الثاين
 التحقيق واملقاضاة

ّ   االتصال األو يل-١٠            

                                                                          على أثر إلقاء القبض على حدث خيطر بذلك والداه أو الوصي عليه على               ١-  ١٠
                                                                      الفور، فإذا كان هذا اإلخطار الفوري غري ممكن وجب إخطار الوالدين           

  .                                 زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه                         أو الوصي يف غضون أقصر فترة

                                                              يـنظر قاض أو غريه من املسؤولني الرمسيني املختصني أو اهليئات املختصة      ٢-  ١٠
  .                     دون تأخري يف أمر اإلفراج
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                                                                جتـرى االتصـاالت بني اجلهات املنوط هبا إنفاذ القوانني واجملرم احلدث          ٣-  ١٠
          ه ويتفادى                                                       عـلى حنـو يكفل احترام املركز القانوين للحدث وييسر رفاه   

  .                                           إيذاءه مع إيالء االعتبار الواجب ملالبسات القضية

 التعليق

                          من القواعد النموذجية      ٩٢                                       مشمولة من حيث املبدأ يف القاعدة         ١-  ١٠           القـاعدة    
  .                     الدنيا ملعاملة السجناء

                                                                              وجيب أن ينظر قاض أو غريه من املسؤولني الرمسيني املختصني، دون تأخري، يف أمر               
                                                       ويقصد بتعبري املسؤول الرمسي املختص أي شخص أو مؤسسة            ).  ٢-  ١٠         القاعدة   (          اإلفـراج   

                                                                                            بأوسـع معاين الكلمة، مبا يف ذلك اجملالس احمللية أو سلطات الشرطة اليت متلك سلطة اإلفراج                
  ٣         ً                                                               انظـر أيضـاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة               . (               عـن املعـتقلني   

   ). ٩         من املادة 

                                                      بعض اجلوانب األساسية من اإلجراءات والتصرفات اليت         ٣-  ١٠                    وتتـناول القاعدة     
  .                                                                                        ميارسـها رجال الشرطة وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القوانني يف قضايا جرائم األحداث             

                                               صيغة مرنة تشمل أوجه عديدة من ردود الفعل          "               يتفادى إيذاءه  "        ّ                       ومـن املسـلّم به أن عبارة        
          بل إن جمرد    ).                                      عنف البدين أو التعريض ملخاطر البيئة                                         مثل استعمال التعابـري الفظة أو ال      (        املمكنة  

             للحدث؛ ولذا    "      ً مؤذياً "                                                                    الـتعرض للوقـوف أمام قضاء األحداث ميكن أن يكون يف حد ذاته              
             ً                                   بأهنا تعين إمجاالً، يف املقام األول، إحلاق أدىن درجة        "               يتفادى إيذاءه  "                            ينـبغي أن تفسـر عبارة       

                وهـذا أمـر ذو     .                      إضايف أو ال مربر لـه                             ً                       ممكـنة مـن اإليذاء باحلدث، فضالً عن أي أذى           
                                                                                             أمهـيـة شديدة يف االتصال األويل باهليئات املنوط هبا إنفاذ القوانني، اليت ميكن أن يكون هلا                

                                    وعالوة على ذلك، فإن جناح أي شكل         .                                                  تأثري عميق على مسلك احلدث إزاء الدولة واجملتمع       
                              صاالت األولية، فالرأفة واحلزم                                                               مـن أشكال التدخل الالحق يتوقف بقدر كبري على هذه االت          

  .                       احلليم هامان يف هذه احلاالت

  التحويل إىل خارج النظام القضائي-١١

                    ً                                                    حيثما كان ذلك مناسباً، ينظر يف إمكانية معاجلة قضايا اجملرمني األحداث             ١-  ١١
                                                                          دون الـلجوء إىل حماكمة رمسية من قبل السلطة املختصة، املشار إليها يف             

   .        أدناه         الواردة ١-  ١٤        القاعدة 

                                                                          ختـول الشـرطة أو النـيابة العامة، أو اهليئات األخرى اليت تعاجل قضايا             ٢-  ١١
                                                                  األحـداث، سلطة الفصل يف هذه القضايا، حسب تقديرها، دون عقد           
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                      ً                                             جلسـات حماكمة رمسية، وفقاً للمعايري املوضوعة هلذا الغرض يف خمتلف           
  .      لقواعد                            ً                        األنظمة القانونية، وكذلك وفقاً للمبادئ الواردة يف هذه ا

                                                                        أي حتويل ينطوي على اإلحالة إىل هيئة جمتمعية أو مؤسسة أخرى مناسبة              ٣-  ١١
                                                                       يتطلب قبول احلدث، أو قبول والديه أو الوصي عليه، شريطة أن خيضع            

  .                                                    قرار حتويل القضية ملراجعة سلطة خمتصة، بناء على تقدمي طلب

                 لتنظيم برامج                          ً                                  بغية تيسري الفصل تقديرياً يف قضايا األحداث، تبذل جهود          ٤-  ١١
                                                                  جمتمعـية، مـثل اإلشـراف واإلرشـاد املؤقتني ورد حقوق الضحايا            

  .        وتعويضهم

 التعليق

                                                                                  إن الـتحويل إىل خـارج النظام القضائي، الذي يتضمن نقل الدعوى من القضاء               
                                                                                            اجلـنائي وإحالتها يف أحوال كثرية إىل خدمات الدعم اجملتمعي، هو ممارسة مألوفة يؤخذ هبا،               

                              وميزة هذه املمارسة أهنا حتول دون   .                                 وغري رمسي، يف نظم قانونية عديدة                        عـلى أسـاس رمسي      
    مثل  (                                                                                       اآلثـار السلبية اليت تنجم عن اإلجراءات الالحقة يف جمال إدارة شؤون قضاء األحداث،               

  .                                                 ويف حاالت عديدة، يكون عدم التدخل أفضل احللول          ).                                  وصـمة اإلدانـة واحلكم بالعقوبة     
           بديلة، هو    )         اجتماعية (                                      البداية، ودون اإلحالة إىل خدمات                                         وعلى ذلك، قد يكون التحويل منذ     

                                                                       ويصدق هذا بصفة خاصة حيثما كانت اجلرمية ذات طابع غري خطري وحيثما              .             احلـل األمثل  
                                                                                         تكـون األسـرة أو املدرسة أو مؤسسات الرقابة االجتماعية غري الرمسية األخرى قد عاجلت               

  .              ّ  ى حنو مناسب وبّناء                                          األمر بالفعل، أو يكون من املرجح أن تعاجله، عل

                                               ، جيوز اللجوء إىل التحويل يف أية مرحلة من          ٢-  ١١                             وحسـبما ذكـر يف القاعدة        
                                                                                إذ ميكن أن يصدر قرار التحويل عن الشرطة أو النيابة العامة أو هيئات              -                     مراحل اختاذ القرار    

   دة                                                                                   أخـرى مـثل احملاكم بأنواعها أو اهليئات أو اجملالس، وميكن أن متارسه سلطة واحدة أو ع       
                         ً                                                               سـلطات أو مجيع السلطات وفقاً لقواعد وسياسات خمتلف النظم وعلى حنو ينسجم مع هذه               

                                    ً                                              وال يشترط فيه أن يكون بالضرورة مقصوراً على القضايا البسيطة، وهذا ما جيعل               .          القواعـد 
  .                 التحويل أداة هامة

    أو (                                                         الشرط اهلام املتمثل يف احلصول على قبول اجملرم احلدث            ٣-  ١١               وتربز القاعدة    
                    ولو مت التحويل إىل       . (                  التحويل املوصى هبا    )          أو تدابري  (       بتدبري    )                                  قـبول والديـه أو الوصي عليه      

                                                                                    مؤسسـات جمتمعـية دون احلصول على هذه املوافقة جلعله ذلك يتناقض مع االتفاقية املتعلقة       
                                                                                  بيد أنه ينبغي أال يكون هذا القبول مبنأى عن الطعن، إذ إن القبول قد يتم                  ).                 بإلغـاء السخرة  

                                               وتشدد القاعدة على ضرورة مراعاة احلرص بغية         .      ً                                    حـياناً بدافع من اليأس من جانب احلدث        أ
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                                                                                      اإلقـالل إىل أقصى حد ممكن من احتمال ممارسة القسر والتخويف على مجيع املستويات يف               
   ً                   مثالً، لتجنب املثول أمام  (                                             وينبغي أال حيس احلدث بأنه واقع حتت الضغط           .                   عملـية الـتحويل   

                       ولذلك، يوصى بأن ينص      .                                                  ارس عليه الضغوط كي يوافق على برامج التحويل                أو أن مت    )      احملكمة
                                                                                     عـلى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ملدى مالءمة إجراءات التصرف يف شأن اجملرمني صغار              

  "               السلطة املختصة  "               ميكن أن تكون        ". (                                سلطة خمتصة بناء على تقدمي طلب      "                  السـن من جانب     
   ).  ١٤    عدة                                   خمتلفة عن السلطة املشار إليها يف القا

                                                     بتوفري بدائل مناسبة إلجراءات قضاء األحداث تتخذ         ٤-  ١١                    وتوصـي القـاعدة      
                                                   وقد زكيت بصفة خاصة الربامج اليت تتضمن التسوية          .                                    صورة حتويل قائم على حلول جمتمعية     

                                                                                            عن طريق رد احلق للضحية وكذلك الربامج اليت تسعى إىل جتنب نزاع مع القانون يف املستقبل                
                                              ً        ومن مزايا احلاالت الفردية أهنا جتعل التحويل مناسباً          .                 والتوجيه املؤقتني                     عـن طريق اإلشراف     

                                      مثل وجود جرمية أوىل، أو كون اجلرمية        (                                               حـىت حني تكون قد ارتكبت جرائم أشد خطورة          
   ).                                ارتكبت حتت ضغط األنداء، وما إىل ذلك

  التخصص داخل الشرطة-١٢

                 حداث، أو الذين                                     ً                     إن ضـباط الشـرطة الذيـن يـتعاملون كثرياً مع األ             ١-  ١٢
                                                                        خيصصـون للـتعامل معهم أو الذين يتناولون بالدرجة األوىل مهمة منع            
                                 ً        ً                            جرائم األحداث، جيب أن يتلقوا تعليماً وتدريباً خاصني لكي يتسىن هلم           

                                       وينبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك        .                             أداء مهامهم على أفضل وجه    
  .                   الغرض يف املدن الكبرية

 التعليق

                                                  تباه إىل ضرورة توفري تدريب متخصص جلميع املوظفني              االن   ١٢                   توجـه القـاعدة      
    وملا   .                                                                                      الرمسـيني املنوط هبم إنفاذ القوانني والذين يضطلعون مبهمة إدارة شؤون قضاء األحداث            

                                                                ً                         كانـت الشرطة متثل نقطة االتصال األوىل بنظام قضاء األحداث، فمن املهم جداً أن يتصرف               
  .                               رجال الشرطة بطريقة مستنرية والئقة

                                                                            كـان من اجللي أن العالقة بني التحضر واجلرمية معقدة، فقد اقترنت زيادة                     ولـئن    
                ولذلك لن يكون     .                                                                      جرائم األحداث بنمو املدن الكبرية، وخاصة بالنمو السريع وغري املخطط         

                                                                                          هنالك غىن عن إقامة وحدات شرطة متخصصة، ال جملرد تنفيذ املبادئ احملددة الواردة يف هذا               
                             لتحسني منع جرائم األحداث     -              بشكل أعم    -       ، بل    ) ٦- ١              مثل القاعدة    (                الصـك فحسـب     

  .                              ومكافحتها ومعاملة اجملرمني األحداث



 

-196- 

  االحتجاز رهن احملاكمة-١٣

                                                                    ال يستخدم إجراء االحتجاز رهن احملاكمة إال كمالذ أخري وألقصر فترة             ١-  ١٣
  .          زمنية ممكنة

                                                               يسـتعاض عـن االحتجاز رهن احملاكمة، حيثما أمكن ذلك، بإجراءات         ٢-  ١٣
                                                                              بديلـة، مـثل املراقبة عن كثب، أو الرعاية املركزة أو اإلحلاق بأسرة أو              

  .                           بإحدى مؤسسات أو دور التربية

                                                                 يتمتع األحداث احملتجزون رهن احملاكمة جبميع احلقوق والضمانات اليت           ٣-  ١٣
                                                                          تكفـلها القواعـد النموذجـية الدنـيا ملعاملـة السجناء اليت اعتمدهتا          

  .           األمم املتحدة

                                                       حـداث احملتجزون رهن احملاكمة عن البالغني، وحيتجزون يف                   يفصـل األ    ٤-  ١٣
  .                                             ً      مؤسسة منفصلة أو يف قسم منفصل من مؤسسة تضم أيضاً بالغني

                                                                         يـتلقى األحـداث أثـناء فترة االحتجاز الرعاية واحلماية ومجيع أنواع              ٥-  ١٣
                                                       االجتماعـية والتعليمية واملهنية والنفسية والطبية       -                      املسـاعدة الفـردية     

  .                                           ليت قد تلزمهم بالنظر إىل سنهم وجنسهم وشخصيتهم   ا-        واجلسدية 

 التعليق

                              اليت يتعرض هلا األحداث أثناء       "                   العـدوى اإلجرامية   "                           جيـب أال يسـتهان خبطـر         
         والقاعدة   .                                                    ولذلك فمن املهم التشديد على احلاجة إىل تدابري بديلة      .                        احـتجازهم رهن احملاكمة   

                               ة مبتكرة لتجنب هذا االحتجاز                                                           ، إذ تفعـل ذلـك، تشجع على استنباط تدابري جديد           ١-  ١٣
  .               خدمة ملصلحة احلدث

                                                                            ويتمـتع األحداث احملتجزون رهن احملاكمة جبميع احلقوق والضمانات اليت تكفلها            
                                                                                          القواعـد النموذجـية الدنـيا ملعاملة السجناء، وكذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          

  .  ١٠  ة          من املاد ٣ و  )  ب ( ٢            والفقرتان  ٩                       والسياسية، وخاصة املادة 

                                                         الـدول من اختاذ تدابري أخرى ضد التأثريات السلبية           ٤-  ١٣                      وال متـنع القـاعدة       
  .                                                              للمجرمني البالغني، ال تقل يف فاعليتها عن التدابري املذكورة يف القاعدة

                                                                              وقـد ذكـرت أشكال خمتلفة من املساعدة اليت قد تصبح الزمة، وذلك بغية لفت             
                       مثل اإلناث أو الذكور     (                           تجزين صغار السن املعنيني                                              االنتباه إىل تنوع االحتياجات اخلاصة للمح     



 

-197- 

                                                       ً                              ومدمين العقاقري املخدرة، ومدمين الكحول، واألحداث املرضى عقلياً، وصغار السن املصابني           
   ).                                 ً           بصدمة نفسية نتيجة القبض عليهم مثالً، أو غري ذلك

                                                                                وقد يكون يف تباين اخلصائص اجلسدية والنفسية للمحتجزين الشباب ما يربر اختاذ            
                                                                                       جراءات تصنيفية تقضي بفصل بعضهم أثناء احتجازهم رهن احملاكمة، مما يساعد على جتنب              إ

  .                                   اإليذاء، وعلى تقدمي مساعدة أكثر مالءمة

                                                              بشأن قواعد قضاء األحداث، الذي اختذه مؤمتر األمم املتحدة           ٤                   وقـد نص القرار     
                             ة أمور، أن تعرب عن املبدأ                                                                         السادس ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني على أن القواعد ينبغي، يف مجل          

ّ                    األساسـي القائل بأالّ يستخدم االحتجاز قبل احملاكمة إال كمالذ أخري، وأال يودع القّصر يف                                                                    ّ                 
                                                                                  ً               منشـأة يكونون فيها عرضة للتأثريات السلبية من جانب احملتجزين البالغني، وبأنه ينبغي دائماً              

  .                              مراعاة احلاجات اخلاصة مبرحلة منوهم

 اجلزء الثالث
 ة والفصل يف القضايااملقاضا

  السلطة املختصة بإصدار األحكام-١٤

                                                                 حـني ال تكون قضية اجملرم احلدث قد حولت إىل خارج النظام القضائي           ١-  ١٤
                                           يتوجـب أن تنظر يف أمره السلطة املختصة          )   ١١                   مبوجـب القـاعدة      (
    ً        وفقاً ملبادئ    )                                                           حمكمـة، هيـئة قضائية، هيئة إدارية، جملس، أو غري ذلك           (

  .           فة والعادلة           احملاكمة املنص

                                                                يتوجـب أن تساعد اإلجراءات على حتقيق املصلحة القصوى للحدث،            ٢-  ١٤
                                                                          وأن تـتم يف جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعرب عن               

  .         نفسه حبرية

 التعليق

                                                                        يصعب وضع تعريف للجهاز أو الشخص املختص ميكن أن يصف على حنو شامل              
                                                 املختصة أن يشمل أولئك الذين يرأسون احملاكم أو                            ويقصد من تعبري السلطة     .                سـلطة املقاضاة  

                              ، ويشمل ذلك القضاة احملترفني      )                                     املكونة من قاض وحيد أو عدة أعضاء       (                      اهليـئات القضـائية     
                           كما يف النظامني االسكتلندي     (                                                              والقضـاة املختارين من عامة الناس وكذلك اهليئات اإلدارية          

                                          كاهليئات اجملتمعية وهيئات حل املنازعات                                      أو غريها من اهليئات األقل رمسية       )              واالسـكندينايف 
  .                  ذات الطابع القضائي
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  ّ  ً                                                                          وأّيـاً كانت احلال، يتوجب يف إجراءات النظر يف قضايا اجملرمني األحداث اتباع              
                                       ً                َّ                                        املعـايري الدنيا املطبقة يف العامل أمجع تقريباً بشأن أي شخص توجَّه إليه هتمة اإلجرام مبقتضى                

     ً                 ووفقاً هلذه األصول، تشمل    ".                           احملاكمة وفق األصول القانونية "                                  القـاعدة اإلجرائـية املعروفة ب      
                                                    ضمانات أساسية مثل افتراض الرباءة، وتقدمي الشهود         "                           حماكمـة عادلـة ونـزيهة      "         عـبارة   

                                                                                           واستجواهبم، وأوجه الدفاع القانوين املألوفة، وحق التزام الصمت، وحق قول الكلمة األخرية            
   ). ١- ٧         ً         انظر أيضاً القاعدة  (      ىل ذلك                                  يف جلسة احملاكمة وحق االستئناف، وما إ

  املستشار القانوين والوالدان واألوصياء-١٥

                                                                     لـلحدث احلـق يف أن ميـثله طوال سري اإلجراءات القضائية مستشاره               ١-  ١٥
                                          ً     ً                 القـانوين أو أن يطلب أن تنتدب له احملكمة حمامياً جماناً حني ينص قانون   

  .                  البلد على جواز ذلك

                                          شتراك يف اإلجراءات، وجيوز للسلطة املختصة                                 للوالدين أو للوصي حق اال      ٢-  ١٥
                                                                   أن تطلـب حضورهم لصاحل احلدث، على أنه جيوز للسلطة املختصة أن            
                                                                  تـرفض إشراكهم يف اإلجراءات إذا كانت هناك أسباب تدعو إىل اعتبار       

  .                   ً          هذا االستبعاد ضرورياً لصاحل احلدث

 التعليق

      من    ٩٣            القاعدة                                      مصطلحات مماثلة لتلك الواردة يف      ١-  ١٥                     تسـتخدم القـاعدة      
                                                ويف حني توجد حاجة إىل مستشار قانوين وإىل حمام           .                                            القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    

                 ً                                                                         تنـتدبه احملكمة جماناً لضمان توفر املساعدة القانونية للحدث، ينبغي النظر إىل حق الوالدين أو      
              مساندة نفسية            ، بوصفه    ٢-  ١٥                                                          الوصـي يف االشـتراك يف اإلجراءات، حسبما تنص القاعدة           

  .                                 وهي مهمة تستمر طوال سري اإلجراءات-                   وعاطفية عامة للحدث 

                                                                               والسـلطة املختصة قد تستفيد يف سعيها إىل التصرف يف القضية على حنو مناسب               
                                    أو، على هذا الصعيد، تعاون غريهم       (                                                       اسـتفادة خاصة من تعاون املمثلني القانونيني للحدث،         

                 على أن هذا املسعى    ).                            ً      لحدث الثقة هبم أو يثق هبم فعالً                                         من املساعدين الشخصيني الذين ميكن ل     
                                                                                                قد حيبط إذا كان لوجود الوالدين أو األوصياء يف جلسة احملاكمة دور سليب، أي إذا ما سلكوا                 

  .   ً      ً       ً                                                مثالً سلوكاً معادياً جتاه احلدث؛ ولذا يتحتم النص على إمكانية استبعادهم

  تقارير التقصي االجتماعي-١٦

                                                            احلاالت، باستثناء احلاالت اليت تنطوي على جرائم ثانوية،                     يتعني يف مجيع    ١-  ١٦
                                ً      ً                                    وقـبل أن تتخذ السلطة املختصة قراراً هنائياً يسبق إصدار احلكم، إجراء            
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                                                                       تقـص سـليم للبيئة والظروف اليت يعيش فيها احلدث أو الظروف اليت             
                                                                    ارتكبـت فـيها اجلرمية، كيما يتسىن للسلطة املختصة إصدار حكم يف            

  . ر             ُّ القضية عن تبصُّ

 التعليق

  )                                                         التقارير االجتماعية أو التقارير السابقة للنطق باحلكم       (                          تقارير التقصي االجتماعي     
    ومن   .                                                                    ً                     هـي أداة عون ال غىن عنها يف معظم الدعاوى القانونية اليت يكون األحداث طرفاً فيها               

  ة                                     ِّ                                                       الضـروري أن تكـون السـلطة املختصة على بيِّنة من الوقائع املتصلة باحلدث، مثل اخللفي               
            وهلذا الغرض    .                                                                              االجتماعـية واألسرية، وسرية حياته املدرسية وجتاربه التعليمية، وما إىل ذلك          

                                                                                      تسـتخدم بعض السلطات القضائية هيئات اجتماعية خاصة أو موظفني ملحقني باحملكمة أو             
  .                                                                وقد يضطلع هبذه املهمة موظفون آخرون، ال سيما مراقبو السلوك           .                             اهليئة اإلدارية لتلك الغاية   

                                                                                     لـك، تقتضـي القاعدة توفر خدمات اجتماعية مناسبة لوضع تقارير للتقصي االجتماعي              ولذ
  .                 ميكن التعويل عليها

  مبادئ توجيهية يف إصدار األحكام والتصرف يف القضايا-١٧

  :                                                          لدى التصرف يف القضايا، تسترشد السلطة املختصة باملبادئ التالية  ١-  ١٧ 

   ً                     سباً ليس فقط مع ظروف                                            يتحتم دائما أن يكون رد الفعل متنا        ) أ (  
                                                                      اجلـرم وخطورتـه بـل كذلـك مـع ظـروف احلـدث وحاجاته وكذلك               

                احتياجات اجملتمع؛

                                                          ال تفرض قيود على احلرية الشخصية للحدث إال بعد دراسة            ) ب (  
                                    دقيقة، وتكون مقصورة على أدىن حد ممكن؛

                                                           ال يفـرض احلرمان من احلرية الشخصية إال إذا أدين احلدث             ) ج (  
                                                          خطري يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخر أو بالعودة إىل                            بارتكـاب فعـل     

                                                                ارتكاب أعمال جرمية خطرية أخرى وما مل يكن هناك أي إجراء مناسب آخر؛

                                                          يكـون خري احلدث هو العامل الذي يسترشد به لدى النظ            ) د (  
  .       يف قضيته

  .                                               ال حيكم بعقوبة اإلعدام على أية جرمية يرتكبها األحداث  ٢-  ١٧ 

  .                       على األحداث عقوبات جسدية       ال توقع   ٣-  ١٧ 

  .                                            للسلطة املختصة حق وقف إجراءات الدعوى يف أي وقت  ٤-  ١٧ 
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 التعليق

                                                                                 إن الصـعوبة الرئيسية يف صياغة مبادئ توجيهية إلصدار أحكام على صغار السن              
  :                                                            تنبع من استمرار قيام وجوه تعارض ذات طبيعة فلسفية، مثل ما يلي

                عدالة العقاب؛                            التعارض بني إعادة التأهيل وبني  ) أ ( 

                                      التعارض بني املساعدة وبني القمع والعقاب؛  ) ب ( 

                               ً                                         التعارض بني جعل رد الفعل متناسباً مع اجلوانب اخلاصة بكل حالة على              ) ج ( 
                                             حدة مع رد الفعل الذي يستهدف محاية اجملتمع عامة؛

  .                                    الردع العام مقابل انعدام أهلية الفرد  ) د ( 

                                       على حنو أكرب يف قضايا األحداث منه يف                                                ويكـون التعارض بني هذه النهج أجلى         
                                                                              ذلك أن التنوع الكبري يف األسباب وردود الفعل اليت تتسم هبا قضايا األحداث               .               قضايا البالغني 

  .                                                  جيعل مجيع هذه البدائل تبدو متشابكة على حنو ال فكاك منه

                                                                                   ولـيس من وظيفة القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث أن تقرر              
ـ    .                                  ً                  ً                        ً                 نهج الـذي جيب اتباعه، بل أن حتدد هنجاً يكون األكثر توافقاً مع املبادئ املقبولة دولياً                   ال

                     ، وخاصة يف فقرتيها     ١-  ١٧                                                                   ولذلـك ينـبغي أن تفهم العناصر األساسية الواردة يف القاعدة            
                                                                               ، على أهنا يف املقام األول مبادئ توجيهية عملية يفترض فيها أن توفر نقطة              ) ج ( و  )  أ (          الفرعيتني  

                     ، فمن املمكن أن تسهم   ) ٥               انظر القاعدة    (                                                 طـالق مشتركة، وإذا أخذت هبا السلطات املعنية           ان
                                                                                       إىل حـد بعـيد يف كفالة محاية احلقوق األساسية لألحداث اجملرمني، وال سيما حقي الفرد                

  .                       األساسيني يف الرقي والتعلم

     ولئن   .          ً                                            توحي ضمناً بأن النهج العقابية البحتة ليست مالئمة         )  ب ( ١-  ١٧          والقاعدة   
                                                                          ً                       أمكن القول بأن للعقاب العادل والعقوبات القصاصية يف قضايا البالغني، ورمبا أيضاً يف اجلرائم              
                                                                                             اخلطرية اليت يرتكبها األحداث، بعض املزايا، فإنه ينبغي دوما، يف قضايا األحداث، أن تتغلب              

   .                                                       على هذه املزايا اعتبارات صون مصلحة احلدث ورفاهه ومستقبله

                                                               الذي اختذه مؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة           ٨    ار      ً            وسـرياً مع القر    
                                                                         ً                 اجملرمني، تشجع القاعدة الذهاب إىل أبعد مدى ممكن يف استخدام اجلزاءات البديلة عوضاً عن              
                                                                                          اإليـداع يف املؤسسات اإلصالحية، مع مراعاة ضرورة تلبية االحتياجات اليت ينفرد هبا صغار              

                                                                   ام الكامل جملموعة اجلزاءات البديلة القائمة، كما ينبغي استحداث                                    السـن، لذا ينبغي االستخد    
                                         وينبغي أن متنح فترة املراقبة إىل أقصى         .                                                      جـزاءات بديلة، مع وضع السالمة العامة يف االعتبار        
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                                                                                        قـدر ممكن عن طريق إصدار أحكام مع وقف التنفيذ، وأحكام إطالق سراح مشروطة، وما               
  .        بري األخرى                              شابه ذلك من أوامر اجملالس والتدا

   ٤                                                    واحـدا من املبادئ التوجيهية الواردة يف القرار           )  ج ( ١-  ١٧                     وتـناظر القـاعدة      
                                                                                    لـلمؤمتر السـادس، يرمي إىل جتنب احلبس يف حالة األحداث إال إذا مل تكن هناك أية وسيلة         

  .                             مناسبة أخرى حتمي السالمة العامة

                   ، يتفق مع املادة     ٢-  ١٧                                                            والنص على حظر توقيع عقوبة اإلعدام، الوارد يف القاعدة           
  .                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٥- ٦

                                                                            وكذلك يتماشى النص على حظر توقيع عقوبات جسدية على األحداث مع املادة             
                                                                                        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومع إعالن محاية مجيع األشخاص من               ٧

                                                      لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                                                    الـتعرض للتعذيـب وغـريه من ضروب املعام        
                                                                                              وكذلك مع مشروع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو              

   .                                                         الالإنسانية أو املهينة، ومع مشروع االتفاقية بشأن حقوق الطفل

         أصيلة         فهي مسة   )  ٤-  ١٧         القاعدة   (                                              أما سلطة وقف إجراءات الدعاوى يف أي وقت          
                      ذلك أنه قد يصل إىل علم   .                                                       يف معاجلـة حـاالت األحـداث ال يؤخذ هبا يف حاالت البالغني       

                                                                                          السـلطة املختصة يف أي وقت أمر مالبسات معينة من شأهنا أن جتعل الوقف التام لإلجراءات              
  .                      يبدو أفضل تصرف بالقضية

  خمتلف تدابري التصرف يف القضايا-١٨

                                               ة متنوعة واسعة من تدابري التصرف، توفر هلا                                  تتاح للسلطة املختصة جمموع     ١-  ١٨
                                                                        من املرونة ما يسمح إىل أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء إىل اإليداع يف             

                                               ومثل هذه التدابري، اليت ميكن اجلمع بني البعض          .                   املؤسسـات اإلصالحية  
  :                 منها، تشمل ما يلي

                                األمر بالرعاية والتوجيه واإلشراف؛  ) أ (  

  ؛                الوضع حتت املراقبة  ) ب (  

                          األمر باخلدمة يف اجملتمع احمللي؛  ) ج (  

                                         فرض العقوبات املالية والتعويض؛ ورد احلقوق؛  ) د (  

                                                         األمـر بأسـاليب وسـيطة للمعاجلة واللجوء إىل أساليب             ) ه (  
            معاجلة أخرى؛
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                                                  األمر باشتراك يف أنشطة النصح اجلماعي واألنشطة املشاهبة؛  ) و (  

                            احلاضنة أو يف مراكز للعيش                                      األمر بالرعاية لدى إحدى األسر        ) ز (  
                                      اجلماعي أو غري ذلك من املؤسسات التربوية؛

  .                        غري ذلك من األوامر املناسبة  ) ح (  

                                            ً        ً              ال جيـوز عزل أي حدث عن اإلشراف األبوي، سواء جزئياً أو كلياً، ما           ٢-  ١٨
  .                           مل تكن ظروفه اخلاصة تتطلب ذلك

 التعليق

                          ت اهلامة اليت طبقت وثبت                                      سرد بعض ردود الفعل واجلزاءا      ١-  ١٨               حتاول القاعدة    
                                        وهي يف جمملها متثل خيارات تبشر باألمل         .                                                جناحهـا حـىت اآلن، يف أنظمـة قانونية خمتلفة         

     ً                                       ونظراً إلمكان وجود نقص يف املوظفني املناسبني         .                                         وتستحق أن حتاكى وأن يتوسع يف تطويرها      
                  هذه املناطق ميكن أن                                                                        يف بعض املناطق، ال حتدد القاعدة املالك الذي تتطلبه هذه اخليارات، ويف           

  .                              ً              جترب أو تستحدث تدابري تتطلب عدداً أقل من املوظفني

                                              ، تشترك، قبل كل شيء، يف كوهنا تعتمد على          ١-  ١٨                              واألمثلة الواردة يف القاعدة      
                       ذلك أن اإلصالح املعتمد      .                                                       ً     ً              اجملـتمع احملـلي وتلجأ إليه بغية تنفيذ األحكام البديلة تنفيذاً فعاالً           

                                وعلى ذلك األساس، ينبغي تشجيع       .                                  و تدبري تقليدي اكتسب مسات كثرية                        على اجملتمع احمللي ه   
  .                                                 السلطات املعنية على تقدمي خدمات تستند إىل اجملتمع احمللي

    ١٠              من املادة     ١                              ً                 إىل أمهية األسرة، اليت تشكل، وفقاً للفقرة          ٢-  ١٨               وتشري القاعدة    
                          الوحدة اجلماعية الطبيعية    "      فية،                                                               من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا       

                                                               واآلباء واألمهات، يف إطار األسرة، ال ميلكون حق رعاية أطفاهلم             ".                       واألساسـية يف اجملـتمع    
      أال   ٢-  ١٨                                      ً                                        واإلشراف عليهم فحسب، بل هم مسؤولون أيضاً عن ذلك، ولذا تقتضي القاعدة             

                    إلجراء إال حني يكون                               وال جيوز اللجوء إىل هذا ا       .                                        يفصل األطفال عن آبائهم إال كمالذ أخري      
   ).                      مثل إساءة معاملة الطفل (                                                    من اجللي أن مالبسات القضية تقتضي اختاذ هذه اخلطوة اخلطرية 

  أدىن استخدام ممكن للمؤسسات اإلصالحية-١٩

                                                ً                      جيب دائما أن يكون إيداع احلدث يف مؤسسة إصالحية تصرفاً يلجأ إليه              ١-  ١٩
  .                                    كمالذ أخري، وألقصر فترة تقضي هبا الضرورة

 التعليق

                                                                              يـنادي عـلم اجلـرمية الـتقدمي بتفضيل العالج غري املؤسسي على اإليداع يف                
                                                                    وقد تبني أنه ال فارق يستحق الذكر، بل ال فارق على اإلطالق، من               .                 املؤسسات اإلصالحية 
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              ومن اجللي أن     .                                                                    حيـث جناح الوسيلة، بني اإليداع يف املؤسسات والعالج خارج املؤسسات          
                              ً                  ً                        تبذل يف جو املؤسسة ال تستطيع أبداً أن تكون أرجح وزناً من املؤثرات                                  اجلهود العالجية اليت    

  .                                                                                    الضـارة الكـثرية اليت خيضع هلا الفرد واليت يبدو أن من املستحيل تفاديها داخل أية مؤسسة    
  .                                                                                         ويصـدق هذا القول بصفة خاصة على األحداث، لكوهنم أقل حصانة إزاء املؤثرات السلبية             

                                                ً          لسلبية، اليت ال تقتصر على فقدان احلرية بل تشمل أيضاً                                             وفضـال عـن ذلـك، فإن اآلثار ا        
                                              ً                                   االنفصـال عن البيئة االجتماعية املألوفة، تكون حتماً أشد حدة لدى األحداث، حبكم مرحلة    

  .                             منوهم املبكرة، منها لدى البالغني

   من   :                                                 تقييد اإليداع يف املؤسسات اإلصالحية من جانبني         ١٩                    وتسـتهدف القاعدة     
            متثل صدى     ١٩          والقاعدة      ").            وألقصر فترة   ("                ومن حيث املدة       ")       أخري     كمالذ  ("             حيـث الكم    

       فال جيوز   :                          ملؤمتر األمم املتحدة السادس ٤                                                       ألحـد املبادئ التوجيهية األساسية الواردة يف القرار         
                    ولذلك فإن القاعدة     .                                                                    أن حيـبس اجملـرم احلدث إال إذا مل يكن هناك أي عالج مناسب آخر              

                                                          ناص من إيداع احلدث يف مؤسسة إصالحية، ينبغي أن يقتصر                                             تـنادي بأنه إذا مل يكن هناك م       
                                                                                          احلـرمان مـن احلرية على أدىن درجة ممكنة، مع اختاذ ترتيبات مؤسسية خاصة للحبس ومع                

                                 بل الواقع هو أنه ينبغي إيالء        .                                                          مـراعاة الفـوارق يف أصـناف اجملرمني واجلرائم واملؤسسات         
                                  وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون         ".     غلقة  امل "                      أولوية على املؤسسات      "        املفتوحة "           املؤسسـات   

  .                                                                     أي مرفق من هذا القبيل ذا طابع إصالحي أو هتذييب، ال أن يكون لـه طابع السجن

  جتنب التأخري غري الضروري-٢٠

                                                                       يـنظر يف كـل قضـية مـنذ البداية على حنو عاجل، دون أي تأخري                 ١-  ٢٠
  .        غري ضروري

 التعليق

                                       ية يف قضايا األحداث من األمور اجلوهرية،                                         إن اإلسـراع يف تسيري اإلجراءات الرمس       
          فمع مرور    .                                                                            وإال تعـرض للخطر كل خري ميكن كسبه من إجراء احملاكمة ومن التصرف فيها             

               ً                          ً                                                    الوقت، ميسي عسرياً على احلدث، إن مل يكن مستحيالً، أن يربط من الناحية الذهنية والنفسية               
  .     اجلرمية                                                  على السواء، بني اإلجراء والقرار الذي ينتهي إليه وبني 

  السجالت-٢١

                                                             حتفظ سجالت اجملرمني األحداث يف سرية تامة وحيظر على الغري االطالع          ١-  ٢١
                                 ً                     ويكـون الوصول إىل هذه السجالت مقصوراً على األشخاص           .        علـيها 

                                                                      املعنـيني بصـفة مباشرة بالتصرف يف القضية حمل البحث أو غريهم من             
  .                       األشخاص املخولني حسب األصول
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                                                    ت اجملرمني األحداث يف اإلجراءات املتعلقة بالبالغني يف                      ال تستخدم سجال    ٢-  ٢١
  .                                      ً     القضايا الالحقة اليت يكون نفس اجلاين مورطاً فيها

 التعليق

                                                                              حتـاول هـذه القـاعدة حتقيق التوازن بني مصاحل متعارضة تتصل بالسجالت أو               
       ص على                                                                           هي، من ناحية، مصاحل الشرطة والنيابة العامة والسلطات األخرى اليت حتر            :         امللفـات 

           أما عبارة     ).  ٨         ً            انظر أيضاً القاعدة     (                                                       حتسـني املراقبة، ومن ناحية أخرى مصلحة اجملرم احلدث،          
  .         ً                 ً فهي عموماً تشمل الباحثني مثالً  "                                غريهم من األشخاص املخولني حسب األصول "

  احلاجة إىل الشخص املهين والتدريب-٢٢

             ديد املعلومات                                                         يسـتخدم التعليم املهين والتدريب أثناء اخلدمة ودورات جت        ١-  ٢٢
                                                                          وغريهـا مـن أساليب التعليم املناسبة من أجل حتقيق واستمرار الكفاءة            

  .                                                     املهنية الالزمة جلميع املوظفني الذين يتناولون قضايا األحداث

                              ً                                    يكـون موظفو قضاء األحداث انعكاساً لتنوع األحداث احملتكني بنظام            ٢-  ٢٢
              ساء واألقليات                                          وتبذل جهود لضمان التمثيل العادل للن       .               قضـاء األحداث  

  .                            يف اهليئات املعنية بقضاء األحداث

 التعليق

                                                                           جيـوز أن تـتألف السـلطات املختصة بالتصرف يف القضايا من أشخاص ذوي               
                                                                    فهم موظفون قضائيون يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا          (                           خلفـيات متباينة للغاية     

                     ً        ً                 ، وقضاة مدربون تدريباً قانونياً يف البلدان        "              القانون العام  "                                        الشـمالية ويف املناطق املتأثرة بنظام       
                                                                                                الـيت تستخدم القانون الروماين ويف املناطق املتأثرة هبا؛ ويف املناطق األخرى أفراد عاديون أو               

          ً  وهؤالء مجيعاً     ).                                                                             رجـال قانون، منتخبون أو معينون، وأعضاء يف اجملالس احمللية، وما إىل ذلك            
                                                     يف فروع القانون والعلوم االجتماعية والنفسية وعلم                                                يلزمهم احلصول على حد أدىن من الدربة        

                                                         وهـذا أمـر لـه نفس أمهية التخصص التنظيمي للسلطة            .                               اجلـرمية والعلـوم السـلوكية     
  .               املختصة واستقالهلا

                                                                                  أمـا موظفـو اخلدمات االجتماعية وضباط مراقبة السلوك فقد يتعذر من الناحية              
                                            بق لتوليهم أية وظيفة يتعاملون فيها مع                                                      العملية اقتضاء حصوهلم على ختصص مهين كشرط مس       

                                                                      ولـذا يعتـرب تلقـيهم لتعلـيم مهـين أثناء اخلدمة املستوى األدىن               .                  اجملـرمني األحـداث   
  .               للمؤهالت املطلوبة
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                                                                          واملؤهـالت املهنـية عنصر أساسي لضمان إدارة شؤون قضاء األحداث بصورة             
                            هالت املطلوبة لتعيني املوظفني         ً                                          وتبعاً لذلك، فإن من الضروري رفع مستوى املؤ         .              حمايدة وفعالة 

                               ً                                                         واالرتقـاء مبسـتواهم وتدريـبهم مهنياً، وتوفري الوسائل الالزمة لتمكينهم من االضطالع             
  .                   بوظائفهم على خري وجه

                                                                                ولتحقيق احلياد يف إدارة شؤون قضاء األحداث ينبغي تفادي مجيع ضروب التمييز،             
                                أو ثقافية أو من أي نوع آخر، يف                                                        سياسـية كانـت أو اجتماعية أو جنسية أو عرقية أو دينية   

                                 وهذا ما أوصى به مؤمتر األمم املتحدة   .                                                اختـيار وتعـيني وترقـية موظفـي قضاء األحداث      
    ً                                                                         وفضـالً عن ذلك، دعا املؤمتر السادس الدول األعضاء إىل ضمان حتقيق املعاملة               .         السـادس 

                   ذ تدابري خاصة من                                                                             العادلـة واملنصفة للنساء كموظفات يف جمال القضاء اجلنائي، وأوصى باختا          
  .                                                                      أجل تعيني املوظفات يف جمال إدارة شؤون قضاء األحداث، وتدريبهن، وتيسري ترقيتهن

 اجلزء الرابع
 العالج خارج املؤسسات اإلصالحية

  التنفيذ الفعال للتصرف املقرر-٢٣

                                                                           تـتخذ الـتدابري املناسـبة لتنفيذ األوامر اليت تصدرها السلطة املختصة،              ١-  ٢٣
                                     أعاله، إما من جانب تلك السلطة        ١-  ١٤               يف القاعدة                     واملشـار إلـيها   

  .                                   ً             نفسها أو من قبل أية سلطة أخرى، وفقاً ملقتضى الظروف

                                                                       تشـمل هذه التدابري سلطة تعديل األوامر حسبما تراه السلطة املختصة             ٢-  ٢٣
      ً                                              ً                      مناسـباً من وقت إىل آخر، شريطة أن يقرر هذا التعديل وفقاً للمبادئ             

  .                     الواردة يف هذه القواعد

 لتعليقا

                                                                                يغلب على التصرف الذي يقرر يف قضايا األحداث أن يؤثر، بدرجة أكرب منها يف               
                                                                                           قضـايا الـبالغني، على حياة اجملرم لردح طويل من الزمن، ومن املهم إذن أن تتوىل اإلشراف             

                                      مثل اهليئة اليت تأمر باإلفراج املؤقت       (                                                          على تنفيذ هذا احلكم السلطة املختصة، أو هيئة مستقلة          
                    تتمتع مبؤهالت تعادل     )                                                               تـب ملراقـبة السـلوك أو مؤسسة لرعاية الشباب، أو غريها                 أو مك 

                             ويف بعض البلدان أنشئت هلذا       .                                 ً                      مؤهـالت السـلطة املختصـة اليت حكمت أصالً يف القضية          
   ".                   قاضي تنفيذ العقوبات "            الغرض وظيفة 

                                                                              وجيـب أن يتسم تكوين السلطة وصالحياهتا ووظائفها باملرونة، ويرد وصفها يف              
  .                        ً             بشكل عام كيما تلقى قبوالً واسع النطاق  ٢٣      قاعدة   ال
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  تقدمي املساعدة الالزمة-٢٤

                                                                  تبذل جهود لتزويد األحداث، يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا حيتاجون            ١-  ٢٤ 
                                                                                                  إلـيه من مساعدة مثل املسكن أو التعليم أو التدريب املهين أو العمل أو أية مساعدة أخرى،                 

  .                  ملية إعادة تأهيلهم                           مفيدة أو عملية، بغية تيسري ع

 التعليق

             على أمهية     ٢٤                      ولذلك تؤكد القاعدة      .                                           ملسألة العمل على خري األحداث أمهية فائقة       
                                                                                       توفـري التسهيالت واخلدمات وغريها من ضروب املساعدة الضرورية اليت من شأهنا أن تكفل              

  .                                               خري األحداث على أحسن وجه طوال عملية إعادة التأهيل

 خلدمات اجملتمعية األخرى تعبئة املتطوعني وا-٢٥

                                                                  يدعـى املـتطوعون واملنظمات الطوعية واملؤسسات احمللية وغريها من            ١-  ٢٥
                                                                     مؤسسات اجملتمع احمللي إىل املسامهة بصورة فعالة يف إعادة تأهيل احلدث           
  .                                                          يف إطار جمتمعي يكون، إىل أبعد مدى مستطاع يف إطار الوحدة األسرية

 التعليق

                                                رة األخذ مبنحى تأهيلي يف مجيع األعمال املتعلقة          ّ                               تعـّبر هـذه القـاعدة عن ضرو        
                                                                          وال غىن يف ذلك عن التعاون مع اجملتمع احمللي إذا أريد لتوجيهات السلطة               .               باجملرمني األحداث 

                                                      وقد ثبت أن جهود املتطوعني واخلدمات الطوعية، بصورة          .                                  املختصـة أن تنفذ على حنو فعال      
                     ويف بعض احلاالت، ميكن      .     ً               الياً بالقدر الكايف                                                خاصة، تشكل موارد مثينة، ولكنها ال تستغل ح       

       مساعدة   )                              مبا يف ذلك املدمنون السابقون     (                                                  أن يكـون يف التعاون من جانب اجملرمني السابقني          
  .             بالغة الفائدة

             ، وهي حتتذي    ٦- ١       إىل    ١- ١                                    من املبادئ الواردة يف القواعد         ٢٥                   وتنبـثق القاعدة     
  .                          اص باحلقوق املدنية والسياسية                                       األحكام املقابلة الواردة يف العهد الدويل اخل

 اجلزء اخلامس
 العالج يف املؤسسات اإلصالحية

  أهداف العالج يف املؤسسات اإلصالحية-٢٦

                                                          اهلدف من تدريب وعالج األحداث املوضوعني يف مؤسسات إصالحية           ١-  ٢٦
                                                                     هـو تزويدهم بالرعاية واحلماية والتعليم واملهارات املهنية بغية مساعدهتم   

  .                                   أدوار اجتماعية بناءة ومنتجة يف اجملتمع            على القيام ب
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                                                                توفر لألحداث املوضوعني يف مؤسسات، الرعاية واحلماية ومجيع ضروب           ٢-  ٢٦
                                                    االجتماعـية منها والتعليمية واملهنية والنفسية       -                       املسـاعدة الضـرورية     

                                                    اليت قد حيتاجون إليها حبكم سنهم أو جنسهم أو          -                    والطبـية واجلسدية    
  .              ً      ً ة على منوهم منواً سليماً                   شخصيتهم وهبدف املساعد

           وحيتجزون يف    .                                                  يفصـل األحداث املوضوعون يف املؤسسات عن البالغني         ٣-  ٢٦
   .                                                     ً مؤسسة منفصلة أو يف جزء منفصل من مؤسسة حتتجز بالغني أيضاً

                                             ً     ً              تسـتحق اجملـرمات الشـابات املوضوعات يف مؤسسة اهتماماً خاصاً             ٤-  ٢٦
                حال أن يتلقني من             وال جيوز بأية   .                                 باحتـياجاهتن ومشـاكلهن الشخصية   

                                             ً                             الـرعاية واحلمايـة واملسـاعدة والعالج والتدريب قدراً أدىن مما يتلقاه            
  .                     ويكفل هلن معاملة عادلة  .              اجملرمون الشبان

   ً                                                           عمالً على خري األحداث املوضوعني يف مؤسسات وعلى رفاههم، يكون            ٥-  ٢٦
  .                                                لوالديهم أو األوصياء عليهم احلق يف دخول هذه املؤسسات

                                                        عاون بـني الوزارات وبني اإلدارات بغرض تزويد األحداث                      يعـزز الـت     ٦-  ٢٦
                                                                  املوضـوعني يف مؤسسـات باملناسب من التعليم املدرسي أو التدريب           
                           ً                                       املهـين، حسب مقتضى احلال، ضماناً جلعلهم ال يغادرون املؤسسة وهم           

  .                            يف وضع غري موات من حيث التعليم

 التعليق

           ، ميكن أن    ٢-  ٢٦    و  ١-  ٢٦       اعدتني                                              إن أهداف العالج يف املؤسسات، احملددة يف الق        
                                           على أهنا مل تتحقق بعد يف كل مكان، وال يزال هذا   .                                         حتظـى بقـبول أي نظـام أو أية ثقافة       

  .                          ً         اهلدف يتطلب بذل قدر كبري جداً من اجلهود

                                                                               وتقـدمي املسـاعدة الطبـية والنفسية، على وجه اخلصوص، أمر ذو أمهية قصوى               
                                          ني للعقاقري املخدرة وذوي الطبيعة الشرسة                                                    لـلمودعني يف املؤسسـات من صغار السن املدمن        

  .            ً واملرضى عقلياً

                                            من العمل على جتنيب األحداث الوقوع حتت         ٣-  ٢٦                            ومـا نصـت عليه القعدة        
                                                                                      مؤثـرات سلبية من خالل اجملرمني البالغني، وضمان رفاههم يف حميط املؤسسة، يتماشى مع              

  .  ٤                          املؤمتر السادس يف القرار                                                                      واحـد من املبادئ التوجيهية األساسية للقواعد، كما نص عليه           
                                                                                             والقـاعدة ال حتول دون اختاذ الدول تدابري أخرى ضد التأثريات السلبية اليت حيدثها اجملرمون               
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          ً  انظر أيضاً   (                                                                                     الـبالغون، تكـون عـلى األقل مساوية يف الفعالية للتدابري املذكورة يف القاعدة               
   ). ٤-  ١٣        القاعدة 

                                   رمات هن يف العادة أقل حظوة بالرعاية             ً            فتعاجل واقعاً هو أن اجمل   ٤-  ٢٦                أمـا القاعدة     
       ، الذي  ٩                      وبصفة خاصة، فالقرار     .                                    وهذا ما أشار إليه املؤمتر السادس       .                        مـن نظـرائهن الذكور    

                                                                              اختـذه املؤمتر السادس يدعو إىل اإلنصاف يف معاملة اجملرمات يف كل مراحل إجراءات القضاء   
  .                            ت اخلاصة هبن خالل احتجازهن                                                           اجلنائي، وإىل توجيه اهتمام خاص إىل املشاكل واالحتياجا       

                                                                                           وعـالوة على ذلك، ينبغي أن ينظر إىل هذه القاعدة يف ضوء إعالن كاراكاس الذي اعتمده                
                                                                                                املؤمتـر السـادس، والذي يدعو، فيما يدعو إليه، إىل كفالة املساواة يف املعاملة يف جمال إدارة              

                             ضد املرأة، واتفاقية القضاء                                                                       شؤون القضاء اجلنائي، ويف ضوء خلفية إعالن القضاء على التمييز           
  .                              على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   ١- ٧                               فهو ينبع من أحكام القواعد        )  ٥-  ٢٦         القاعدة   (                             أما حق الدخول إىل املؤسسة       
ــني اإلدارات  .  ٢-  ١٨   و ٢-  ١٥   و ١-  ١٠ و ــيما ب ــوزارات وف ــني ال ــيما ب ــتعاون ف                                                        وال
                    التدريب يف املؤسسات                                                    ذو أمهـية خاصة من أجل حتسني نوعية املعاملة و           )  ٦-  ٢٦           القـاعدة    (

  .        بوجه عام

    اليت                                                           تطبـيق القواعـد النموذجـية الدنيا ملعاملة السجناء         -  ٢٧
              األمم املتحدة        اعتمدهتا 

                                                                           تكـون القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء والتوصيات املتصلة هبا            ١-  ٢٧
                                                                         واجـبة التطبـيق إىل املـدى الذي تكون فيه ذات صلة مبعاملة اجملرمني              

                                               وضوعني يف مؤسسات إصالحية، ويشمل ذلك احملتجزين                   األحـداث امل  
  .                 رهن الفصل يف أمرهم

                                                                               تـبذل اجلهود لتنفيذ املبادئ املناسبة الواردة يف القواعد النموذجية الدنيا             ٢-  ٢٧
                                                                      ملعاملـة السـجناء إىل أقصـى حد ميكن عنده تلبية خمتلف احتياجات             

  .           ً                           األحداث تبعاً لعمر كل منهم وجنسه وشخصيته

 التعليق

                                                                                 نت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء من بني الصكوك األوىل من نوعها              كا 
ّ                            والـيت أعلنـتها األمم املتحدة، ومن املتفق عليه عامة أن آثارها عّمت العامل أمجع                        ورغم أن    .                                                          

                                                                                                 تنفـيذ هـذه القواعد ال يزال يف بعض البلدان أمنية أكثر منه حقيقة واقعة، فال يزال للقواعد             
  .                                                       الدنيا تأثري هام على إدارة اإلصالحيات بصورة إنسانية ومنصفة          النموذجية 
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                                                                     وبعـض اجلوانـب األساسـية حلماية اجملرمني األحداث املودعني يف مؤسسات             
                       كاإليواء، وطبيعة البناء  (                                                                      إصـالحية قـد تضـمنتها القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء          

                                        لعامل اخلارجي والطعام والرعاية الطبية                                                         والفـراش وامللـبس والشكاوى والطلبات واالتصال با       
                                                                                                وإقامة الشعائر الدينية والفصل بني السجناء املختلفي األعمار وتوفري املوظفني والعمل، وما إىل             

    ولن   .                 ً                                                       كما تضمنت أحكاماً تتعلق بالعقاب واالنضباط، وكبح مجاح اجملرمني اخلطرين            ).    ذلك
                                      دنيا جلعلها تتفق مع اخلصائص املميزة                                                              يكـون مـن املناسب تعديل هذه القواعد النموذجية ال         

                                                                                      للمؤسسـات اإلصـالحية للمجرمني األحداث داخل نطاق القواعد النموذجية الدنيا إلدارة            
  .                شؤون قضاء األحداث

                                                              تركـز على املتطلبات الضرورية لألحداث املودعني يف املؤسسات           ٢٧            والقـاعدة    
                               ردون هبا حبكم أعمارهم وجنسهم                                              كما تركز على احلاجات املتنوعة اليت يتف        )  ١-  ٢٧         القاعدة   (

                                               وهكذا تترابط أهداف القاعدة ومضموهنا باألحكام ذات    ).  ٢-  ٢٧           القـاعدة    (            وشخصـيتهم   
  .                                             الصلة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  اإلكثار من اللجوء إىل اإلفراج املشروط والتبكري فيه-٢٨

                إلفراج املشروط عن                                                 تـلجأ السلطة املختصة، إىل أقصى مدى ممكن، إىل ا        ١-  ٢٨
  .                                                    األحداث املودعني يف مؤسسة إصالحية ومتنحه يف أبكر وقت مستطاع

                                                                    تقـوم سـلطة مناسبة مبساعدة األحداث الذين أفرج عنهم من إحدى              ٢-  ٢٨
      ويوفر   .                       ً       ً                            املؤسسـات اإلصالحية إفراجاً مشروطاً وتقوم باإلشراف عليهم       

  .                          هلم اجملتمع احمللي الدعم الكامل

 التعليق

                                                                  ند سلطة األمر باإلفراج املشروط إىل السلطة املختصة، كما ذكر يف                        ميكـن أن تس    
                                                   وعلى ذلك، فمن املناسب أن يشار هنا إىل السلطة           .                        أو إىل سـلطة أخرى      ١-  ١٤           القـاعدة   

   ".      املختصة "    ً           عوضاً عن السلطة   "        املناسبة "

                                                                          وإذا مسحت الظروف، يفضل اإلفراج املشروط عن احلدث على قضائه كامل مدة             
                                     ً                                           كن اإلفراج املشروط، حيثما كان ذلك عملياً، عند توفر دليل على إحراز تقدم                         احلكم، بل مي  

     وهذا   .                                                                                     مـرض يف جمال إعادة التأهيل، عن اجملرمني الذين اعتربوا خطرين يوم أودعوا املؤسسة             
                                                                                         اإلفراج، شأنه شأن الوضع حتت املراقبة، ميكن أن يكون مشروطا باالستيفاء املرضي للشروط             

    حسن  "                                                                    ت املختصة لفترة زمنية تعني يف قرار اإلفراج، وتتعلق، مثال، ب                                    الـيت حتددهـا السلطا    
                                                                                      اجملرم، أو املواظبة على حضور برامج اجملتمع احمللي، أو اإلقامة يف دور يتمتعون فيها                "       السلوك

  .                     حبرية جزئية، أو غري ذلك
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                                                      ً       ً                 وينـبغي، يف حالة اجملرمني املفرج عنهم من إحدى املؤسسات إفراجاً مشروطاً، أن             
                                                  خاصة يف البلدان اليت مل تعتمد بعد نظام الوضع          (                                           يقـوم مراقب سلوك أو غريه من املسؤولني         

                                                                         بتقدمي املساعدة هلم واإلشراف عليهم، كما ينبغي تشجيع الدعم اجملتمعي يف             )              حتـت املراقبة  
  .        هذا اجملال

  الترتيبات شبه املؤسسية-٢٩

                       ور ذات احلرية اجلزئية                                                      تبذل اجلهود لتوفري ترتيبات شبه مؤسسية مثل الد         ١-  ٢٩
                                                                           والدور التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغريها من الترتيبات املناسبة         
                                                                    الـيت ميكن أن تساعد األحداث على العودة إىل االندماج بشكل سليم           

  .       يف اجملتمع

 التعليق

  .                                                                                ال ينـبغي الغـض من أمهية الرعاية الالحقة لفترة االحتجاز يف مؤسسة إصالحية              
  .                                                         هذه القاعدة على ضرورة إنشاء شبكة من الترتيبات شبه املؤسسية           ولذلك تشدد 

                                                                               كذلـك تشدد هذه القاعدة على احلاجة إىل جمموعة متنوعة من املرافق واخلدمات              
                                                                                         الـيت تستهدف تلبية االحتياجات املختلفة للمجرمني صغار السن الذين يعودون إىل اجملتمع،             

                                                 ر ذلك خطوة هامة حنو جناح العودة إىل االندماج                                                     وإىل توفـري التوجيه والدعم اهليكلي، باعتبا      
  .       يف اجملتمع

 اجلزء السادس
 البحوث والتخطيط ووضع السياسات وتقييمها

                     ً                                البحوث بوصفها أساسا  للتخطيط ووضع السياسات والتقييم-٣٠

                                                     ً              تـبذل اجلهـود لتنظـيم وتشجيع البحوث الضرورية بوصفها أساساً             ١-  ٣٠
  . ل                              للتخطيط ووضع السياسات بشكل فعا

                                                                     تـبذل اجلهود للقيام بصفة دورية باستعراض وتقييم اجتاهات ومشاكل            ٢-  ٣٠
                                ً                               وأسـباب جـناح األحداث وجرائمهم، فضالً عن االحتياجات اخلاصة          

  .                      املتنوعة لألحداث املسجونني

                                                                         تبذل جهود إلنشاء آلية حبوث تقييمية كجزء داخل يف تكوين نظام إدارة              ٣-  ٣٠
                                البيانات واملعلومات ذات الصلة                                        شـؤون قضاء األحداث، وجلمع وحتليل       
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                                                                   للقيام بتقييم مناسب إلدارة شؤون قضاء األحداث وحتسينها وإصالحها         
  .         يف املستقبل

                                                                  خيطط تقدمي اخلدمات يف جمال إدارة شؤون قضاء األحداث وينفذ بصورة            ٤-  ٣٠
  .                                            منهجية كجزء ال يتجزأ من اجلهود اإلمنائية الوطنية

 التعليق

                                          واسع أن استخدام البحوث كأساس النتهاج سياسة                              مـن املعـترف به على نطاق       
                                                                                            متـنورة لقضاء األحداث هو آلية هامة لضمان جعل املمارسات املتبعة يف هذا اجملال مواكبة               

                 وللتغذية العكسية   .                                                             خلطـوات تقـدم املعارف، ومواصلة تطوير وحتسني نظام قضاء األحداث    
                                ففي ظل التغريات السريعة واليت       .   اث                                                       املتبادلة بني البحوث والسياسة أمهية خاصة لقضاء األحد       

                                                                                              غالـبا مـا تكون ذات أثر قوي اليت حتدث يف أمناط حياة الصغار ويف أشكال وأبعاد جرائم                  
                                                                                      األحـداث، سـرعان مـا تصبح استجابات اجملتمع والقضاء جلرائم وجناح األحداث عتيقة             

           وغري كافية 

            السياسات                                        معايري إلدماج البحوث يف عملية وضع        ٣٠                           وهكـذا تضـع القـاعدة        
                                              وتلفت القاعدة االنتباه بوجه خاص إىل ضرورة         .                                         وتطبـيقها يف إدارة شؤون قضاء األحداث      

                                                                              ً          القـيام بانتظام باستعراض وتقييم للربامج والتدابري الراهنة، وإىل ضرورة التخطيط وفقاً لإلطار   
  .                            األوسع لألهداف اإلمنائية الشاملة

                             كذلك الجتاهات ومشاكل اجلناح،                                                ويعد التقييم املتواصل الحتياجات األحداث، و      
    ً       ً                                                                            شـرطاً أساسياً لتحسني طرائق صياغة السياسات املالئمة وإقرار تدخالت مناسبة، على كال             

                                                          ويف هذا السياق، ينبغي أتن تعمل الوكاالت املسؤولة على           .                              الصـعيدين الرمسي وغري الرمسي    
                   يكون من املفيد                                                                             تيسـري البحوث اليت جيريها أشخاص مستقلون وهيئات مستقلة، كما أنه قد           

                                                                                      الـتعرف عـلى وجهـات نظر األحداث أنفسهم وأخذها يف االعتبار دون أن يكون ذلك                
  .      ً                              مقصوراً على أولئك الذين حيتكون بالنظام

                                                                       ً             وجيب يف عملية التخطيط التركيز بوجه خاص على إقامة نظام أكثر فعالية وإنصافاً              
                                     ينبغي إجراء تقييم شامل ومنتظم          ً                         وعمالً على حتقيق هذه الغاية،      .                          لـتقدمي اخلدمات الضرورية   

        ويف هذا    .                                                                           الحتياجات األحداث ومشاكلهم اخلاصة الشديدة التنوع، وحتديد أولويات قاطعة        
                               ً                                                                الصـدد، ينبغي أن يكون هناك أيضاً تنسيق يف استخدام املوارد املتاحة، مبا يف ذلك استخدام               

          الربامج                                                                               مـا يصـلح مـن بدائـل ودعـم جمتمعي لوضع إجراءات حمددة تستهدف تنفيذ               
  .             املقررة ورصدها
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 * قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم-٢١

  منظورات أساسية-    ًأوال 
                                                                 ينـبغي أن يسـاند نظام قضاء األحداث حقوق األحداث وسالمتهم،            - ١ 

  .                                      وينبغي عدم اللجوء إىل السجن إال كمالذ أخري  .                                   ويعزز خريهم املادي واستقرارهم العقلي

                                                                    وينبغي عدم جتريد األحداث من حريتهم إال وفقا للمبادئ واإلجراءات           - ٢ 
                                                                                              الـواردة يف هـذه القواعـد وىف قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء                

                                                   وينبغي أال جيرد احلدث من حريته إال كمالذ أخري وألقصر فترة    ).             قواعـد بكني   (          األحـداث   
                                   وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر       .                 حلاالت االستثنائية                                       الزمـة، وجيـب أن يقتصر ذلك على ا        

  .                                                           طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكري بإطالق سراح احلدث

                                                                         واهلـدف مـن القواعد هو إرساء معايري دنيا مقبولة من األمم املتحدة              - ٣ 
                                                                                    حلمايـة األحـداث اجملـردين من حريتهم، بأي شكل من األشكال، وفقا حلقوق اإلنسان               
                                                                                             واحلـريات األساسـية، توخـيا جملاهبة اآلثار الضارة لكل أنواع االحتجاز ولتعزيز االندماج             

  .       يف اجملتمع

                                                                      ويـتعني تطبـيق القواعد برتاهة على مجيع األحداث دون أي متييز من              - ٤ 
                                                                                                        حيث العنصر أو اللون أو اجلنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو اجلنسية، أو الرأي السياسي أو                  

                                                                                             سياسي، أو املعتقدات أو املمارسات الثقافية، أو املمتلكات، أو املولد أو الوضع العائلي،                   غري ال 
                                            ويتعني احترام املعتقدات واملمارسات الدينية       .                                               أو األصـل العـرقي أو االجتماعي، أو العجز        

  .                                والثقافية للحدث ومفاهيمه األخالقية

             تناول وتقدم                                                          وقـد نظمت القواعد حبيث تكون معايري مرجعية سهلة ال          - ٥ 
  .                                                                التشجيع واإلرشاد للمهنيني العاملني يف جمال تدبري شؤون نظام قضاء األحداث

                                                                     ويـتعني جعـل هـذه القواعد ميسورة املنال للعاملني يف جمال قضاء              - ٦ 
                                                                 وحيق لألحداث غري املتمكنني من اللغة اليت يتكلم هبا موظفو مرفق             .                        األحداث بلغاهتم الوطنية  
                                                               ى خدمات مترجم شفوي، حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا                                االحتجاز أن حيصلوا عل   

  .                                       أثناء الفحوص الطبية واإلجراءات التأديبية
                                                        

  /              كانون األول    ١٤          املؤرخ      ١١٣ /  ٤٥                                       اعـتمدت بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٩٠      ديسمرب 
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                                                                         وعلى الدول، عند االقتضاء، أن تدرج هذه القواعد يف تشريعاهتا أو أن             - ٧ 
                                                                                     تعـدل تشـريعاهتا وفقـا هلا، وأن هتيئ سبل انتصاف فعالة يف حالة خرقها، مبا يف ذلك دفع        

  .                                          وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد  .                        عندما يلحق األذى باألحداث          التعويضات 

               اجلمهور بأن    ي                                                       وعـلى السلطات املختصة أن تسعى دائما إىل زيادة وع          - ٨ 
                                                                                  رعايـة األحداث احملتجزين وهتيئتهم للعودة إىل اجملتمع يشكالن خدمة اجتماعية بالغة األمهية،    

                                              طوات فعالة إلجياد اتصاالت مفتوحة بني األحداث                                              وحتقـيقا هلـذا الغـرض ينبغي اختاذ خ        
  . ي          واجملتمع احملل

                                                                       وال جيـوز تـأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك              - ٩ 
                                                                                         ومعـايري األمـم املـتحدة والصكوك واملعايري اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت يعترف هبا اجملتمع               

                                 حداث واألطفال ومجيع الشباب وإىل                                                           الـدويل، واليت تكون أكثر إفضاء إىل كفالة حقوق األ         
  .                     كفالة رعايتهم ومحايتهم

                                                                            وىف حالـة تعـارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة يف              -  ١٠ 
                                                                                                 الفروع الثاين إىل اخلامس مع القواعد الواردة يف هذا الفرع يعترب االمتثال للقواعد األخرية هو              

   .            لشرط الغالب

 بيقها نطاق القواعد وتط-      ًثانيا 
  :                                        ألغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية -  ١١ 

              وحيدد القانون    .                                                   احلـدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر           ) أ ( 
  ؛                                                                        السن اليت ينبغي دوهنا عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتها

  و                                                                  التجريد من احلرية أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، أ              يعين  ) ب ( 
                               مبغادرته وفق إرادته، وذلك        لـه                                                       وضـع الشخص يف إطار احتجازي عام أو خاص ال يسمح            

  .                                                             بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى

                                                                 التجريد من احلرية يف أوضاع وظروف تكفل احترام ما لألحداث            ي  جير -  ١٢ 
                                  يف مرافق االحتجاز بأنشطة وبرامج                                      ويؤمن لألحداث احملتجزين االنتفاع       .                 من حقوق اإلنسان  

                                                                                         مفـيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاهتم، وتقوية حسهم باملسؤولية، وتشجيع            
  .                                                                         املواقف واملهارات اليت تساعدهم على تنمية قدراهتم الكامنة بوصفهم أعضاء يف اجملتمع

    ذا،                                                               ال حيرم األحداث اجملردين من حريتهم، ألي سبب يتعلق بوضعهم ه           -  ١٣ 
                                                                                               مـن احلقـوق املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية اليت خيوهلم إياها القانون             

  .                                                الوطين أو الدويل واليت ال تتعارض مع التجريد من احلرية
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                                                                   ن السلطة املختصة محاية احلقوق الفردية لألحداث، مع إيالء اعتبار           ِّ مِّ  تؤ -  ١٤ 
                                    ن أهداف اإلدماج االجتماعي بعمليات      َّ مَّ           على أن تؤ                                           خـاص لقانونية تنفيذ تدابري االحتجاز،       

                                                                                             تفتـيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع هبا، وفقا للمعايري الدولية والقوانني واألنظمة             
  .                                                                             الوطنية، هيئة مشكلة وفقا لألصول ومأذون هلا بزيادة األحداث وغري تابعة ملرفق االحتجاز

                            ل مرافق االحتجاز اليت جيرد                                               تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكا       -  ١٥ 
                                                                                          فـيها األحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع األول والثاين والرابع واخلامس من القواعد على           
                                                                                           كـل مرافق االحتجاز واألطر املؤسسية اليت حيتجز األحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث              

  .    اكمة                                                           على وجه التحديد على األحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظرون احمل

                                                                        تـنفذ هذه القواعد يف سياق األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -  ١٦ 
   .                             السائدة يف كل من الدول األعضاء

                                            األحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظرون احملاكمة  -     ً ثالثاً
      الذين  (                                                              يفترض أن األحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظرون احملاكمة           -  ١٧ 

                            ، ما أمكن، احتجازهم قبل      ُ     وُيجتنب                     على هذا األساس،             ويعاملون   ء       أبريا  )                   مل حيـاكموا بعـد    
                                        ولذلك يبذل قصارى اجلهد لتطبيق تدابري        .                                               احملاكمـة، ويقصر ذلك على الظروف االستثنائية      

                                                                            ولكن إذا استخدم االحتجاز الوقائي، تعطى حماكم األحداث وهيئات التحقيق أولوية       .        بديلـة 
  .                                              ذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة لالحتجاز                                                    علـيا للتعجـيل إىل أقصـى حد بالبت يف ه          

  .                                                     ويفصل بني األحداث احملتجزين الذين مل حياكموا، والذين أدينوا

                                                                   وينـبغي أن تكون الشروط اليت حيتجز مبوجبها احلدث الذي مل حياكم             -  ١٨ 
                                                                                                       بعـد متفقة مع القواعد املبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية حمددة تراعى فيها                

     وميكن    .                                                                              متطلـبات افتراض الرباءة، ومدة االحتجاز، واألوضاع والظروف القانونية للحدث         
  :                                                 هلذه األحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل احلصر

                                                                    يكـون لألحـداث احلق يف احلصول على املشورة القانونية وىف التقدم              ) أ ( 
  .                          انتظام باملستشار القانوين                                                                   بطلـب عـون قانوين جماين، حيثما يتوفر هذا العون، واالتصال ب           

  ؛                                ويضمن هلذا االتصال اخلصوصية والسرية

                                                                      تـتاح لألحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة             ) ب ( 
                                          وينبغي أال يتسبب العمل أو التعليم أو         .                                                       التعلـيم أو التدريـب، ولكن ال جيوز إلزامهم بذلك         

  ؛                                  التدريب، بأي حال يف استمرار االحتجاز

                                                                         يـتلقى األحداث املواد الالزمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه وحيتفظون             ) ج ( 
   .                                هبا، حسبما يتفق وصاحل إقامة العدل
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  إدارة مرافق األحداث-     ًرابعا 
  السجالت-ألف 

                                                                     توضـع كل التقارير مبا يف ذلك السجالت القانونية والسجالت الطبية            -  ١٩ 
                                          املتصلة بشكل العالج وحمتواه وتفاصيله،                                                     وسجالت اإلجراءات التأديبية وكل الوثائق األخرى     

                                                    فاؤه مبا يستجد، وال يتاح االطالع عليه إال لألشخاص          ي      است  ي                           يف ملـف إفـرادي سرى جير      
                                     ويكون لكل حدث حق االعتراض، حيثما        .                                              املـأذونني، ويصـنف بطريقة جتعله سهل الفهم       

                    ري الدقيقة أو اليت                                                                                 أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد يف ملفه، حبيث يتاح تصويب البيانات غ             
                                                             ومن أجل ممارسته هلذا احلق، يتعني وجود إجراءات تسمح لطرف            .                           ال سند هلا أو اجملحفة حبقه     

                                         وختتم ملفات األحداث عندما يطلق سراحهم        .                                           ثالث مناسب باالطالع على امللف عند الطلب      
  .                     مث تعدم يف الوقت املناسب

             احتجاز صحيح               دون أمر     ة                                       ال يسـتقبل أي حدث يف مؤسسة احتجازي        -  ٢٠ 
                        وتدون تفاصيل هذا األمر يف   .                                                                 صـادر مـن سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى            

  .         هذا السجل                                            وال حيتجز حدث يف أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل  .           السجل فورا

  اإلدخال إىل املؤسسة والتسجيل واحلركة والنقل-باء 

                  مل ومأمون يتضمن                                                 حيتفظ يف كل مكان حيتجز فيه األحداث بسجل كا         -  ٢١ 
  :                                     املعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه

  ؛                          املعلومات املتعلقة هبوية احلدث  ) أ ( 

  ؛                                    واقعة االحتجاز وسببه والسند الذي خيوله  ) ب ( 

  ؛                                يوم وساعة اإلدخال، والنقل واإلفراج  ) ج ( 

                                                                         تفاصيل اإلشعارات املرسلة إىل الوالدين أو أولياء األمر بشأن كل حالة             ) د ( 
  ؛                                                           أو نقل أو إفراج يتصل باحلدث الذي كان يف رعايتهم وقت االحتجاز     إدخال

                                                                          تفاصـيل املشاكل املعروفة املتصلة بالصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك             )  ه  ( 
  .                             إساءة استعمال املخدرات والكحول

                                                                      تقـدم املعلومات املتصلة باإلدخال واملكان والنقل واإلفراج، دون إبطاء         -  ٢٢ 
  .                                     املعين أو أولياء أمره أو أقرب قريب له             إيل والدي احلدث
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                                                                     توضـع يف أقرب فرصة تلي االستقبال تقارير كاملة ومعلومات مالئمة            -  ٢٣ 
  .                                                       فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إىل اإلدارة

                                                                  يعطى كل األحداث عند إدخاهلم إىل املؤسسة، وبلغة يفهموهنا، نسخا           -  ٢٤ 
                                                          طيا حبقوقهم وواجباهتم، إىل جانب عناوين السلطات املختصة                                       مـن نظـام املؤسسة وبيانا خ      

                                                                                          بـتلقي شـكاويهم وعـناوين اهليـئات العامة أو اخلاصة أو األفراد الذين يقدمون املساعدة           
                                                                                      وإذ كـان األحداث أميني أو يتعذر عليهم فهم اللغة املكتوبة، ينبغي أن تقدم هلم                 .            القانونـية 

  .   اما                                املعلومات بطريقة متكنهم من فهمها مت

                على التنظيم    ي                                                        تقـدم املساعدة إىل كل األحداث لفهم اللوائح اليت تسر          -  ٢٥ 
                                                                                          الداخـلي للمؤسسة، وأهدف الرعاية املقدمة ومنهجيتها، واملقتضيات واإلجراءات التأديبية،          
                                                                                          وسائر ما هو مرخص به من طرائق التماس املعلومات وتقدمي الشكاوى، وكل ما هنالك من               

  .                                                       ة لتمكينهم من الفهم التام حلقوقهم وواجباهتم أثناء االحتجاز                  املسائل األخرى الالزم

                                                                   ينقل األحداث على حساب اإلدارة، يف وسائط نقل ذات هتوية وإضاءة            -  ٢٦ 
                     وال جيوز نقل األحداث      .                                                                     مالئمتني، ويف أوضاع ال يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو املهانة          

   .                       من مؤسسة إيل أخري تعسفا

 حلاق التصنيف واإل-جيم 

                                                                     جترى مقابلة مع احلدث يف أقرب فرصة تلي إدخاله إىل املؤسسة، ويعد             -  ٢٧ 
                                                                                            تقريـر نفسي واجتماعي حتدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والربامج اليت               

                                                                          ويرسل هذا التقرير إىل املدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده املوظف الطيب             .                  حيتاج احلدث إليها  
                                                            ند إدخاله، بغية حتديد املكان األنسب للحدث داخل املؤسسة، ونوع                        الـذي فحص احلدث ع    

                                                 وعندما تدعو احلاجة إىل معاجلة بإعادة التأهيل،         .                                             ومسـتوى الـرعاية والربامج الالزم اتباعها      
                                                                                         ويسـمح بذلـك طول فترة البقاء يف املؤسسة، ينبغي ملوظفي املؤسسة املدربني إعداد خطة               

                                                          ي وحتدد أهداف املعاجلة وإطارها الزمين والوسائل واملراحل                                         مكتوبة للمعاجلة تتسم بطابع فرد    
  .                                                   وفترات التأخري اليت ينبغي السعي هبا إىل حتقيق هذه األهداف

ـ                              ال حيـتجز األحـداث إال يف ظ        -  ٢٨               ا احتياجاهتم  ـ       متام  ي           روف تـراع     ـ
                                                                                      اخلصوصـية وأوضاعهم واملتطلبات اخلاصة املتصلة هبم وفقا للعمر والشخصية واجلنس ونوع            

ـ                                                                                            رم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل هلم احلماية، ما أمكن، من التأثريات الضارة                 اجل
                                                                        وينبغي أن يكون املعيار األساسي للفصل بني خمتلف فئات األحداث اجملردين             .            وحاالت اخلطر 

                                                                                            من حريتهم هو تقدمي نوع الرعاية األنسب الحتياجات األفراد املعنيني ومحاية سالمتهم البدنية             
  .                    عقلية واملعنوية وخريهم   وال
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                                                                     يفصـل، يف كـل املرافق، بني الرتالء األحداث والرتالء البالغني ما مل              -  ٢٩ 
                                                  وجيوز، يف ظروف خاضعة للمراقبة، اجلمع بني أحداث          .                    مـن ذات األسرة     ً اً                 يكونـوا أفـراد   

  .                                                               وبالغني خمتارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبني أنه مفيد لألحداث املعنيني

                                                         داث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهى مرافق تنعدم التدابري                   تنشـأ لألح   -  ٣٠ 
       وينبغي   .                                                     وينبغي أن يكون عدد الرتالء يف هذه املؤسسات أدىن ما ميكن     .                         األمنـية فيها، أو تقل    

                                                                                   أن يكـون عدد األحداث يف املؤسسات املغلقة صغريا إىل حد ميكن من االضطالع بالعالج               
                                داث ذات طابع غري مركزي وذات                                   وينبغي أن تكون مؤسسات األح      .  ي                  عـلى أسـاس فرد    

                                             وينبغي إنشاء مؤسسات صغرية تندمج يف البيئة        .                                         حجـم يسـهل االتصال بينهم وبني أسرهم       
   .  ي                                          االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع احملل

  البيئة املادية واإليواء-دال 

      كل   يف                                                          لألحـداث اجملـردين من احلرية احلق يف مرافق وخدمات تستو           -  ٣١ 
  .                       الصحة والكرامة اإلنسانية        متطلبات 

                                                                      يـتعني أن يكون تصميم مؤسسات األحداث وبيئتها املادية متوافقا مع            -  ٣٢ 
                                                                                        غـرض إعـادة تأهـيل األحداث عن طريق عالجهم أثناء إقامتهم يف املؤسسات، مع إيالء                
                                                                                        االعتبار الواجب حلاجة احلدث للخصوصية وتنمية مداركه احلسية، وإتاحة فرص التواصل مع            

          ويتعني أن    .                                                                            ، واشتراكه يف األلعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ                 األقـران 
                                                                                تكـون مرافق األحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إىل احلد األدىن من خطر احلريق وتضمن      

                                                                    وجيب أن تكون مزودة بنظام فعال لإلنذار يف حالة نشوب حريق، مع              .                     إخـالء املباين بأمان   
                           وينبغي عدم اختيار مواقع      .                                         ظامية وجمربة عمليا لضمان سالمة األحداث                         اختـاذ إجـراءات ن    

  .                                                   املرافق يف مناطق معروفة بتعرضها ألخطار صحية أو غري صحية

                                                                        ينـبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع مجاعية صغرية أو غرف              -  ٣٣ 
                 ابة منتظمة دون                                    ويتعني خالل ساعات النوم فرض رق       .                                           نـوم فـردية تراعى فيها املعايري احمللية       

                                                                                              تطفل على كل أماكن النوم، مبا يف ذلك الغرف الفردية واملهاجع اجلماعية، ضمانا حلماية كل               
                                                                                        ويزود كل حدث وفقا للمعايري احمللية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، تسلم               .    حدث

  .                                                               إليه نظيفة وحتفظ يف حالة جيدة، ويعاد تغيريها مبا يكفى لضمان نظافتها

           لتمكني كل  ي                                                     حتـدد مواقـع دورات املياه وتستوىف فيها املعايري مبا يكف     -  ٣٤ 
  .                                                                    حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إىل ذلك، يف خلوة ونظافة واحتشام

                                                                   تشـكل حيازة املتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر احلق يف            -  ٣٥ 
                         غي أن حيظى حق كل حدث          وينب  .                                                   اخلصوصية، وعامال جوهريا لضمان صحة احلدث النفسية      
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  .                                                                                        يف حيازة متعلقات شخصية والتمتع مبرافق مالئمة حلفظ هذه املتعلقات باالعتراف واالحترام           
                                                                                          وتـودع متعلقات احلدث الشخصية اليت يرغب يف عدم االحتفاظ، هبا أو اليت تصادر منه، يف                

                  ة حلفظها يف حالة                                                                               حيازة مأمونة، وتعد هبا قائمة يوقع عليها احلدث، وتتخذ اإلجراءات الالزم          
                                                                                        وتعـاد كل هذه املواد والنقود إىل احلدث عند اإلفراج عنه، ناقصا منها النقود اليت                 .       جـيدة 

     وإذا   .                                                                             يكـون قـد أذن له بصرفها واملمتلكات اليت يكون قد أذن له بإرساهلا خارج املؤسسة    
  .    امها                                                                       تلقى احلدث أو وجدت يف حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطيب أن يقرر وجه استخد

     وعلى   .                                                        يكـون لألحداث قدر اإلمكان حق استخدام مالبسهم اخلاصة         -  ٣٦ 
                                                                                 املؤسسـات االحـتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث مالبس شخصية مالئمة للمناخ              

      ويؤذن   .                                                                       وكافـية إلبقائـه يف صحة جيدة وال يكون فيها إطالقا حط من شأنه أو إذالل له   
  .                               وهنا ألي غرض بارتداء مالبسهم اخلاصة                                      لألحداث الذين ينقلون من املؤسسة أو يغادر

                                                             تؤمـن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو     -  ٣٧ 
                                                                                                  املالئـم يف أوقـات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايري التغذية السليمة والنظافة              

           وينبغي أن    .       ثقافية                                                                            واالعتـبارات الصحية، وتراعى فيه، إىل احلد املمكن، املتطلبات الدينية وال          
   .                                       يتاح لكل حدث، يف أي وقت، مياه شرب نظيفة

  التعليم والتدريب املهين والعمل-هاء 

                  التعليم املالئم    ي                                                    لكـل حـدث يف سـن التعليم اإللزامي احلق يف تلق            -  ٣٨ 
                                  ويقدم هذا التعليم خارج املؤسسة       .                                                           الحتـياجاته وقدراتـه واملصمم لتهيئته للعودة إىل اجملتمع        

                                                                 س اجملتمع احمللى كلما أمكن ذلك، وىف كل األحوال، بواسطة معلمني            ر          ية يف مدا           االحـتجاز 
                                                                                                أكفـاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم يف البلد، حبيث يتمكن األحداث، بعد اإلفراج               

                                 إدارات تلك املؤسسات اهتماما        تويل            وينبغي أن     .                                          عـنهم، مـن مواصلة تعلمهم دون صعوبة       
                                                                   ذين يكونون من منشأ أجنيب أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو                                     خاصـا لتعليم األحداث ال    

                                                                             ولألحداث األميني أو الذين يعانون من صعوبات يف اإلدراك أو التعلم احلق يف               .         ية خاصة  ق  عر
  .           تعليم خاص ي   تلق

                                                                       ينـبغي أن يؤذن لألحداث الذين جتاوزوا سن التعليم اإللزامي ويودون            -  ٣٩ 
                                                           وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى اجلهد لتمكينهم من                                            متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك      
  .                                االلتحاق بالربامج التعليمية املالئمة

                                                                       ال جيـوز أن تتضـمن الدبلومـات أو الشـهادات الدراسية اليت متنح               -  ٤٠ 
  .                                                                     لألحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إىل أن احلدث كان مودعا يف مؤسسة احتجازية

           من الكتب  ي                     ية مكتبة مزودة مبا يكف                                توفـر يف كـل مؤسسـة احتجاز        -  ٤١ 
                                                                                            والنشـرات الدوريـة التعليمية والترفيهية املالئمة لألحداث، وينبغي تشجعيهم ومتكينهم من            

  .                                استخدام هذه املكتبة استخداما كامال



 

-219- 

                                         تدريب مهين على احلرف اليت حيتمل أن تؤهله    ي                     لكل حدث احلق يف تلق     -  ٤٢ 
  .         يف املستقبل       للعمل

                                                     مـع إيالء االعتبار الواجب لالختيار املهين املالئم                          تـتاح لألحـداث،    -  ٤٣ 
  .                                                                     وملتطلبات إدارة املؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون يف أدائه

                                                                    تطـبق على األحداث احملرومني من حريتهم كل معايري احلماية الوطنية            -  ٤٤ 
  .                                       والدولية املطبقة على تشغيل األطفال والنشء

   ي                                                ما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور يف اجملتمع احملل                       تتاح لألحداث، كل   -  ٤٥ 
                                                                                           إن أمكـن، كتكملة للتدريب املهين الذي يتلقونه، لتعزيز فرص عثورهم على أعمال مالئمة              

                                                                 ويتعني أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود             .                          عـند عودهتم إىل جمتمعاهتم    
                                        يكون تنظيم العمل املتاح يف املؤسسة                ويتعني أن   .                                            بالفـائدة عـلى احلـدث بعد اإلفراج عنه        

                                                                                           االحـتجازية وأسلوبه شبيهني ما أمكن بتنظيم وأسلوب العمل املماثل يف اجملتمع، حبيث يهيئ              
  .                                  األحداث لظروف احلياة املهنية الطبيعية

                  وال جيوز إخضاع مصاحل   .                         عمال احلق يف أجر عادل     ي               لكـل حدث يؤد    -  ٤٦ 
        وينبغي،   .                                     حتقيق ربح للمؤسسة االحتجازية أو للغري                                        األحـداث ومصاحل تدريبهم املهين لغرض       

          وللحدث   ه                                                                              عادة، أن يقتطع جزء من إيرادات احلدث كمدخرات تسلم إليه عند إطالق سراح            
                                                                                             احلق يف استعمال باقي األجر يف شراء أشياء الستعماله اخلاص أو يف تعويض الضحية اليت ناهلا                

   .                                  أشخاص آخرين خارج املؤسسة االحتجازية                                        األذى من جرميته، أو إلرساله إىل أسرته أو إىل 

 ح التروي-واو 

                                           زمنية مناسبة ميارس فيها التمارين الرياضية                               لكـل حـدث احلق يف فترة         -  ٤٧ 
                                                                                   احلـرة يوميا، يف اهلواء الطلق إذا مسح الطقس بذلك، ويقدم له خالهلا عادة التدريب التروحيي   

          ولكل حدث    .                        هيزات واملعدات الكافية                                   وتوفر هلذه األنشطة األماكن والتج      .                 والـبدين املناسب  
                                                                                               احلـق يف فترة زمنية إضافية يومية ملمارسة أنشطة وقت الفراغ يوميا، خيصص جزء منها، إذا                

                          وتتأكد املؤسسة االحتجازية     .                                                               طلب احلدث ذلك، ملساعدته على تنمية مهاراته الفنية واحلرفية        
      وتقدم   .                         تربية البدنية املتاحة له                                                       مـن متتع كل حدث بالقدرة البدنية على االشتراك يف برامج ال 

  .                                                                         التربية البدنية العالجية واملداواة، حتت إشراف طيب، لألحداث الذين حيتاجون إليهما

  الدين-زاي 

                                                                     يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية، وبصفة خاصة          -  ٤٨ 
  .                            ة أو بأداء شعائره بنفسه                                                                        حبضور الشعائر أو املناسبات الدينية اليت تنظم يف املؤسسة االحتجازي         

     وإذا   .                                                                                     ويسمح له حبيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية اليت تتبعها طائفته 
     أكثر                                                                                           كانت املؤسسة تضم عددا كافيا من األحداث الذين يعتنقون دينا ما، يعني هلم واحد أو              
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          ه بإقامة  ـ              رض، ويسمح ل  ـ    الغ                                                                مـن ممثلي هذا الدين املؤهلني، أو يوافق على من يسمى هلذا             
ـ       ولكل   .      طلبهم                                      ارات رعوية خاصة لألحداث بناء على     ـ                                م دينية منتظمة وبالقيام بزي    ـ       مراس

   عن                                                                             حـدث احلـق يف أن يـزوره ممثل مؤهل للديانة اليت حيددها، كما أن له حق االمتناع    
  يف                                                                                                االشـتراك يف املراسـم الدينـية وحـرية رفـض التربـية الدينية أو اإلرشاد أو التعليم                   

   .          هذا اخلصوص

  الرعاية الطبية-حاء 

                                                                    لكـل حدث احلق يف احلصول على رعاية طبية وقائية وعالجية كافية،             -  ٤٩ 
                                                                                      مبـا يف ذلـك رعايـة يف طـب األسنان وطب العيون والطب النفسي، وىف احلصول على                  

              وينبغي، حيثما   .                                                                     املستحضـرات الصـيدلية والوجـبات الغذائية اخلاصة اليت يشري هبا الطبيب     
                                                                                          كـن، أن تقدم كل هذه الرعاية الطبية إىل األحداث احملتجزين باملؤسسة عن طريق املرافق                 أم

                                                  الذي تقع فيه املؤسسة االحتجازية، منعا لوصم         ي                                        واخلدمـات الصحية املختصة يف اجملتمع احملل      
  .                                            األحداث وتعزيزا الحترام الذات ولالندماج يف اجملتمع

                    إيداعه يف مؤسسة                                                  لكـل حـدث احلـق يف أن يفحصـه طبيب فور            -  ٥٠ 
                                                                                                احـتجازية، من أجل تسجيل أية أدلة على سوء معاملة سابقة، والوقوف على أي حالة بدنية                

  .          عناية طبية                أو عقلية تتطلب

                                                                    ينبغي أن يكون هدف اخلدمات الطبية اليت تقدم إىل األحداث اكتشاف            -  ٥١ 
              لك من احلاالت                             مواد اإلدمان أو غري ذ      ي                                                 ومعاجلة أي مرض جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاط        

                                             وتتاح لكل مؤسسة احتجازية لألحداث إمكانية        .                                          الـيت قـد تعوق اندماج احلدث يف اجملتمع        
                                                                                           االنتفاع املباشر مبرافق ومعدات طبية كافية تناسب عدد نزالئها ومتطلباهتم، وموظفني مدربني            

             أو يشكو                                                                                     على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معاجلة احلاالت الطبية الطارئة ولكل حدث ميرض           
                                                                                             مـن املرض أو تظهر عليه أعراض متاعب بدنية أو عقلية أن يعرض على طبيب ليتوىل فحصه                 

  .         على الفور

                                                                         يقـوم أي موظف طيب يتوفر لديه سبب لالعتقاد بأن الصحة البدنية أو              -  ٥٢ 
                                                                                         العقلـية حلدث ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء االحتجاز املستمر أو من اإلضراب عن                

                                                                     رف من ظروف االحتجاز بإبالغ ذلك فورا إىل مدير املؤسسة االحتجازية                              الطعـام أو أي ظ    
  .                                                   املعنية وإىل السلطة املستقلة املسؤولة عن محاية سالمة احلدث

                           من مرض عقلي يف مؤسسة       ين                                        ينـبغي أن يعـاجل احلـدث الـذي يعا          -  ٥٣ 
                                                 وينبغي أن تتخذ، باالتفاق مع األجهزة املختصة،        .                                      متخصصـة حتـت إدارة طبـية مستقلة       

  .                                                     إجراءات تكفل استمرار أي عالج نفسي يلزم بعد إخالء السبيل

                                                              تعـتمد املؤسسات االحتجازية لألحداث برامج متخصصة يضطلع هبا          -  ٥٤ 
                   وينبغي تكييف هذه     .                                                                       موظفـون أكفاء للوقاية من إساءة استعمال املخدرات وإلعادة التأهيل         
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                             م، وأن توفر لألحداث الذين                                                               الربامج حسب أعمار األحداث املعنيني وجنسهم وسائر متطلباهت       
                                                                                     يـتعاطون املخـدرات أو الكحـول مـرافق وخدمات للتطهري من السموم، تكون جمهزة              

  .           مبوظفني مدربني

                                                                       ال تصـرف األدوية إال من أجل العالج الالزم من الوجهة الطبية وبعد              -  ٥٥ 
   فة         وجيب، بص   .                          بعد إطالعه على حالته     ين                                                احلصـول، عـند اإلمكان، على موافقة احلدث املع        

                                                                                        خاصة، أال يكون إعطاء األدوية هبدف استخالص معلومات أو اعترافات، أو أن يكون على               
                                   وال جيوز مطلقا استخدام األحداث يف        .                                                 سـبيل العقـاب، أو كوسـيلة لكبح مجاح احلدث         

                                             وينبغي على الدوام أن يكون صرف أي عقار          .                                             الـتجارب اليت جترى على العقاقري أو العالج       
   .             ني طبيني مؤهلني                    خمدر بإذن وإشراف موظف

  اإلخطار باملرض واإلصابة والوفاة-طاء 

                                                أمره، أو أي شخص آخر حيدده احلدث، احلق يف           يل                 ألسرة احلدث أو و    -  ٥٦ 
                                                                                    طـالع على حالة احلدث الطبية، عند الطلب وىف حال حدوث أي تغريات هامة يف صحة                 ال ا

                 أمره، أو أي     يل        أو و   ين  ملع                                                        وخيطر مدير املؤسسة االحتجازية على الفور أسرة احلدث ا          .     احلدث
                                                                                         شـخص معني، يف حالة الوفاة، أو حالة املرض اليت تتطلب نقل احلدث إىل مرفق طيب خارج                 

                 كذلك ينبغي إخطار   .       ساعة  ٤٨                                                            املؤسسـة، أو اليت تتطلب عالجا طبيا يف املؤسسة ألكثر من            
  .                                                       السلطات القنصلية للدولة اليت يكون احلدث األجنيب من مواطنيها

                                                             اة احلدث خالل فترة حرمانه من احلرية، يكون ألقرب أقربائه                   عـند وف   -  ٥٧ 
               وىف حالة وفاة     .                                                                            احلق يف االطالع على شهادة الوفاة، ورؤية اجلثة وحتديد طريقة التصرف فيها           

                                                                                              احلدث أثناء االحتجاز، ينبغي إجراء حتقيق مستقل يف أسباب الوفاة، ويتاح ألقرب األقرباء أن              
                                                      وجيرى هذا التحقيق أيضا إذا حدثت الوفاة يف غضون ستة       .         الشأن                              يطلع على التقرير املعد هبذا    

                                                                                               أشـهر مـن تاريخ اإلفراج عنه من املؤسسة وإذا كان هناك سبب يدعو لالعتقاد بأن الوفاة                 
  .                    مرتبطة بفترة االحتجاز

                                                                        خيطر احلدث يف أقرب وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرته املباشرة              -  ٥٨ 
                                                    وينبغي أن تتاح له فرصة االشتراك يف تشبيع جنازة املتوىف    .   طري                         أو بإصـابته مبرض أو ضرر خ 

   .                               أو زيارة قريبه املريض مرضا خطريا

  االتصال باحمليط االجتماعي األوسع-ياء 

                                                                      ينـبغي توفـري كل السبل اليت تكفل لألحداث أن يكونوا على اتصال              -  ٥٩ 
                          داث يف أن يلقوا معاملة                                                                     كاف بالعامل اخلارجي، ألن ذلك يشكل جزءا ال يتجزأ من حق األح           

                     وينبغي السماح لألحداث   .                                                               عادلـة وإنسـانية، وهـو جوهـري لتهيئتهم للعودة إىل اجملتمع        
                                                                                    باالتصـال بأسـرهم وأصدقائهم وباألشخاص اآلخرين الذين ينتمون إىل منظمات خارجية            

                                                                               السـمعة، أو مبمثـلي هذه املنظمات، ومبغادرة مؤسسات االحتجاز لزيارة بيوهتم                    حسـنة 
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                                                                             م، وباحلصول على إذن خاص باخلروج من مؤسسات االحتجاز ألسباب تتعلق بتلقي                 وأسره
                                      وإذا كان احلدث يقضى مدة حمكوما هبا         .                                                    التعلـيم أو التدريب املهين أو ألسباب هامة أخرى        

  .                                                                 عليه، حيسب الوقت الذي يقضيه خارج مؤسسة االحتجاز ضمن الفترة احملكوم هبا

  ة  ر                          منتظمة ومتكررة، مبعدل زيا        زيارات ي                           لكـل حـدث احلـق يف تلق        -  ٦٠ 
                                                                                                واحدة كل أسبوع أو زيارة واحدة كل شهر على األقل، من حيث املبدأ، على أن تتم الزيارة                 

                                 ون له خصوصياته وصالته وتكفل له    ـ             حدث إىل أن تكـ                            يف ظـروف تراعى فيها حاجة ال 
  .                              االتصال بال قيود، بأسرته ومبحاميه

                                باهلاتف، مرتني يف األسبوع على                                         لكل حدث احلق يف االتصال، كتابة أو       -  ٦١ 
  ه ـ                    وينبغي أن تقدم ل     .                                                                   األقل، بأي شخص خيتاره، ما مل تكن اتصاالته مقيدة مبوجب القانون          

  .         الرسائل ي                  ولكل حدث احلق يف تلق  .                                                املساعدة الالزمة لتمكينه من التمتع الفعلي هبذا احلق

     لصحف                                     طالع على األخبار بانتظام بقراءة ا       اال                        تـتاح لألحـداث فرصة       -  ٦٢ 
                                                                                       والدوريـات وغريها من املنشورات، وعن طريق متكينه من مساع الربامج اإلذاعية ومشاهدة             

   .                                                                                برامج التلفزيون واألفالم، وعن طريق زيارات ممثلي أي ناد أو تنظيم قانوين يهتم به احلدث

  حدود القيود اجلسدية واستعمال القوة-كاف 

                               أو إىل استعمال القوة، ألي                                                  ينـبغي أن حيظر اللجوء إىل أدوات التقييد        -  ٦٣ 
  .       أدناه  ٦٤                                     غرض إال على النحو املنصوص عليه يف املادة 

                                                                        حيظـر اسـتخدام أدوات التقيـيد أو اللجوء إىل القوة إال يف احلاالت               -  ٦٤ 
                                                                                          االسـتثنائية، بعد أن تكون كل طرائق السيطرة األخرى قد استنفذت وفشلت، وعلى النحو              

                               وال جيوز أن تسبب تلك األدوات        .                 نظمة صراحة فقط                                       الـذي تسمح به وحتدده القوانني واأل      
     وميكن   .                                                                                    إذالال أو مهانـة، وينبغي أن يكون استخدامها يف أضيق احلدود، وألقصر فترة ممكنة             

                                                                                        الـلجوء إىل هـذه األدوات بأمـر من مدير املؤسسة ملنع احلدث من إحلاق األذى بنفسه أو              
                                     هذه احلاالت، يتشاور املدير فورا مع          وىف    .                                                باآلخـرين أو من إحلاق أضرار كبرية باملمتلكات       

  .                                                                     املوظف الطيب وغريه من املوظفني املختصني ويقدم تقريرا إىل السلطة اإلدارية األعلى

                                                                 حيظـر عـلى املوظفـني محـل األسـلحة واستعماهلا يف أية مؤسسة              -  ٦٥ 
   .              الحتجاز األحداث

  اإلجراءات التأديبية-الم 

                                         جراءات التأديبية أغراض السالمة واحلياة                                      ينبغي أن ختدم مجيع التدابري واإل      -  ٦٦ 
                                                                                       االجتماعـية املنظمة وأن تصون كرامة احلدث املتأصلة واهلدف األساسي للرعاية املؤسسية،            

  .                                                                   وهو إشاعة اإلحساس بالعدل واحترام الذات واحترام احلقوق األساسية لكل شخص
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        إنسانية       و ال                                                                حتظر مجيع التدابري التأديبية اليت تنطوي على معاملة قاسية أ          -  ٦٧ 
                                                                                                أو مهيـنة، مبا يف ذلك العقاب البدين واإليداع يف زنزانة مظلمة، واحلبس يف زنزانة ضيقة أو                 

  .  ين                                                                                            انفـراديا، وأي عقوبة أخرى ميكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث املع              
       بب من                                                                                      وحيظـر ختفـيض كمية الطعام وتقييد االتصال بأفراد األسرة أو احلرمان منه، ألي س              

                                                                                       وينظر إىل تشغيل احلدث دائما على أنه أداة تربوية ووسيلة للتعزيز احترامه لذاته               .         األسـباب 
                                      وال يعاقب احلدث أكثر من مرة واحدة         .                                                    لتأهيله للعودة إىل اجملتمع، وال يفرض كجزاء تأدييب       

  .                    وحتظر اجلزاءات اجلماعية  .                                   على نفس املخالفة اليت تستوجب التأديب

                                                          عات أو اللوائـح اليت تعتمدها السلطة اإلدارية املختصة                        حتـدد التشـري    -  ٦٨ 
        األساسية                                                                                    القواعـد املـتعلقة مبا يلي، مع املراعاة الكاملة للخصائص واالحتياجات واحلقوق           

  :     للحدث

  ؛                                     السلوك الذي يشكل خمالفة تستوجب التأديب  ) أ ( 

  ؛                                            أنواع ومدة اجلزاءات التأديبية اليت جيوز توقيعها  ) ب ( 

  ؛                     ختصة بفرض هذه اجلزاءات         السلطة امل  ) ج ( 

  .                                                 السلطة املختصة بالنظر يف التماسات التظلم من اجلزاءات  ) د ( 

                                                                           يقدم تقرير عن سوء السلوك فورا إىل السلطة املختصة، اليت ينبغي عليها             -  ٦٩ 
  .                                            وعلى السلطة املختصة أن تدرس احلالة دراسة دقيقة  .                                 أن تبت فيه دون أي تأخري ال لزوم له

                                                      تأدييب على أي حدث إال مبا يتفق بدقة مع أحكام                            ال يفـرض جـزاء     -  ٧٠ 
                                                             وال يفرض جزاء على أي حدث ما مل يكن قد أخطر باملخالفة              .                               القـانون واللوائـح السارية    

                                                                                       املدعـى هبا بطريقة يفهمها متاما، ومنح فرصة مالئمة لتقدمي دفاعه، مبا يف ذلك كفالة حقه يف        
  .                               ت كاملة جبميع اإلجراءات التأديبية        وحتفظ سجال  .                              االستئناف أمام سلطة حمايدة خمتصة

                                                                    ال تسـند ألي حدث مهام تنظيمية إال يف إطار اإلشراف على أنشطة               -  ٧١ 
   .                                                                  اجتماعية أو تربوية أو رياضية حمددة، أو يف إطار برامج اإلدارة الذاتية

  التفتيش والشكاوى-ميم 

                                                                    ينـبغي تفويض مفتشني مؤهلني، أو هيئة مكافئة منشأة حسب األصول           -  ٧٢ 
                                                                                                غري تابعة إلدارة املؤسسة، للقيام بالتفتيش على أساس منتظم، واملبادرة بإجراء عمليات تفتيش             

  .                                                                                        مفاجـئة، على أن يتمتع هؤالء املفتشون بضمانات كاملة الستقالهلم يف ممارسة هذه املهمة             
                                                                                            وتـتاح للمفتشـني إمكانيات الوصول، دون أي قيود، إىل مجيع املوظفني أو العاملني يف أية                
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                                                                                        سسـة جيـرد فيها األحداث من حريتهم أو جيوز أن جيردوا فيها من حريتهم، وإىل مجيع                   مؤ
  .                                     األحداث، وكذلك إىل مجيع سجالت هذه املؤسسات

                                                                  يشـترك يف عمليات التفتيش مسؤولون طبيون مؤهلون ملحقون هبيئة           -  ٧٣ 
                 بالبيئة املادية،                                                                                        التفتـيش أو مـن دائرة الصحة العامة، ويقيمون مدى االلتزام بالقواعد املتعلقة              

                                                                                        والصحة، والسكن، واألغذية، والتمارين الرياضية واخلدمات الطبية، وكذلك أي جانب آخر           
       وينبغي   .                                                                                     من جوانب احلياة أو ظروفها يف املؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية لألحداث            

  .                                                   أن يكفل لكل حدث احلق يف أن يسر إىل أي مفتش مبا يف دخيلته

                                                             لتفتيش، يطلب من املفتش أن يقدم تقريرا عن النتائج اليت                         بعـد إكمال ا    -  ٧٤ 
                                                                              وينبغي أن يتضمن التقرير تقييما ملدى التزام مؤسسة االحتجاز هبذه القواعد             .               خلـص إلـيها   

                                                                                            وبأحكام القانون الوطين ذات الصلة، وبالتوصيات املتعلقة بأي خطوات تعترب ضرورية لضمان           
                                                    أية وقائع يكتشفها أي مفتش ويعتقد أهنا تشري إىل                                  وتبلغ السلطات املختصة ب     .                االلـتزام هبـا   

                                                                                            وقـوع انتهاك لألحكام القانونية املتعلقة حبقوق األحداث أو بعمل مؤسسة االحتجاز للقيام             
  .                التحقيق واملقاضاة ب

                                                                   تـتاح الفرصة لكل حدث لتقدمي طلبات أو شكاوى إىل مدير مؤسسة             -  ٧٥ 
  .                        االحتجاز أو إىل ممثله املفوض

                                                            يكون لكل حدث احلق يف تقدمي طلب أو شكوى، دون رقابة                     ينبغي أن  -  ٧٦ 
                                                                                             عـلى املضمون، إىل اإلدارة املركزية أو السلطة القضائية أو غريها من السلطات املختصة عن               

  .                                                  طريق القنوات املعتمدة، وأن خيطر مبا مت بشأهنا دون إبطاء

       وحبث   ي    لتلق  )            ديوان مظامل  (                                       تـبذل اجلهـود إلنشـاء مكتب مستقل          -  ٧٧ 
                                                                                  اوى الـيت يقدمهـا األحداث اجملردون من حريتهم واملعاونة يف التوصل إىل تسويات                   الشـك 
  .        عادلة هلا

                                                                       ينبغي أن يكون لكل حدث احلق يف طلب املساعدة، من أفراد أسرته أو              -  ٧٨ 
                                                                                        املستشـارين القانونيني أو مجاعات العمل اخلريي أو مجاعات أخرى، حيثما أمكن، من أجل              

                                                       دة إىل األحداث األميني إذا احتاجوا إىل خدمات اهليئات                       وتقـدم املساع    .               تقـدمي شـكوى   
   .                                                                           واملنظمات العامة أو اخلاصة اليت تقدم املشورة القانونية أو املختصة بتلقي الشكاوى

  العودة إىل اجملتمع-نون 

                                                                    ينبغي أن يستفيد مجيع األحداث من الترتيبات اليت تستهدف مساعدهتم           -  ٧٩ 
                                                                      ياة األسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخالء سبيلهم وينبغي وضع                                         على العودة إىل اجملتمع أو احل     

  .                                                                      إجراءات، تشمل اإلفراج املبكر، وتنظيم دورات دراسية خاصة، حتقيقا هلذه الغاية
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                                                                  عـلى السـلطات املختصة أن تقدم أو تضمن تقدمي خدمات ملساعدة             -  ٨٠ 
                 وينبغي أن تكفل     .        ضدهم                                                               األحـداث على االندماج من جديد يف اجملتمع، وللحد من التحيز          

                                                                                        هذه اخلدمات بالقدر املمكن، تزويد احلدث مبا يالئمه من مسكن وعمل، وملبس، ومبا يكفى              
  .                                                                                         مـن أسباب العيش بعد إخالء سبيله من أجل تسهيل اندماجه من جديد يف اجملتمع بنجاح               
  ث                                                                                     وينـبغي استشـارة ممثـلي اهليـئات اليت تقدم هذه اخلدمات وإتاحة وصوهلم إىل األحدا            

   .                                  احملتجزين ملساعدهتم يف العودة إىل اجملتمع

  املوظفون-      ًخامسا 
                                                                  ينـبغي اسـتخدام موظفني مؤهلني، وأن يكون بينهم عدد كاف من             -  ٨١ 

                                                                                   املتخصصني مثل املربني، واملوجهني املهنيني، واملستشارين، واألخصائيني االجتماعيني، وأطباء         
                                      وغريهم من املتخصصني، عادة، على أساس                             وينبغي أن يعني هؤالء       .                       وأخصائي العالج النفسي  

                                                                                   وال مينع هذا من االستعانة بعاملني غري متفرغني أو عاملني متطوعني إذا كان مستوى                .       دائـم 
                        وينبغي أن تستفيد مؤسسات   .                                                          املسـاندة والتدريـب اللذيـن ميكنهم توفريمها مالئما ومفيدا     
                               ة والروحية وغريها من املوارد                                                                  االحـتجاز مـن مجيع اإلمكانيات العالجية والتعليمية واملعنوي        

                                                                                          وأشـكال املسـاعدة املالئمة واملتاحة يف اجملتمع، مبا يتفق مع االحتياجات الفردية لألحداث              
  .               احملتجزين ومشكالهتم

                                                                    ينـبغي أن تكفـل اإلدارة سالمة اختيار وتعيني املوظفني على اختالف            -  ٨٢ 
                         على نزاهتهم وإنسانيتهم                                                                  رتـبهم ووظـائفهم، ألن سالمة إدارة مؤسسات االحتجاز تتوقف           

  .                                                                ومقدرهتم وأهليتهم املهنية للتعامل مع األحداث وصالحيتهم الشخصية للعمل

                                                                     ومـن أجـل حتقيق األهداف السالفة الذكر، ينبغي أن يعني املوظفون             -  ٨٣ 
                                                                                      بصـفتهم مسـؤولني مهنـيني وتكـون أجورهم كافية الجتذاب الرجال والنساء املناسبني              

                                                             جيع موظفي احتجاز األحداث، بصفة مستمرة، على أن يضطلعوا                   وينبغي تش   .             واالحتفاظ هبم 
          يف مجيع    ا                                                                                        بواجباهتم والتزاماهتم بطريقة إنسانية وملتزمة وفنية ومنصفة وفعالة، وعلى أن يتصرفو          

                                                                                          األوقـات بطريقة جتعلهم جديرين باحترام األحداث وقادرين على اكتسابه، وأن يقدموا هلم             
  .       اإلجيابية                          منوذجا لألداء اإلجيايب والنظرة 

                                                                    وعـلى اجلهـات املسؤولة األخذ بأشكال التنظيم واإلدارة اليت تسهل            -  ٨٤ 
                                                                                        االتصال بني خمتلف فئات املوظفني يف كل مؤسسة احتجاز من أجل تعزيز التعاون بني خمتلف               
                                                                                         الدوائر العاملة يف جمال رعاية األحداث، وكذلك بني املوظفني واإلدارة لضمان متكن املوظفني             

  .                             اتية ألداء واجباهتم على حنو فعال ؤ                                     اتصال مباشر باألحداث من العمل يف ظروف م         الذين هلم 
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                                                                   ويتلقى املوظفون من التدريب ما ميكنهم من االضطالع على حنو فعال            -  ٨٥ 
                                                                                        مبسـؤولياهتم، وخاصـة التدريب يف علم نفس األطفال، ورعاية األطفال واملعايري والقواعد             

                           ويعمل املوظفون على ترسيخ      .                          مبا فيها هذه القواعد                                          الدولـية حلقوق اإلنسان وحقوق الطفل،     
                                                                                          وحتسـني معرفتهم وقدراهتم الفنية عن طريق حضور دورات للتدريب أثناء اخلدمة تنظم على              

  .                                فترات مناسبة طوال حياهتم الوظيفية

                                                                      ينـبغي أن يكون مدير املؤسسة مؤهال بالقدر الكايف ملهمته من حيث              -  ٨٦ 
  .                                               خلربة املناسبني، وأن يضطلع بواجباته على أساس التفرغ                          القدرة اإلدارية والتدريب وا

                                                                    يراعي موظفو مؤسسات االحتجاز، يف أدائهم لواجباهتم، احترام ومحاية          -  ٨٧ 
  :                                                                       الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان األساسية جلميع األحداث، خاصة على النحو التايل

          القيام                                                        ال جيـوز ألي من موظفي مؤسسات االحتجاز أو اإلصالحيات           ) أ ( 
                                                                                               بأي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة أو اإلصالح أو التأديب،                

                                                             ، أو أن حيرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه، أيا                  املهينة                                        املؤملة أو القاسية أو الالإنسانية أو       
  ؛                      كانت الذريعة أو الظروف

                        ومكافحة أي فعل من                                                على مجيع موظفي املؤسسات التشدد يف مقاومة        ) ب ( 
  ؛                                                     أفعال فساد الذمة، وتبليغه دون إبطاء إىل السلطات املختصة

                           وعلى املوظفني الذين لديهم      .                                         عـلى مجيع املوظفني احترام هذه القواعد        ) ج ( 
                                                                                               سـبب لالعتقاد بأن انتهاكا خطريا هلذه القواعد قد وقع أو بسبيله إىل الوقوع أن يبلغوا األمر            

  ؛                                       ألجهزة املخولة صالحية إعادة النظر والتصحيح                     إىل سلطاهتم العليا أو ل

                                                                      يكفل مجيع املوظفني محاية كاملة للصحة البدنية والعقلية لألحداث، مبا            ) د ( 
                                                                                           يف ذلك احلماية من االعتداء واالستغالل البدين واجلنسي والعاطفي، ويتخذون التدابري الفورية            

  ؛                                 لتأمني الرعاية الطبية هلم كلما لزمت

             ه خصوصياته،  ـ      ون ل ـ                   ق احلدث يف أن تك    ـ             ع املوظفني ح            حيـترم مجي    )  ه  ( 
                                                                                       وحيمـون، عـلى وجـه اخلصوص، مجيع املسائل السرية املتعلقة باألحداث أو أسرهم واليت               

  ؛                        يطلعون عليها حبكم وظيفتهم

                                                            يسـعى مجيع املوظفني إىل التقليل قدر اإلمكان من أوجه االختالف بني      ) و ( 
                                                شأهنا أن تنتقص من االحترام الواجب لكرامة                                                    احلـياة داخـل املؤسسـة وخارجها، اليت من        

  .                    ً احلدث باعتباره إنساناً
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 *الن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة إع-٢٢

  ،                إن اجلمعية العامة

                      ّ                                                   باحلاجـة امللحة إىل أن تطّبق بشكل شامل على املرأة احلقوق واملبادئ              م      ّ    إذ تسـلّ   
               متهم وكرامتهم،                                                املتعلقة باملساواة بني كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسال

                                                                       أن هذه احلقوق واملبادئ جمسدة يف صكوك دولية، منها اإلعالن العاملي                     وإذ تالحظ  
                                                                                        حلقـوق اإلنسـان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص             
                                                                                               بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            

                                                                                          واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية               ،         املـرأة 
           أو املهينة،

       ً   فعاالً       ً تنفيذاً                                                                 أن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            ب      ّ   تسلّم    وإذ 
         لعنف ضد                                                                                      مـن شـأنه أن يسهم يف القضاء على العنف ضد املرأة، وأن إعالن القضاء على ا                

                                                              املرأة، املرفق هبذا القرار، من شأنه أن يعزز هذه العملية ويكملها،

                                                                                أن العنف ضد املرأة ميثل عقبة أمام حتقيق املساواة والتنمية والسلم، على                        وإذ يقلقها  
                                                                                               النحو املسلم به يف استراتيجيات نريويب التطلعية للنهوض باملرأة، اليت أوصي فيها مبجموعة من              

                                                                                          افحة العنف ضد املرأة، وأمام التنفيذ التام التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                        التدابري ملك 
          ضد املرأة،

      ساسية                  نسان واحلريات األ                                                  أن العنف ضد املرأة يشكل انتهاكا حلقوق اإل                 وإذ تؤكد  
                                                                                             ويعـوق أو يلغي متتع املرأة هبذه احلقوق واحلريات األساسية، وإذ يقلقها اإلخفاق، منذ أمد               

                                                         يف محاية وتعزيز تلك احلقوق واحلريات يف حاالت العنف ضد املرأة،     بعيد،

                                                                       أن العنف ضد املرأة هو مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل                        وإذ تـدرك   
       دون        حليلولة  وا                                                  هيمنة الرجل على املرأة وممارسته التمييز ضدها          إىل                               واملـرأة عرب التاريخ، أدت      

    فرض  ُ ُي                              من اآلليات االجتماعية احلامسة اليت       واحدة      هو                                    هنوضـها الكامل، وأن العنف ضد املرأة  
                                هبا على املرأة وضع التبعية للرجل،

                                                        

  /              كانون األول    ٢٠            املـؤرخ       ١٠٤ /  ٤٨                                      اعـتمد بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٩٣      ديسمرب 
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        السكان                                                                   أن بعض فئات النساء، كالنساء املنتميات إىل األقليات، ونساء                      وإذ يقلقها  
                                                                                          األصـليني، والالجئات، واملهاجرات، والعائشات يف اجملتمعات الريفية أو النائية، واملعوزات،           

                     ، واملعوقات، واملسنات،        اإلناث                                          املؤسسـات اإلصـالحية أو السجون، واألطفال            ونـزيالت 
                                                                      والعائشات يف أجواء الرتاعات املسلحة، هي فئات شديدة الضعف يف مواجهة العنف،

                                  من مرفق قرار اجمللس االقتصادي        ٢٣  ُ                     ُسلم هبا يف الفقرة       يت                  إىل النتيجة ال             وإذ تشـري   
                                   ، بأن العنف ضد املرأة، سواء يف           ١٩٩٠      مايو   /       أيار   ٢٤            املـؤرخ      ١٥ /    ١٩٩٠             واالجـتماعي   

                                                                                            األسرة أو يف اجملتمع، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، وجيب أن يقابل              
                              خبطوات عاجلة وفعالة متنع حدوثه،

    ٣٠          املؤرخ     ١٨ /    ١٩٩١                                        إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                       وإذ تشـري أيضا    
                                                  اجمللس بوضع إطار لصك دويل يتناول، صراحة، قضية                            ، الذي يوصي فيه         ١٩٩١      مايو   /      أيـار 

                العنف ضد املرأة،

                                                                         بالدور الذي تؤديه احلركات النسائية يف لفت املزيد من االهتمام إىل                       وإذ ترحـب   
                                          طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد املرأة،

                                                                    أن الفـرص املفـتوحة أمام النساء لتحقيق املساواة القانونية                              وإذ يـثري جـزعها     
                                                                                       جتماعية والسياسية واالقتصادية يف اجملتمع هي فرص حيد منها، العنف املستمر واملترسخ،              واال

              بني أمور أخرى،

                                                                     بأن هناك، يف ضوء ما تقدم، حاجة إىل وجود تعريف واضح وشامل                           واقتناعا منها  
                                                                       بيان واضح للحقوق اليت ينبغي تطبيقها لتأمني القضاء على العنف ضد               إىل                      للعنف ضد املرأة، و   

                                                                                               ملرأة جبميع أشكاله، والتزام من الدول بتحمل مسؤولياهتا، والتزام من اجملتمع الدويل، مبجمله،              ا
                                     بالسعي إىل القضاء على العنف ضد املرأة،

                                                                    اإلعالن التايل بشأن القضاء على العنف ضد املرأة وحتث على بذل                     ً    تصـدر رمسياً   
  :                                كل اجلهد من أجل إشهاره والتقيد به

  ١املادة 

ـ         ليه  إ                     أي فعل عنيف تدفع       "                 العنف ضد املرأة   "                       ذا اإلعالن، يعين تعبري                 ألغـراض ه
                                                                                          عصـبية اجلـنس ويترتـب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من           
                                                                                                       الناحـية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر                 

  .                                         رية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة                       أو احلرمان التعسفي من احل
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 ٢املادة 

  :                                                                     يفهم بالعنف ضد املرأة أنه يشمل، على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، ما يلي 

                                                               العـنف الـبدين واجلنسي والنفسي الذي حيدث يف إطار األسرة، مبا يف         ) أ ( 
                       املتصل باملهر، واغتصاب                                                                   ذلك الضرب، والتعدي اجلنسي على أطفال األسرة اإلناث، والعنف          

                                                                                            الـزوجة، وختان اإلناث وغريه من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة، والعنف غري الزوجي             
                        والعنف املرتبط باالستغالل؛

                                                                       العـنف البدين واجلنسي والنفسي الذي حيدث يف إطار اجملتمع العام، مبا              ) ب ( 
                             والتخويف يف مكان العمل ويف                                                              يف ذلـك االغتصـاب، والتعدي اجلنسي، واملضايقة اجلنسية          

                                                                    املؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، واالجتار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛

                                                                        العـنف البدين واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه،             ) ج ( 
  .         أينما وقع

 ٣املادة 

      رياته                                                                              للمرأة احلق يف التمتع، على قدم املساواة مع الرجل، بكل حقوق اإلنسان وح             
                                                                                        األساسـية، ويف محايـة هـذه احلقوق واحلريات، وذلك يف امليادين السياسية واالقتصادية               

  :                       ومن بني هذه احلقوق ما يلي  .                                             واالجتماعية والثقافية واملدنية أو أي ميدان آخر

             احلق يف احلياة؛  ) أ ( 

               احلق يف املساواة؛  ) ب ( 

                          احلق يف احلرية واألمن الشخصي؛  ) ج ( 

               حبماية القانون؛                         على قدم املساواة مع الرجل    تع           احلق يف التم  ) د ( 

                                          احلق يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز؛  )  ه  ( 

                                                احلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛  ) و ( 

                     عمل منصفة ومؤاتية؛     أوضاع      احلق يف   ) ز ( 

         اسية أو                                                                       احلق يف أن تكون يف مأمن من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الق              ) ح ( 
  .                    الالإنسانية أو املهينة



 

-230- 

 ٤املادة 

                                                                                     ينـبغي للـدول أن تديـن العنف ضد املرأة، وأال تتذرع بأي عرف أو تقليد أو                  
                                            وينبغي هلا أن تتبع، بكل الوسائل املمكنة         .                                                       اعتـبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه       

  :                 الغاية ينبغي هلا                                                       ودون تأخري، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد املرأة؛ وهلذه

                            يف التصديق على اتفاقية     -                     تكون قد فعلت بعد               حيثما ال   -            أن تـنظر      ) أ ( 
                           ليها أو سحب حتفظاهتا عليها ؛ إ                                                 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أو االنضمام 

                                 أن متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأة؛  ) ب ( 

                             عن املرأة والتحقيق فيها                                                    أن جتتهد االجتهاد الواجب يف درء أفعال العنف         ) ج ( 
                                                                                      واملعاقبة عليها، وفقا للقوانني الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد؛

                                                                          أن تـدرج يف القوانني احمللية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل               ) د ( 
            ؤمن للنساء                             يقاع العنف عليهن، وأن ت     إ                                                        أو جـزاءات إدارية حبق من يصيبون النساء باألضرار ب         

                                ُ                                                                  تعويضا عن هذه األضرار؛ وينبغي أن ُتفتح فرص الوصول إىل آليات العدالة أمام النساء اللوايت               
                                                                                              يتعرضـن للعـنف، وأن تـتاح هلن، حسبما تنص عليه القوانني الوطنية، سبل عادلة وفعالة                

      وق يف                                                                                      نتصاف من األضرار اليت تلحق هبن؛ وينبغي للدول أيضا إعالم النساء مبا هلن من حق               ال ل
                                  التماس التعويض من خالل هذه اآلليات؛

                                                              أن تـدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز محاية املرأة من مجيع       ) ه ( 
                                                                                         أشـكال العـنف، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض يف اخلطط املوجودة بالفعل، آخذة يف                

          سيما منها                                                                    حسب االقتضاء، أي عون ميكن أن تقدمه املنظمات غري احلكومية، وال         ،         االعتـبار 
                                     املنظمات املعنية مبسألة العنف ضد املرأة؛

                                     الوقائية وكل التدابري القانونية      ُ   لُنهج                                  أن تصـوغ، عـلى حنـو شامل، ا          ) و ( 
                                                                                                والسياسية واإلدارية والثقافية اليت تعزز محاية املرأة من مجيع أشكال العنف وتكفل أال يتكرر              

                             وأشكال تدخل أخرى ال تراعي            نفاذية   ا                                                  إيـذاء املـرأة بسـبب وجـود قوانني وممارسات           
          نوع اجلنس؛

                                                                     أن تعمل على التكفل إىل أقصى حد ممكن، ضمن حدود املوارد املتاحة              ) ز ( 
                                                                                             هلـا وكذلـك، حيث تدعو احلاجة، ضمن إطار التعاون الدويل، بأن تقدم إىل النساء اللوايت                

            واملساعدة                                                                               يتعرضن للعنف، وعند االقتضاء إىل أطفاهلن، مساعدة متخصصة، كإعادة التأهيل،         
                                                                                        على رعاية األطفال وإعالتهم، والعالج، واملشورة، واخلدمات الصحية واالجتماعية، واملرافق          
                                                                                              والربامج، فضال عن اهلياكل الداعمة؛ وينبغي هلا أن تتخذ كل التدابري األخرى الالزمة لتعزيز              

                                             سالمتهن وإعادة تأهيلهن يف اجملالني البدين والنفسي؛
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                                                       انيات احلكومية موارد كافية ألنشطتها املتصلة بالقضاء                        أن تدرج يف امليز     ) ح ( 
                    على العنف ضد املرأة؛

                                                                        أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانني واملوظفني            ) ط ( 
                                                                                            العمومـيني املسـؤولني عن تنفيذ سياسات درء العنف عن املرأة والتحقيق فيه واملعاقبة عليه،           

            اجات املرأة؛                      بتدريب جيعلهم واعني الحتي

                                                                             أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة، وال سيما يف ميدان التعليم، لتعديل أمناط              ) ي ( 
                                                                                              السـلوك االجتماعـية والثقافـية للرجل واملرأة، وإلزالة التحيز واملمارسات التقليدية وكل             

    يما                                                                                    املمارسـات األخرى املستندة إىل دونية أي من اجلنسني أو تفوقه أو إىل القوالب اجلامدة ف       
                         يتعلق بدور الرجل واملرأة؛

                                                               أن تساند األحباث وجتمع البيانات وتصنف اإلحصاءات، وخصوصا ما           ) ك ( 
                                                                                        يـتعلق منها بالعنف األسري، عن مدى تفشي خمتلف أشكال العنف ضد املرأة؛ وأن تشجع               
                                                                                                 األحبـاث اليت تتناول أسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابري اليت             
                                                                                       تـنفذ لدرئـه ولتعويض من يتعرضن لـه؛ على أن جيري نشر اإلحصاءات ونتائج األحباث               

      ليها؛ إ      املشار 

                                                                     أن تـتخذ تدابـري تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات             ) ل ( 
                      الضعف يف مواجهة العنف؛

                                                              ، عند تقدمي التقارير اليت توجب تقدميها صكوك األمم املتحدة               قـوم      أن ت   ) م ( 
                                                                               املتعلقة حبقوق اإلنسان، بتضمني هذه التقارير معلومات عن العنف ضد املرأة                         ذات الصـلة،  

                                  والتدابري املتخذة لتنفيذ هذا اإلعالن؛

                                                                    أن تشـجع عـلى صوغ مبادئ توجيهية مالئمة للمساعدة على تنفيذ              ) ن ( 
                              املبادئ اليت يتضمنها هذا اإلعالن؛

                 ية واملنظمات غري                                                          أن تعـترف بـالدور اهلام الذي تؤديه احلركة النسائ           ) س ( 
                                                                                          احلكومـية، يف كافـة أحناء العامل، يف رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف               

          ضد املرأة؛

                                                                    أن تسـهل وتسـاند عمـل احلركة النسائية واملنظمات غري احلكومية              ) ع ( 
                                                    وتتعاون معها على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية؛

                                            احلكومية الدولية اليت هي أعضاء فيها على        /                           أن تشجع املنظمات اإلقليمية     ) ف ( 
  .                                                       إدراج القضاء على العنف ضد املرأة ضمن براجمها، حسب االقتضاء



 

-232- 

 ٥املادة 

                                                                              ينبغي هليئات منظومة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة أن تسهم، كل يف ميدان             
  ؛            ً  بيقها عملياً                                                                             اختصاصـها، يف ترويج االعتراف باحلقوق واملبادئ الواردة يف هذا اإلعالن وتط           

  :                                               ومما ينبغي هلا القيام به حتقيقا هلذه الغاية، ما يلي

       قليمية  إ                                                              أن تعـزز التعاون الدويل واإلقليمي هبدف حتديد استراتيجيات            ) أ ( 
                                                                            ملكافحة العنف، وتبادل اخلربات، ومتويل الربامج املتصلة بالقضاء على العنف ضد املرأة؛

                                  الدراسية هبدف أن توجد وتذكي                                        أن تروج لعقد االجتماعات واحللقات      ) ب ( 
                        ملسألة العنف ضد املرأة؛                  ً بني مجيع األشخاص وعياً

                                                                     أن تشـجع االضطالع، داخل منظومة األمم املتحدة، بالتنسيق والتبادل            ) ج ( 
                                                                           بني اهليئات التعاهدية حلقوق اإلنسان من أجل التصدي الفعال ملسألة العنف ضد املرأة؛

                                        لية اليت تعدها مؤسسات وهيئات منظومة                                   أن تدرج يف الدراسات التحلي      ) د ( 
                                                                                             األمـم املتحدة عن االجتاهات السائدة واملشاكل االجتماعية، ومنها التقارير الدورية املتعلقة            

                                   عن االجتاهات يف جمال العنف ضد املرأة؛                             ً باحلالة االجتماعية يف العامل، حبثاً

      دة من                                                          أن تشـجع التنسـيق بني مؤسسات وهيئات منظومة األمم املتح        )  ه  ( 
                                                                                              أجـل إدراج مسألة العنف ضد املرأة يف الربامج اجلارية، وخصوصا فيما يتعلق بفئات النساء               

                              الشديدة الضعف يف مواجهة العنف؛

                                                                     أن تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد             ) و ( 
                                                        ملرأة، واضعة يف اعتبارها التدابري املشار إليها يف هذا اإلعالن؛   ا

                                                                      تـنظر، حسـب االقتضاء، لدى وفائها بالواليات املناطة هبا اخلاصة              أن  ) ز ( 
                                                            بتنفيذ صكوك حقوق اإلنسان، يف مسألة القضاء على العنف ضد املرأة؛

                                                                    أن تـتعاون مـع املـنظمات غري احلكومية يف التصدي ملسألة العنف              ) ح ( 
  .        ضد املرأة

 ٦املادة 

                                 نني سارية يف دولة ما، أو أية                                                             ليس يف هذا اإلعالن أي مساس مبا قد تتضمنه أية قوا           
                                                                                                 اتفاقية أو معاهدة أو صك دويل آخر نافذ يف الدولة، من أحكام هي أكثر تيسريا للقضاء على                 

  .              العنف ضد املرأة
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                                                          قواعـد األمـم املـتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري           -  ٢٣
 * )           قواعد طوكيو (          االحتجازية 

  مبادئ عامة-   ً أوال  
  األهداف األساسية-١

ـ   ١- ١                                                                       توي هذه القواعد الدنيا النموذجية على جمموعة من املبادئ األساسية             حت
                                                                       لتعزيز استخدام التدابري غري االحتجازية، كما حتتوي على ضمانات دنيا          

  .                          لألشخاص اخلاضعني لبدائل السجن

                                                                      تسـتهدف هـذه القواعد التشجيع على زيادة اشتراك اجملتمع يف تدبري              ٢- ١
                                   لة اجملرمني على وجه التحديد، كما                                          شـؤون العدالـة اجلنائية ويف معام      

  .                                                تستهدف إثارة شعور باملسؤولية إزاء اجملتمع لدى اجلناة

                                                                        تراعى يف تنفيذ هذه القواعد الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية           ٣- ١
                                                                          والثقافـية يف كـل بلـد، كمـا تراعى أهداف وغايات نظام العدالة              

  .           اجلنائية فيه

                                                 تنفيذ هذه القواعد إىل إقامة توازن صحيح بني                               تسعى الدول األعضاء عند     ٤- ١
                                                                      حقـوق اجلـاين وحقوق اجملين عليه، واهتمام اجملتمع باألمن العام ومنع            

  .     اجلرمية

                                                                      تسـتحدث الـدول األعضاء، يف نظمها القانونية، تدابري غري احتجازية             ٥- ١
                                                                  هتـدف إىل توفري اختيارات أخرى ختفف من استخدام السجن، وترشيد           

ـ                                                          ة اجلنائية، واضعة يف اعتبارها مراعاة حقوق اإلنسان                          سياسـات العدال
  .                                                     ومقتضيات العدالة االجتماعية واحتياجات إعادة تأهيل اجلاين

  نطاق التدابري غري االحتجازية-٢

                                                                  تسـري األحكـام ذات الصـلة يف هذه القواعد على مجيع األشخاص               ١- ٢
          احل تدبري                                                               اخلاضعني للمقاضاة أو احملاكمة أو تنفيذ حكم ما، يف مجيع مر          

                                       وألغـراض هذه القواعد يشار إىل هؤالء         .                             شـؤون العدالـة اجلنائـية     
                                                        

  /            كانون األول  ١٤         املؤرخ     ١١٠ /  ٤٥                                   اعـتمدت بقـرار اجلمعية العامة         * 
  .    ١٩٩٠      ديسمرب 
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                                                   بصرف النظر عما إذا كانوا من املشتبه فيهم أو           "     جناة "                األشخاص بعبارة   
  .                             املتهمني أو الصادرة أحكام عليهم

                                                                             تطـبق هذه القواعد دون أي متييز يستند إىل العنصر أو اللون أو اجلنس،                ٢- ٢
                                                         الديانة أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل                               أو السن أو اللغة أو    

  .                                                     الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو إىل أي وضع آخر

                                                                     بغـية توفـري مزيد من املرونة مبا يتسق مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته،          ٣- ٢
                                                                 وشخصية اجلاين وخلفيته، ومقتضيات محاية اجملتمع، والجتناب استخدام        

                                                               ال داع، ينبغي أن يوفر نظام العدالة اجلنائية طائفة عريضة                         عقوبة السجن ب  
                             ً                                           مـن الـتدابري غري االحتجازية، بدءاً من التدابري السابقة للمحاكمة حىت          

                             وأمـا عدد وأنواع التدابري غري    .                                     الـتدابري الالحقـة إلصـدار احلكـم       
                                                                         االحتجازية املتاحة فينبغي أن حيددا على حنو يبقي على إمكانية االتساق           

  .    حكام    يف األ

                                                                     ينـبغي التشـجيع على وضع تدابري غري احتجازية جديدة، ورصد هذه              ٤- ٢
  .                                        التدابري عن كثب، وتقييم استخدامها بانتظام

                                          ً                            يـنظر يف التعامل مع اجلناة يف إطار اجملتمع، جتنباً قدر اإلمكان للجوء إىل         ٥- ٢
                                         ً                                اإلجـراءات الرمسـية أو احملاكمة أمام حمكمة، وفقاً للضمانات القانونية           

  .           حكم القانون و

                                       ً                                  ينـبغي استخدام التدابري غري االحتجازية وفقاً للمبدأ الذي يقضي بأدىن             ٦- ٢
  .            حد من التدخل

                                               ً                         ينـبغي أن يشكل استخدام التدابري غري االحتجازية جزءاً من االجتاه إىل              ٧- ٢
                               ً                                              إلغـاء العقاب وإلغاء التجرمي، بدالً من أن يتداخل مع اجلهود املبذولة يف             

  .    طلها               هذا االجتاه أو يع

  الضمانات القانونية-٣

ــتجازية   ١- ٣ ــري االح ــتدابري غ ــلى اســتحداث ال ــانون، ع ــنص بق                                                             ي
  .                 وتعريفها وتطبيقها

                                                                             جيـري اختيار التدبري غري االحتجازي بناء على تقييم املعايري الثابتة فيما              ٢- ٣
                                                                    يتعلق بطبيعة اجلرم ومدى خطورته وبشخصية اجلاين وخلفيته، وبأغراض         

  .                 احلكم وحقوق الضحية
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                                                                        متـارس اهليئة القضائية أو غريها من اهليئات املستقلة املختصة صالحيتها             ٣- ٣
                                                                   االستنسـابية يف مجـيع مراحل الدعوى، وذلك بضمان حتمل املسؤولية           

  .           ً                 كاملة ووفقاً حلكم القانون وحده

                                                     ً                     يلزم، الختاذ أي تدابري غري احتجازية تفرض على اجلاين التزاماً ما وتطبق              ٤- ٣
                     ً                                 مسية أو احملاكمة أو عوضاً عنهما، احلصول على موافقة                           قبل اإلجراءات الر  

  .    اجلاين

                                                                       ختضـع قـرارات فرض تدابري غري احتجازية إلعادة النظر من قبل هيئة               ٥- ٣
  .                                           قضائية أو هيئة أخرى خمتصة، بناء على طلب اجلاين

                                                                       حيـق لـلجاين تقـدمي طلب أو شكوى إىل هيئة قضائية أو هيئة أخرى                 ٦- ٣
                                                 سائل اليت متس حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري                                 مسـتقلة خمتصة، بشأن امل    

  .            غري االحتجازية

                                                                           توفـر اآللـية املناسبة لإلنتصاف، ولرفع الظلم عند اإلمكان يف أية حالة              ٧- ٣
  .                                             ً تظلم من عدم مراعاة حقوق اإلنسان املسلم هبا دولياً

                                                                        ال تـنطوي التدابري غري االحتجازية على إجراء جتارب طبية أو نفسانية              ٨- ٣
  .                                                    اجلاين، أو على تعريضه بغري داع ملخاطر جسمانية أو عقلية   على

                                                              تصـان يف مجـيع األحـوال كـرامة اجلـاين الذي تتخذ بشأنه تدابري        ٩- ٣
  .           غري احتجازية

                                                                   عـند تنفيذ التدابري غري االحتجازية ال تفرض على حقوق اجلاين أية قيود         ١٠- ٣
  .    ألصلي                                                 تتجاوز ما رخصت به اهليئة املختصة اليت أصدرت القرار ا

                                                                        عـند تطبيق التدابري غري االحتجازية حيترم حق اجلاين وحق أسرته يف أن                ١١- ٣
  .                تصان حياهتم اخلاصة

                                                               حتـاط سـجالت اجلاين الشخصية بالسرية التامة وال تكشف ألطراف              ١٢- ٣
                       ً                                   ويكـون االطالع عليها قاصراً على األشخاص املعنيني مباشرة           .        ثالـثة 

                   شخاص املرخص هلم بذلك                                          بالفصـل يف قضـية اجلـاين وغريهم من األ        
  .         حسب األصول
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  شرط وقائي-٤

                                                                            ال يفسـر شيء يف هذه القواعد على أنه حيول دون تطبيق القواعد الدنيا                ١- ٤
                                                                              النموذجية ملعاملة السجناء أو قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة          

                                     ، أو جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية       )          قواعد بكني  (                    شؤون قضاء األحداث    
ـ                                                           يع األشـخاص الذي يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو          مج

                                                                  السـجن، أو أي صـكوك ومعـايري أخرى حلقوق اإلنسان يعترف هبا            
                                                                     اجملـتمع الـدويل وتتصـل مبعاملـة اجملرمني ومحاية ما هلم من حقوق              

  .              اإلنسان األساسية

  املرحلة السابقة للمحاكمة-     ً ثانيا  
  التدابري السابقة للمحاكمة-٥

                                                                          نـبغي عند االقتضاء، ومبا ال يتعارض مع النظام القانوين، ختويل الشرطة             ي  ١- ٥
                                                                                 أو النيابة العامة أو غريمها من األجهزة املعنية مبعاجلة القضايا اجلنائية سلطة            
                                                                     إسقاط الدعوى املقامة على اجلاين مىت رأت أن السري فيها غري ضروري            

                  قانون وحقوق اجملين                                                          حلمايـة اجملـتمع أو منع اجلرمية أو تعزيز احترام ال          
                                          ً       ً                 وألغراض البت فيما إذا كان إسقاط الدعوى أمراً مناسباً، أو يف             .      عليهم

                                                                       حتديـد اإلجـراءات، ينبغي استحداث جمموعة من املعايري الثابتة يف كل            
                                                            ويف القضايا البسيطة، جيوز لوكيل النيابة أن يفرض تدابري           .              نظـام قانوين  

  .                       غري احتجازية حسب االقتضاء

 حتجاز السابق للمحاكمة جتنب اال-٦

                                                                     ال يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمة يف اإلجراءات اجلنائية إال كمالذ            ١- ٦
                                                                      أخـري، ومـع إيالء االهتمام الواجب للتحقيق يف اجلرم املدعى وحلماية            

  .               اجملتمع واجملين عليه

   وال   .                                                                 تسـتخدم بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة يف أبكر مرحلة ممكنة           ٢- ٦
                                                       جاز السـابق للمحاكمة فترة أطول مما يستوجبه حتقيق                       يـدوم االحـت   

    ُ                            ، وُتتوخى يف تنفيذه االعتبارات      ١- ٥                                 األهـداف املذكـورة يف املـادة        
  .                                            اإلنسانية واحترام الكرامة اليت فطر عليها البشر

                                                                         يكـون لـلجاين حق االستئناف أمام هيئة قضائية أو أية أخرى مستقلة               ٣- ٦
  .             سابق للمحاكمة                              خمتصة يف حاالت استخدام االحتجاز ال
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  مرحلة احملاكمة وإصدار احلكم-     ً ثالثا  
  تقارير التحقيقات االجتماعية-٧

                                                                       مـىت تيسرت إمكانية االستعانة بتقارير تتضمن حتقيقات اجتماعية، جاز            ١- ٧
  .                                                                      للهيئة القضائية أن تستعني بتقرير يعده موظف أو جهاز خمتص ومفوض          

                       لفية االجتماعية للجاين                                                     وينـبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن اخل        
                  وينبغي أن يتضمن     .                                                   تتصـل بنمطه الشخصي يف اإلجرام واجلرائم الراهنة       

     كذلك   .     ً                                                     أيضـاً معلومات وتوصيات ذات صلة بإجراءات إصدار احلكم        
                                                                            ينـبغي أن يتسـم التقرير بالواقعية واملوضوعية وعدم التحيز وأن تكون            

  .                                 اآلراء املعرب عنها فيه واضحة التحديد

 صدار احلكم تدابري إ-٨

                                                                             ينـبغي للهيـئة القضـائية، وقـد توافرت لديها طائفة من التدابري غري                ١- ٨
                                                                          االحـتجازية، أن تراعي يف اختاذ قرارها حاجة اجلاين إىل إعادة التأهيل،            
                                                                      ومحايـة اجملتمع، وكذلك مصاحل اجملين عليه، الذي ينبغي استشارته كلما           

  .              ً كان ذلك مناسباً

  :                                     ألحكام أن تبت يف القضايا بالطرق التالية                      جيوز للسلطات اليت تصدر ا  ٢- ٨

                                            العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ واإلنذار؛  ) أ (  

                    إخالء السبيل املشروط؛  ) ب (  

                                      العقوبات اليت متس حالة الفرد القانونية؛  ) ج (  

                                                          العقوبـات االقتصـادية واجلـزاءات الـنقدية كالغرامات           ) د (  
                   والغرامات اليومية؛

                          درة األموال أو نزع امللكية؛        األمر مبصا    ) ه (  

                                    األمر برد احلق إىل اجملين عليه أو تعويضه؛  ) و (  

                             احلكم مع وقف النفاذ أو املرجأ؛  ) ز (  

                                  الوضع حتت االختبار واإلشراف القضائي؛  ) ح (  
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                                األمر بتأدية خدمات للمجتمع احمللي؛  ) ط (  

                       اإلحالة إىل مراكز املثول؛  ) ي (  

              اإلقامة اجلربية؛  ) ك (  

                                                     أي شـكل آخـر مـن أشـكال املعاملـة غري اإليداع يف          ) ل (  
                مؤسسة احتجازية؛

  .                               أي جمموعة من التدابري املدرجة أعاله  ) م (  

  املرحلة الالحقة لصدور احلكم-     ً رابعا  
  الترتيبات الالحقة لصدور احلكم-٩

                                                                          تـتاح للهيئة املختصة طائفة عريضة من التدابري البديلة الالحقة لصدور             ١- ٩
                                                     يتالىف إيداع اجلاين يف مؤسسة احتجازية ومساعدته على                     احلكـم لكي    

  .                         عودة اندماج مبكرة يف اجملتمع

  :                                            ميكن أن تشمل التدابري الالحقة لصدور احلكم ما يلي  ٢- ٩ 

                               التصريح بالغياب، ودور التأهيل؛  ) أ (  

                                        إطالق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم؛  ) ب (  

      كاله؛                           إخالء السبيل املشروط مبختلف أش  ) ج (  

               إسقاط العقوبة؛  ) د (  

  .     العفو    ) ه (  

                                                                        خيضـع القـرار املتعلق بالتدابري الالحقة إلصدار احلكم، باستثناء حالة             ٣- ٩
                                                                           العفـو، إلعادة نظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة،             

  .                 بناء على طلب اجلاين

   اين                                                                 ينظر يف أبكر مرحلة ممكن يف أي شكل من أشكال إطالق سراح اجل              ٤- ٩
  .                            وإحالته إىل برنامج غري احتجازي
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  تنفيذ التدابري غري االحتجازية-     ً خامسا  
  اإلشراف-١٠

                                                                    الغـرض مـن اإلشراف هو احلد من معاودة ارتكاب اجلرائم ومساعدة              ١-  ١٠
                                                                       اجملرم على االندماج يف اجملتمع على حنو يقلل إىل احلد األدىن من احتمال             

  .               العودة إىل اجلرمية

                                                        لزم التدبري غري االحتجازي اإلشراف على اجلاين تتوىل هذا                     عـندما يست    ٢-  ١٠
  .                                                        اإلشراف هيئة خمتصة مبوجب الشروط احملددة اليت ينص عليها القانون

                                                                      ينـبغي تقريـر أنسب نوع من اإلشراف والعالج، يف إطار التدبري غري               ٣-  ١٠
                                                             االحـتجازي، لكـل حالة على حدة مبا يهدف إىل مساعدة اجلاين على      

                       ً                                  على أن يعاد النظر دورياً يف هذا اإلشراف والعالج وأن            .  ه            معاجلة إجرام 
  .                يعدال حسب االقتضاء

                                                                        يـزود اجلـناة باملسـاعدة النفسية واالجتماعية واملادية وبغرض توطيد             ٤-  ١٠
  .                                         روابطهم مبجتمعهم وتيسري عودهتم إىل االخنراط فيه

  املدة-١١

                  ررهتا اهليئة املختصة                                                   ال تـتجاوز فـترة التدبري غري االحتجازي املدة اليت ق       ١-  ١١
  .    ً        وفقاً للقانون

                                          ً                              جيـوز النص على إهناء التدبري غري االحتجازي مبكراً إذا كانت استجابة              ٢-  ١١
  .              اجلاين لـه مرضية

  الشروط-١٢

                                                                         إذا كـان للسـلطة املختصة أن تقرر الشروط اليت يتعني على اجلاين أن                ١-  ١٢
    تمع                                                                   يراعـيها، توجـب علـيها أن تـأخذ يف االعتـبار احتياجات اجمل            

  .                                            واحتياجات اجلاين واجملين عليه وحقوقهما على السواء

                                                                         تكـون الشـروط الـيت تتعني مراعاهتا عملية ودقيقة وقليلة ما أمكن،               ٢-  ١٢
                                                                    وتسـتهدف إضعاف احتمال ارتداد اجلاين إىل السلوك اإلجرامي وزيادة          

  .                                                فرص اندماجه يف اجملتمع، مع مراعاة احتياجات اجملين عليه
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ـ       ٣-  ١٢                                             يق التدبري غري االحتجازي يزود اجلاين بشرح، شفوي                     عـند بـدء تطب
                                                                 وكـتايب، للشـروط اليت حتكم تطبيق ذلك التدبري، مبا يف ذلك واجبات        

  .           اجلاين وحقوقه

                                                                     للسـلطة املختصة أن تعدل الشروط مبوجب األحكام القانونية املرعية،            ٤-  ١٢
  .    ً                     وفقاً ملا حيرزه اجلاين من تقدم

  عملية العالج-١٣

                                                        إطار التدبري غري االحتجازي، ويف احلاالت املناسبة، خمططات                  توضع، يف     ١-  ١٣
                                                                 خمتلفة، كمعاجلة احلاالت االجتماعية كل على حدة، والعالج اجلماعي،         
                                                                   وبـرامج اإلقامة يف دور عالجية، والعالج املتخصص لفئات خمتلفة من           

  .                                                  اجلناة، وذلك لتلبية احتياجات اجلناة مبزيد من الفعالية

                                                     العـالج فنـيون لديهـم القدر املالئم من التدريب                          ينـبغي أن يـتوىل      ٢-  ١٣
  .             واخلربة العملية

                                                                      ينـبغي، مـىت تقررت ضرورة العالج، بذل اجلهود الالزمة لفهم خلفية              ٣-  ١٣
                                                                      اجلـاين وشخصيته وقدراته وذكائه وقيمه، وال سيما لفهم الظروف اليت           

  .                    أدت إىل ارتكابه اجلرمية

                                  مع احمللي ونظم الدعم االجتماعي يف                                         جيـوز للهيئة املختصة أن تشرك اجملت        ٤-  ١٣
  .                          تطبيق التدابري غري االحتجازية

                                                                يـتعني، قـدر اإلمكان، إبقاء عبء احلاالت املكلف هبا عند حد يسهل          ٥-  ١٣
  .                                              التحكم فيه لضمان التنفيذ الفعال للربامج العالجية

  .                                       تعد السلطة املختصة وحتفظ ملف قضية لكل جان  ٦-  ١٣

 وط االنضباط واإلخالل بالشر-١٤

                                                                        جيوز أن يؤدي إخالل اجلاين بالشروط اليت تتعني عليه مراعاهتا إىل تعديل              ١-  ١٤
  .                            التدبري غري االحتجازي أو إلغائه

                                                                          تقـوم اهليئة املختصة مبهمة تعديل التدبري غري االحتجازي أو إلغائه، وال              ٢-  ١٤
                                                                          يشرع يف ذلك إال بعد دراسة دقيقة للوقائع اليت يديل هبا كل من املوظف              

  .       ف واجلاين    املشر



 

-241- 

                                               ً                        ينـبغي أال يـؤدي اخفـاق الـتدبري غري االحتجازي تلقائياً إىل فرض               ٣-  ١٤
  .            تدبري احتجازي

                                                                         تسعى السلطة املختصة، يف حالة تعديل التدبري غري االحتجازي أو إلغائه،             ٤-  ١٤
                       وال تفرض عقوبة السجن      .                ً     ً       ً                  إىل أن حتدد تدبرياً بديالً مناسباً غري احتجازي       

  .             األخرى املناسبة                      إال إذا انعدمت البدائل 

                                                                 حتدد بنص قانوين صالحية اعتقال اجلاين اخلاضع لإلشراف واحتجازه يف            ٥-  ١٤
  .                  حالة إخالله بالشروط

                                                                     عـندما يعـدل الـتدبري غـري االحتجازي أو يلغى يكون للجاين حق                ٦-  ١٤
  .                                                  االستئناف أمام هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة

  املوظفون-     ً سادسا  
  التوظيف-١٥

                                                                         ال ميـارس يف تعيني املوظفني أي متييز بسبب العنصر أو اللون، أو اجلنس                ١-  ١٥
                                                                                أو السـن أو اللغـة، أو الديانة أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو               
                                                                        األصـل القومـي أو االجـتماعي، أو امللكـية أو املولد أو أي وضع              

                                                              وينـبغي لسياسة تعيني املوظفني أن تضع يف االعتبار السياسات            .      آخـر 
                                                                    طنـية اخلاصـة بـالعمل اإلجيـايب وأن تـراعي تنوع اجلناة الذي                الو

  .              سيخضعون لإلشراف

                                                                       ينـبغي أن يكـون األشـخاص املعينون لتطبيق التدابري غري االحتجازية              ٢-  ١٥
                                                                    صـاحلني بطبعهم هلذا العمل، وأن يكونوا، حيثما أمكن، حاصلني على           

    هالت              وحتدد هذه املؤ    .                                               التدريـب املهـين واخلـربة العملـية املناسبني        
  .     ً      ً حتديداً واضحاً

                                                                    للحصـول عـلى املوظفني الفنيني املؤهلني واالحتفاظ هبم، ينبغي تأمني             ٣-  ١٥
                                                             وضـع وظـيفي مناسـب ورواتب واستحقاقات وافية تتناسب وطبيعة     

  .                                                  العمل، وتوفري فرص كافية للترقي املهين والتطور الوظيفي

  تدريب املوظفني-١٦

                           وضيح مسؤولياهتم هلم، فيما                                             يكـون الغـرض من تدريب املوظفني هو ت          ١-  ١٦
           وينبغي أن    .                                                           يـتعلق بإعـادة تأهيل اجلاين وضمان حقوقه ومحاية اجملتمع         
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                 ً                                                       يعمل التدريب أيضاً على توعية املوظفني باحلاجة إىل التعاون يف األنشطة           
  .                              مع األجهزة املعنية وتنسيقها معها

     بيعة                                                  ً                يـزود املوظفون قبل االلتحاق باخلدمة بتدريب يشمل دروساً عن ط            ٢-  ١٦
                                                                   الـتدابري غـري االحـتجازية والغـرض من اإلشراف وخمتلف الطرائق            

  .                                     املستخدمة يف تطبيق التدابري غري االحتجازية

                                                                        حيـافظ املوظفـون بعد التحاقهم باخلدمة على معارفهم وقدراهتم الفنية             ٣-  ١٦
                                                                      ويرتقون هبا، وذلك باملشاركة يف دورات التدريب أثناء اخلدمة ودورات          

  .                             وتتاح مرافق وافية هلذا الغرض .             جتديد املعلومات

  املتطوعون واملوارد اجملتمعية األخرى-     ً سابعا  
  مشاركة اجلمهور-١٧

                                                  ً       ً             ينـبغي تشـجيع املشاركة من جانب اجلمهور باعتبارها مورداً رئيسياً             ١-  ١٧
      ً                                                          وواحـداً من أهم عوامل حتسني الروابط بني اجلناة اخلاضعني للتدابري غري     

       وينبغي   .                                 ة واجملتمع احمللي من ناحية أخرى                                  االحـتجازية من ناحية واألسر    
                                                                      أن تكـون هـذه املشـاركة مكملة جلهود القائمني على إدارة شؤون             

  .               العدالة اجلنائية

                                                                       ينـبغي الـنظر إىل املشاركة من جانب اجلمهور على أهنا فرصة ملسامهة               ٢-  ١٧
  .                              أفراد اجملتمع احمللي يف محاية جمتمعهم

  تفهم اجلمهور وتعاونه-١٨

                                                              غي تشجيع األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص وعامة اجلمهور على              ينـب   ١-  ١٨
  .                                                  مساندة املنظمات الطوعية املروجة للتدابري غري االحتجازية

                                                                     ينـبغي عقد مؤمترات وحلقات دراسية وندوات، والقيام بأنشطة أخرى            ٢-  ١٨
                                                                         بانـتظام، من أجل التوعية بضرورة مشاركة اجلمهور يف تطبيق التدابري           

  .   زية         غري االحتجا

                                                       َّ                ينـبغي اسـتخدام وسائط اإلعالم بكافة أشكاهلا إلجياد موقف عام بنَّاء              ٣-  ١٨
                                                                    يـؤدي إىل االضطالع بأنشطة تساعد على التوسع يف تطبيق العالج غري            

  .                                 االحتجازي وعلى اخنراط اجلناة يف اجملتمع
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                                                                      ينـبغي أال يدخر أي جهد يف إيقاف اجلمهور على مدى أمهية دوره يف                ٤-  ١٨
  .              ري غري االحتجازية            تنفيذ التداب

  املتطوعون-١٩

                                        ً                                    خيـتار املـتطوعون بدقـة بالغة ويعينون استناداً إىل قدرهتم على القيام               ١-  ١٩
                              ويزودون بالتدريب املالئم على      .                                         باألعمـال املراد تنفيذها واهتمامهم هبا     

                                                                     املسؤوليات احملددة اليت سيضطلعون هبا، وتتاح هلم إمكانية احلصول على          
  .                                 السلطة املختصة وفرص التشاور معها                الدعم واإلرشاد من

                                                                         ينبغي للمتطوعني أن يشجعوا اجلناة وأسرهم على إقامة روابط مفيدة مع             ٢-  ١٩
                                                                    اجملـتمع احملـلي، وعلى توسيع نطاق اتصاالهتم، وذلك بإسداء املشورة          
                                            ً                          إلـيهم وبغـري ذلـك مـن أشـكال املساعدة املالئمة، وفقاً لقدراهتم             

  .               والحتياجات اجلناة

                                                              عـلى املـتطوعني يف تنفيذهم ملهامهم ضد احلوادث واإلصابات              َّ   يـؤمَّ   ٣-  ١٩
                                                         وترد إليهم قيمة النفقات املأذون هبا اليت يتكبدوهنا يف           .                  واملسؤولية العامة 

                                                     وينبغي أن ينالوا عرفان اجلمهور لقاء اخلدمات اليت          .                   قـيامهم بعمـلهم   
  .                يقدموهنا خلري اجملتمع

 التقييم البحث والتخطيط وصياغة السياسات و-     ً ثامنا  
  البحث والتخطيط-٢٠

                                                                         ينبغي بذل اجلهود الالزمة إلشراك اهليئات العامة واخلاصة على السواء يف             ١-  ٢٠
                                                                        تنظـيم وتعزيز البحوث املتعلقة مبعاجلة اجلناة بالوسائل غري االحتجازية          

  .                 ً       ً                       باعتبار ذلك جانباً أساسياً من جوانب عملية التخطيط

                            شاكل اليت يواجهها املوكلون                                             ينـبغي إجـراء حبـوث منتظمة بشأن امل          ٢-  ٢٠
  .                                        وممارسو املهنة واجملتمع احمللي ومقررو السياسات

                                         ً                               ينـبغي أن تكـون أنشطة البحوث واملعلومات جزءاً ال يتجزأ من نظام               ٣-  ٢٠
                                                                       العدالة اجلنائية، وأن تستهدف مجع وحتليل البيانات واالحصاءات املتصلة         

  .                                      بتنفيذ عالج اجلناة بالوسائل غري االحتجازية
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  صياغة السياسات ووضع الربامج-٢١

                                                                       ينـبغي أن ختطـط الربامج اخلاصة بالتدابري غري االحتجازية وتنفذ على              ١-  ٢١
                         ً                                                    أسـس منهجية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من نظام العدالة اجلنائية يف إطار            

  .                     عملية التنمية الوطنية

       تجازية                                                                  ينـبغي إجراء عمليات تقييم منتظمة هبدف تنفيذ التدابري غري االح          ٢-  ٢١
  .                مبزيد من الفعالية

                                                                       ينـبغي إجـراء عملـيات استعراض دورية لتقييم أهداف التدابري غري              ٣-  ٢١
  .                               االحتجازية وأدائها ومدى فعاليتها

  الروابط مع األجهزة واألنشطة ذات الصلة-٢٢

                                                                       ينـبغي أن تستحدث، على مستويات خمتلفة، آليات مناسبة تسهل إقامة             ١-  ٢٢
                                      واإلسكان والتعليم والعمل، بني الدوائر                             الـروابط يف جمـاالت كالصحة     

                                                                        املسـؤولة عـن التدابري غري االحتجازية وغريها من فروع نظام العدالة            
                                                                          اجلنائية، وأجهزة التنمية االجتماعية والرعاية االجتماعية، احلكومية منها        

  .                         وغري احلكومية، ووسائط اإلعالم

  التعاون الدويل-٢٣

                                             العلمي بني البلدان يف جمال العالج بالوسائل                                     تبذل اجلهود لتوثيق التعاون       ١-  ٢٣
                                                        وينبغي دعم البحث والتدريب واملساعدة التقنية وتبادل         .              غري االحتجازية 

                                                                     املعلومات بني الدول األعضاء بشأن التدابري غري االحتجازية، وذلك من          
                                                                        خالل معاهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني وبالتعاون الوثيق          

                                                                نع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبركز التنمية االجتماعية والشؤون                    مـع فرع م   
  .                                         اإلنسانية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة

                                                           ينـبغي تشـجيع إجراء الدراسات املقارنة وتنسيق األحكام           ٢-  ٢٣ 
                                                                      التشريعية من أجل توسيع نطاق اخليارات غري االحتجازية وتيسري تطبيقها        

 ً                                              اً للمعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلشراف على                               عرب احلدود الوطنية، وفق   
  .                                                    ً       ً اجملرمني احملكوم عليهم بأحكام مشروطة أو املفرج عنهم إفراجاً مشروطاً
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      خارج                                                   مـبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام       -  ٢٤
 *                                              نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

 اإلجراءات الوقائية

                                                   ، مبوجب القانون، مجيع عمليات اإلعدام خارج نطاق                    حتظر احلكومات  - ١ 
                                                                                           القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب            

                        وال جيوز التذرع باحلاالت      .                                                                   قوانيـنها اجلنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورهتا        
                                                    لتهديد باحلرب، أو عدم االستقرار السياسي الداخلي                                                 االستثنائية، مبا يف ذلك حالة احلرب أو ا       

                       وال جيوز تنفيذ عمليات      .                              ، لتربير عمليات اإلعدام هذه     ى                                    أو أي حالـة طـوارئ عامـة أخر        
                                                                                          اإلعدام هذه أيا كانت الظروف، حىت يف الظروف اليت تضم، على سبيل املثال ال على سبيل                

                                  القوة بصورة مفرطة أو خمالفة                                                             احلصـر، حـاالت الرتاع املسلح الداخلي، وحاالت استخدام        
                                                                                      للقانون من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية، أو من جانب               

  .                                                                                        شـخص يعمـل بتحريض أو مبوافقة صرحية أو ضمنية منه، وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز              
  .                                               يف مفعوله من املراسيم اليت تصدرها السلطة احلكومية ى                  ويكون هذا احلظر أقو

                                                                     وخـيا ملـنع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي            ت - ٢ 
                                                                                      واإلعـدام دون حماكمة، تتكفل احلكومات بفرض رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح،             
                                                                                 عـلى مجيع املوظفني املسؤولني عن القبض على األشخاص وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم            

  .                        ال القوة واألسلحة النارية                                         وسجنهم، وعلي املوظفني املخول هلم قانونا استعم

                                 السلطات العامة إصدار أوامر       لى                                  حتظـر احلكومـات على الرؤساء وع       - ٣ 
                                                                                          تـرخص ألشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام               

                         وألي شخص كان حق وواجب       .                                                       التعسـفي أو اإلعدام دون حماكمة أو حترضهم على ذلك         
                                                    ويشدد على األحكام الواردة أعاله يف تدريب املوظفني          .                ال هلذه األوامر                      االمتـناع عن االمتث   

  .              بإنفاذ القوانني         املكلفني 

                                                                        تكفـل، بالوسـائل القضائية وغريها من الوسائل، محاية فعالة لألفراد            - ٤ 
                                                                                          واجملموعات املهددين خبطر اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون             

  .                            منهم من يتلقون هتديدات بالقتل         حماكمة، وض

                                                        

    ٢٤          املؤرخ     ٦٥ /    ١٩٨٩                                           أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره         * 
                                                            من ذلك القرار، أوصى اجمللس بأن تقوم احلكومات مبراعاة           ١           يف الفقرة    و  .     ١٩٨٩      مايو   /    أيار

  .                                                    واحترام هذه املبادئ، يف إطار تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية
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                                                                          ال يعاد أحد عنوة أو يسلم إىل بلد توجد أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه              - ٥ 
                                                                                            ميكـن أن يذهـب فـيه ضحية لإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدا                

  .         دون حماكمة

                                                              تكفـل احلكومـات وضـع األشخاص اجملردين من احلرية يف أماكن             - ٦ 
                                                                       معـترف هبا رمسيا، وموافاة أقارهبم أو حماميهم أو غريهم من األشخاص املتمتعني                لالحـتجاز   

  .                                                                            بثقتهم، فورا، مبعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، مبا يف ذلك عمليات نقلهم

                                                                  يضـطلع مفتشون مؤهلون، ضمنهم موظفون طبيون، أو سلطة مستقلة           - ٧ 
                                    االحتجاز، ومينحون صالحية إجراءات                                                        مـناظرة هلـم، بعملـيات تفتيش منتظمة يف أماكن         

                                                                                          عملـيات تفتيش مفاجئة، مببادرة منهم، مع توفري ضمانات كاملة الستقالهلم يف أدائهم هذه              
                                        مجيع األشخاص احملتجزين يف أماكن االحتجاز                                           ويكون هلم حق الوصول بال قيود إىل        .      املهمة

  .                       هذه وكذلك إىل مجيع ملفاهتم

                                ملنع عمليات اإلعدام خارج نطاق                                      تـبذل احلكومـات قصارى جهدها        - ٨ 
                                                                                          القـانون واإلعـدام التعسـفي واإلعـدام دون حماكمة، وذلك باختاذ تدابري مثل الوساطة               
                                                                                           الدبلوماسية، وحتسني إمكانيات اتصال الشاكني باهليئات الدولية احلكومية واهليئات القضائية،          

                   البالغات عن أي                                                        وتستخدم آليات دولية حكومية للتحقيق فيما تتضمنه        .                  والشـجب العلـين   
                وتقيم احلكومات،    .                                                                         عمليات إعدام من هذا القبيل والختاذ إجراءات فعالة ضد هذه املمارسات          

                                                                                        وضـمنها حكومات البلدان اليت يشتبه يف أنه حتدث فيها عمليات إعدام خارج نطاق القانون          
        لية عن                                                                                            أو إعـدام تعسـفي أو إعدام دون حماكمة، تعاونا تاما فيما بينها يف التحقيقات الدو               

   .           هذا املوضوع

 التحقيق

                                                                      جيري حتقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه حبالة إعدام خارج نطاق             - ٩ 
   ى                                                                                           القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون حماكمة، مبا يف ذلك احلاالت اليت توحي فيها شكاو               

          ر إليها                                                               جديرة بالثقة، حبدوث وفاة غري طبيعية يف ظل الظروف املشا           ى                       األقارب أو تقارير أخر   
           والغرض من    .                                                                وحتتفظ احلكومات مبكاتب وإجراءات للتحقيق بغية حتري هذه األمور          .       أعـاله 

                                                                                        التحقيق هو حتديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص املسؤول عنها، وأي منط أو             
                                                      ويتضمن التحقيق القيام، على النحو املناسب، بتشريح         .                                    ممارسـة قد يكون السبب يف وقوعها      

ـ                              ومييز التحقيق بني الوفاة      .                                                       ع وحتليل كل األدلة املادية واملستندية وأقوال الشهود                   اجلـثة ومج
  .                                     الطبيعية والوفاة حبادث واالنتحار والقتل

                                                                   يكـون هليـئة التحقـيق سلطة احلصول على مجيع املعلومات الالزمة             -  ١٠ 
                  جراء حتقيق فعال،                                                                       وتوفر لألشخاص القائمني به مجيع املوارد املالية والتقنية الالزمة إل           .        للتحقيق

                                           تورطهم يف أي من عمليات اإلعدام هذه،         ى                                              وتكـون هلـم أيضا سلطة إلزام املوظفني املدع        
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                      وخيولون، هلذه الغاية،     .                                                                    باملـثول أمامهم واإلدالء بشهاداهتم، وينطبق ذلك على الشهود أيضا         
     لبوا                                                                                      إصـدار أوامر إلحضار الشهود، وضمنهم املوظفون الذين يزعم تورطهم يف القضية، ليط            

  .                           منهم إبراز ما عندهم من أدلة

                                                                       حيـث تكـون إجراءات التحقيق املعتادة غري وافية بسبب االفتقار إىل             -  ١١ 
                                                                                         اخلـربة أو الرتاهة، أو بسبب أمهية املسألة، أو بسبب وجود منط تعسفي واضح، وحيث تقدم              

                                                               من وجود أوجه القصور هذه، أو تكون هناك أسباب جوهرية            ى                         أسـرة اجملـين عليه شكاو     
  .                                                                                  ، تواصل احلكومات التحقيق بواسطة جلنة حتقيق مستقلة، أو عن طريق إجراء مماثل             ى     أخـر 

                     ة واالستقالل كأفراد،     اء                                                                   وخيـتار لعضوية مثل هذه اللجنة أشخاص مشهود هلم بالرتاهة والكف          
                                                                                    ويكونـون بوجـه خـاص غري مرتبطني بأي مؤسسة أو جهاز أو شخص قد يكون موضع                 

                                                         صول على مجيع املعلومات الالزمة للتحقيق، وجتري التحقيق                                        التحقيق، ويكون للجنة سلطة احل    
  .                       وفقا ملا متليه هذه املبادئ

                                          إال بعد إجراء تشريح واف هلا بواسطة                                     ال جيوز التصرف يف جثة املتوىف      -  ١٢ 
                                   وحيق للقائمني بالتشريح االطالع على       .                                                      طبيب يكون، إن أمكن، خبريا يف الباثولوجيا الشرعية       

                                                                             علقة بالتحقيق، ودخول املكان الذي اكتشفت فيه اجلثة، واملكان الذي يعتقد                             مجيع البيانات املت  
                                                                       وإذا اتضح بعد الدفن أن الوضع يتطلب إجراء حتقيق، خترج اجلثة وفق              .                      أن الوفاة حصلت فيه   

                                                    إذا اكتشفت بقايا هيكل عظمي، خترج بعناية وتدرس          .                                       القواعد العلمية ودون إبطاء لتشرحيها    
  .                وبولوجية املنهجية                   وفقا للتقنيات اإلنثر

                                                      ملن جيرون التشريح لفترة زمنية تكفي إلجراء حتقيق          ىف                 تـتاح جثة املتو    -  ١٣ 
                                                                               ويسـعى التشـريح إىل أن حيدد، على األقل، هوية الشخص املتوىف وسبب الوفاة                .       شـامل 

                                    ويتضمن تقرير التشريح صورا ملونة       .                                                    وكيفيتها، وحيدد، ضمن اإلمكان، وقت الوفاة ومكاهنا      
            ويصف تقرير    .                                                                   شـخص املتوىف بغية توثيق ودعم النتائج اليت خيلص إليها التحقيق                       تفصـيلية لل  

  .                                                                    التشريح أي إصابات تظهر على املتوىف، وضمن ذلك أي دليل على تعرضه للتعذيب

                                                                   وبغـية ضمان احلصول على نتائج موضوعية، جيب أن يكون باستطاعة            -  ١٤ 
                               اص أو منظمات أو هيئات حيتمل أن                                                         القـائمني بالتشريح العمل برتاهة، مستقلني عن أي أشخ        

  .                   تكون هلم يد يف القضية

                                                 والشهود واحملققون وأسرهم من العنف والتهديد        ى             مقدمو الشكاو      حيمى   -  ١٥ 
                                            وجيب إبعاد من حيتمل أن يكونوا متورطني يف          .                                          بالعنف وأي شكل آخر من أشكال التخويف      

                         عدام دون حماكمة عن أي                                                                       عملـيات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإل          
           والشهود   ى                                                                                مركـز جيعـل هلم هيمنة أو سلطة، مباشرة أو غري مباشرة، على مقدمي الشكاو              

  .                              وأسرهم أو على القائمني بالتحقيق
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                                                                        ختطر أسر املتوفني وممثلوها القانونيون بأية جلسة استماع تعقد، ويسمح           -  ١٦ 
                                 بالتحقيق وحيق هلم تقدمي أدلة                                                            هلـم حبضورها وباالضطالع على مجيع املعلومات ذات الصلة        

                                                                              وحيق ألسرة املتوىف أن تفرض حضور ممثل طيب، أو شخص آخر مؤهل ميثلها، عملية                .  ى   أخر
                                                                                 وعـندما حتدد هوية املتوىف، يلصق إعالن بالوفاة يف لوحة اإلعالنات العامة ويبلغ              .          التشـريح 
  .          اء التحقيق                         وتعاد إليهم اجلثة بعد انته  .                     أسرة املتوىف وأقاربه  إىل          األمر فورا 

                                                                      يعـد، خـالل فترة معقولة، تقرير كتايب عن األساليب اليت اتبعت يف              -  ١٧ 
                                                           ويعلن هذا التقرير على املأل فورا، مبينا نطاق التحقيق           .                                      التحقيقات وما أسفرت عنه من نتائج     

                                                                                           واإلجـراءات والطـرائق املستخدمة لتقييم األدلة، واالستنتاجات والتوصيات املستندة إىل ما            
                                  ويصف التقرير أيضا بالتفصيل األحداث   .                                    وقائع وإىل القانون الواجب التطبيق             تكشـف مـن   

                                                                                             احملـددة اليت يثبت وقوعها واألدلة اليت استندت إليها هذه االستنتاجات ويعدد أمساء الشهود              
                   وتقوم احلكومة خالل     .                                                                         الذين أدلوا بشهاداهتم، باستثناء من مل يفصح عن هوياهتم بغية محايتهم          

   .                                                                     إما بالرد على تقرير التحقيق، وإما ببيان التدابري اليت ستتخذ ردا عليه            فترة معقولة،

 اإلجراءات القانونية

                                                                 تكفل احلكومات حماكمة األشخاص الذين يظهر التحقيق أهنم اشتركوا          -  ١٨ 
                                                                                            يف عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون حماكمة، يف أي               

                                                                            اق اختصاصها، وتضطلع إما بتقدميهم للمحاكمة وإما بالتعاون على تسليمهم                         إقليم خيضع لنط  
                        وينطبق هذا املبدأ بغض      .                                                                  إىل البلدان األخرى اليت ترغب يف ممارسة اختصاصها القانوين عليهم         

  .                                                            النظر عن هوية اجلناة أو اجملين عليهم وجنسياهتم ومكان ارتكاب اجلرمية

                                         ه، ال جيوز التذرع بأمر يصدر عن رئيس              أعال  ٣                        مع عدم اإلخالل باملبدأ      -  ١٩ 
                                                                                               أو سـلطة عامـة لتـربير اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون                 

                                                                              وميكن اعتبار الرؤساء وكبار املوظفني وغريهم من املوظفني العموميني مسؤولني عن             .      حماكمة
                            تيحت هلم فرصة معقولة ملنع      أ                                                                األعمـال اليت يرتكبها من يعملون حتت رئاستهم إذا كانت قد            

   يف                                                         وال متنح حصانة شاملة من املالحقة ألي شخص يزعم تورطه             .                      حـدوث هـذه األفعال    
             أيا كانت    ،                                                                                عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون حماكمة           
  .                                                                  الظروف، مبا يف ذلك حالة احلرب أو احلصار أو غريها من حاالت الطوارئ العامة

                                                                    حيـق ألسـر ضحايا عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام             -  ٢٠ 
                                                                                         التعسـفي أو اإلعدام دون حماكمة، وملن يعوهلم هؤالء الضحايا، احلصول خالل فترة معقولة              

  .                   على تعويض عادل وكاف
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 املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه  -٢٥
 * العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمن ضروب املعاملة أو

                                                                    من أغراض التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب           - ١ 
                                               املشار إليها فيما يلي بالتعذيب أو غريه من         (                                                           املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

  :   يلي    ما  )              إساءة املعاملة

                                             مسؤولية األفراد والدول إزاء الضحايا وأسرهم                              توضـيح الوقائع وإثبات       ) أ ( 
                      واإلقرار هبذه املسؤولية؛

                                         حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرر هذه األعمال؛  ) ب ( 

                                      أو، عـند االقتضاء، اجلزاءات التأديبية    /                               تيسـري املالحقـة القضـائية و        ) ج ( 
    على                                                                                 لألشـخاص الذيـن يـدل التقصي على كوهنم مسؤولني، وإثبات احلاجة إىل احلصول               

                                                                                   الـتعويض واجلـرب الكاملني من الدولة، مبا يف ذلك احلصول على تعويض مايل عادل وكاف           
  .                                   وتوفري وسائل الرعاية الطبية والتأهيل

                                                                         تكفـل الـدول التحقيق فورا وبفعالية يف الشكاوى والتقارير املتعلقة            - ٢ 
           جراء حتقيق                                               وحىت يف حال عدم وجود شكوى صرحية، ينبغي إ          .                                بالتعذيـب أو بإساءة املعاملة    

         أن يتصف          وينبغي    .                                                                     إذا وجـدت دالالت أخرى على احتمال وقوع تعذيب أو إساءة معاملة           
                                                                                     احملققـون، الذيـن يكونـون مستقلني عن املشتبه يف ارتكاهبم هلذه اجلرائم وعن الوكالة اليت        

                                                     ويتاح هلؤالء احملققني أو ميكنون من أن يطلبوا إجراء           .                                        يعملـون لديهـا، بالكفاءة والنـزاهة     
                               وتكون األساليب اليت تستخدم يف       .                                                       قيقات من قبل خرباء طبيني نزهاء أو غريهم من اخلرباء          حت

  .                                                           إجراء هذه التحقيقات مطابقة ألعلى املعايري املهنية وتعلن نتائجها

                                                                  هليـئات التحقـيق سلطة وعليها واجب احلصول على مجيع املعلومات             ) أ (  - ٣ 
                                             الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من                               ويوضع حتت تصرف األشخاص     .  ) ١ (               الالزمة للتحقيق 

                                  وتكون هلم أيضا سلطة إلزام مجيع        .                                                                 مـوارد امليزانـية واملـوارد التقنية لكفالة فعالية التحقيق         
               أمامهم واإلدالء          باملثول                                                                         العـاملني بصفة رمسية املزعوم ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة            

                                        قيقا هلذا الغرض، تتمتع هيئة التحقيق        وحت  .                                    وينطـبق األمر نفسه على أي شاهد        .           بشـهاداهتم 
                                                                                 بسـلطة إصـدار أوامـر اسـتدعاء للشهود، مبن فيهم أي موظفني يزعم ضلوعهم، وطلب        

  .          تقدمي األدلة

                                                        

      ديسمرب  /              كانون األول   ٤          املؤرخ     ٨٩ /  ٥٥                                     أوصت هبا اجلمعية العامة يف قرارها         *  
                                  قرار إىل املبادئ املرفقة هبذا القرار،        من ال ٣                                               ووجهت اجلمعية العامة انتباه احلكومات، يف الفقرة     ٢٠٠٠

  .                            ً                                            وشجعتها بشدة على التفكري ملياً يف املبادئ باعتبارها أداة مفيدة حملاربة التعذيب
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                                                لتعذيب أو إساءة املعاملة، والشهود، والقائمني       ا                      كفـل محايـة ضحايا       ُ ُت  ) ب ( 
             كال الترهيب                                                               من العنف أو التهديدات بالعنف أو أي شكل آخر من أش            ،                  بالتحقـيق وأسرهم  

                                                   وينحى األشخاص الذين حيتمل ضلوعهم يف التعذيب أو          .                                     اليت قد تنشأ نتيجة إلجراء التحقيق     
                                  بصورة مباشرة أو غري مباشرة،       ،                                                              إساءة املعاملة عن أي موقع مينحهم ممارسة النفوذ أو السلطة         
  .                                                على املشتكني والشهود وأسرهم، وعلى القائمني بالتحقيق

                                                أو إساءة املعاملة وممثلوهم القانونيون عن أي               لتعذيب   ا                 يـبلغ ضـحايا      - ٤ 
                                                                                      جلسة تعقد وميكنون من حضورها ومن االطالع على مجيع املعلومات ذات الصلة بالتحقيق،             

  .                             ويكون هلم احلق يف تقدمي أدلة أخرى

                                                                        يف احلاالت اليت تكون فيها إجراءات التحقيق ناقصة بسبب قلة اخلربة أو              ) أ (    - ٥ 
                                                                لوجود الظاهر لنمط من التعسف، أو ألسباب وجيهة أخرى، تكفل                                    شبهة التحيز، أو بسبب ا    

                 ختار أعضاء هذه     ُ وُي  .                                                                        الـدول إجراء التحقيقات من خالل جلنة حتقيق مستقلة أو إجراء مشابه           
                     وعلى األخص، يكون هؤالء   .                                                              اللجـنة ملـا يشهد هلم به من نزاهة وكفاءة واستقاللية كأفراد      

                         ات أو الوكاالت اليت قد      س                       أفعاال جرمية وعن املؤس                                             مسـتقلني عن أي من املشتبه يف ارتكاهبم         
                                مجيع املعلومات الالزمة للتحقيق،                      سلطة احلصول على                        وتكون هلذه اللجنة    .                  يعملـون لديهـا   

  ؛ ) ٢ (                                         وجتري التحقق على حنو ما تنص عليه هذه املبادئ

                                                                        يعـد تقريـر كـتايب خالل مدة معقولة من الزمن يبني نطاق التحقيق                ) ب ( 
                                                            ليب اليت استخدمت يف تقييم األدلة، فضال عن االستنتاجات والتوصيات                    واإلجـراءات واألسا  

      ويصف   .                            وينشر هذا التقرير لدى إمتامه  .                                                املبنية على الوقائع املستخلصة وعلى القانون الساري

                                                                                                  هـذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها واألدلة اليت بنيت عليها النتائج،               
                                                                    ء الشهود الذين أدلوا بشهاداهتم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض                                    كمـا يـورد قائمة بأمسا     

                                                                                  وتـرد الدولـة، يف غضون فترة زمنية معقولة، على تقرير التحقيق وتشري، عند                .         محايـتهم 
  .                                               االقتضاء، إىل اخلطوات اليت تقرر اختاذها استجابة لذلك

        و إساءة                                                          ينـبغي للخـرباء الطبـيني املشاركني يف التحقيق يف التعذيب أ       ) أ (    - ٦ 
    على                    وخباصة، أن حيصلوا                                                                         املعاملـة أن يتصرفوا يف مجيع األوقات وفقا ألعلى املعايري األخالقية            

                                                    وجيب أن يكون هذا الفحص مطابقا للمعايري املستقرة          .                                      املوافقة عن علم قبل إجراء أي فحص      
   اف                                                              وعلى وجه اخلصوص، يتم إجراء هذه الفحوص على انفراد بإشر           .                        يف جمال املمارسة الطبية   

  .                                                    خلبري الطيب دون حضور موظفي األمن وغريهم من املوظفني احلكوميني ا

               ــــــــــــــ
  .                                                                        يف ظروف معينة قد تقتضي األخالقيات املهنية احلفاظ على سرية املعلومات            ) ١ ( 

  .                              ولذا ينبغي احترام هذه املتطلبات
  .    أعاله  )  ١ (            انظر احلاشية   ) ٢ ( 
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                 يتضمن على األقل                    يقا على الفور،                                         يعـد اخلـبري الطيب تقريرا كتابيا دق         ) ب ( 
  :      ما يلي

                                                  اسـم الشخص املعين واسم اجلهة اليت ينتسب إليها           :                  ظـروف املقابلـة    ̀  ١̀  
                                                                    احلاضـرون لـدى إجراء الفحص، والوقت والتاريخ بالتحديد؛ وموقع          

              مركز احتجاز،   (                                                      املؤسسـة الـيت جيري فيها الفحص وطبيعتها وعنواهنا          
                         يف ذلك رقم الغرفة عند         مبا   (   ؛   )                                  مستوصـف، مسـكن، ومـا إىل ذلك       

         مثال ذلك  (                                         ؛ وظـروف الشخص املعين وقت إجراء الفحص       )         االقتضـاء 
                                                                    طبـيعة أي قيود تكون موجودة لدى وصوله أو خالل إجراء الفحص،            
                                                             ووجـود قـوات األمـن خالل الفحص، ومظهر األشخاص املرافقني           

                       ؛ أو أي عوامل أخرى     )                                          للسـجني، والـتهديدات املوجهة إىل الفاحص      
         ذات صلة؛

                                               سرد مفصل حلكاية الشخص املعين كما رواها خالل          :                   روايـة الوقـائع    ̀  ٢̀  
                                                                            املقابلـة، مبا يف ذلك ذكر األساليب املزعومة للتعذيب أو إساءة املعاملة،            
                                                                         واألوقـات الـيت يـزعم وقوع التعذيب أو إساءة املعاملة فيها، ومجيع             

                                    الشكاوى من األعراض البدنية والنفسية؛

                                              تسجيل مجيع النتائج املتعلقة باحلالة البدنية        :                          الفحـص الـبدين والنفسي     ̀  ٣̀  
                                                                      والنفسـية الـيت خلص إليها الفحص السريري، مبا يف ذلك االختبارات            

                                                  التشخيصية املالئمة، وصور مجيع اجلروح باأللوان إن أمكن؛

                                                               تفسـري للعالقـة احملتملة بني نتائج الفحوص البدنية والنفسية            :        الـرأي  ̀  ٤̀  
                          وينبغي تقدمي توصية بشأن      .               إساءة املعاملة                                وإمكانـية وقوع التعذيب أو      

                       أو إجراء أي فحوص أخرى؛ /                           إجراء أي عالج طيب ونفسي الزم و

                                                    ينبغي أن حيدد التقرير بوضوح هوية األشخاص الذين          :                جهـة اإلعـداد    ̀  ٥̀  
  .                                  ّ  قاموا بالفحص كما ينبغي أن يكون موقّعا

    طلب   ُ وُت  .        ه املعني                                       ويبلغ إىل الشخص املعين أو إىل ممثل                        ً   يكون التقرير سرياً    ) ج ( 
             وينبغي أيضا    .                                                                               آراء الشخص املعين أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجل هذه اآلراء يف التقرير            

                                                                                               تقـدمي الـتقرير كتابة، عند االقتضاء، إىل السلطة املسؤولة عن التحقيق يف ادعاء التعذيب أو             
    وال  .         األشخاص                                                       وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم التقرير إىل هؤالء       .                   إسـاءة املعاملـة   

                                                                          شخص آخر إال مبوافقة الشخص املعين أو بناء على إذن من حمكمة هلا سلطة                  ألي                 يتاح التقرير   
  .                              إنفاذ عملية نقله على هذا النحو
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  *من االختفاء القسري اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص -٢٦
                  إن اجلمعية العامة،

                                ألسرة البشرية بكرامتهم األصلية                                  أن االعتراف جلميع أفراد ا                           إذ تضـع يف اعتبارها     
                                                                                             وحبقوقهـم املتساوية وغري القابلة للتصرف هو، مبوجب املبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة              

                                                          وسائر الصكوك الدولية، أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل،
                                                       أن من واجب الدول، مبوجب امليثاق، وال سيما املادة                                     إذ تضـع يف اعتبارها أيضا      و 

                                                                    منه، تعزيز االحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتقيد هبا، ٥ ٥
                         حنو مستمر يف كثري من       ى                                ملا جيري يف بلدان عديدة وعل                                 وإذ يسـاورها بالغ القلق     

                                                                                    األحـيان، مـن حاالت اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض على األشخاص واحتجازهم أو              
                                           يتهم على أي حنو آخر، على أيدي موظفني من                                                  اخـتطافهم رغمـا عنهم أو حرماهنم من حر        

                                                                                           خمـتلف فروع احلكومة أو مستوياهتا أو على أيدي جمموعات منظمة أو أفراد عاديني يعملون               
                                                                                               باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو برضاها أو بقبوهلا، مث رفض                

                            و رفض االعتراف حبرماهنم من                                                             الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أ         
                                            حريتهم، مما جيرد هؤالء األشخاص من محاية القانون،

                                                                       أن االخـتفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا يف أي جمتمع ملتزم              ى         وإذ تـر   
                                                                                          باحـترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن ممارسة هذه األفعال على             

            د اإلنسانية،                          حنو منتظم يعترب مبثابة جرمية ض
       ، الذي     ١٩٧٨       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ      ١٧٣ /  ٣٣              بقـرارها               وإذ تذكـر   

                                                                                                 أعربـت فـيه عـن قلقها بشأن التقارير الواردة من أحناء خمتلفة من العامل واملتعلقة حباالت                 
                                                         ، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب واألسى اللذين تسببهما          ي                                االخـتفاء القسري أو غري الطوع     

                                                                           وطالبت احلكومات بأن تعترب القوات املكلفة بإنفاذ القانون وحفظ األمن                   ختفاءات، ال        هـذه ا  
                                                                       مسؤولة قانونا عن التجاوزات اليت قد تؤدي إىل حاالت اختفاء قسري أو غري طوعي،

                                                                 باحلماية اليت متنحها لضحايا املنازعات املسلحة اتفاقيات جنيف                         إذ تذكـر أيضا    و 
  ،    ١٩٧٧                 ها اإلضافيان لعام            وبروتوكوال    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢          املعقودة يف 
                                              على وجه اخلصوص املواد ذات الصلة من اإلعالن العاملي                          وإذ تضـع يف اعتـبارها      

                                                                                       حلقوق اإلنسان ومن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت حتمي حق الشخص             
                                                                                 يف احلـياة وحقـه يف احلـرية واألمـن وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وحقه يف االعتراف          

                   بشخصيته القانونية،

                                                        

  /              كانون األول    ١٨            املـؤرخ       ١٣٣ /  ٤٧                                      اعـتمد بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٩٢      ديسمرب 



 

-253- 

                                                         اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                                      وإذ تضـع يف اعتبارها أيضا      
                                                     نة، اليت تنص على أنه جيب على الدول األطراف أن تتخذ       ي                                         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله     

                                              تدابري فعالة ملنع أعمال التعذيب واملعاقبة عليها،

                                                     ونـة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،             مد                          وإذ تضـع يف اعتـبارها      
                                                                                           واملبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ            
                                                                                          القوانـني وإعـالن مـبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال              

            لة السجناء،                                      السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا ملعام

                                                                  أن مـن الضروري، بغية منع حاالت االختفاء القسري، ضمان التقيد                  وإذ تؤكـد   
                                                                                      الصـارم مبجموعـة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من               

         كانون   ٩             املؤرخ يف       ١٧٣ /  ٤٣                                                            أشـكال االحـتجاز أو السـجن، الواردة يف مرفق قرارها            
                                                             ادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج                  ، وباملـب      ١٩٨٨         ديسـمرب    /    األول

                                                                                   نطـاق القـانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة، الواردة يف مرفق قرار اجمللس    
                      ، اليت أيدهتا اجلمعية        ١٩٨٩      مايو   /   يار أ    ٢٤             املؤرخ يف      ٦٥ /    ١٩٨٩                         االقتصـادي واالجـتماعي     

  ،    ١٩٨٩      ديسمرب  /          كانون األول    ١٥          املؤرخ يف    ١٦٢ /  ٤٤                العامة يف قرارها 

                                                             أنه، وإن كانت األعمال اليت تشمل االختفاء القسري تشكل                               وإذ تضع يف اعتبارها    
                                                                                             انـتهاكا للمحظورات الواردة يف الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من املهم مع ذلك وضع               
                                                                                      صـك جيعـل من مجيع حاالت االختفاء القسري جرمية جسيمة جدا وحيدد القواعد الرامية               

                            لمعاقبة عليها ومنع ارتكاهبا، ل

                                                                تصدر هذا اإلعالن بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،           - ١ 
  ؛                                                   بوصفه جمموعة من املبادئ الواجبة التطبيق على مجيع الدول

  .                                                    وحتث على بذل كل اجلهود حىت تعم معرفة اإلعالن ويعم احترامه - ٢ 

 ١املادة 

                                     القسري جرمية ضد الكرامة اإلنسانية                                     يعترب كل عمل من أعمال االختفاء      - ١ 
                                                                                         ويـدان بوصفه إنكارا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا خطريا وصارخا حلقوق اإلنسان             
                                                                                     واحلريات األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها وطورهتا            

  .                                  الصكوك الدولية الصادرة يف هذا الشأن

             ه، من محاية   ـ                                      ء القسري حيرم الشخص الذي يتعرض ل                     إن عمل االختفا   - ٢ 
                اليت تكفل، ضمن          الدويل                              وهو ينتهك قواعد القانون       .                                          القانون، ويرتل به وبأسرته عذابا شديدا     

                                                                                      مجلة أمور، حق الشخص يف االعتراف به كشخص يف نظر القانون، وحقه يف احلرية واألمن،               



 

-254- 

                                             لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                                                           وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعام        
  .                                           كما ينتهك احلق يف احلياة أو يشكل هتديدا خطريا له  .       املهينة

 ٢املادة 

                                                                       ال جيـوز ألي دولة أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا               - ١ 
  .              أو تتغاضى عنها

                                         الوطين واإلقليمي، وبالتعاون مع األمم       ى                             تعمـل الـدول عـلى املستو       - ٢ 
  .                                                                    ملتحدة يف سبيل اإلسهام جبميع الوسائل يف منع واستئصال ظاهرة االختفاء القسري ا

 ٣املادة 

                                                                                   كل دولة أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري             ى    عـل  
  .                                                              الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري يف أي إقليم خاضع لواليتها

 ٤املادة 

                                                     مـل من أعمال االختفاء القسري جرمية يعاقب عليها                        يعتـرب كـل ع     - ١ 
  .                                       فيها شدة جسامتها يف نظر القانون اجلنائي ى                          بالعقوبات املناسبة اليت تراع

                                                                     جيـوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص على ظروف خمففة بالنسبة            - ٢ 
   لى                                                                                      للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه يف أعمال االختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية ع            
  .                                                                         قيد احلياة، أو باإلدالء طوعا مبعلومات تسمح بإلقاء األضواء على حاالت اختفاء قسري

 ٥املادة 

                                                                                   باإلضـافة إىل العقوبـات اجلنائـية الواجبة التطبيق، جيب أن تترتب على أعمال               
                                                                                                 االختفاء القسري املسؤولية املدنية ملرتكبيها واملسؤولية املدنية للدولة أو لسلطاهتا اليت نظمت            
                                                                                         عملـيات االخـتفاء املذكـورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم اإلخالل                

  .                                                        باملسؤولية الدولية للدولة املعنية وفقا ملبادئ القانون الدويل

 ٦املادة 

                                                                         ال جيوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية              - ١ 
               ويكون من حق كل   .                  ال االختفاء القسري                                              كانـت أو عسكرية أو غريها، لتربير عمل من أعم     

  .                                                               شخص يتلقى مثل هذه األوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها
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                                                                        على كل دولة أن حتظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إىل ارتكاب أي              - ٢ 
  .                                               عمل يسبب االختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه

                     من هذه املادة يف      ٢    و  ١         الفقرتني                                        جيب التركيز على األحكام الواردة يف        - ٣ 
  .                                  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 ٧املادة 

                                                                                 ال جيوز اختاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حرب أو               
         ، ذريعة   ى                                                                                      قـيام حالـة حرب أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخر              

  .        القسري                   لتربير أعمال االختفاء

 ٨املادة 

                  أو تسلم أي شخص     ) refouler (                                        ال جيـوز ألي دولة أن تطرد أو تعيد           - ١ 
                                                                                            إىل أي دولـة أخـرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ خلطر                 

  .              االختفاء القسري

                                                                    تقوم السلطات املختصة، للتحقق من وجود مثل هذه األسباب، مبراعاة           - ٢ 
                                                                     ت ذات الصلة، مبا يف ذلك القيام، عند االقتضاء، مبراعاة حدوث حاالت ثابتة                   مجـيع االعتبارا  

  .                                                                        من االنتهاك املنتظم حلقوق اإلنسان على حنو خطري أو صارخ أو مجاعي يف الدولة املعنية

 ٩املادة 

                                                                     يعتـرب احلـق يف االنتصـاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة             - ١ 
   أو  /                                                   ومني من حريتهم أو للوقوف على حالتهم الصحية و                                       لتحديد مكان وجود األشخاص احملر    

                                                                                         حتديـد السلطة اليت أصدرت األمر حبرماهنم من احلرية أو نفذته، ضروريا ملنع وقوع حاالت               
  .      أعاله ٧                                                           االختفاء القسري يف مجيع الظروف مبا فيها الظروف املذكورة يف املادة 

            جراءات، حق                    مباشرة هذه اإل    ى                                     يكـون للسلطات الوطنية املختصة، لد      - ٢ 
                                                                                    دخـول مجـيع األمـاكن اليت حيتجز فيها األشخاص احملرومون من حريتهم وكل جزء من                
                                                                                             أجـزائها، فضـال عن أي مكان يكون مثة ما يدعو إىل االعتقاد باحتمال العثور على هؤالء                 

  .          األشخاص فيه

                                                           يكـون كذلـك ألي سلطة خمتصة أخرى مرخص هلا بذلك مبوجب             - ٣ 
                                                            أي صك قانوين دويل تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل                                           تشـريع الدولـة املعنـية أو        

  .          هذه األماكن
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 ١٠املادة 

                                                                جيب أن يكون كل شخص حمروم من حريته موجودا يف مكان احتجاز             - ١ 
  .                                                                                معترف به رمسيا، وأن ميثل وفقا للقانون الوطين، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخري

                             از األشخاص ومكان أو أمكنة                                           توضـع فورا معلومات دقيقة عن احتج       - ٢ 
                                                                                            احتجازهم، مبا يف ذلك حركة نقلهم من مكان إىل آخر، يف متناول أفراد أسرهم أو حماميهم                

ـ                        أو أي شـخص آخـر ل                                                                  ه مصـلحة مشروعة يف اإلحاطة هبذه املعلومات، ما مل يعرب              ـ
  .                                 األشخاص احملتجزون عن رغبة خمالفة لذلك

                    استمرار بأمساء مجيع                                              جيـب االحـتفاظ بسـجل رمسي جيري حتديثه ب          - ٣ 
                  وإضافة إىل ذلك، جيب   .                                                         األشـخاص احملرومني من حريتهم يف كل مكان من أمكنة االحتجاز     

                وتوضع املعلومات  .                                                              عـلى كل دولة أن تتخذ اخلطوات الالزمة إلنشاء سجالت مركزية مماثلة   
      ل أي                                                                                     الواردة يف هذه السجالت يف متناول األشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة ويف متناو            

                                                                                        سـلطة قضـائية أو أي سلطة أخرى وطنية خمتصة ومستقلة، وأي سلطة خمتصة، مرخص هلا                
   ى                                                                                       بذلـك مبوجب التشريع الوطين أو أي صك قانوين دويل تكون الدولة املعنية طرفا فيه، تسع           

  .                                    إىل تقصي مكان وجود أحد األشخاص احملتجزين

 ١١املادة 

                          رومني من حريتهم على حنو                                                     جيب أن يتم اإلفراج عن أي شخص من األشخاص احمل          
                                                                                             يتـيح التحقق بصورة موثوق هبا من أنه أفرج عنه فعال، وأنه، عالوة على ذلك، أفرج عنه يف              

  .                                                                     ظل أوضاع تكفل احترام سالمته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة

 ١٢املادة 

    رخص                                                                 تضـع كل دولة يف إطار قانوهنا الوطين، قواعد حتدد املوظفني امل            - ١ 
                                                                                    هلـم بإصدار أوامر احلرمان من احلرية، والظروف اليت جيوز يف ظلها إصدار مثل هذه األوامر،      
                                                                                         واجلـزاءات اليت يتعرض هلا املوظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوين تقدمي املعلومات عن              

  .                     حرمان شخص ما من حريته

    لسل                                                                 كمـا تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، مبا يف ذلك حتديد التس          - ٢ 
                                                                                            الواضح ملراقبة من يزاولون املسؤوليات، على مجيع املوظفني املكلفني بالقيام بعمليات القبض             
                                                                                 عـلى األشـخاص واعـتقاهلم واحـتجازهم ووضعهم يف احلجز ونقلهم وحبسهم، كما              
                                                                                             تكفـل ممارسـة تلـك الرقابة على غريهم من املوظفني الذين خيوهلم القانون استعمال القوة                

  .               واألسلحة النارية
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 ١٣املادة 

                                 علم أو مصلحة مشروعة ويدعي       ه                                     على كل دولة أن تكفل لكل من لدي        - ١ 
                                                                                        تعرض أي شخص الختفاء قسري، احلق يف أن يبلغ الوقائع إىل سلطة خمتصة ومستقلة يف إطار              

                       قامت أسباب معقولة                                                                           الدولـة الـيت تقوم بإجراء حتقيق سريع وكامل ونزيه يف شكواه، ومىت            
                                                      الدولة أن تبادر دون إبطاء إىل إحالة األمر إىل           ى                     سريا قد ارتكب، فعل                            لالعـتقاد بأن اختفاء ق    

                         وال جيوز اختاذ أي تدابري       .                                                                تلـك السـلطة إلجراء هذا التحقيق، وإن مل تقدم شكوى رمسية           
  .                            الختصار ذلك التحقيق أو عرقلته

                                                                     عـلى كل دولة أن تكفل للسلطة املختصة الصالحيات واملوارد الالزمة            - ٢ 
                                                                            ق بفعالية، مبا يف ذلك صالحيات إجبار الشهود على احلضور وتقدمي املستندات                         إلجراء التحقي 

  .                                           ذات الصلة، واالنتقال على الفور ملعاينة املواقع

                                                                    تـتخذ اإلجـراءات اليت تكفل جلميع املشاركني يف التحقيق، مبن فيهم             - ٣ 
                أو التهديد                                                                                   الشـاكي واحملـامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، احلماية من سوء املعاملة           

  .          أو االنتقام

                طالع على نتائج    ال                                                 يسمح جلميع األشخاص املعنيني بناء على طلبهم، با        - ٤ 
  .                                               التحقيق، ما مل يكن يف ذلك إضرار بسري التحقيق اجلاري

                                                                       توضع أحكام خاصة لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة على أي معاملة           - ٥ 
                    تقدمي الشكوى أو     ى                       أشكال التدخل، تقع لد                                                      سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من           

  .                   أثناء إجراء التحقيق

                                                                      جيب أن يكون من املمكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق املذكورة            - ٦ 
  .                                               أعاله، ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد

 ١٤املادة 

        لة ما،                                                                         جيب إحالة مجيع املتهمني بارتكاب عمل من أعمال االختفاء القسري يف دو            
                                                                                              إىل السلطات املدنية املختصة يف تلك الدولة إلقامة الدعوى واحلكم عليهم، إذا كانت النتائج              
                                                                                               اليت أسفر عنها التحقيق الرمسي تربر ذلك، ما مل يكونوا قد سلموا إىل دولة أخرى ترغب يف                  

         ول اختاذ             مجيع الد   ى   وعل  .                                                                     ممارسـة واليـتها طبقا لالتفاقات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال           
                                                                                            التدابري القانونية املناسبة لكفالة حماكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من             

  .                                                    أعمال االختفاء القسري يتضح أنه خاضع لواليتها أو سلطتها
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 ١٥املادة 
                                                                                  جيـب على السلطات املختصة يف الدولة، أن تراعي عند اختاذها قرار منح اللجوء               

                                                       جود أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص قد شارك يف                                           لشـخص مـا أو رفضه، مسألة و       
                              أعاله، أيا كانت الدوافع      ٤              من املادة     ١                                                      األعمـال الشـديدة اخلطورة املشار إليها يف الفقرة          

  .       على ذلك
 ١٦املادة 

                                             ارتكاهبم أيا من األعمال املشار إليها يف             املدعى                    جيري إيقاف األشخاص     - ١ 
                                                      داء أي واجبات رمسية أثناء التحقيق املشار إليه يف                         أعـاله، عن أ     ٤                  مـن املـادة       ١          الفقـرة   

  .      أعاله  ١٣      املادة 
                                                                      وال جيـوز حماكمتهم إال بواسطة السلطات القضائية العادية املختصة يف            - ٢ 

  .                                                  كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، وال سيما القضاء العسكري
                                                                     وال جيـوز السـماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة يف             - ٣ 

                                                                               ه احملاكمـات، وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا                        مـثل هـذ   
  .                   للعالقات الدبلوماسية

                                            ارتكاهبم هذه األعمال معاملة عادلة مبقتضى      ى                    تضـمن لألشخاص املدع    - ٤ 
                                                                                     األحكام ذات الصلة، املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف أي صك دويل               

  .                                                              هذا اجملال، وذلك يف مجيع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار احلكم              آخر معمول به يف
 ١٧املادة 

                                                                    يعتـرب كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية مستمرة باستمرار            - ١ 
                                                                                     مرتكبـيها يف التكـتم على مصري ضحية االختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد       

  .             ظلت بغري توضيح
             من العهد    ٢                                          بسبل التظلم املنصوص عليها يف املادة                            إذا أوقـف العمـل     - ٢ 

                                                                                           الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم املتصلة بأعمال              
  .                                           االختفاء القسري إىل حني إعادة العمل لتلك السبل

                                                                          إذا كـان مثـة حمـل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم املتعلق بأعمال               - ٣ 
  .                                        طويل األجل مبا يتناسب مع شدة جسامة اجلرمية              االختفاء القسري

 ١٨املادة 
                                 دعي أهنم ارتكبوا اجلرائم املشار      ا                                       ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو        - ١ 

                                                    أعاله، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد  ٤           من املادة  ١                      إلـيها يف الفقـرة      
  .            عقوبة جنائية                                            يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي حماكمة أو 
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                                                                     جيب أن يؤخذ يف االعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال             - ٢ 
  .                      االختفاء القسري املرتكبة

 ١٩املادة 

                                                                         جيب تعويض األشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون هلم            
         يلهم على                                                                          احلـق يف احلصـول على التعويض املناسب، مبا يف ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأه    

                                                                 ويف حالة وفاة شخص نتيجة الختفاء قسري، حيق ألسرته احلصول على             .                 أكمـل وجه ممكن   
  .            التعويض أيضا

 ٢٠املادة 

                                                                         على الدول أن متنع وحتظر اختطاف أبناء اآلباء الذين يتعرضون لالختفاء            - ١ 
     تكرس                                                                                       القسـري أو األطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاهتم لالختفاء القسري، وعليها أن            

  .                                                                 جهودها للبحث عن هؤالء األطفال وحتديد هويتهم، وإعادهتم إىل أسرهم األصلية

                                                                       بالنظر إىل احلاجة إىل احلفاظ على املصلحة العليا لألطفال املذكورين يف            - ٢ 
                                                                                               الفقـرة السابقة، جيب أن تتاح الفرصة، يف الدول اليت تعترف بنظام التبين، الستعراض مسألة               

                                                                      القيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تنب ناشئة يف األساس عن عمل                                  تـبين هؤالء األطفال و    
                                 أهل الطفل األقربون موافقتهم      ى                                                  بيد أنه ينبغي اإلبقاء على هذا التبين إذا أبد          .               اخـتفاء قسري  

  .                  عليه عند حبث املسألة

                                                                       يعترب اختطاف أبناء اآلباء الذين تعرضوا لالختفاء القسري أو األطفال           و - ٣ 
                                                                           ء تعـرض أمهاهتم لالختفاء القسري، كما يعترب تزوير أو إخفاء وثائق تثبت                            املولوديـن أثـنا   

  .                                                            هويتهم احلقيقية، جرمية شديدة اجلسامة، جيب معاقبتها على هذا األساس

                                                                           عـلى الدول أن تربم، عند االقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف             - ٤ 
  .                حتقيقا هلذه األغراض

 ٢١املادة 

                                               عالن ما يشكل إخالال باألحكام املنصوص عليها يف                                    لـيس يف أحكـام هـذا اإل        
                                                                                         اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان أو يف أي صك دويل آخر، وال جيوز تفسريها بأهنا تقيد أو                 

  .                             تنتقص من أي حكم من تلك األحكام
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  *ة اإلعدامـيواجهون عقوب ضمانات تكفل محاية حقوق الذين -٢٧

                                 عدام، ال جيوز أن تفرض عقوبة اإلعدام                                  يف الـبلدان اليت مل تلغ عقوبة اإل     - ١ 
                                                                                                 إال يف أخطـر اجلرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي أال يتعدى اجلرائم املتعمدة اليت                 

  .                                              نتائج مميتة أو غري ذلك من النتائج البالغة اخلطورة   عن      تسفر 

                                                                       ال جيوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال يف حالة جرمية ينص القانون، وقت              - ٢ 
                                                                                           اهبـا، على عقوبة املوت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى                    ارتك

  .                                                   بعد ارتكاب اجلرمية بفرض عقوبة أخف، استفاد اجملرم من ذلك

                                                                     ال حيكم باملوت على األشخاص الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت             - ٣ 
                       ت احلديثات الوالدة وال                                                                     ارتكـاب اجلـرمية وال يـنفذ حكـم اإلعدام باحلوامل أو باألمها            

  .                                          باألشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية

                                                                      ال جيوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم قائما             - ٤ 
  .                                                  على دليل واضح ومقنع ال يدع جماال ألي تفسري بديل للوقائع

   مة                                                                  ال جيـوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوجب حكم هنائي صادر عن حمك             - ٥ 
                                                                                              خمتصـة بعـد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات املمكنة لتأمني حماكمة عادلة، مماثلة على               

                                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا           ١٤                                   األقل للضمانات الواردة يف املادة      
                                                                                         يف ذلـك حق أي شخص مشتبه يف ارتكابه جرمية ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم                 

  .                                                       كاهبا يف احلصول على مساعدة قانونية كافية يف كل مراحل احملاكمة    بارت

                                                                    لكـل مـن حيكم عليه باإلعدام احلق يف االستئناف لدى حمكمة أعلى،              - ٦ 
  .                                                   وينبغي اختاذ اخلطوات الكفيلة جبعل هذا االستئناف إجباريا

                                                               لكـل من حيكم عليه باإلعدام احلق يف التماس العفو، أو ختفيف احلكم،      - ٧ 
  .                                                ز منح العفو أو ختفيف احلكم يف مجيع حاالت عقوبة اإلعدام   وجيو

                                                                          ال تنفذ عقوبة اإلعدام إىل أن يتم الفصل يف إجراءات االستئناف أو أية              - ٨ 
  .                                إجراءات تتصل بالعفو أو ختفيف احلكم

                                                                   حـني حتـدث عقوبة اإلعدام، تنفذ حبيث ال تسفر إال عن احلد األدىن               - ٩ 
  .          من املعاناة       املمكن

                                                        

    ٢٥          املؤرخ     ٥٠ /    ١٩٨٤                                              اعـتمدت بقـرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          * 
  .    ١٩٨٤     مايو  / ر   أيا
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  *ة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيمدون -٢٨

 ١املادة 

                                                                                على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، يف مجيع األوقات، أن يؤدوا الواجب الذي             
                                                                                 يلقـيه القـانون على عاتقهم، وذلك خبدمة اجملتمع وحبماية مجيع األشخاص من األعمال غري       

   .                          سؤولية اليت تتطلبها مهنتهم                                     القانونية، على حنو يتفق مع علو درجة امل

 التعليق 

            مجيع املوظفني    "                                    املوظفـون املكلفون بإنفاذ القوانني     "                 تشـمل عـبارة       ) أ ( 
                                                                                    املسؤولني عن تنفيذ القانون الذين ميارسون صالحيات الشرطة، وال سيما صالحيات االعتقال         

  .                                       أو االحتجاز، سواء أكانوا معينني أم منتخبني

                                                  ىل صالحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء                           يف البلدان اليت تتو     ) ب ( 
                       املوظفون املكلفون بإنفاذ  "                                                                     أكانـت بالـزي الرمسي أم ال، أو قوات أمن الدولة، يعترب تعريف             

  .                     شامال ملوظفي تلك األجهزة  "        القوانني

                                                                يقصـد خبدمة اجملتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقدمي خدمات ملساعدة             ) ج ( 
                                                               مساعدة فورية ألسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو                                      أفـراد اجملـتمع احملتاجني إىل     
  .                         اجتماعية أو من أي نوع آخر

                                                                     يقصـد هبـذا احلكـم أن ال يقتصـر على تغطية مجيع أعمال العنف                ) د ( 
                                                                                     والسلب واألذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل جمموعة احملظورات اليت تقع حتت             

                                    لوك األشخاص غري القادرين على حتمل                         وهـو يشمل أيضا س      .                             طائلـة القـانون اجلـنائي     
  .                املسؤولية اجلنائية

 ٢املادة 

                                                                                       حيـترم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، أثناء قيامهم بواجباهتم، الكرامة إنسانية            
  .                                                   وحيموهنا، وحيافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدوهنا

                                                        

  /              كانون األول    ١٧          املؤرخ      ١٦٩ /  ٣٤                                       اعـتمدت بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٧٩      ديسمرب 
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 التعليق

  .                            ية بالقانون الوطين والدويل                                            إن حقوق اإلنسان املشار إليها حمددة وحمم        ) أ ( 
                                                  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص         :                                   ومـن الصكوك الدولية ذات الصلة     

                                                                                      بـاحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من             
                     األمم املتحدة للقضاء                                                                               ضـروب املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإعالن             

                                                                                      عـلى مجـيع أشـكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      
                                                                                                العنصري، واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها، واتفاقية منع جرمية            

                              لة السجناء، واتفاقية فيينا                                                                            اإلبـادة اجلماعـية واملعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا ملعام         
  .                للعالقات القنصلية

                                                                            ينـبغي أن تذكـر التعليقات الوطنية على هذه املادة األحكام القانونية              ) ب ( 
  .                                                    إقليمية أو الوطنية اليت حتدد هذه احلقوق وتنص على محايتها

 ٣املادة 

    ورة                                                                                ال جيـوز لـلموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الضر              
  .                                  القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم

 التعليق

                                                                      يشـدد هـذا احلكم على أن استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني               ) أ ( 
                                 ً          ً                                                            بإنفـاذ القوانـني ينبغي أن يكون أمراً استثنائياً، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من املأذون به                  

                                       لقوة ما جتعله الظروف معقول الضرورة                                                           للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يستخدموا من ا       
                                                                                              مـن أجـل تفـادي وقوع اجلرائم أو يف تنفيذ االعتقال القانوين للمجرمني أو املشتبه بأهنم                 

  .                                                                     جمرمون، أو املساعدة على ذلك، فهو ال جييز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا احلد

         املكلفني                                                            يقـيد القانون الوطين يف العادة استعمال القوة من قبل املوظفني     ) ب ( 
                                                           وجيب أن يفهم أنه يتعني احترام مبادئ التناسبية املعمول           .                    ً                     بإنفـاذ القوانني وفقاً ملبدأ التناسبية     

                                              وال جيوز بأية حال تفسري هذا احلكم مبا يسمح           .                                           هبا على الصعيد الوطين يف تفسري هذا احلكم       
  .                                                        باستعمال القوة بشكل ال يتناسب مع اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه

                     وينبغي بذل كل جهد      .                                  ً              يعتـرب اسـتعمال األسلحة النارية تدبرياً أقصى         ) ج ( 
                               وبوجه عام، ال ينبغي استعمال       .                                                           ممكن لتاليف استعمال األسلحة النارية، وال سيما ضد األطفال        

ّ                  األسـلحة النارية إال عندما يبدي الشخص املشتبه يف ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة أو يعّرض                                   ً                                                        
                                ً                                       قة أخرى وتكون التدابري األقل تطرفاً غري كافية لكبح املشتبه به أو                                     حياة اآلخرين للخطر بطري   
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                                                              ويف كل حالة يطلق فيها سالح ناري ينبغي تقدمي تقرير إىل السلطات       .                       إللقـاء القـبض عليه    
  .                املختصة دون إبطاء

 ٤املادة 

                                                                                  حيـافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني على سرية ما يف حوزهتم من أمور ذات               
  .                                                               رية ما مل يقتض خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة       طبيعة س

 التعليق

                                                                                حيصل املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، حبكم واجباهتم، على معلومات قد تتعلق            
  .                                                                                     باحلـياة اخلاصة لألفراد أو ميكن أن تضر مبصاحل اآلخرين، وبسمعتهم على وجه اخلصوص              

                                                      لشديد يف احلفاظ على هذه املعلومات واستخدامها، وال ينبغي                                ولذلـك ينبغي توخي احلرص ا     
                          وأي إفشاء هلذه املعلومات      .                                                                   إفشـاء هـذه املعلومات إال حبكم أداء الواجب أو خدمة العدالة           

  .                                 ألغراض أخرى أمر غري مشروع على اإلطالق

 ٥املادة 

      ل من                                                                            ال جيـوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم بأي عم              
                                                                                                      أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو أن                
                                                                                            حيـرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما ال جيوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن                 

        ة اخلطر                                                                                          يـتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة احلرب، أو التهديد باحلرب، أو إحاق             
                                                                                            بـاألمن القومـي، أو تقلقـل االستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حاالت                
                                                                                            الطـوارئ العامة، لتربير التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      

  .         أو املهينة

 التعليق

                                                                هـذا احلظـر مسـتمد من إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض               ) أ ( 
                                                                                               تعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهو إعالن                 لل

  :                                         الذي اعتمدته اجلمعية العامة، والذي جاء فيه

                                   امتهان للكرامة اإلنسانية وجيب أن       ]                               إن أي عمـل من هذه األعمال        "[ 
              نسان واحلريات                   ً                                 ً                 يدان بوصفه إنكاراً ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكاً حلقوق اإل         

                 وغريه من الصكوك    [                                                        األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         
    ]".                         الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان
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ّ                        يعّرف اإلعالن التعذيب كما يلي  ) ب (    :  

                                                    ً                يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد، جسدياً كان                 "...  
                                           بفعل أحد املوظفني العموميني أو بتحريض               ً                ً                أو عقلـياً، يتم إحلاقه عمداً بشخص ما       

                                                                           منه، ألغراض مثل احلصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو             
                                                                                        اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، أو ختويفه أو ختويف               

                                             ً                  وال يشمل التعذيب األمل أو العناء الذي يكون ناشئاً عن جمرد             .               أشـخاص آخرين  
                  ً             ً                                               ات مشروعة أو مالزماً هلا أو مترتباً عليها، يف حدود متشي ذلك مع القواعد                  جزاء

   ".                               النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

ّ                             مل تعـّرف اجلمعية العامة تعبري         ) ج (                                                املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       "    
           اإلساءة،                                                                    ، ولكن ينبغي تفسريه بشكل يضمن أكرب محاية ممكنة من مجيع أشكال            "            أو املهيـنة  

  .                   جسدية كانت أو عقلية

 ٦املادة 

                                                                               يسـهر املوظفـون املكلفون بإنفاذ القوانني على احلماية التامة لصحة األشخاص             
                                                                                                احملـتجزين يف عهدهتـم، وعليهم، بوجه خاص، اختاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية هلم               

  .            كلما لزم ذلك

 التعليق

                                     قصد هبا اخلدمات اليت يقدمها أي من                ، اليت ي   "                   العـناية الطبـية    "        توفـر     ) أ ( 
  .                                                                            املوظفني الطبيني، مبن فيهم األطباء واملساعدون الطبيون اجملازون، عند االقتضاء أو الطلب

                                                                      ولـئن كان من احملتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية              ) ب ( 
                      وا بعني االعتبار رأي                                                                             إنفاذ القوانني، فإنه جيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يأخذ          

                                                                                     هؤالء املوظفني عندما يوصون بتوفري العالج املناسب للشخص احملتجز من قبل موظفني طبيني             
  .                                            من خارج عملية إنفاذ القوانني أو بالتشاور معهم

                                                  ً                   مـن املفهـوم أن على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أيضاً أن يوفروا         ) ج ( 
ـ                                                         انون أو ضـحايا احلوادث اليت تقع خالل حاالت                                                      العـناية الطبـية لضـحايا انـتهاك الق

  .              انتهاك القانون
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 ٧املادة 

                                                                                    يتمـتع املوظفـون املكلفون بإنفاذ القوانني عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد               
  .           ً                                          وعليهم أيضاً مواجهة مجيع هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامة  .      الذمة

 التعليق

                              يف ذلك مثل أي من أفعال                                                      إن أي فعـل مـن أفعال إفساد الذمة، مثله           ) أ ( 
        ُ  َّ    وجيب أن ُينفَّذ     .                                                                               إسـاءة استخدام السلطة، أمر ال يتفق ومهنة ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني           

              ً     ً                                                  ً                         القـانون تنفيذاً كامالً فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانني يرتكب فعالً من أفعال               
                           رعاياها إذا مل يكن يف                                                                             إفسـاد الذمـة، ألنـه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على            

  .                                                                     مقدورها أو يف نيتها إنفاذ القانون على موظفيها أنفسهم وداخل أجهزهتا ذاهتا

                                           ً                          ولـئن كان تعريف إفساد الذمة جيب أن يكون خاضعاً للقانون الوطين،            ) ب ( 
                     ً                                                                   فينـبغي أن يكـون مفهومـاً أنـه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدى اضطالع املوظف               

                                                                          ذه الواجبات، استجابة هلدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت،                                  بواجباته، أو بصدد ه   
  .                                                                  أو تلقي أي من هذه األشياء بشكل غري مشروع مىت مت ارتكاب الفعل أو إغفاله

                   املشار إليها أعاله     "                             فعل من أفعال إفساد الذمة     "                          ينـبغي أن تفهم عبارة        ) ج ( 
  .                              على أهنا تشمل حماولة إفساد الذمة

 ٨املادة 

           ً   وعليهم أيضاً،    .                                                              ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احترام القانون وهذه املدونة             على ا  
  .                                                                       قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات هلما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل صراحة

                                                                                     وعلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، الذين يتوفر لديهم ما حيملهم على االعتقاد             
                                                             ك هلذه املدونة، إبالغ األمر إىل سلطاهتم العليا وكذلك، عند                                         بوقـوع أو وشـك وقوع انتها      

                                                                                         اللـزوم، إىل غريهـا مـن السـلطات واألجهزة املختصة اليت تتمتع بصالحية املراجعة أو               
  .          رفع الظالمة

 التعليق

     فإذا   .                                                                يعمـل هبذه املدونة مبجرد إدماجها يف التشريع أو املمارسة الوطنية       ) أ ( 
         ً                                                      ات أحكاماً أصرم من تلك الواردة يف هذه املدونة يعمل بتلك                                       تضمنت التشريعات أو املمارس   

  .            األحكام األصرم
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                                                                       تتوخى هذه املادة احملافظة على التوازن بني احلاجة إىل االنضباط الداخلي           ) ب ( 
                                                                                              للهيئة اليت تتوقف عليها السالمة العامة إىل حد كبري من جهة، واحلاجة إىل معاجلة انتهاكات               

                                              وجيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن         .              من جهة أخرى                           حقـوق اإلنسان األساسية     
                                                                                                 يبلغوا عن االنتهاكات اليت تقع يف إطار التسلسل القيادي وأال يقدموا على اختاذ أية إجراءات               
                                                                                 قانونـية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إال يف احلاالت اليت ال يوجد فيها طرق رجوع      

                                                               فهوم أنه ال جيوز تعريض املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ألية                 ومن امل   .                       أخرى متاحة أو فعالة   
                                                                                        عقوبـات إداريـة أو غري إدارية بسبب قيامهم باإلبالغ عن وقوع انتهاك هلذه املدونة أو عن         

  .                        وشك وقوع مثل هذا االنتهاك

                                                         السلطات أو األجهزة املناسبة اليت تتمتع بصالحية املراجعة        "              يقصد بعبارة     ) ج ( 
                                                                                  أية سلطة قائمة أو جهاز قائم مبقتضى القانون الوطين، سواء داخل هيئة إنفاذ               "    المة            أو رفع الظ  

                                                                                  القوانـني أو عـلى حنـو مستقل عنها، وتكون هلا أو لـه صالحية، مستمدة من القانون أو      
                                                                                          العرف أو من أي مصدر آخر للنظر يف التظلمات والشكاوى النامجة عن انتهاكات تدخل يف               

  .            د السلوك هذه                     نطاق أحكام مدونة قواع

                                                                 ميكـن، يف بعض البلدان، اعتبار أن وسائط االتصال اجلماهريي تضطلع          ) د ( 
       ومن مث    .                              أعاله بشأن النظر يف الشكاوى      )  ج (                                                    بوظائف مماثلة للوظائف املبينة يف الفقرة الفرعية        

                                                                                                 فقـد يكون هناك ما يربر قيام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، كوسيلة أخرية ومبا يتفق مع               
                                                  من هذه املدونة، بتوجيه انتباه الرأي العام         ٤                                                قوانني وأعراف بلداهنم وكذلك مع أحكام املادة        

  .                                         إىل االنتهاكات عن طريق وسائط االتصال اجلماهريي

                                                                      يسـتحق املوظفـون املكلفون بإنفاذ القوانني، الذين يتقيدون بأحكام              ) ه ( 
                                     لكامل والتعاون من قبل اجملتمع ومن                                                                  مدونـة قواعد السلوك هذه، أن ينالوا االحترام والدعم ا         

                                                                                                 قـبل اهليـئة املسؤولة عن تنفيذ القوانني اليت يعملون فيها، وكذلك من قبل مجيع العاملني يف                 
  .             إنفاذ القوانني
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                                                      مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية        -  ٢٩
  *                                    من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

                               يشكل خدمة اجتماعية بالغة      ) ١ (                     كلفني بإنفاذ القوانني                    عمل املوظفني امل            حيـث إن   
                                                                                      األمهـية، وأن هـناك، من مث، حاجة إىل هتيئة ظروف عمل مناسبة هلؤالء املوظفني وحتسني                

                                      ظروف عملهم وأوضاعهم حيثما يقتضي األمر،

                                                                           أي خطر يتهدد حياة وسالمة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ينبغي أن                    وحيث إن  
                                       على أنه خطر يتهدد استقرار اجملتمع كله،         ينظر إليه

                               ً      ً                                      موظفي إنفاذ القوانني يؤدون دوراً حيوياً يف محاية حق الفرد يف احلياة                       وحيـث إن   
                                                                                         واحلـرية واألمن، كما يكلفه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكما أكده من جديد العهد               

  .                                  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                                             لدنيا النموذجية ملعاملة السجناء تنص على الظروف اليت قد                      القواعد ا            وحيـث إن   
                                               يستخدم فيها موظفو السجون القوة يف أداء واجباهتم،

                                                         من مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     ٣            املـادة              وحيـث إن   
                                       ً                                                   تـنص على أن يكون استخدامهم للقوة قاصراً على حاالت الضرورة املاسة ويف احلدود اليت              

                     يتطلبها أداء واجبهم،

                                                                     االجتماع التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة                    وحيـث إن   
ُ                                                                                        اجملـرمني، الذي ُعقد يف فارينا، إيطاليا، اتفق على العناصر اليت ينبغي النظر فيها لدى متابعة                             

          ني املكلفني                                                                                  العمـل بشـأن القـيود على استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظف             
                بإنفاذ القوانني،

               ــــــــــــــ

                                                                              اعـتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املعقود يف              * 
  .    ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول ٧         أغسطس إىل  /    آب  ٢٧                  هافانا يف كوبا، من 

   اذ                                                   من مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنف        ١    ً                       طبقاً للتعليق على املادة       ) ١ ( 
                                       مجيع املوظفني العاملني يف جمال القانون،        "                                املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني    "                       القوانني، يشمل مصطلح    

                                                                                               سـواء مـنهم املعيـنون واملنتخبون، ممن ميارسون سلطات الشرطة، ال سيما سلطات االعتقال أو                
              ً   انت مرتدية زياً                                                                        ويف البلدان اليت متارس فيها صالحيات الشرطة أجهزة عسكرية، سواء ك            .        االحتجاز

    ً                                                                            ً             رمسـياً أو غـري رمسـي، أو قوات أمن الدولة، يعترب تعريف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني شامالً          
  .                             للموظفني العاملني يف هذه الدوائر
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                                                ، قد أكد، فيما أكد على أن استخدام القوة           ١٤                             املؤمتر السابع، يف قراره              وحيث إن  
                                                  كلفني بإنفاذ القوانني جيب أن يكون بالقدر الذي                                                  واألسـلحة الـنارية من جانب املوظفني امل       

                                 يكفل االحترام الواجب حبقوق اإلنسان،

                                                                    اجمللس االقتصادي واالجتماعي دعا الدول األعضاء، يف الفرع التاسع                    وحيـث إن   
                                    ، إىل إيالء اهتمام خاص، يف تنفيذ           ١٩٨٦      مايو   /       أيار   ٢١             ، املؤرخ يف      ١٠ /    ١٩٨٦             مـن قراره    

                                                                  لقوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني                                   مدونة السلوك، الستخدام ا   
        ، رحبت      ١٩٨٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٤             املؤرخ يف       ١٤٩ /  ٤١                                 وأن اجلمعية العامة، يف قرارها      

                                        يف مجلة أمور هبذه التوصية الصادرة عن اجمللس،

            امة العدل،                                                                 ينبغي العناية بدور املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف إق                      وحيـث إنـه    
                                                                                         ومحايـة حـق الفـرد يف احلـياة واحلـرية واألمـن، ومسؤوليتهم عن صون األمن العام                 
                                                                                       والسـلم االجتماعي وأمهية مؤهالهتم وتدريبهم وسلوكهم، وذلك مع إيالء االعتبار الواجب            

                 لسالمتهم الشخصية،

     صيغت                                                                                فإنه ينبغي للحكومات أن تراعي وحتترم املبادئ األساسية املبينة أدناه، اليت             
                                                                                           ملعاونـة الدول األعضاء يف تأمني وتعزيز الدور الصحيح للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،             
                                                                                             وذلـك يف إطار تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية، كما ينبغي أن يطلع عليها املوظفون املكلفون              

        والسلطة                                                                                         بإنفـاذ القوانني، وضمنهم القضاة ووكالء النيابة واحملامون وأعضاء السلطة التنفيذية            
  .                       التشريعية، واجلمهور عامة

 أحكام عامة

                                                                        عـلى احلكومـات وهيئات إنفاذ القوانني اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح            - ١ 
     وعلى   .                                                                                      بشـأن استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة النارية ضد األفراد           

                     ئح، أن تضع املسائل                                                                          احلكومـات وهيـئات إنفـاذ القوانني، لدى وضع هذه القواعد واللوا           
  .                                                                    األخالقية املرتبطة باستخدام القوة واألسلحة النارية قيد النظر بصفة مستمرة

                                                                    ينـبغي للحكومات وهيئات إنفاذ القوانني أن تستحدث جمموعة واسعة           - ٢ 
                                                                                              قـدر اإلمكـان من الوسائل، وأن تزويد املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بأنواع خمتلفة من               

                      وينبغي أن يشمل ذلك      .                                                    ئر تسمح باستخدام متمايز للقوة واألسلحة النارية                      األسـلحة والذخا  
                                                                                          اسـتحداث أسـلحة معطلة للحركة وغري قاتلة الستخدامها يف احلاالت املناسبة، بغية زيادة              

      ً                               وحتقيقاً لنفس الغرض ينبغي أن يتاح        .                                                          تقيـيد اسـتخدام الوسـائل املميتة أو املؤذية لألفراد         
                                                                   القوانني التزود مبعدات للدفاع عن النفس مثل الدروع واخلوذات                                   لـلموظفني املكلفني بإنفاذ   
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                                                                                                  والصـدارات الواقـية من الطلقات النارية ووسائل النقل الواقية من الطلقات النارية، وذلك              
  .                                                للتقليل من احلاجة إىل استخدام األسلحة أيا كان نوعها

       ة وغري                                                                  ينـبغي إجراء تقييم دقيق لتطوير ووزع األسلحة املعطلة للحرك          - ٣ 
                                                                                      املميتة بغرض التقليل إىل أدىن حد ممكن من تعريض األشخاص غري املعنيني للخطر، كما ينبغي          

  .                                مراقبة استخدام هذه األسلحة بعناية

                                                                      عـلى املوظفـني املكلفـني بإنفـاذ القوانني، إذ يؤدون واجبهم، أن              - ٤ 
                  القوة واألسلحة                                                                              يسـتخدموا، إىل أبعد حد ممكن، وسائل غري عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام            

                                                                                   وليس هلم أن يستخدموا القوة واألسلحة النارية إال حيث تكون الوسائل األخرى غري               .        النارية
  .                                              فعالة أو حيث ال يتوقع هلا أن حتقق النتيجة املطلوبة

                                                                      يف احلاالت اليت ال مناص فيها من االستخدام املشروع للقوة أو األسلحة             - ٥ 
  :                                لفني بإنفاذ القوانني مراعاة ما يلي                            النارية، يتعني على املوظفني املك

                                                                    ممارسـة ضبط النفس يف استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع             ) أ ( 
                                     خطورة اجلرم واهلدف املشروع املراد حتقيقه؛

                                               تقليل الضرر واإلصابة، واحترام وصون حياة اإلنسان؛  ) ب ( 

      كن إىل                                                               الـتكفل بـتقدمي املساعدة واالسعافات الطبية يف أقرب وقت مم            ) ج ( 
                       الشخص املصاب أو املتضرر؛

                                                                     الـتكفل بإشـعار األقـرباء أو األصدقاء املقربني للشخص املصاب أو              ) د ( 
  .                      املتضرر، يف أقرب وقت ممكن

                                                                     حيـثما يـؤدي استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني             - ٦ 
        ً      ً   ذلك فوراً، وفقاً                                                                                 املكلفـني بإنفـاذ القوانني إىل جرح أو وفاة، يتعني عليهم إبالغ رؤسائهم ب             

  .  ٢٢       للمبدأ 

                                                                       عـلى احلكومـات أن تكفل املعاقبة على االستخدام التعسفي للقوة أو             - ٧ 
                                                                                            األسلحة النارية أو إساءة استخدامها من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، باعتبار ذلك         

  .                          جرمية جنائية مبقتضى قوانينها

                          ة عدم االستقرار السياسي                                                 ال جيـوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حال        - ٨ 
  .                                                                   الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتربير أي احنراف عن هذه املبادئ األساسية
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 أحكام خاصة

                                                                       يتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة نارية           - ٩ 
      ت أو                                                                                       ضـد األفراد إال يف حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر حمدق يهدد اآلخرين باملو               

                                                                                          بإصـابة خطرية، أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على هتديد خطري لألرواح، أو               
                      ً                                                                     للقـبض على شخص ميثل خطراً من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو ملنع فراره، وذلك فقط                

                    ويف مجيع األحوال، ال      .                              ً                                      عـندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غري كافية لتحقيق هذه األهداف          
                                                       ً                             خدام األسـلحة الـنارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر متاماً جتنبها من أجل                          جيـوز اسـت   
  .           محاية األرواح

                             ، يتعني على املوظفني املكلفني      ٩                                      يف الظـروف املنصوص عليها يف املبدأ         -  ١٠ 
                                                                                           بإنفـاذ القوانـني الـتعريف بصفتهم هذه وتوجيه حتذير واضح يعلن عزمهم على استخدام               

                                      ِّ                         طاء وقت كاف لالستجابة للتحذير، ما مل يعرِّضهم ذلك خلطر ال مربر                                األسلحة النارية، مع إع   
                ِّ                                                                          لــه، أو ما مل يعرِّض أشخاصا آخرين خلطر املوت أو األذى اجلسيم، أو ما مل يتضح عدم                  

  .                  ً            مالءمته وجدواه تبعاً لظروف احلادث

                                                                           ينبغي أن تشمل القواعد واللوائح املتعلقة باستخدام األسلحة النارية من           -  ١١ 
  :                                          املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني مبادئ توجيهية     جانب 

                                                                    حتدد الظروف اليت يرخص فيها للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني حبمل            ) أ ( 
                                                        األسلحة النارية، وأنواع األسلحة النارية والذخرية املرخص هبا؛

                                 ً                                     تكفـل استخدام األسلحة النارية، حصراً، يف الظروف املناسبة وبطريقة            ) ب ( 
                                      هلا أن تقلل من خطر حدوث ضرر ال موجب له؛     حيتمل 

                                                             حتظر استخدام األسلحة النارية والذخرية اليت تسبب أذى ال مربر له أو    ) ج ( 
                          تنطوي على خماطر ال مسوغ هلا؛

                                                                        تـنظم مراقـبة األسـلحة النارية وختزينها وتسلمها، مبا يف ذلك وضع               ) د ( 
                                  وانني مسؤولني عن األسلحة النارية                                                              إجـراءات لضمان أن يكون املوظفون املكلفون بإنفاذ الق        

                     والذخرية اليت تسلم هلم؛

                                                                     تـنص عـلى حتذيرات توجه، عند االقتضاء، يف حالة اعتزام استخدام                ) ه ( 
                األسلحة النارية؛
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          ً                                                               توفـر نظامـاً لإلبـالغ ينفذه املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني كلما              ) و ( 
  .                                     استخدموا األسلحة النارية يف أداء واجبهم

 ألمن والنظام يف التجمعات غري املشروعةحفظ ا

                                                      ً              ملـا كان من حق كل فرد االشتراك يف جتمعات مشروعة وسلمية طبقاً              -  ١٢ 
                                                                                          للمـبادئ الـواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية              

             وظفني املكلفني                                                                                 والسياسـية، ينـبغي لـلحكومات وللهيئات اليت يناط هبا إنفاذ القوانني وامل            
                                                                 ً                                     بإنفاذها التسليم بأنه ال جيوز استخدام القوة واألسلحة النارية إال طبقاً ملا هو وارد يف املبدأين                

  .  ١٤   و  ١٣

                                                                      عـلى املوظفـني املكلفـني بإنفاذ القوانني، عند تفريق التجمعات غري             -  ١٣ 
             ذلك غري ممكن                                                                                       املشـروعة، إمنـا اخلالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو، إذا كان               

  .     ً                                عملياً، أن يقصروه على احلد األدىن الضروري

                                                                        ال جيوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يستخدموا األسلحة النارية           -  ١٤ 
                                                                        ً                       لتفريق التجمعات اليت تتسم بالعنف إال إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطراً؛ وعليهم               

                                  وال جيوز هلم أن يستخدموا األسلحة        .   ري                                                أن يقصـروا اسـتخدامها على احلد األدىن الضرو        
  . ٩                                                       النارية يف هذه احلاالت إال حسب الشروط املنصوص عليها يف املبدأ 

 

 تعامل الشرطة مع األشخاص احملتجزين أو املعتقلني

                                                                        عـلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني إال يستخدموا القوة يف تعاملهم            -  ١٥ 
                                                          إال عندما يتحتم عليهم ذلك حلفظ األمن والنظام داخل                                          مع األشخاص احملتجزين أو املعتقلني    

  .                                           املؤسسة، أو عندما تتعرض سالمتهم الشخصية للخطر

                                                                       على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني إال يستخدموا األسلحة النارية يف           -  ١٦ 
                                                                                             تعاملهم مع األشخاص احملتجزين أو املعتقلني إال للدفاع عن النفس، أو لدفع خطر مباشر عن              
                                                                                            اآلخـرين يهـدد بـاملوت أو بإحداث إصابة خطرية، أو عندما يتحتم عليهم ذلك ملنع فرار                

  . ٩                                              شخص حمتجز أو معتقل ميثل اخلطر املشار إليه يف املبدأ 

                                                                ال متـس املـبادئ السـابقة حقوق املوظفني املسؤولني عن السجون             -  ١٧ 
                           ية ملعاملة السجناء وخباصة                                                                      وواجـباهتم ومسؤولياهتم كما هي حمددة يف القواعد الدنيا النموذج         

  .  ٥٤   و  ٣٤   و  ٣٣        القواعد 
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 املؤهالت والتدريب وإسداء اإلرشاد

                                                                    تـراعي احلكومـات وهيئات إنفاذ القوانني، يف اختيار مجيع املوظفني            -  ١٨ 
                                                                                                املكلفـني بإنفاذ القوانني، اتباع إجراءات انتقاء مناسبة، ومتتعهم بالصفات األخالقية والنفسية            

           وينبغي أن    .                                    ً      ً       ً      ً        مارسة مهامهم بكفاءة، وتلقيهم تدريباً مهنياً مستمراً وشامالً                            والبدنـية املالئمة مل   
  .                                                            جترى استعراضات دورية يبحث فيها استمرار مالءمتهم ألداء هذه املهام

                                                                    تـتكفل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني بتدريب مجيع موظفي إنفاذ           -  ١٩ 
              وال يرخص حبمل     .                        اسبة يف استخدام القوة                       ً                                 القوانـني، وختتربهم وفقاً ملعايري الكفاءة املهنية املن       

                                                                          ً     ً              األسلحة ملوظفي إنفاذ القوانني الذين يقتضي عملهم محل السالح إال بعد تلقيهم تدريباً خاصاً              
  .             على استخدامها

                                                                  تـويل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني، يف تدريب املوظفني املكلفني           -  ٢٠ 
                                         رطة وحقوق اإلنسان، وال سيما يف عمليات                              ً     ً                     بإنفاذ القوانني، اهتماماً خاصاً ملسائل آداب الش      

                                                                            ً                   التحقيق، ولبدائل استخدام القوة واألسلحة النارية، مبا يف ذلك تسوية الرتاعات سلمياً وتفهم             
                                                                                        سـلوك اجلماهري، وأساليب اإلقناع والتفاوض والوساطة، والوسائل التقنية، هبدف احلد من            

                                          اذ القوانني أن تراجع براجمها التدريبية                        وينبغي هليئات إنف    .                                     اسـتخدام القـوة واألسلحة النارية     
  .                                                    وإجراءاهتا العملية يف ضوء ما يقع من حوادث ذات طابع خاص

                                                                       تتيح احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني املشورة للموظفني املكلفني بإنفاذ          -  ٢١ 
                                                                                             القوانـني، الذيـن يواجهـون حاالت تستخدم فيها القوة أو األسلحة النارية، بشأن مسألة              

  .    نفسي        الضغط ال

 إجراءات اإلبالغ واملراجعة

                                                                     حتدد احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني إجراءات فعالة لإلبالغ عن مجيع           -  ٢٢ 
                               وبالنسبة للحوادث املبلغ عنها      .              ، والستعراضها  ) و (  ١١    و  ٦                                    احلـوادث املشار إليها يف املبدأين       

                    ام بعملية استعراض       ً                                                                      طـبقاً هلذين املبدأين، تكفل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني تسهيل القي          
                                                                                       وتأمني وضع تستطيع فيه السلطات اإلدارية املستقلة أو سلطات النيابة املستقلة ممارسة              .      فعالة

                                                 ويف حاالت حدوث وفاة أو إصابة خطرية أو عواقب           .                                  اختصاصها القضائي يف ظروف مالئمة    
                                                                                      جسـيمة أخـرى، يرسـل عـلى الفور تقرير مفصل إىل السلطات املختصة املسؤولة عن                

  .                               ستعراض اإلداري والرقابة القضائية  اال

                                                                                   يـتاح لألشخاص الذين يلحق هبم ضرر من استخدام القوة أو األسلحة النارية، أو               -  ٢٣
                        ويف حالة وفاهتم، ينطبق      .                                                                    ملمثلـيهم القانونيني، اتباع إجراءات مستقلة تشمل إقامة الدعاوى        

  .                           هذا احلكم بالتايل على معاليهم
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                                       ذ القوانني إلقاء املسؤولية على كبار                                     تضـمن احلكومـات وهيئات إنفا      -  ٢٤ 
                                                                                              املوظفني إذا كانوا على علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا، بأن املوظفني املكلفني باختاذ               
                                                                                           القوانـني العـاملني حتـت إمرهتم يلجأون، أو جلأوا، إىل االستخدام غري املشروع للقوة أو                

                                     من تدابري ملنع هذا االستخدام أو                                                                  األسـلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما يف وسعهم اختاذه          
  .                 وقفه أو اإلبالغ عنه

                                                                    تكفل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانني عدم فرض أي عقوبات جنائية           -  ٢٥ 
                                                                ً                          أو تأديبـية على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذي يرفضون، التزاماً مبدونة قواعد السلوك      

                                                  دئ األساسية، تنفيذ أمر استخدام القوة واألسلحة                                                   للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وهبذه املبا     
  .                                                                               النارية، أو الذين يبلغون عن استخدام القوة أو األسلحة النارية من جانب موظفني آخرين

                                                                          ال يقـبل الـتذرع بطاعـة الرؤساء إذا كان املوظفون املكلفون بإنفاذ              -  ٢٦ 
                                أفضى إىل وفاة شخص أو إصابته                            ً                                            القوانني يعلمون أن أمراً باستخدام القوة أو األسلحة النارية،          

  .                     ً                                                                     إصابة خطرة كان خمالفاً للقانون بصورة واضحة، وكانت لديهم فرصة معقولة لرفض تنفيذه            
  .                               ً                                          ويف كل األحوال، تقع املسؤولية أيضاً على الرؤساء الذين يصدرون أوامر غري قانونية
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  *]مقتطف[مبادئ أساسية بشأن دور احملامني  -٣٠

                                                   ؤكد يف ميثاق األمم املتحدة، بني أمور أخرى، عزمها                       شـعوب العامل ت      ن   إ       حيـث    
                                                                                         عـلى إجيـاد ظروف ميكن يف ظلها احلفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو حتقيق                 
                                                                                 الـتعاون الدويل يف تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بال متييز بسبب    

                                  العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين،

                                                                 عـالن العاملي حلقوق اإلنسان جيسد مبادئ املساواة أمام القانون،               اإل  ن إ        وحيـث    
                                                                                           وافـتراض الـرباءة، واحلـق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة، وىف مجيع               

                                                       الضمانات الالزمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه هتمة جنائية،

                 لن، باإلضافة إىل                                                         العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يع          إن        وحيـث    
                                       ه واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام       ـ                                                 ذلـك، احلـق يف احملاكمة بدون تأخري ال موجب ل          

                                    حمكمة خمتصة وحمايدة تشكل طبقا للقانون،

                                                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشري إىل           ن إ      وحيث   
                                              تعزيز االحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات                                                    التزام الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، ب      

           والعمل هبا،

                                                                جمموعة املبادئ اخلاصة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي           ن إ        وحيـث    
                 احلق يف احلصول       لـه                                                                شكل من أشكال االحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص احملتجز            

              ل على مشورهتم،                                               على املساعدة القانونية من احملامني واالتصال هبم واحلصو

                        بضمان توفري املساعدة     ي                                                   القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء توص       ن إ      وحيث   
                                                                      القانونية واالتصال باحملامني يف إطار من السرية للسجناء الذين مل حياكموا بعد،

                                                                     الضـمانات اليت تكفل محاية من يواجهون عقوبة اإلعدام تؤكد من             ن إ        وحيـث    
                                                           يف ارتكابه جرمية ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم                                        جديـد حـق أي شخص مشتبه        

      من    ١٤                                                                                      بارتكاهبا يف احلصول على مساعدة قانونية كافية يف كل مراحل احملاكمة، وفقا للمادة              
                                          العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

                                                        

                                                                       اعـتمدها مؤمتـر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف       * 
  .    ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول ٧         أغسطس إىل  /    آب  ٢٧                 هافانا، كوبا، من 
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    مال                                                                      إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام وإساءة استع          ن إ      وحيث   
                                                                                         السلطة يوصي بتدابري تتخذ على الصعيدين الدويل والوطين بغية حتسني فرص استعانة ضحايا             

                                                                      اجلرمية بالعدالة وحصوهلم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدهتم،

                                                              احلمايـة الكاملـة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املقررة جلميع     ن إ        وحيـث    
                                                                  اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول مجيع                                      األشخاص، اقتصادية كانت أو   

                                                             األشخاص فعال على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،

                                                                        للـرابطات املهنية للمحامني دورا حيويا يف إعالء معايري املهنة وآداهبا              ن   إ        وحيـث    
                          ال موجب هلا، ويف توفري                                                                        ومحايـة أعضـائها من املالحقة القضائية والقيود واالنتهاكات اليت         

                                                                                            اخلدمـات القانونية لكل من حيتاج إليها، والتعاون مع املؤسسات احلكومية وغريها يف تعزيز              
                              أهداف العدالة واملصلحة العامة،

                 وحتترم املبادئ    ي                                                             للحكومات، يف إطار تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية، أن تراع         ي    ينبغ 
                                                  ناه، اليت صيغت ملساعدة الدول األعضاء يف مهمتها                                                 األساسـية بشأن دور احملامني، الواردة أد      

                                                                                               املـتعلقة بـتعزيز وتأمني الدور السليم للمحامني، وينبغي أن تطلع عليها احملامني وغريهم من               
                                                                                             األشخاص مثل القضاة ووكالء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واجلمهور           

                                              ب االقتضاء، على األشخاص الذين ميارسون مهام                                     وتنطبق هذه املبادئ أيضا، حس      .          بوجه عام 
   .                                           احملامني دون أن يكون هلم املركز القانوين للمحامني

 إمكان االستعانة باحملامني واحلصول على اخلدمات القانونية 

                                                                 لكـل شـخص احلق يف طلب املساعدة من حمام خيتاره بنفسه حلماية              - ١ 
  .               إلجراءات اجلنائية                                        حقوقه وإثباهتا، وللدفاع عنه يف مجيع مراحل ا

                                                                    تضـمن احلكومات توفري إجراءات فعالة وآليات قادرة على االستجابة           - ٢ 
                                                                                        تتـيح االسـتعانة باحملامني بصورة فعالة وعلى قدم املساواة جلميع األشخاص املوجودين يف              
                                                                                               أراضـيها واخلاضـعني لواليتها، دون متييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو                

                 آخر أو األصل     ي                                                                        عـرقي أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأ                       األصـل ال  
  .                                                                     القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع اقتصادي أو غري اقتصادي

                                                                     تكفـل احلكومات توفري التمويل الكايف واملوارد األخرى الالزمة لتقدمي           - ٣ 
                                       األشخاص احملرومني، حسب االقتضاء، وتتعاون                                                  اخلدمـات القانونـية للفقـراء ولغريهم من         

  .                                                                      الرابطات املهنية للمحامني يف تنظيم وتوفري اخلدمات والتسهيالت وغريها من املوارد
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                                                              تـروج احلكومـات والرابطات املهنية للمحامني للربامج اليت تستهدف      - ٤ 
             محاية حرياته                                                                               إعـالم اجلمهـور حبقوقـه وواجباته مبقتضى القانون، وبدور احملامني اهلام يف              

                                                                                 وينـبغي إيـالء عناية ملساعدة الفقراء وسائر احملرومني بغية متكينهم من تأكيد               .          األساسـية 
   .                                           حقوقهم، وإذا لزم األمر، طلب مساعدة من احملامني

 ضمانات خاصة يف مسائل العدالة اجلنائية 

                                                                تضمن احلكومات قيام السلطة املختصة، فورا، بإبالغ مجيع األشخاص          - ٥ 
                                                                                        أن يتوىل متثيلهم ومساعدهتم حمام خيتارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو                     حبقهم يف 

  .                                         سجنهم، أو لدى اهتامهم بارتكاب خمالفة جنائية

                                                                  يكـون لألشخاص الذين ليس هلم حمامون احلق يف أن يعني هلم حمامون              - ٦ 
                        مساعدة قانونية فعالة،                                                                          خـربة وكفاءة تتفق مع طبيعة اجلرمية املتهمني هبا، ليقدموا إليهم              و  ذو

                                                                                            وذلـك يف مجـيع احلاالت اليت يقتضي فيها صاحل العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابال هلذه                 
  .                                   اخلدمة إذا مل يكن لديهم مورد كاف لذلك

                                                                تكفـل احلكومات أيضا جلميع األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين           - ٧ 
                                         نة مبحام فورا، وبأي حال خالل مهلة ال                                                                بـتهمة جنائية أو بدون هتمة جنائية، إمكانية االستعا        

  .                                                      تزيد عن مثان وأربعني ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم

                                                                   توفـر جلميع املقبوض عليهم أو احملتجزين أو املسجونني فرص وأوقات            - ٨ 
                                                                        ألن يزورهم حمام ويتحدثوا معه ويستشريوه، دومنا إبطاء وال تدخل وال             ي              وتسـهيالت تكف  

                                                               وجيوز أن تتم هذه االستشارات حتت نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ            .     املة                    مراقـبة، وبسرية ك   
   .                          القوانني، ولكن ليس حتت مسعهم
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                                                      إعـالن بشـأن املـبادئ األساسـية لـتوفري العدالة            -  ٣١
   *                     وإساءة استعمال السلطة             لضحايا اجلرمية  

 ضحايا اجلرمية - ألف

             ر فرديا أو                             األشخاص الذين أصيبوا بضر     "        الضحايا "                 يقصـد مبصـطلح      - ١ 
                                                                                                   مجاعـيا، مبـا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو                 
                                                                                         احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل              

                   حترم اإلساءة اجلنائية                                                                                انـتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت            
  .              الستعمال السلطة

                                                                 ميكن اعتبار شخص ما ضحية مبقتضى هذا اإلعالن، بصرف النظر عما            - ٢ 
                                                                                              إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العالقة                 

        املباشرة                                أيضا، حسب االقتضاء، العائلة       "       الضحية "              ويشمل مصطلح     .                          األسرية بينه وبني الضحية   
                                                                                           للضـحية األصـلية أو معالـيها املباشرين واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل              

  .                                    ملساعدة الضحايا يف حمنتهم أو ملنع اإليذاء

                                                                          تطبق األحكام الواردة هنا على اجلميع دون متييز من أي نوع، كالتمييز             - ٣ 
                       لرأي السياسي أو غريه                                                                        بسـبب العـرق واللـون واجلنس والسن واللغة والدين واجلنسية وا           

                     واألصل العرقي أو     ي                                                                         واملعـتقدات أو املمارسـات الثقافـية وامللكية واملولد أو املركز األسر           
   .                االجتماعي والعجز

 الوصول إىل العدالة واملعاملة املنصفة

                    وحيق هلم الوصول إىل      .                                                   ينـبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم       - ٤ 
                                                              اإلنصاف الفوري وفقا ملا تنص عليه التشريعات الوطنية فيما                                        آلـيات العدالة واحلصول على      

  .                       يتعلق بالضرر الذي أصاهبم

                                                                       ينـبغي إنشـاء وتعزيـز اآلليات القضائية واإلدارية، حسب االقتضاء،            - ٥ 
                                                                                      لـتمكني الضـحايا من احلصول على اإلنصاف من خالل اإلجراءات الرمسية أو غري الرمسية               

                                          وينبغي تعريف الضحايا حبقوقهم يف التماس        .            سهلة املنال                                      العاجلـة والعادلـة وغري املكلفة و      
  .          هذه اآلليات               اإلنصاف من خالل

                                                        

  .    ١٩٨٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩      املؤرخ     ٣٤ /  ٤٠                          اعتمد بقرار اجلمعية العامة   * 
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                                                                    ينـبغي تسـهيل اسـتجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات           - ٦ 
  :      ما يلي                الضحايا بإتباع

                                                                  تعـريف الضـحايا بدورهـم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسريها،             ) أ ( 
                                                      ياهم، وال سيما حيث كان األمر يتعلق جبرائم خطرية وحيثما                                     وبالطـريقة اليت يبت هبا يف قضا      

  ؛                  طلبوا هذه املعلومات

                                                                    إتاحـة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها يف             ) ب ( 
                                                                                            االعتـبار يف املـراحل املناسبة من اإلجراءات القضائية، حيثما تكون مصاحلهم عرضة للتأثر              

  ؛                                    ى ونظام القضاء اجلنائي الوطين ذي الصلة                               وذلك دون إجحاف باملتهمني ومبا يتمش

  ؛                                                           توفري املساعدة املناسبة للضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية  ) ج ( 

                                                     إىل اإلقالل من إزعاج الضحايا إىل أدىن حد ومحاية           ي                  اختـاذ تدابري ترم     ) د ( 
   مني                                                                                خصوصـياهتم، عند االقتضاء، وضمان سالمتهم فضال عن سالمة أسرهم والشهود املتقد           

  ؛                          لصاحلهم من التخويف واالنتقام

                                         ه يف البت يف القضايا وتنفيذ األوامر أو      ـ                                جتنـب التأخري الذي ال لزوم ل        )  ه  ( 
  .                     مبنح تعويضات للضحايا ي              األحكام اليت تقض

                                                                     ينـبغي اسـتعمال اآللـيات غري الرمسية حلل النـزاعات، مبا يف ذلك              - ٧ 
                                      ل أو استعمال املمارسات احمللية، حسب                                                           الوسـاطة والتحكـيم والوسائل العرفية إلقامة العد       

   .                                         االقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم

 رد احلق 

                                                                        ينـبغي أن يدفع اجملرمون أو الغري املسؤولون عن تصرفاهتم، حيثما كان             - ٨ 
                               وينبغي أن يشمل هذا التعويض       .                                                              ذلك مناسبا، تعويضا عادال للضحايا أو ألسرهم أو ملعاليهم          

                                                                        ت ومـبلغا جلرب ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات املتكبدة نتيجة                           إعـادة املمـتلكا   
  .                              لإليذاء، وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق

                                                                        ينبغي للحكومات إعادة النظر يف ممارساهتا ولوائحها وقوانينها جلعل رد           - ٩ 
                                                                                             احلـق خـيارا مـتاحا إلصـدار حكـم بـه يف القضايا اجلنائية، باإلضافة إىل العقوبات                 

  .       األخرى       اجلنائية
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                                                                  يف حـاالت اإلضـرار الـبالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد احلق، بقدر       -  ١٠ 
                                                                                                     اإلمكـان، إذا أمـر بـه، على إعادة البيئة إىل ما كانت عليه، وإعادة بناء اهلياكل األساسية                  
                                                                                             واسـتبدال املرافق اجملتمعية ودفع نفقات االستقرار يف مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع               

  .        عن مكانه  ي  ل        اجملتمع احمل

                                                                     عـندما يقوم املوظفون العموميون وغريهم من الوكالء الذين يتصرفون           -  ١١ 
                                                                                                بصـفة رمسـية أو شبه رمسية مبخالفة القوانني اجلنائية الوطنية، ينبغي أن حيصل الضحايا على                

         احلاالت    ويف  .                                                                            تعويض من الدولة اليت كان موظفوها أو وكالؤها مسؤولني عن الضرر الواقع           
                               مبقتضى سلطتها قد زالت من       ي                                                     فيها احلكومة اليت حدث العمل أو التقصري االعتدائ                 اليت تكون 

   .                                                            الوجود، ينبغي للدولة أو احلكومة اخللف أن تقوم برد احلق للضحايا

 التعويض 

                                                                     حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من اجملرم أو من              -  ١٢ 
  :              تعويض مايل إىل                                       مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إىل تقدمي

                                                                          الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتالل الصحة البدنية            ) أ ( 
  ؛                           أو العقلية نتيجة جلرائم خطرية

                                                                        أسر األشخاص املتوفني أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة             ) ب ( 
  .                                                        لإليذاء، وخباصة من كانوا يعتمدون يف إعالتهم على هؤالء األشخاص

                                                                       ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية املخصصة لتعويض          -  ١٣ 
                                                                               وميكـن أيضـا، عند االقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى هلذا الغرض، مبا يف ذلك                .          الضـحايا 

                                                                                              احلـاالت الـيت تكون فيها الدولة اليت تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصاهبا               
   .        من ضرر 

 املساعدة

                                                                   أن يـتلقى الضـحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية                     ينـبغي    -  ١٤ 
  .                                                         واجتماعية من خالل الوسائل احلكومية والطوعية واجملتمعية واحمللية

                                                                   ينبغي إبالغ الضحايا مبدى توفر اخلدمات الصحية واالجتماعية وغريها          -  ١٥ 
  .                                                              من املساعدات ذات الصلة، وأن يتاح هلم احلصول على هذه اخلدمات بسهولة
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                                                                      ينـبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة واخلدمة االجتماعية           -  ١٦ 
                                                                                         وغريهم من املوظفني املعنيني تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان           

  .                            تقدمي املعونة املناسبة والفورية

  م                                                                        ينبغي لدى تقدمي اخلدمات أو املساعدة إىل الضحايا إيالء اهتمام ملن هل            -  ١٧ 
      يف                                                                                      احتـياجات خاصـة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كاليت ذكرت              

   .       أعاله ٣       الفقرة 

 ضحايا إساءة استعمال السلطة - باء

                                       األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو        "        الضحايا "                 يقصـد مبصـطلح      -  ١٨ 
                     سارة االقتصادية، أو                                                                                 مجاعـيا، مبـا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخل              

                                                                                          احلـرمان بدرجـة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إمهال ال                
                                                                                               تشـكل حىت اآلن انتهاكا للقوانني اجلنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايري الدولية             

  .                                      املعترف هبا واملتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

                                                  يف أن تدرج يف القانون الوطين قواعد حترم إساءة                                 ينبغي للدول أن تنظر      -  ١٩ 
                                    وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل        .                                                  استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها      

                                                                                          االنتصاف هذه رد احلق أو احلصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة               
  .                            مادية وطبية ونفسية واجتماعية

                                                   يف التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة                                ينبغي للدول أن تنظر      -  ٢٠ 
  .  ١٨                                             األطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو حمدد يف الفقرة 

                                                                     ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات واملمارسات القائمة          -  ٢١ 
                                                                                          لضـمان استجابتها للظروف املتغرية، وأن تقوم، عند االقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات حترم             

                                                                           تشكل إساءات خطرية الستعمال السلطة السياسية أو االقتصادية وأن تشجع                          األفعـال الـيت   
                                                                                      كذلـك السياسات واآلليات الالزمة ملنع مثل هذه األفعال، وأن تستحدث احلقوق ووسائل             

  .                                        االنتصاف املالئمة وتتيحها لضحايا هذه األفعال
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                                                             مـبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال           -  ٣٢
                                                          األطباء، يف محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه          ا   سيم

   *      املهينة                                                    من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 ١املبدأ 

                                                                           من واجب املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية الطبية للمسجونني واحملتجزين وال           
                                      ية لصحتهم البدنية والعقلية ومعاجلة                                                            سـيما األطـباء من هؤالء املوظفني، أن يوفروا هلم محا          

   .                                                                    ألمراضهم تكونان من نفس النوعية واملستوى املتاحني لغري املسجونني أو احملتجزين

 ٢املبدأ 

                                                                             ميثل خمالفة جسيمة آلداب مهنة الطب، وجرمية مبوجب الصكوك الدولية املنطبقة،            
                         أو سلبية، بأعمال تشكل                                                                        أن يقـوم املوظفـون الصحيون، وال سيما األطباء، بطريقة إجيابية            

                                                                                          مشـاركة يف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو      
  . ) ١ (                                               تواطؤا أو حتريضا على هذه األعمال أو حماوالت الرتكاهبا

 ٣املبدأ 

                                                                                ميـثل خمالفة آلداب مهنة الطب أن يتورط املوظفون الصحيون، وال سيما األطباء،              
                                                                                         يـة عالقـة مهنية مع السجناء أو احملتجزين، ال يكون القصد منها جمرد تقييم أو محاية أو                يف أ 

   .                                            حتسني الصحة البدنية أو العقلية للسجني أو احملتجز

  ٤املبدأ 

                                                                                ميـثل خمالفـة آلداب مهنة الطب أن يقوم املوظفون الصحيون وال سيما األطباء،              
  :      مبا يلي

                                                        

  /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٩٤ /  ٣٧                                       اعـتمدت بقـرار اجلمعـية العامـة           * 
  .    ١٩٨٢      ديسمرب 

                                                                     انظـر إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب              ) ١ ( 
   ).  فق     ، املر )  ٣٠- د   (    ٣٤٥٢       القرار  (                                                   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية 
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                                للمسـاعدة يف استجواب السجناء                                       اسـتخدام معـارفهم ومهـاراهتم         ) أ ( 
                                                                                               واحملـتجزين عـلى حنـو قـد يضر بالصحة أو احلالة البدنية أو العقلية هلؤالء املسجونني أو                  

  ؛ ) ٢ (                                           احملتجزين، ويتناىف مع الصكوك الدولية ذات الصلة

                                                                      الشهادة، أو االشتراك يف الشهادة، بلياقة السجني أو احملتجز ألي شكل             ) ب ( 
                                                                        قوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتناىف مع الصكوك الدولية                                        مـن أشكال املعاملة أو الع     

                                                                                                     ذات الصـلة، أو االشتراك بأية كيفية يف تلك املعاملة أو يف إنزال تلك العقوبة اليت تتناىف مع                  
  .                        الصكوك الدولية ذات الصلة

 ٥املبدأ 

     باء،                                                                            ميـثل خمالفة آلداب مهنة الطب أن يشترك املوظفون الصحيون، وال سيما األط             
                                                                                    يف أي إجـراء لتقيـيد حركة سجني أو حمتجز إال إذا تقرر مبعايري طبية حمضة أن هذا اإلجراء       

                                              و السالمة للسجني أو احملتجز ذاته، أو زمالئه         أ                                               ضـروري حلمايـة الصحة البدنية أو العقلية         
   .                                                                        السجناء أو احملتجزين، أو حراسه، وأنه ال يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية

 ٦املبدأ 

                                                                               ال جيـوز اخلروج على املبادئ السابقة الذكر ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك                
  .                   حالة الطوارئ العامة

 

 

 

 

______________               

         والعهدان     )).  ٣- د (      ألف    ٢١٧       القرار  (                                  وخباصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      ) ٢ ( 
              إعالن محاية مجيع    ، و )        ، املرفق  )  ٢١- د (        ألف       ٢٢٠٠        القرار   (                                      الدولـيات اخلاصـان حبقـوق اإلنسان        

                                                                                                       األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               
                   مؤمتر األمم املتحدة    (                                                 ، والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء        )        ، املرفق  )  ٣٠- د   (    ٣٤٥٢          القـرار     ( 

                                   منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع        (      العامة               تقرير األمانة     :                                         األول ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني        
E.1956.IV.4 ألف-             ، املرفق األول     .((    



 

-283- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم اخلامس
 صكوك إقليمية خمتارة
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                                                          االتفاقـية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة         -  ٣٣
   * ]     مقتطف [                     الالإنسانية أو املهينة 

. . . 
 القسم األول

 ١املادة 
ُ            ُيشار إليها   (                                                         ُ                أوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املُهينة                    تنشأ جلنة  

                                                              وتقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق يف معاملة             ").       اللجنة "                       فـيما بعـد باسـم       
                                                                                   األشـخاص املسـلوبة حرياهتم هبدف تدعيم محاية مثل هؤالء األشخاص عند الضرورة من              

  .                        ُ    العقوبة الالإنسانية أو املُهينة                    التعذيب واملعاملة أو 
 ٢املادة 

                           ًَ                                                     يسـمح كل طرف بالزيارات، طبقاًَ هلذه االتفاقية، إىل أي مكان يف نطاق واليته               
  .                                                        القانونية حيث يوجد األشخاص املسلوبة حرياهتم مبعرفة سلطة عامة

 ٣املادة 
      تطبيق                                                                            تتعاون اللجنة والسلطات الوطنية املختصة للطرف املعين كل مع اآلخر على             
  .            هذه االتفاقية

. . . 
 القسم الثالث

 ٧املادة 

    ً     وفضالً عن    .                                                                  تنظم اللجنة زيارات إىل األماكن املشار إليها يف املادة الثانية          - ١ 
  .                                                                               الزيارات الدورية، جيوز للجنة أن تنظم زيارات أخرى حسبما يبدو هلا أن الظروف تتطلبها

                                                        

     وبدأ   .     ١٩٨٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٦                                     اعـتمدت بقرار جملس أوروبا املؤرخ         * 
  :             دولة، هي    ٤٤                                 ً       ويبلغ عدد الدول األطراف فيها حالياً         .     ١٩٨٩       فرباير   /       شباط  ١                       نفـاذ االتفاقـية يف      

   ا،                                                                                                             االحتـاد الروسـي، أذربـيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلند             
                                                                                                        آيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركيا، اجلمهورية التشيكية،           
                                                                                                    مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سان مارينو،           

                               يا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا،                                                                         سـلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص، كروات        
                               ، النرويج، النمسا، هنغاريا،                                                        اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                            ليختنشـتاين، مالطة،    

  .               هولندا، اليونان
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     وجيوز   .                 للجنة على األقل                                                   تتم الزيارة، كقاعدة عامة، مبعرفة عضوين من ا        - ٢ 
  .                                          للجنة، عند الضرورة، أن تستعني خبرباء أو مترمجني

 ٨املادة 

ِ                                                             ُتْخِطر اللجنة حكومة الطرف املعين بعزمها على القيام بالزيارة         - ١   ْ          بعد هذا    . ُ 
  .                                                                       اإلخطار جيوز هلا يف أي وقت أن تقوم بزيارة أي مكان مشار إليه يف املادة الثانية

  :                                        إىل اللجنة التسهيالت التالية للقيام مبهمتها                يقدم الطرف املعين  - ٢ 

                                      الدخول إىل إقليمها وحق السفر دون قيود؛  ) أ ( 

                                                          معلومات كاملة عن األماكن احملجوز فيها األشخاص املسلوبة حرياهتم؛  ) ب ( 

                                                                  الدخول بال حدود إىل أي مكان يوجد فيه أشخاص مسلوبة حرياهتم،             ) ج ( 
              ماكن بال قيود؛                               مبا يف ذلك حرية احلركة داخل هذه األ

                                                                   املعلومـات األخـرى املتاحة للطرف املعين، وتكون ضرورية للجنة يف             ) د ( 
                                                            ولدى طلب هذه املعلومات تراعي اللجنة القواعد الواجب اتباعها يف   .                       سـبيل إجنـاز مهمتها    

  .                                 القانون الوطين، وكذلك اآلداب املهنية

  يف                                                                 جيـوز للجـنة أن تطلـب مقابلـة األشـخاص املسلوبة حرياهتم               - ٣ 
  .         جلسة خاصة

                                                                      جيـوز للجـنة أن تتصل حبرية بأي شخص تعتقد أنه يستطيع تزويدها              - ٤ 
  .                   مبعلومات تتصل مبهمتها

                                    ً                                 جيـوز للجنة، عند الضرورة، أن تفضي فوراً إىل السلطات املختصة يف             - ٥ 
  .                     الدولة املعنية مبالحظاهتا

 ٩املادة 

             رف املعين أن                                                         يف الظروف االستثنائية، جيوز للسلطات املختصة لدى الط        - ١ 
                                                                                          تـبدي مالحظاهتـا إىل اللجـنة ضد الزيارة من حيث زماهنا أو مكاهنا املقترحني من جانب                

                                                                                     جيوز إبداء هذه املالحظات فقط على أساس الدفاع الوطين أو األمن العام أو الفوضى                .       اللجنة
    خص،                                                                           اخلطـرية يف األماكن اليت يوجد فيها األشخاص املسلوبة حرياهتم، أو احلالة الصحية لش   

  .              ً      ً                   أو أن استجواباً سريعاً جيري بشأن جرمية خطرة

                                                                     بعـد إبـداء هـذه املالحظات، تبدأ كل من اللجنة والطرف املعين يف             - ٢ 
                                                                                       التشـاور إليضاح الوضع هبدف االتفاق على ترتيبات تساعد اللجنة على ممارسة أعماهلا على          
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                      جنة زيارته إىل مكان                                                             وجيوز أن تتضمن هذه الترتيبات نقل أي شخص تقترح الل           .            وجه السرعة 
                                                                                       وإىل أن تتم الزيارة، جيب على الطرف املعين أن يزود اللجنة باملعلومات عن أي شخص                 .    آخر

  .                يكون حمل اهتمامها

 ١٠املادة 

                               ً                                               بعد كل زيارة، تضع اللجنة تقريراً عن احلقائق اليت وجدهتا أثناء الزيارة،             - ١ 
                              وتنقل إىل هذا األخري تقريرها       .          د أبداها     ً                                                آخذةً يف اعتبارها أية مالحظات يكون الطرف املعين ق        

                                               وجيوز للجنة أن تتشاور مع الطرف املعين، عند          .                                            مبـا حيتوي عليه من توصيات تراها ضرورية       
  .                                                   الضرورة، بشأن اقتراح حتسني محاية األشخاص املسلوبة حرياهتم

                                                                   إذا مل يتعاون الطرف املعين أو رفض حتسني الوضع على ضوء توصيات             - ٢ 
                                                                           ز للجنة، بعد متكني الطرف املعين من التعرف على وجهات نظرها، أن تقرر                            اللجـنة، جيـو   

  .                                           بأغلبية ثلثي أعضائها إصدار بيان عام باملوضوع

 ١١املادة 

                                                                         تبقى املعلومات اليت مجعتها اللجنة بشأن الزيارة سرية، وكذلك تقريرها           - ١ 
  .                       ومشاوراهتا مع الطرف املعين

                                       قات للطرف املعين كلما طلب منها هذا                                          تنشر اللجنة تقريرها مع أي تعلي      - ٢ 
  .                 الطرف أن تفعل ذلك

                                                                   ومـع ذلـك، ال جيوز نشر أية بيانات شخصية دون موافقة صرحية من            - ٣ 
  .          الشخص املعين

  )١(١٢املادة 

                                  ، تقدم اللجنة كل سنة إىل جلنة         ١١                                              مـع عـدم اإلخالل بقواعد السرية يف املادة           
                                                 إىل اجلمعية االستشارية وإىل أي دولة غري عضو يف                       ً     ً              َّ          الـوزراء تقريراً عاماً عن نشاطها، حيوَّل        

  .                    ً                     ً جملس أوروبا تكون طرفاً يف االتفاقية ويصري عاماً

. . . 
             ــــــــــــ

  /       آذار ١                 الذي بدأ نفاذه يف    [ ١             ً                              عـدل الـنص وفقاً ألحكام الربوتوكول رقم          ) ١ ( 
   ].    ٢٠٠٢     مارس 
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                                                   اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة       -  ٣٤
   * ]     مقتطف [      عليه

. . . 

 ١املادة 

  .                                                 ً                   تتعهد الدول األطراف مبنع التعذيب واملعاقبة عليه وفقاً ألحكام هذه االتفاقية 

 ٢املادة 

                                                                   ً                 ألغـراض هـذه االتفاقية، يقصد بالتعذيب أي فعل ينتج عنه أمل أو عناء، جسدياً                
         ويف، أو              ً           ً                                                          كـان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما ألغراض التحقيق اجلنائي، ويقصد به التخ             

                 ً          ويعين التعذيب أيضاً إخضاع      .                                                               العقوبة الشخصية، أو الوقاية، أو القصاص، أو ألي غرض آخر         
                                                                                        شـخص ما ألساليب يقصد هبا حمق شخصية الضحية أو إضعاف قدراهتا اجلسدية أو العقلية،               

  .                                 ً      ً        ً      ً حىت لو كانت هذه األساليب ال تسبب أملاً جسدياً أو كرباً عقلياً

                                                            مل أو العناء اجلسدي أو العقلي املالزم للتدابري القانونية                                    ال يشمل مفهوم التعذيب األ     
                                                                                               أو الناشـئ عـنها فقـط، بشـرط عدم اشتمال هذه التدابري على أداء األفعال أو استخدام                 

  .                               األساليب املشار إليها يف هذه املادة

 ٣املادة 

  :                      يعاقب على جرمية التعذيب 

             هذه، بإصدار                                                       كل موظف خدمة عامة أو موظف حكومي يقوم، بصفته            ) أ ( 
   .                                                                          األوامر أو احلض أو التحريض على التعذيب، أو يرتكبه مباشرة، أو يتقاعس عن منعه

                                                            كل شخص يقوم، بتحريض من موظف خدمة عامة أو موظف حكومي           ) ب ( 
                                                          ، بإصدار أوامر أو احلض أو التحريض على التعذيب، أو           ) أ (                                    مشـار إلـيه يف الفقرة الفرعية        

  .                           يرتكبه مباشرة، أو يشارك فيه

                                                        

     وبدأ   .     ١٩٨٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٩                                      اعـتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف         * 
  :             دولة، هي    ١٦                              ً       لغ عدد الدول األطراف فيها حالياً          ويب  .     ١٩٨٧       فرباير   /       شباط   ٢٨                     نفـاذ االتفاقية يف     

                                                                                           األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بنما، بريو، اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، 
  .                                                             سورينام، شيلي، غواتيماال، فنـزويال، كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك
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 ٤املادة 

                                                                                     ال يعفـي التصرف بناء على أوامر من مسؤول أعلى من املسؤولية اجلنائية املترتبة               
  .       على ذلك

 ٥املادة 

                                                                         ال جيـوز الـتذرع بوجود ظروف مثل حالة احلرب، أو التهديد باحلرب، أو حالة        
                                                                                             احلصـار أو الطـوارئ، أو االضطرابات أو الصراعات الداخلية، أو تعليق العمل بالضمانات              

                                                                                         دسـتورية، أو عـدم االسـتقرار السياسي الداخلي، أو غري ذلك من حاالت الطوارئ أو                  ال
  .                                              الكوارث العامة أو التسليم به كمربر جلرمية التعذيب

                                                                                ال تـربر التعذيـب خطـورة احملتجز أو السجني، وال انعدام األمن يف السجن أو                 
  .              املؤسسة اإلصالحية

 ٦املادة 

                                            ، التدابري الفعالة ملنع التعذيب واملعاقبة       ١          م املادة                          ً         تتخذ الدول األطراف، وفقاً ألحكا     
   .                            عليه يف نطاق واليتها القضائية

                                                                       تكفـل الدول األطراف جترمي مجيع أعمال التعذيب والشروع فيها مبوجب قوانينها     
  .                             ً                                       اجلنائية وجتعل هذه األفعال أفعاالً يعاقب عليها بعقوبات صارمة تراعي خطورهتا

 ً                                                       اً التدابري الفعالة ملنع سائر ضروب املعاملة أو العقوبة                                  تـتخذ الـدول األطراف أيض      
  .                                                                     القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملعاقبة عليها يف نطاق واليتها القضائية

 ٧املادة 

                                                                              تـتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة لكي يشمل تدريب ضباط الشرطة وسائر             
                                        احملرومني من حريتهم بصورة مؤقتة أو                                                   املوظفني احلكوميني املسؤولني عن احتجاز األشخاص     

  .                                                                           هنائية، توجيه اهتمام خاص إىل منع التعذيب أثناء االستجواب أو االحتجاز أو التوقيف

                      ً                                                                   تتخذ الدول األطراف أيضاً تدابري مماثلة ملنع سائر أنواع املعاملة أو العقوبة القاسية              
  .                       أو الالإنسانية أو املهينة
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 ٨املادة 

                     ً                                       اف لكل شخص يوجه اهتاماً بتعرضه للتعذيب يف نطاق واليتها                           تكفل الدول األطر   
  .                                        القضائية احلق يف أن تكون قضيته حمل نظر حمايد

                                                                             تكفل الدول األطراف كذلك، يف حالة توجيه اهتام أو وجود سبب وجيه يدعو إىل            
  ا                ً                                                                              االعـتقاد بأن فعالً من أفعال التعذيب قد ارتكب يف نطاق واليتها القضائية، مباشرة سلطاهت              
            ً                                                                                املختصـة فـوراً وعـلى الـنحو الالزم التحقيق يف احلالة وحتريك الدعوى اجلنائية بشأهنا،               

   .            حبسب االقتضاء

                                                                                      بعـد استنفاد مجيع اإلجراءات القانونية احمللية ووسائل الطعن املتصلة هبا يف الدولة              
  .   ولة                                                                     املعنية، جيوز إحالة القضية إىل احملافل الدولية اليت تعترف باختصاصها تلك الد

 ٩املادة 

                                                                                    تـتعهد الدول األطراف بأن تدرج يف قوانينها الوطنية األنظمة اليت تكفل التعويض              
   .                      املناسب لضحايا التعذيب

                                                                                  ال خيل أي من أحكام هذه املادة مبا قد يكون للضحية أو لغريها من األشخاص من                 
  .                                                   حق يف احلصول على تعويض مبوجب التشريعات الوطنية السارية

 ١٠املادة 

                                                                          ال يعـترف بأي أقوال يثبت أنه قد مت احلصول عليها عن طريق التعذيب كدليل يف       
                                                                                          دعوى قانونية، إال يف حالة اإلجراء القانوين املتخذ ضد شخص أو أشخاص متهمني بانتزاعها              

  .                                                                 عن طريق التعذيب، وكدليل فقط على أن املتهمني حصلوا عليها هبذه الوسيلة

. . . 
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 ريكية بشأن االختفاء  اتفاقية البلدان األم-٣٥
  *]مقتطف[القسـري لألشخاص 

. . . 

 املادة األوىل

  :                                        تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية مبا يلي 

                                                                   أال متـارس االخـتفاء القسري لألشخاص أو تسمح به أو تتسامح يف               ) أ ( 
                                                          شأنه، حىت يف حاالت الطوارئ أو تعليق العمل بالضمانات الفردية؛

                                                     طاق واليتها القضائية من يرتكب أو يشرع يف ارتكاب                         أن تعاقـب يف ن      ) ب ( 
                                              جرمية االختفاء القسري وشركاءه ومساعديه يف اجلرمية؛

                                                                أن تـتعاون فـيما بينها للمساعدة يف منع االختفاء القسري لألشخاص       ) ج ( 
                         واملعاقبة عليه واستئصاله؛

          الالزمة                                                                     أن تـتخذ التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وسائر التدابري          ) د ( 
  .                                   للوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية

 املادة الثانية

                                                                              ألغراض هذه االتفاقية، يقصد باالختفاء القسري أي حرمان لشخص من حريته أو             
                                                                                   ألشـخاص مـن حريـتهم، يقوم به وكالء الدولة أو أشخاص أو مجاعات من األشخاص                

                                ه عدم توفري املعلومات أو رفض                                                                      يتصـرفون بـإذن من الدولة أو بدعم منها أو برضاها، يتبع           
                                                                                         االعتراف بذلك احلرمان من احلرية أو تقدمي معلومات عن مكان ذلك الشخص، مما حيرمه من               

  .                                                                    اللجوء إىل وسائل االنتصاف القانونية والضمانات اإلجرائية الواجبة التطبيق

 املادة الثالثة

                           ، ما قد يلزم من تدابري                                        ً                          تتعهد الدول األطراف بأن تعتمد، وفقاً إلجراءاهتا الدستورية        
  .                                                                                    تشـريعية لتعريف االختفاء القسري لألشخاص كجرمية ولفرض عقوبة تتناسب مع جسامته           

  .                     ً         ً                                    ويعترب هذا اجلرم مستمراً أو دائماً طاملا بقي مصري الضحية أو مكاهنا غري حمدد

                                                        

           وبدأ نفاذ    .     ١٩٩٤     نيه    يو /         حزيران  ٩                                        اعـتمدهتا مـنظمة الدول األمريكية يف          * 
  :            دول، هي    ١٠                                 ً           ويـبلغ عـدد الدول األطراف فيها حالياً           .     ١٩٩٦        مـارس    /       آذار   ٢٨               االتفاقـية يف    

  .                                                                                     األرجنتني، أوروغواي، باراغواي، بنما، بوليفيا، بريو، غواتيماال، فنـزويال، كوستاريكا، املكسيك
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                                                                            جيوز للدول األطراف أن تقرر تطبيق ظروف خمففة على األشخاص الذين شاركوا             
                ً                                                                  شكل اختفاء قسرياً مث ساعدوا يف ظهور الضحية ثانية على قيد احلياة أو قدموا                           يف أعمـال ت   

  .                                             معلومات تسلط الضوء على االختفاء القسري لشخص ما

 املادة الرابعة

  .                                  ً                                          تعتـرب األعمـال اليت تشمل اختفاء قسرياً لألشخاص جرائم يف كل دولة طرف              
                                   صاصها القضائي يف هذه القضايا يف                                                                وبناء على ذلك، تتخذ كل دولة طرف التدابري إلقرار اخت         

  :             احلاالت التالية

                                                                   إذا كـان االخـتفاء القسري لألشخاص أو أي فعل آخر يشكل هذه               ) أ ( 
                                       اجلرمية قد ارتكب يف نطاق واليتها القضائية؛

                     ً             إذا كان املتهم مواطناً لتلك الدولة؛  ) ب ( 

     ناسب                                                                    إذا كانت الضحية من مواطين الدولة ورأت تلك الدولة أن من امل             ) ج ( 
  .           القيام بذلك

                                                                              تـتخذ كـل دولـة طرف، عالوة على ذلك، التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها               
                                                                                               القضائي يف اجلرمية اليت يرد وصفها يف هذه االتفاقية إذا ما كان الشخص الذي يدعى ارتكابه                

  .             ً                                 للجرمية موجوداً يف إقليمها ومل تباشر الدولة تسليمه

                                          ف أن تباشر، يف إقليم دولة طرف أخرى،                                               ال ختـول هـذه االتفاقية أي دولة طر         
                                                                                     ممارسة االختصاص القضائي أو أداء املهام اليت تدخل يف نطاق االختصاص احلصري لسلطات             

  .                                            تلك الدولة الطرف األخرى مبوجب قوانينها الوطنية

 املادة اخلامسة

  .                                                      ال يعترب االختفاء القسري لألشخاص جرمية سياسية ألغراض التسليم 

                                                         ء القسري لألشخاص جرمية تندرج ضمن اجلرائم اليت تستوجب                         يعتـرب االخـتفا    
  .                                                                    تسليم مرتكبيها يف كل معاهدة لتسليم اجملرمني مربم بني دولتني من الدول األطراف

                                                                               تـتعهد الـدول األطـراف بأن تدرج جرمية االختفاء القسري ضمن اجلرائم اليت               
  .                    فيما بينها يف املستقبل                                                   تستوجب تسليم مرتكبيها يف كل معاهدة لتسليم اجملرمني تربم 

                                   ً                          ً                 لكـل دولـة طـرف جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهدة، وتتلقى طلباً               
                                                                                              للتسـليم من دولة طرف أخرى مل تربم معها معاهدة لتسليم اجملرمني، أن تعترب هذه االتفاقية                

  .                                                          األساس القانوين الالزم للتسليم فيما يتعلق جبرمية االختفاء القسري
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                                    ً                             األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهدة بأن                         تعـترف الدول   
                                             ً                                                 هذه اجلرمية هي جرمية تستوجب تسليم مرتكبيها، رهناً بالشروط اليت متليها قوانني الدولة اليت              

  .          تلقت الطلب

  .                                                   خيضع التسليم ألحكام دستور وقوانني الدولة املتلقية للطلب 

 املادة السادسة

                                                         طرف على التسليم، تعرض القضية على سلطاهتا املختصة                                 عـند عدم موافقة دولة     
                                                                                          كمـا لـو كانـت اجلرمية قد ارتكبت يف نطاق اإلقليم اخلاضع لواليتها القضائية، ألغراض                

                         وتبلغ الدولة اليت طلبت      .                                            ً                            التحقـيق وعند االقتضاء، رفع دعوى جنائية، وفقاً لقوانينها الوطنية         
  .                                  التسليم بأي قرار تتخذه هذه السلطات

 ادة السابعةامل

                                                                             ال ختضع احملاكمة اجلنائية على االختفاء القسري لألشخاص والعقوبة اليت يفرضها            
  .                                  القضاء على مرتكبيها لقوانني التقادم

                                                                                     ومـع ذلك، عند وجود قاعدة أساسية متنع تطبيق النص الوارد يف الفقرة السابقة،               
                                   جلرائم يف القوانني الوطنية للدولة                                                                       تكون فترة التقادم مساوية لفترة التقادم السارية على أخطر ا         

  .            الطرف املعنية

 املادة الثامنة

                                                                               ال جيـوز الـتذرع بواجب االمتثال ألوامر أو تعليمات صادرة من مسؤول أعلى               
                                     ومن حق كل شخص يتلقى هذه األوامر         .                                                  تقضـي باالختفاء القسري أو تأذن به أو تشجعه        

  .                     ومن واجبه عدم إطاعتها

                                               تدريب املوظفني أو املسؤولني احلكوميني املكلفني                                  تكفـل الدول األطراف تضمني     
  .                                                        بإنفاذ القوانني التوعية الالزمة جبرمية االختفاء القسري لألشخاص

 املادة التاسعة

                                                                           ال جيوز حماكمة األشخاص الذين يدعى مسؤوليتهم عن األعمال اليت تشكل جرمية             
                                   يف كل دولة، مع استبعاد سائر                                                                    اختفاء قسري إال أمام القضاء املختص مبوجب القوانني العادية        

  .                                         أنواع القضاء اخلاص، وال سيما القضاء العسكري



 

-293- 

                                          ً      ً                                    ال جيـوز اعتـبار األعمـال اليت تشكل اختفاء قسرياً أعماالً ارتكبت أثناء أداء                
   .               املهام العسكرية

                                                                              ال جيـوز منح امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة يف هذه احملاكمات، دون               
  .                                         واردة يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية                اإلخالل باألحكام ال

 املادة العاشرة

                                                                                 ال جيـوز بـأي حال من األحوال التذرع بظروف استثنائية مثل حالة احلرب، أو                
                                                                                              التهديد باحلرب، أو عدم االستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتربير              

                                        حيتفظ باحلق يف إجراءات التقاضي والطعن                       ويف هذه احلاالت،      .                        االختفاء القسري لألشخاص  
                                                                                           السـريعة والفعالـة لـتحديد مكان الشخص الذي حرم من حريته أو الوقوف على حالته                

  .                                                                 الصحية، أو لتحديد هوية املوظف الذي أمر هبذا احلرمان من احلرية أو نفذه

                                                                               يكـون للسـلطات القضائية املختصة، عند مباشرة هذه اإلجراءات أو املراجعة،             
ـ    ً                                                                                      كاً بـالقوانني الوطنية الواجبة التطبيق، حق الوصول الفوري بال قيد إىل مجيع مراكز                   ومتس

                                                                                          االحتجاز وكل وحدة من وحداهتا، وإىل مجيع األماكن اليت يوجد ما يدعوها إىل االعتقاد بأنه             
                                                                                     ميكـن العـثور عـلى الشـخص املختفي فيها، مبا يف ذلك األماكن اخلاضعة لالختصاص                

  .               القضائي العسكري

 ملادة احلادية عشرةا

                                                    ً                         حيـتجز كل شخص حرم من حريته يف مكان احتجاز معترف به رمسياً ويقدم إىل                
  .                               ً                             سلطة قضائية خمتصة دون تأخري، وفقاً للقانون الوطين الواجب التطبيق

                                                               ً     تنشـئ الدول األطراف سجالت رمسية حمدثة للمحتجزين وحتتفظ هبا وتقوم، وفقاً     
                                                 ارهبم وللقضاة واحملامني وألي شخص آخر له مصلحة مشروعة                                لقوانينها الوطنية، بإتاحتها ألق

  .              ولسائر السلطات

 املادة الثانية عشرة

                                                                                 تتـبادل الـدول األطراف املساعدة يف البحث عن القصر الذين يبعدون إىل دولة               
                                                                                          أخـرى أو حيـتجزون فيها نتيجة لإلختفاء القسري لوالديهم أو األوصياء عليهم، ويف حتديد             

  .            كاهنم وإعادهتم              هويتهم وتعيني م

. . . 
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                                                                      اتفاقـية الـبلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه            -  ٣٦
   * ]     مقتطف [   ")                      اتفاقية بليـم دو بارا  ("           واستئصالـه 

. . . 

 الفصل األول
 التعريف ونطاق التطبيق

 ١املادة 

   لق                     ُ                                                            ألغـراض هذه االتفاقية، ُيقصد بالعنف ضد املرأة أي فعل أو سلوك، بدافع متع              
                                                     ً         ً         ً                            بـنوع اجلنس، يفضي إىل وفاة أو أذى أو معاناة املرأة، جسدياً أو جنسياً أو نفسياً، يف احلياة                  

  .                     العامة أو احلياة اخلاصة

 ٢املادة 

  :                                              يشمل العنف ضد املرأة العنف البدين واجلنسي والنفسي 

                                                                        العـنف الذي حيدث يف إطار األسرة أو الوحدة املرتلية أو يف إطار أي                ) أ ( 
                                   ً                                     ى بني األشخاص، سواء أكان مرتكبه مقيماً مع املرأة أم غري مقيم، ويشمل، فيما               عالقـة أخر  

                                    يشمل، االغتصاب والضرب والتعدي اجلنسي؛

                                                                العـنف الـذي حيدث يف اجملتمع ويرتكبه أي شخص، ويشمل، فيما              ) ب ( 
                                                                                     يشمل، االغتصاب، والتعدي اجلنسي، والتعذيب، واالجتار باألشخاص، واإلكراه على البغاء،          

                                                                                        الختطاف، واملضايقة اجلنسية يف مكان العمل، ويف املؤسسات التعليمية واملرافق الصحية أو              وا
             أي مكان آخر؛

                                                                        العـنف الذي ترتكبه الدولة أو وكالؤها أو تتغاضى عنه بصرف النظر              ) ج ( 
  .             عن مكان حدوثه

                                                        

     نفاذ       وبدأ    .     ١٩٩٤       يونيه   /         حزيران  ٩                                        اعـتمدهتا مـنظمة الدول األمريكية يف          * 
         األرجنتني،   :             دولة، هي    ٣١                                 ً       ويبلغ عدد الدول األطراف فيها حالياً         .     ١٩٩٥      مارس   /       آذار  ٥             االتفاقية يف   

                                                                                                        إكـوادور، أنتـيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بريو،             
                          فنسنت وجزر غرينادين،                                                                                ترينـيداد وتوباغو، جزر البهاما، اجلمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت        

                                                                                                  سـانت كيـتس ونيفـيس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيماال، غيانا،              
  .                                                              فنـزويال، كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، هاييت، هندوراس
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 الفصل الثاين
 احلقوق اليت تشملها احلماية

 ٣املادة 

                                               للعنف يف احلياة العامة واحلياة اخلاصة على                                            لكـل امـرأة احلـق يف عدم التعرض         
  .       حد سواء

 ٤املادة 

ّ                        لكل امرأة احلق يف االعتراف جبميع حقوق اإلنسان واحلريات املكّرسة يف الصكوك                                                                  
                   وتشمل هذه احلقوق،     .                                                                     اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان، ويف التمتع هبا وممارستها ومحايتها        

  :         فيما تشمل

     اهتا؛               احلق يف احترام حي  ) أ ( 

                                               احلق يف احترام سالمتها البدنية والعقلية واألخالقية؛  ) ب ( 

                           احلق يف احلرية الشخصية واألمن؛  ) ج ( 

                          احلق يف عدم التعرض للتعذيب؛  ) د ( 

                                                   احلق يف احترام كرامتها الشخصية األصيلة ويف محاية أسرهتا؛    ) ه ( 

                                                 احلق يف املساواة يف احلماية أمام القانون ومن القانون؛  ) و ( 

                                                                         احلق يف اللجوء بال قيد ودون إبطاء إىل حمكمة خمتصة حلمايتها من أفعال               ) ز ( 
              تنتهك حقوقها؛

                          احلق يف تكوين اجلمعيات حبرية؛  ) ح ( 

                                                       احلق يف حرية ممارسة شعائر دينها ومعتقداهتا يف إطار القانون؛  ) ط ( 

                                                                       احلـق يف املساواة يف فرص تقلد املناصب العامة يف بلدها واملشاركة يف               ) ي ( 
  .                                           إدارة الشؤون العامة، مبا يف ذلك اختاذ القرارات
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 ٥املادة 

                                                                                      لكل امرأة احلق يف املمارسة الكاملة وبال قيد حلقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية             
                                                                                                 واالجتماعـية والثقافـية وهلا أن تعول على احلماية الكاملة لتلك احلقوق بصيغتها الواردة يف               

                                   َ       وتعترف الدول األطراف بأن العنف املرتكَب        .           وق اإلنسان                                 الصـكوك الدولية واإلقليمية حلق    
  .                                  ضد املرأة مينع ويلغي ممارسة هذه احلقوق

 ٦املادة 

  :                                                      يشمل حق كل امرأة يف عدم التعرض للعنف، فيما يشمل، ما يلي 

                                          حق املرأة يف عدم التعرض جلميع أشكال التمييز؛  ) أ ( 

                         ن مناذج السلوك النمطية                  ُ   َّ                 ً                حـق املـرأة يف أن ُتقـدَّر وأن تتعلم بعيداً ع             ) ب ( 
  .                                                                  واملمارسات االجتماعية والثقافية املبنية على مفاهيم الدونية أو التبعية

 الفصل الثالث
 واجبات الدول

 ٧املادة 

                                                                                تديـن الدول األطراف مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتتفق على أن تسعى، بكل               
                              العنف واملعاقبة عليه واستئصاله                                                              الوسـائل املناسبة وبدون تأخري، إىل انتهاج سياسات ملنع هذا        

  :             وتتعهد مبا يلي

                                                                          أن متتنع عن املشاركة يف أي فعل أو ممارسة للعنف ضد املرأة وأن تكفل                ) أ ( 
    ُّ                                                         تقيُّد سلطاهتا ومسؤوليها وموظفيها ووكالئها ومؤسساهتا هبذا االلتزام؛

                                                                        أن تـبذل العـناية الواجـبة ملنع ممارسة العنف ضد املرأة والتحقيق فيه          ) ب ( 
                   وفرض عقوبات بشأنه؛

ِ                                                                       أن ُتـدِرج يف تشـريعاهتا الوطنية ما قد يلزم من أحكام جنائية ومدنية                ) ج (    ُ   
                                                                                                وإداريـة وأي أحكام أخرى ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله وأن تعتمد التدابري            

                             اإلدارية املناسبة حبسب االقتضاء؛

                         يكف مرتكب العنف عن                                                      أن تعـتمد الـتدابري القانونية اليت تقضي بأن          ) د ( 
                                                                                                   مضـايقة املـرأة أو ختويفها أو هتديدها أو عن اللجوء إىل أي وسيلة تؤذي أو هتدد حياهتا أو                   

                         سالمتها، أو تضر مبمتلكاهتا؛
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                                                                              أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري التشريعية، لتعديل أو                ) ه ( 
                                                   مارسات القانونية أو العرفية اليت تدعم استمرار                                                        إلغـاء القوانني واألنظمة السارية أو لتغيري امل       

                               العنف ضد املرأة والتسامح إزاءه؛

                                                                         أن تضـع إجـراءات قانونية منصفة وفعالة للمرأة اليت تتعرض للعنف،              ) و ( 
                                                                                            تشمل، فيما تشمل، تدابري احلماية، ونظر شكواها يف الوقت املناسب واالستفادة الفعالة هبذه             

          اإلجراءات؛

                                                            آللـيات القانونـية واإلدارية الالزمة اليت تكفل للمرأة اليت                    أن تنشـئ ا     ) ز ( 
                                                                                            تعرضت للعنف االستفادة الفعالة بإجراء رد احلق أو اجلرب أو غري ذلك من وسائل االنتصاف                

                  العادلة والفعالة؛

                                                                             أن تعـتمد مـا قـد يلـزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لتنفيذ                 ) ح ( 
  .            هذه االتفاقية

 ٨املادة 

                             ً                               ول األطـراف عـلى أن تشرع تدرجيياً يف اختاذ تدابري حمددة، تشمل                  تـتفق الـد    
  :              الربامج التالية

                                                                        تعزيـز الوعـي والتقيد حبق املرأة يف عدم التعرض للتعذيب، وحقها يف              ) أ ( 
                                     احترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبا ومحايتها؛

                                                                          تعديـل أمنـاط السلوك االجتماعية والثقافية للرجل واملرأة، مبا يف ذلك            ) ب ( 
                                                                                              وضع برامج تعليمية رمسية وغري رمسية تالئم كل مستوى من مستويات العملية التعليمية إلزالة              
     ُّ                                                                                            التحـيُّز والعادات وسائر املمارسات املبنية على فكرة دونية أي من اجلنسني أو تفوقه أو على                

  ؛                                        ِّ                                  القوالب اجلامدة لدور الرجل واملرأة، اليت حتلِّل العنف ضد املرأة أو تؤدي إىل تفاقمه

                                                                    تشجيع تثقيف وتدريب مجيع املشتركني يف إقامة العدل والشرطة وسائر            ) ج ( 
                                                                                     املوظفـني املكلفـني بإنفاذ القوانني باإلضافة إىل املوظفني املسؤولني عن تطبيق سياسات منع         

                                        العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله؛

        نف، عن                                                             توفـري اخلدمـات املتخصصة املناسبة للمرأة اليت تعرضت للع           ) د ( 
                                                                                       طـريق وكاالت القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك املأوى، وخدمات املشورة جلميع أفراد              

                                                    األسرة حبسب االقتضاء، ورعاية األطفال املتأثرين وحضانتهم؛
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                                                                      تشـجيع ودعم التثقيف الذي تقوم به احلكومة والقطاع اخلاص لتوعية               ) ه ( 
             اف اخلاصة به؛                                        اجلمهور مبشاكل العنف ضد املرأة ووسائل االنتص

                                     ُّ                                    توفـري برامج فعالة للتدريب وإعادة التكيُّف للمرأة اليت تتعرض للعنف             ) و ( 
                                                              لتمكينها من املشاركة بالكامل يف احلياة العامة واخلاصة واالجتماعية؛

                                                                     تشجيع وسائط االتصال على وضع مبادئ توجيهية مناسبة بغية اإلسهام            ) ز ( 
                             ، وتعزيز احترام كرامة املرأة؛                                  يف استئصال العنف ضد املرأة جبميع صوره

                                                                 ضـمان إجـراء البحوث ومجع اإلحصاءات وسائر املعلومات املناسبة            ) ج ( 
                                                                                                        املـتعلقة بأسباب العنف ضد املرأة وعواقبه وتكراره، بغية تقييم فعالية التدابري الرامية إىل منعه               

                                                         واملعاقبة عليه واستئصاله وصياغة التغيريات الالزمة وتطبيقها؛

                                                                   التعاون الدويل لتبادل األفكار واخلربات وتنفيذ الربامج الرامية                تشـجيع   ) ط ( 
ّ         إىل محاية املرأة املعّرضة للعنف                  .  

 ٩املادة 

                                                  َّ                                     تقـوم الـدول األطراف، فيما يتعلق باعتماد التدابري املبيَّنة يف هذا الفصل، بإيالء               
        إلثين أو                                                                                       اعتـبار خـاص لضعف املرأة يف مواجهة العنف ألسباب من بينها عرقها أو أصلها ا               

                                                  ويويل اعتبار مماثل ملن يتعرضن للعنف من النساء          .                                         مركـزها كمهاجـرة أو الجئة أو مشردة       
ّ                        ّ                                                     احلوامـل أو املعّوقات، أو القاصرات أو املسّنات أو الاليت يعانني من احلرمان االجتماعي                              -  

  .                                                      االقتصادي، أو املتأثرات بالرتاع املسلح أو احملرومات من احلرية

. . . 



 

-299- 

                                                         التوجيهية والتدابري الرامية إىل حظر ومنـع التعذيب                 املبادئ -  ٣٧
                                                                  واملعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فـي          

   * )                          مبادئ روبن آيلند التوجيهية (         أفريقيـا 

 الباب األول
 حظر التعذيب 

  التصديق على الصكوك اإلقليمية والدولية�ألف 
                                  إىل الصكوك الدولية واإلقليمية                                           ينبغي أن تكفل الدول انضمامها كطرف      - ١ 

                                                                                          حلقـوق اإلنسان املربمة يف هذا اجملال وأن تكفل تنفيذ هذه الصكوك بالكامل يف التشريعات               
           ويشمل ذلك    .                                                                                 الوطنـية وأن تتيح لألفراد االستفادة القصوى بآلية حقوق اإلنسان اليت تنشئها           

  :      ما يلي
        ُ           لشعوب املُنشئ حملكمة                                                  التصديق على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وا        ) أ ( 

                             أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
                                                                     التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب            ) ب ( 

                                                                          ُّ                           املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو االنضمام إليها دون حتفُّظ، وإصدار                
                    واالعتراف بأهلية     ٢٢    و   ٢١            جب املادتني                                                  إعالنات بقبول اختصاص جلنة مناهضة التعذيب مبو      

  ؛  ٢٠                           ً        اللجنة إلجراء التحقيقات وفقاً للمادة 
                                                                 التصـديق عـلى العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         ) ج ( 

                                                                                          والثقافـية والعهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري األول            
                ُّ  ه الصكوك دون حتفُّظ؛                         امللحق به أو االنضمام إىل هذ

                                                                  التصـديق على نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية أو      ) د ( 
  .            االنضمام إليه

  تشجيع ودعم التعاون مع اآلليات الدولية�باء 
                                                                        ينـبغي أن تتعاون الدول مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب            - ٢ 

                                                بالسجون وظروف االحتجاز يف أفريقيا، واملقرر                                               وأن تشجع وتدعم عمل املقرر اخلاص املعين      
                                                                                         اخلـاص املعين حباالت اإلعدام التعسفي أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء              

  .                                               يف أفريقيا واملقرر اخلاص املعين حبقوق املرأة يف أفريقيا

                                                        

                                                                               اعـتمدهتا اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف دورهتا العادية الثانية             * 
  .    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٣     إىل   ١٧                       ني، املعقودة يف الفترة من       والثالث
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                                                                      ينـبغي أن تـتعاون الدول مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم             - ٣ 
                                                                                حلقوق اإلنسان، ومع اإلجراءات اخلاصة املعنية مبواضيع حمددة وبلدان حمددة، وخباصة                   املتحدة  

                                                                                        مقـرر األمـم املـتحدة اخلـاص املعين بالتعذيب، ويشمل ذلك إصدار دعوات دائمة هلذه                
  .                             اإلجراءات ولسائر اآلليات املختصة

  جترمي التعذيب�جيم 
               يف نطاق تعريف                                                     ينـبغي أن تكفـل الـدول معاملة األفعال اليت تدخل        - ٤ 

                                                                من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، كجرائم يف نطاق           ١                ً                التعذيـب، استناداً إىل املادة      
  .ُ  ُ                     ُنظُمها القانونية الوطنية

                          ً     ً                                         ينبغي أن تويل الدول اهتماماً خاصاً حلظر ومنع أشكال التعذيب وإساءة            - ٥ 
  .    شباب                                                    املعاملة املتصلة بنوع اجلنس وملنع تعذيب وإساءة معاملة ال

                                                                         ينبغي أن يكون للمحاكم الوطنية اختصاص قضائي بنظر القضايا املتعلقة           - ٦ 
  .                                       من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ٥           من املادة  ٢                     ً        بادعاءات التعذيب وفقاً للفقرة 

  .                                               ينبغي أن يعترب التعذيب جرمية تستوجب تسليم مرتكبها - ٧ 
                                  به يف ارتكاهبم التعذيب على وجه                                     ُ          ينبغي أن تتم حماكمة أو تسليم من ُيشت        - ٨ 

  .           ً                                السرعة وفقاً للمعايري الدولية املتصلة هبذا اجملال
                                                                      ال جيوز التذرع بظروف مثل حالة احلرب، أو التهديد باحلرب، أو عدم             - ٩ 

                                                                                            االسـتقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ عامة أخرى كمربر للتعذيب واملعاملة أو              
   .               انية أو املهينة                         العقوبة القاسية أو الالإنس

      ، أو   "                الطوارئ الوطنية  "       ، أو    "       الضرورة "                                 ال جيـوز الـتذرع مبفاهيم مثل         -  ١٠ 
  .                                                                كمربر للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  "             النظام العام "

                                               ً        ً                ال جيـوز أن تكـون األوامر الصادرة من مسؤول أعلى مربراً أو عذراً               -  ١١ 
  .                                                         تعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       ً         قانونياً ألعمال ال

                                                                        توقع على من تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال التعذيب اجلزاءات املناسبة           -  ١٢ 
  .                                                          اليت تعكس جسامة اجلرمية، مبا يتفق مع املعايري الدولية يف هذا اجملال

            ً    تشكل تعذيباً                                   ً                      ال جيوز معاقبة أي شخص ملخالفته أمراً بارتكاب أعمال         -  ١٣ 
  .                                              أو معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة

                                                    ُ                     ينـبغي أن حتظر الدول ومتنع استخدام املعدات أو املواد اليت ُيقصد هبا              -  ١٤ 
                                                                                                 التعذيـب أو إسـاءة املعاملة وإنتاج هذه املعدات أو املواد واالجتار هبا وإساءة استعمال أي                

  .                             معدات أو مواد أخرى هلذه األغراض
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  عدم اإلعادة القسرية�ال د

                                                  ُ                     ينبغي أن تكفل الدول عدم طرد أي شخص أو تسليمه لبلد ُيحتمل أن              -  ١٥ 
   .                  يتعرض فيه للتعذيب

  مكافحة اإلفالت من العقاب�هاء 

  :                                                  ملكافحة اإلفالت من العقاب، ينبغي أن تقوم الدول مبا يلي -  ١٦ 

        املعاملة                                                        أن تكفـل خضـوع املسـؤولني عن أعمال التعذيب أو إساءة        ) أ ( 
                    لإلجراءات القانونية؛

                                                                       أن تكفـل عدم منح احلصانة من احملاكمة للمواطنني املشتبه يف ارتكاهبم              ) ب ( 
             ُ                                                                       التعذيـب، وأن ُتخضـع احلصانات الواجب منحها للمواطنني األجانب ألقصى تقييد ممكن             

                    مبوجب القانون الدويل؛

          ً  الثة، وفقاً                                                               أن تكفـل سـرعة النظر يف طلبات تسليم اجملرمني إىل دول ث              ) ج ( 
                 للمعايري الدولية؛

                               ً      ً                                   أن تكفل تعبري قواعد اإلثبات تعبرياً سليماً عن صعوبات إثبات ادعاءات             ) د ( 
                             إساءة املعاملة أثناء االحتجاز؛

                                                                          أن تكفـل، يف احلـاالت اليت ال ميكن فيها إقرار التهم اجلنائية الرتفاع                  ) ه ( 
                                      ت املدنية أو التأديبية أو اإلدارية                                                               مسـتوى األدلـة املطلوب، اختاذ أشكال أخرى من اإلجراءا         

  .           حبسب االقتضاء

  إجراءات الشكاوى والتحقيق�واو 

                                                     ً                 تكفـل الـدول إنشاء آليات يسهل الوصول إليها ومستقلة متاماً، ميكن           -  ١٧ 
  .                                                               جلميع األشخاص اللجوء إليها لتقدمي ادعاءاهتم بالتعذيب وإساءة املعاملة

                                احلاالت اليت ميثل فيها أشخاص                                            تكفـل الدول مباشرة التحقيق يف مجيع       -  ١٨ 
  .                                                                            يدعون تعرضهم أو يبدو أهنم تعرضوا للتعذيب أو إساءة املعاملة أمام السلطات املختصة

ُ                                                                         ُتجرى التحقيقات يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب أو إساءة املعاملة           -  ١٩ 
        التوثيق                                                                                  بشـكل فـوري وحمـايد وفعال، باالسترشاد بدليل األمم املتحدة اخلاص بالتقصي و             

                                                                                                  الفعـالني للتعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               
   ).                بروتوكول استنبول (
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 الباب الثاين
 منع التعذيب

  الضمانات اإلجرائية األساسية للمحرومني من حريتهم�ألف 

      أو                                                                    ينـبغي أن خيضع احتجاز مجيع األشخاص الذين جيردهم النظام العام           -  ٢٠ 
                      وينبغي أن توفر هذه      .                                                                    السـلطات العامـة مـن حريتهم ألنظمة منشأة بشكل سليم وقانوين           

  .            ً                                                                            األنظمة عدداً من الضمانات األساسية، تسري مجيعها منذ اللحظة األوىل حلرماهنم من احلرية            
  :                         وتشمل هذه الضمانات ما يلي

                                            احلق يف إخطار قريب أو شخص آخر مناسب باالحتجاز؛  ) أ ( 

                       اخلضوع لفحص طيب مستقل؛     احلق يف  ) ب ( 

                 ٍ  احلق يف االتصال مبحاٍم؛  ) ج ( 

                                                                 اإلعـالم بـاحلقوق املذكـورة أعـاله بلغة يفهمها الشخص احملروم             ) د ( 
  .        من حريته

  الضمانات أثناء اإلجراءات السابقة للمحاكمة�باء 

  :                          ينبغي أن تقوم الدول مبا يلي 

          حريتهم                                                          أن تنشـئ أنظمـة ملعاملـة مجـيع األشخاص احملرومني من            -  ٢١ 
                                                                                       باالسترشـاد مبجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون             

  .                                ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

                                     ً                                     أن تكفـل إجـراء التحقيقات اجلنائية وفقاً لقوانني اإلجراءات اجلنائية            -  ٢٢ 
  .         ذات الصلة

                     وأن تكفل النص على                                                   أن حتظر استخدام أماكن احتجاز غري مصرح هبا          -  ٢٣ 
                        أو غري رمسي يشكل جرمية     /                                                           أن احـتجاز أي موظـف لشخص ما يف مكان احتجاز سري و            

  .              تستوجب العقوبة

  .                            أن حتظر استخدام احلبس االنفرادي -  ٢٤ 

                                                        أن تكفــل إبــالغ مجــيع األشــخاص احملــتجزين عــلى الفــور -  ٢٥ 
  .               بأسباب احتجازهم
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                      يفهم بأي هتم منسوبة                                                  أن تكفـل إبالغ مجيع األشخاص الذين يتم توق         -  ٢٦ 
  .                    إليهم على وجه السرعة

                                                                    أن تكفـل مثول مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم على الفور أمام             -  ٢٧ 
                                                                        ٍ                  سلطة قضائية، وأن يكون هلم احلق يف الدفاع عن أنفسهم أو يف احلصول على مساعدة حماٍم،                

  .ُ                        ُيفضل أن يكون من اختيارهم

                         جلميع االستجوابات، مع                                             أن تكفـل االحـتفاظ مبحاضر خطية شاملة        -  ٢٨ 
                                                                                        حتديـد هوية مجيع األشخاص احلاضرين يف أثناء االستجواب، وأن تنظر يف إمكانية استخدام              

  .                              أو التسجيالت الصوتية لالستجوابات /                تسجيالت الفيديو و

                                                                     أن تكفـل رفـض أي أقـوال يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب               -  ٢٩ 
                                                   ية أو املهينة كدليل يف أي دعوى إال ضد األشخاص                                                        واملعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان      

  .                                          املتهمني بالتعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال

                                                        أن تكفـل حفظ سجالت خطية شاملة للمحرومني من حريتهم يف كل     -  ٣٠ 
  .                                                                      مكان احتجاز، مع توفري تفاصيل من بينها تاريخ االحتجاز وموعده ومكانه وسببه

                                      شخاص احملرومني من حريتهم على اخلدمات                             أن تكفل حصول مجيع األ     -  ٣١ 
                                                                                               واملسـاعدات القانونـية والطبـية ومتـتعهم حبق استقبال الزائرين من أفراد األسرة وتبادل              

  .            الرسائل معهم

                                                                أن تكفـل حـق مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم يف الطعن يف              -  ٣٢ 
  .                مشروعية احتجازهم

  ظروف االحتجاز�جيم 

  :   يلي                       ينبغي أن تقوم الدول مبا  

                                                                 أن تـتخذ اخلطـوات اليت تكفل معاملة مجيع األشخاص احملرومني من             -  ٣٣ 
            ً                                                                                  حريـتهم طـبقاً لـلمعايري الدولـية مسترشـدة بقواعـد األمم املتحدة النموذجية الدنيا                

  .              ملعاملة السجناء

                                                               أن تـتخذ اخلطـوات لتحسـني ظروف أماكن االحتجاز غري املطابقة           -  ٣٤ 
  .               للمعايري الدولية

                           ً         ً                خلطـوات لضـمان فصـل احملبوسني حبساً احتياطياً عن                       أن تـتخذ ا    -  ٣٥ 
  .                                  األشخاص اليت صدرت ضدهم أحكام باإلدانة
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                                                                   أن تـتخذ اخلطـوات لضمان إيداع األحداث والنساء وسائر الفئات            -  ٣٦ 
  .                                    الضعيفة يف مرافق احتجاز مالئمة ومستقلة

                                                                      أن تتخذ اخلطوات للحد من اكتظاظ أماكن االحتجاز بوسائل من بينها            -  ٣٧ 
  .                                                 جيع توقيع عقوبات أخرى غري السجن على اجلرائم البسيطة  تش

  آليات الرقابة�دال 

  :                          ينبغي أن تقوم الدول مبا يلي 

                                                                      أن تكفل وتدعم استقالل القضاء ونزاهته، مبا يف ذلك عن طريق ضمان             -  ٣٨ 
                                                                                        عـدم التدخل يف القضاء والدعاوى القضائية، مسترشدة مببادئ األمم املتحدة األساسية بشأن          

  .                   قالل السلطة القضائية   است

                                                                          أن تشـجع اهليئات املهنية القانونية والطبية على االهتمام بقضايا حظر            -  ٣٩ 
  .                                          أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          واملعاملة             ومنع التعذيب 

                                                                      أن تنشـئ وتدعم آليات شكاوى فعالة ويسهل الوصول إليها على أن             -  ٤٠ 
                                                 إنفاذ القوانني ومفوضة بتلقي االدعاءات املتعلقة                                               تكـون مسـتقلة عـن سلطات االحتجاز و        

                                       والتحقيق فيها واختاذ ما يلزم من                                                   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                             بالتعذيب واملعاملة أو    
  .             إجراءات بشأهنا

                                                                    أن تنشئ وتساند وتدعم املؤسسات الوطنية املستقلة، مثل جلان حقوق           -  ٤١ 
                                                         لربملانيني، املكلفة بالقيام بزيارات جلميع أماكن االحتجاز                                           اإلنسـان وأمـناء املظـامل وجلان ا       

                                                                                                  والتصـدي بصـورة عامة لقضية منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو               
                                                                                      املهيـنة، مسترشـدة مبـبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق         

  .                              اإلنسان، اليت وضعتها األمم املتحدة

  .                                                     أن تشجع وتيسر زيارات املنظمات غري احلكومية ألماكن االحتجاز -  ٤٢ 

                                                                       أن تسـاند اعـتماد بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية األمم املتحدة            -  ٤٣ 
                                                                                             ملناهضة التعذيب إلنشاء آلية زيارة دولية مكلفة بزيارة مجيع أماكن احتجاز األشخاص الذين             

  .                         حرمتهم دولة طرف من حريتهم

  .                                                         ر يف إمكانية إنشاء آلية إقليمية ملنع التعذيب وإساءة املعاملة      أن تنظ -  ٤٤ 

  التدريب والتمكني�هاء 

                                                                      تنشئ الدول وتساند برامج التدريب والتوعية اليت تعكس معايري حقوق           -  ٤٥ 
  .                                     اإلنسان وتركز على شواغل الفئات الضعيفة
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                                                                  تبـتكر الـدول وتروج وتساند مدونات السلوك واألخالقيات وتطور           -  ٤٦ 
                                                                                      ألدوات لتدريـب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي األمن، وسائر املختصني الذين             ا

  .                                                            يتعاملون مع األشخاص احملرومني من حريتهم مثل احملامني واملوظفني الطبيني

  تثقيف اجملتمع املدين ومتكينه�واو 

      تعلقة                                                                   ينبغي تشجيع ومساندة مبادرات التثقيف العامة ومحالت التوعية امل         -  ٤٧ 
  .                                     حبظر ومنع التعذيب وحبقوق األشخاص احملتجزين

                                                                  ينبغي تشجيع ومساندة أعمال املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم          -  ٤٨ 
                                                                                               يف جمـال التثقيف العام، ونشر املعلومات والتوعية فيما يتعلق حبظر ومنع التعذيب وغريه من               

  .                  ضروب إساءة املعاملة

 الباب الثالث
 اياتلبية احتياجات الضح

                   ُ                                                       تكفـل الدول محاية من ُيدعى أهنم ضحايا التعذيب واملعاملة أو العقوبة             -  ٤٩ 
                                                                                                القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والشهود، واملسؤولني عن إجراء التحقيقات، وسائر املدافعني            
                                                                                           عـن حقـوق اإلنسان واألسر من العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أي شكل آخر من                 

  .                                         و االنتقام اليت قد تنجم عن اإلبالغ أو التحقيق               أشكال التخويف أ

                                                                 تكـون الدولـة ملزمة بتقدمي اجلرب للضحايا بصرف النظر عما إذا كان      -  ٥٠ 
                                           وينبغي بالتايل أن تكفل مجيع الدول جلميع         .                              ً                   إجـراء حماكمـة جنائية ناجحة ممكناً أو قد مت         

  :                                ضحايا التعذيب ومن يعولوهنم ما يلي

                الطبية املناسبة؛                  احلصول على الرعاية   ) أ ( 

                                                          إمكانية االستفادة بإعادة التأهيل االجتماعية والطبية املالئمة؛  ) ب ( 

  .                                        احلصول على مستويات التعويض والدعم املناسبة  ) ج ( 

                                            ً                                       وباإلضـافة إىل ذلك، ينبغي التسليم بأنه جيوز أيضاً معاملة األسر واجملتمعات اليت              
  . ا                                            تأثرت بتعذيب وإساءة معاملة أحد أفرادها كضحاي

- - - - - 


