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 نماذج شفافيات العارض العلوي
 8لالستعمال في الجلسة 

 )استخدام القوة(
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 استخدام القوة
: 

 .تنفيذ القانون والحفاظ على النظام ●
 .ممارسة اختصاصات الشرطة بشكل قانوني وفعال ●
: 

 .صيلة في الشخص اإلنسانياحترام الكرامة األ ●
 .حق الفرد في الحياة وفي الحریة وفي األمن على شخصه ●
. 

 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام (8الجلس  اس
 1)/القوة
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 استخدام القوة
 المبادئ األساسية التي البد من مراعاتها دائما 

 التناسبية ●
 القانونية ●
 المساءلة ●
 الضرورة ●

 :المراجع
وانين                   ● اذ الق ين بإنف م المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلف ادة  (مدونة األم الم

3.( 
ة من جانب        قواعد األمم المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة و        ● األسلحة الناری

 .الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 2)/القوة
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 استخدام القوة
 .اللجوء أوال إلى الوسائل السلمية -1
 .عدم استخدام القوة إال في حالة الضرورة القصوى -2
 .اض المشروعة إلنفاذ القوانينعدم استخدام القوة إال لألغر -3
 .عدم التذرع بأي استثناءات أو مبررات الستخدام القوة بشكل غير مشروع -4
 .تناسب استخدام القوة في آل الحاالت مع األهداف المشروعة -5
 .ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة -6
 .تقليل األضرار أو اإلصابات إلى الحد األدنى -7
 .من وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوتةتوافر مجموعة  -8
درجات    -9 وة ب تخدام الق ائل اس ف وس تعمال مختل ى اس ع الضباط عل دریب جمي ت

 .متفاوتة
 . تدریب جميع الضباط على استعمال الوسائل السلمية -10

 

ة    مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 3)/القوة
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 ةاستعمال األسلحة الناری
: 

 .ال تستعمل األسلحة الناریة إال في الظروف القصوى -1
ر      -2 ن خط رین م ن اآلخ دفاع ع نفس أو لل ن ال دفاع ع ة إال لل لحة الناری تعمل األس ال تس

 .وشيك آالموت أو اإلصابة البالغة
 - أو -

 .بالغًا للحياةمنع استمرار ارتكاب جریمة بالغة الخطورة تتضمن تهدیدًا 
 - أو -

ه من                         اوم سلطة رجل الشرطة، أو منع ذا الخطر ویق ل ه ل مث القبض على شخص یمث
 .الهرب

 - و -
 .ال یجوز استخدامها إال في الحاالت التي یثبت فيها قصور التدابير األقل خطورة

ت   -3 ين یتح دًا إال ح وت عم ى الم ة المفضية إل لحة الناری وة واألس تخدام الق وز اس م ال یج
 .استعمالها بصورة صارمة لحمایة الحياة

 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 4)/القوة
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 استعمال األسلحة الناریة
: 

 .یجب على ضابط الشرطة أن یعلن أنه من الشرطة  -1
 –و  -

 .حة الناریةُیفصح بوضوح عن اعتزامه استعمال األسل -2
 –و  -

 .یتيح المهلة الكافية لمراعاة ذلك -3
 –إال إذا-

ك من شأنه تعریض رجال الشرطة للخطر أو التسبب في تعریض                       - آان ذل
 .اآلخرین للموت أو لإلصابة بجروح بالغة

 –أو  -
 .إذا تبين بوضوح أن ذلك ال جدوى منه أو ال یتفق مع ظروف الحادث -

 

ة  رشد مدربي الشرطة م-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 5)/القوة
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 استعمال األسلحة الناریة
: 

 .تقدیم المساعدة واإلسعافات الطبية إلى جميع المصابين -1
 .إبالغ أقرباء أو أصدقاء المتضررین بما حدث لهم -2
 .إجراء تحقيقات عند الطلب أو االقتضاء -3
 . آامل وتفصيلي بالحادثتقدیم تقریر -4
 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 6)/القوة
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 استخدام القوة واألسلحة الناریة
: 

ة    -1 لحة الناری وة أو األس تخدام الق ائع اس ع وق ن جمي الغ ع اء اإلب ى الرؤس عل
 .ومراجعتها

راد -2 ال أف ى الرؤساء المسؤولية عن أفع ع عل ادتهم إذا تق  الشرطة الخاضعين لقي
اءات        م باإلس ى عل وا عل ي أن یكون ان ینبغ م أو آ ى عل اء عل ؤالء الرؤس ان ه آ

 .ولكنهم لم یتخذوا أي إجراءات ملموسة بشأنها
تمنح الحصانة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذین یمتنعون عن تنفيذ أوامر             -3

 . عليا غير مشروعة
وظفين -4 اب ال یجوز للم ر ارتك ا لتبری أوامر علي ذرع ب وانين الت اذ الق ين بإنف  المكلف

 .تجاوزات لهذه القواعد
 

ة    مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 7)/القوة
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 تحليل استخدام القوة
 

 هل تم اللجوء أوال إلى الوسائل السلمية؟
 صارمة في ظروف الحال؟هل آان استخدام القوة ضروریا بصورة 

 السالمة العامة؟/هل آان استخدام القوة لتحقيق غرض مشروع إلنفاذ القانون
راد       روعة الم راض المش ع األغ بين م تخدمة متناس وة المس دار الق وع ومق ان ن ل آ ه

 تحقيقها؟
 هل آانت هناك ممارسة لضبط النفس في استخدام القوة؟

 حدود الممكنة؟هل تم تقليل األذى واإلصابة إلى أدنى ال
 هل أتيحت مجموعة من وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوتة؟

 هل تم تدریب الموظفين المعنيين على استخدام القوة بدرجات متفاوتة؟
 هل تم تدریبهم على استعمال الوسائل السلمية؟

 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 8)/القوة
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 لحة الناریةاستعمال األس
 

 هل آانت هناك ظروف قصوى لتبریر استخدام القوة؟
 :هل لم تستعمل األسلحة الناریة إال في الحاالت التالية

 .للدفاع عن النفس أو للدفاع عن اآلخرین من خطر وشيك آالموت أو اإلصابة البالغة
 – أو -

 .ًا بالغًا للحياةمنع استمرار ارتكاب جریمة بالغة الخطورة تضمنت تهدید
 – أو -

ه من                          اوم سلطة رجل الشرطة، أو منع ذا الخطر ویق ل ه ل مث القبض على شخص یمث
 .الهرب

 – و -
 .في الحاالت التي ثبت فيها قصور التدابير األقل خطورة

تم   ل تح دًا، ه وت عم ى الم ية إل ة المفض لحة الناری وة واألس تخدام الق ال اس ي ح ف
 ة الحياة؟استعمالها بصورة صارمة لحمای

 

ة    مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 9)/القوة
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 استعمال األسلحة الناریة
 1 

 هل أعلن ضابط الشرطة أنه من الشرطة؟
 هل أفصح الضابط بوضوح عن اعتزامه استعمال األسلحة الناریة؟

 لك؟هل أتاح الضابط المهلة الكافية لمراعاة ذ
إن آان األمر على غير ذلك، فهل هناك ما یحمل على االعتقاد بأن اتباع هذه اإلجراءات       
روح       ابة بج وت أو لإلص رین للم رطة أو اآلخ ابط الش ریض ض ن تع فر ع د یس ق
روف        ع ظ ق م ه أو ال یتف دوى من ك ال ج وح أن ذل ين بوض د یتب ه ق ة، أو أن بالغ

 الحادث؟
 

ة  لشرطة مرشد مدربي ا-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 10)/القوة
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 استعمال األسلحة الناریة
 2 

 هل تم تقدیم المساعدة واإلسعافات الطبية إلى جميع المصابين؟
 هل تم إبالغ أقرباء أو أصدقاء المتضررین بما حدث لهم؟

 هل نم إجراء تحقيقات عند الطلب أو االقتضاء؟
 ولة تقریرا آامال وتفصيليا عن الحادث؟هل أعدت الوآالة المسؤ

 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 11)/القوة
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 استخدام القوة واألسلحة الناریة
 

 هل اتبع آبار المسؤولين إجراءات اإلبالغ والمراجعة؟
ر       وا األوام ذین رفض خاص ال ن األش ى أي م انة إل ت الحص ل أعطي ر  ه ا غي  العلي

 ).یجب أن یتمتعوا بالحصانة(المشروعة؟ 
اع أوامر                   ذه القواعد بحجة اتب وا ه ذي انتهك هل التمست األعذار ألي من األشخاص ال

 ).یجب اعتبارهم مساءلين حتى وإن آانوا ینفذون أوامر عليا(عليا؟ 
ادته         : مالحظة ال الضباط الخاضعين لقي ا عن أفع م إذا آبار المسؤولين مسؤولون قانون

م یتخذ إجراءات                      ه ل م باإلساءات ولكن ان ینبغي أن یعل علم المسؤول األعلى أو آ
 .ملموسة

 

 12)/استخدام القوة (8الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 مراقبة استخدام القوة واألسلحة الناریة
 الترآيز النقطة موضوع المراقبة

 لمالئمةمشرحون من ذوي اللياقة والشخصية ا التعيين
ة،       التدریب عافات األولي ة واإلس لحة الناری وة، واألس تخدام الق اس

ة،      دات الدفاعي تعمال المع نفس، واس ن ال دفاع ع وال
واستعمال األجهزة غير المفضية إلى الموت، والتعامل مع         
ات، وإدارة      ض النزاع اوض، وف ه، والتف غب ومراقبت الش

 .اإلجهاد الشخصي
ة وسياس   األنظمة د وأنظم ذة    قواع تدیمة منف ر مس ات وأوام

وة      تخدام الق ایير اس ن مع ر ع مية تعب حة ورس وواض
 .واألسلحة الناریة

ة   الرصد ة، ولياق لحة الناری وة واألس تخدام الق وادث اس ع ح لجمي
اد،      تویات اإلجه زة، ومس دات واألجه باط، والمع الض
لحة    ليم األس زین وتس ة وتخ دریب، ومراقب تویات الت ومس

 .والذخيرة
ة، مع ع اإلبالغ وة واألسلحة الناری ع حوادث استخدام الق ن جمي

راء        الغ وإج أن اإلب حة بش ة واض وط توجيهي ود خط وج
 .المتابعة واالستعراض المالئمين من الرؤساء

م       اإلجراءات التأدیبية ى عل انوا عل ذین آ ائهم ال ين ورؤس باط المنتهك للض
 .باإلساءات أو آان ینبغي أن یكونوا على علم بها

وادث   اإلرشاد ق للح ائي والالح اد الوق اد واإلرش إدارة اإلجه
 .للضباط

استراتيجيات للحد من خطر إآراه الضباط على اللجوء إلى      االستراتيجية
ة   لحة الناری تعمال األس دریجي  (اس راد الت اوض واالط التف

ار     ة واالنتش ات الدفاعي ائل والتقني ة الوس ومجموع
 ).كاالستراتيجي والنهج غير التحریضية، وما إلى ذل

ترات   المعدات ة والس دروع الدفاعي ة وال عافات األولي أدوات اإلس
ة        والخوذ ومجموعة وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوت

 .واألجهزة غير المفضية للموت ومعدات االتصاالت
 

ة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان تخدام  (8الجلس اس
 نشرة)/القوة
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 الفوضى المدنية وحاالت: 9مخطط الجلسة 
 الطوارئ والنزاع المسلح

 األهداف
ى عمل                  ة عل انون اإلنساني المنطبق تزويد المشارآين بفهم شامل بمعايير حقوق اإلنسان والق
الشرطة في الظروف االستثنائية وعلى القيود المفروضة على الحقوق أو التدابير االستثنائية            

 .ذه الظروفالمتخذة أثناء الفترات التي تتسم به
 

 المصادر
 )).2(29 و20 و19 و18 و13المواد (إعالن حقوق اإلنسان 

 ).22 و21 و19 و18 و12 و9 و4المواد (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 ).14 و13 و12 و7 و5 و4 و2المبادئ (مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية 

 ).7 و6 و5 و4 و3 و2 و1المبادئ (ضائية المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة الق
أن وضع تشريع لحاالت الطوارئ" ة بش ادئ توجيهي وق " مب ئون القضاء وحق ي إدارة ش ف

ع         : اإلنسان الخاصة بالمحتجزين   مسألة حقوق اإلنسان وحاالت الطوارئ، اللجنة الفرعية لمن
 .E/CN.4/Sub.2/1991/28التمييز ولحماية األقليات، األمم المتحدة، الوثيقة 

 

 المعایير
 .102تراعي حقوق اإلنسان في آل ما يتخذ من تدابير الستعادة النظام

 .103يتوجب أال تنطوي استعادة النظام على أي تمييز
 .104ال يجوز فرض أي قيود على الحقوق إال ما يقرره القانون

ق ال يجوز اتخاذ أي إجراءات أو فرض أي قيود على الحقوق إال ألغراض ضمان احترام حقو
 .105اآلخرين وحرياتهم والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع

ال يجوز اتخاذ أي إجراءات أو فرض أي قيود على الحقوق إال بما يتماشى مع مقتضيات 
 .106المجتمع الديمقراطي

رض للتعذيب ال يجوز السماح بأي استثناءات فيما يتعلق بالحق في الحياة أو الحق في عدم التع
أو منع الرق أو منع السجن للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي أو منع تنفيذ القانون بأثر رجعي أو 

 .107االعتراف بالكيان القانوني لكل شخص أو حرية الفكر والوجدان والدين
 .108يتوجب استعمال الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة

 .109 حاالت الضرورة القصوىال يجوز استخدام القوة إال في

                                                           
  .والسياسية من العهد الخاص بالحقوق المدنية 4من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمادة ) 2(29لمادة ا  102 
   . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمادة ) 2(29لمادة ا 103 
   . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية9 و4مادتان المن إعالن حقوق اإلنسان؛ و) 2(29لمادة ا 104 
  .العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من 4من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمادة ) 2(29لمادة ا  105 
 .قوق المدنية والسياسيةح من العهد الخاص بال4من إعالن حقوق اإلنسان،؛ والمادة ) 2(29لمادة ا  106 
  .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 2(4ن حقوق اإلنسان؛ والمادة عالمن إ) 2(29لمادة ا    )107(
   .ادئ استخدام القوة واألسلحة النارية من مب4لمبدأ ا   )108(
 . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية4لمبدأ ا     )109(
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 .110نال يجوز استخدام القوة إال لألغراض المشروعة إلنفاذ القواني
 .111يجب أن تتناسب القوة المستخدمة مع األهداف المشروعة إلنفاذ القوانين

 .112ةيتوجب بذل آل الجهود للحد من األذى واإلصاب
 .113يتوجب توفير مجموعة من وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوتة

ال يجوز فرض أي قيود غير ضر وروية على حقوق التكلم والتجمع واالنضمام إلى جمعيات 
 .114والتنقل

 .115ال يجوز فرض أي قيود على حرية الرأي
 .116يتوجب الحفاظ على استقالل أداء السلطة القضائية

 .117يتوجب تقديم الرعاية فورا إلى جميع الجرحى والمتضررين
 

__________________ 
  . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية7 و5لمبدآن ا    )110(
  .دئ استخدام القوة واألسلحة الناريةبامن م) أ(5 و2لمبدآن ا    )111(
 .ادئ استخدام القوة واألسلحة الناريةمن مب) ب(5لمبدأ ا     )112(
   . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية2لمبدأ ا   )113(
 من 22 و21 و19 و18 و12 و4من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمواد ) 2(29 و20 و19 و18 و13لمواد ا     )114(

 .وة واألسلحة الناريةقبادئ استخدام ال من م14 إلى 12 والسياسية؛ والمبادئ من يةالعهد الخاص بالحقوق المدن
 من العهد الخاص بالحقوق المدنية 19 و4من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمادتان ) 2(29 و19لمادتان ا    )115(

  .والسياسية
توجيهية بشأن وضع ئ مباد"تقالل السلطة القضائية؛ وس من المبادئ األساسية بشأن ا7 إلى 1مبادئ من ال   )116(
  Sub/4.CN/E.28/1991/2اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية األقليات، األمم المتحدة، الوثيقة ، 

  .األسلحة النارية ومن مبادئ استخدام القوة) ج(5لمبدأ ا    )117(
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 الممارسة
 

األخذ باستراتيجيات العمل البوليسي في المجتمع المحلي ورصد مستويات التوتر االجتماعي 
 .فيما بين مختلف المجموعات في المجتمع وبين هذه المجموعات والسلطات

 .التيقظ ألي استعدادات لمظاهرات غير مشروعة
ة      التسامح مع التجمعات غير المشروعة التي ال تشكل تهديدا حتى ال تؤد            ي إلى تصعيد الحال

 .بدون داع
 .إقامة اتصال مع الممثلين واألفراد في الحشد

 .عندما يلزم تفريق حشد، يترك ممر واضح وجلي للهرب
ور     يس آجمه رهم ول ي تفكي تقلين ف راد المس ن األف ة م اره مجموع د باعتب ع الحش ل م التعام

 .تستحوذ عليه فكرة واحدة
 .تفادي التحرآات المستفزة بدون داع

 .طوير تقنيات للسيطرة على التجمعات بما يقلل الحاجة إلى استخدام القوة قدر المستطاعت
نفس                       دفاع عن ال ة وال اراتكم في اإلسعافات األولي دريب لتحسين مه رامج الت االشتراك في ب
اة واستخدام األسلحة                   ى الوف واستخدام المعدات الدفاعية واستخدام األدوات التي ال تفضي إل

 .افحة الشغب وفض النزاعات وإدارة اإلجهاد الشخصيالنارية ومك
وت        ى الم ية إل ر المفض وذ واألدوات غي ة والخ ترات الدفاعي دروع والس ى ال ول عل الحص

 .والتمرس على استعمالها
ك األسلحة                         ا في ذل ة، بم درجات متفاوت وة ب ائل استخدام الق الحصول على مجموعة من وس

 .تها واستعمالهاالمشلة غير المفضية إلى الموت، وممارس
 .دراسة وتطبيق تقنيات اإلقناع والوساطة والتفاوض

 .التخطيط سلفا الستخدام القوة بشكل تدريجي ومطرد، مع البدء باستخدام الوسائل السلمية
 

 .وضع وتنفيذ أوامر مستديمة بشأن احترام التجمعات الحرة السلمية
  في المجتمع المحلي ورصد األخذ باستراتيجيات العمل البوليسي

األخذ باستراتيجيات العمل البوليسي في المجتمع المحلي ورصد مستويات التوتر االجتماعي 
 .فيما بين مختلف المجموعات في المجتمع وبين هذه المجموعات والسلطات

 اإليعاز إلى المسؤولين بالتسامح إزاء التجمعات غير المشروعة التي ال تشكل تهديدا حتى ال             
دون داع ة ب تراتيجيات  . تتصاعد الحال ا لوضع اس داف العلي ان أن األه ب عن األذه وال يغي

ات     ذ تقني يس تنفي وق ول ة الحق المة وحماي ام والس اظ النظ ي الحف ر ه ى التجمه يطرة عل الس
 .قانونية بشأن التصاريح أو السلوك غير المشروع الذي ال يشكل تهديدا

 .أن استخدام القوة واألسلحة الناريةوضع وتنفيذ أوامر مستديمة واضحة بش
دات            تخدام المع نفس، واس ن ال دفاع ع ة، وال عافات األولي ى اإلس تظم عل دريب من وفير ت ت
ة، ومكافحة              الدفاعية، واستخدام األسلحة غير المفضية إلى الموت، واستخدام األسلحة الناري

 .فاوضالشغب، وفض النزاعات، وإدارة اإلجهاد، واإلقناع، والوساطة، والت
ة            رة الناري ة من األعي دروع والسترات الواقي توفير المعدات الدفاعية، بما في ذلك الخوذ وال
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 .والكمامات الواقية من الغاز والمرآبات المضادة للرصاص
 . توفير األدوات المشلة وأدوات تفريق الشغب غير المفضية إلى الموت

 .قوة بدرجات متفاوتةالحصول على أآبر مجموعة ممكنة من وسائل استخدام ال
وة واألسلحة                          ه الق الغ عن آل حادث تستخدم في ة واضحة بشأن اإلب وضع خطوط توجيهي

 .النارية
راءات   ك اإلج ي ذل ا ف ليمها بشكل صارم، بم ا وتس ة وتخزينه لحة الناري ة األس يم مراقب تنظ

 .الالزمة لكفالة مساءلة الضباط عن األسلحة والذخائر المسلمة إليهم
وع إصابات أو أضرار أو مخاطر ال                  حظر استعمال  ذخيرة التي تتسبب في وق  األسلحة وال

 .داعي لها
 .وضع استراتيجيات للحد من خطر إآراه الضباط على استعمال األسلحة النارية
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 حاالت الطوارئ
 المصادر

 ))1(15 و4المادتان (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
أن وضع تش" ة بش ادئ توجيهي وق " ريع لحاالت الطوارئمب ئون القضاء وحق ي إدارة ش ف

ع         : اإلنسان الخاصة بالمحتجزين   مسألة حقوق اإلنسان وحاالت الطوارئ، اللجنة الفرعية لمن
 .E/CN.4/Sub.2/1991/28التمييز ولحماية األقليات، األمم المتحدة، الوثيقة 

 

 المعایير
 .118قتضيات القانونال يجوز إعالن حاالت الطوارئ إال بما يتماشى وم

ة                     اة األم دد حي تثنائية التي تته ال يجوز إعالن حاالت الطوارئ إال في حاالت الطوارئ االس
 .119وتكون فيها التدابير االعتيادية قاصرة بشكل واضح عن التصدي للوضع

 .120يتوجب إعالن حاالت الطوارئ رسميا قبل الشروع في اتخاذ أي تدابير استثنائية
 .121ابير استثنائية إال في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضعال يجوز فرض أي تد

 .122يجب أال تتنافى أي تدابير استثنائية مع مقتضيات القانون الدولي
ون                     يجب أال تنطوي أي تدابير استثنائية على أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو الل

 .123أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي
ة                   ال يجوز  ذيب أو المعامل ع التع اة، أو من الحق في الحي ق ب ا يتعل تثناءات فيم أي اس  السماح ب

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو منع الرق، أو منع السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي، أو                
ة الفكر         منع تطبيق القوانين بأثر رجعي، أو االعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد، أو حري

 .124وجدان والدينوال
 

 .125ال يدان أي فرد بأية جريمة لم تكن وقت ارتكابها تشكل جريمة
ذي                              ك التي آانت سارية المفعول في الوقت ال ة تكون أشد من تل ة عقوب ال يجوز فرض أي

 .126ارتكبت فيه الجريمة
تفيد                         ة أخف، وجب أن يس ى عقوب انون ينص عل ة أن صدر ق إذا حدث، بعد ارتكاب الجريم

 .127ريمة من هذا التخفيفمرتكب الج
 
 

                                                           
  . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4لمادة ا    )118(
  . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4لمادة ا    )119(
 . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4لمادة ا     )120(
   . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4لمادة ا   )121(
  .الحقوق المدنية والسياسية ب من العهد الخاص4لمادة ا    )122(
   . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4لمادة ا   )123(
 . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4لمادة ا    )124(
  .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 1(15 والمادة 4لمادة ا    )125(
 .السياسية ومن العهد الخاص بالحقوق المدنية) 1(15 والمادة 4لمادة ا    )126(
  .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 1(15 والمادة 4لمادة ا    )127(



136 

 النزاع المسلح
 المصادر

 ).63 و50 و46 و12 و10 و9 و8 و7 و3المواد (اتفاقية جنيف األولى 
 ).62 و51 و47 و12 و10 و9 و8 و7 و3المواد (اتفاقية جنيف الثانية 
 ).62 و51 و47 و12 و10 و9 و8 و7 و3المواد (اتفاقية جنيف الثالثة 

ة  ف الرابع ة جني واد ا(اتفاقي  130 و126 و78 و16 و15 و14 و13 و10 و9 و8 و4 و3لم
 ).142و

ول األول  واد (البروتوآ  55 و54 و53 و52 و51و) 2 و1(50و) 3(43 و20 و10 و1الم
 ).85 و81 و57 و56و

 ).18 و17 و16 و15 و14 و13 و8 و7 و4 و1المواد (البروتوآول الثاني 
 

 المعایير
م تكن مندمجة                  أثناء النزاعات المسلحة واالحتالل،      ا ل ر محارب م ا غي ر الشرطة طرف تعتب

 .128لحةـوات المســرسميا في الق
دافع من ضمائرهم                  لعناصر الشرطة الحق في االمتناع عن أداء وظائفهم في ظل االحتالل ب

 .129وأال ينتج عن ذلك تغيير في مرآزهم
 .130ينطبق القانون اإلنساني على جميع حاالت النزاع المسلح

 .131اإلنسانية في آافة الحاالتيجب صون مبادئ 
ال بسبب   اجزين عن القت اربين واألشخاص الع ر المح ة األشخاص غي رام وحماي يجب احت

 .132اإلصابة أو المرض أو األسر أو ألي سبب آخر

                                                           
من اتفاقية جنيف ") اتفاقيات جنيف"يشار فيما بعد إلى اتفاقيات جنيف األربع معا باسم  (3مادة المشترآة ال    )128(

، ")اتفاقية جنيف األولى"اسم بالمشار إليها فيما بعد(حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لتحسين 
اتفاقية "المشار إليها فيما بعد باسم (ات المسلحة في البحار وواتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى الق

، ")اتفاقية جنيف الثالثة"لمشار إليها فيما بعد باسم ا(، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ")جنيف الثانية
؛ ")جنيف الرابعة اتفاقية"المشار إليها فيما بعد باسم (حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب  نأواتفاقية جنيف بش

آب / أغسطس12من البروتوآول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في ) 2 و1(50و) 3(43والمادتان 
المشار إليه فيما بعد باسم ) (ولاألالبروتوآول (المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية  و1949

  ").البروتوآول األول"
  . من اتفاقية جنيف الرابعة54 و27لمادتان ا    )129(
برتوآول اإلضافي الثاني  من ال1 من البروتوآول األول؛ والمادة 1 من اتفاقيات جنيف؛ والمادة 3لمادة ا   )130(

ماية ضحايا المنازعات المسلحة غير بح والمتعلق 1949أغسطس / آب12الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 
  ").البروتوآول الثاني"المشار إليه فيما بعد باسم (الدولية 

 من اتفاقية جنيف 62والمادة  من اتفاقية جنيف األولى؛ 63قيات جنيف؛ والمادة ا في اتف3لمادة المشترآة ا    )131(
 من البروتوآول 1ية جنيف الرابعة؛ والمادة اق من اتف158 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة 142الثانية؛ والمادة 
 . من البروتوآول الثاني4األول؛ والمادة 

 من اتفاقية جنيف 12مادة  من اتفاقية جنيف األولى؛ وال12 من اتفاقيات جنيف؛ والمادة 3لمادة المشترآة ا    )132(
 من 75 و10الرابعة؛ والمادتان يف  من اتفاقية جن4 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة 16 و13الثانية؛ والمادتان 

  . من البروتوآول الثاني8 و7 و4البروتوآول األول؛ والمواد 
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 .133يجب تقديم المساعدة والرعاية، دون تمييز، للمتضررين من آثار الحرب
 :تشمل األفعال المحظورة في جميع الظروف ما يلي

 القتل -
 التعذيب -
 العقوبة البدنية -
 التشويه -
 االعتداء على الكرامة الشخصية -
 أخذ الرهائن -
 العقوبة الجماعية -
 . اإلعدام بدون محاآمة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا -
 134المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة -

ى، والم          ين والخدمات     تحظر تدابير االقتصاص من الجرحى والمرضى والغرق وظفين الطبي
ة والمنشآت               ة الطبيعي ة، والبيئ ة والثقافي دنيين واألهداف المدني الطبية، وأسرى الحرب والم

 .135التي تضم  عناصر خطرة
انون       ب الق ة بموج ن الحماي ازل ع ى التن ره عل ازل أو أن يك خص التن وز ألي ش ال يج

 .136اإلنساني
 

دولة محايدة ترعى (ات، إلى قوة حامية يجب أن يلجأ األشخاص المحميون، في آل األوق
 .137أو اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى غير متحيزة) مصالحهم

 

 الممارسة
 جميع مسؤولي الشرطة

 .التدرب على مقتضيات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني أثناء النزاع المسلح
 .ة الكوارث وإجراءات الدفاع المدنيالتدرب على اإلسعافات األولية وإدار

كان      ة الس ام وحماي ى النظ اظ عل ا إزاء الحف ون إليه ي تنتم ات الت تراتيجيات الهيئ ة اس معرف

__________________ 
 من اتفاقية جنيف 12يف األولى؛ والمادة  من اتفاقية جن12 من اتفاقيات جنيف؛ والمادة 3لمادة المشترآة ا    )133(
 من 10من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة  14و 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان 15 إلى 13نية؛ والمواد من االث

 . من البروتوآول الثاني7البروتوآول األول؛ والمادة 
 من اتفاقية جنيف 51ن اتفاقية جنيف األولى؛ والمادة  م50 من اتفاقيات جنيف؛ والمادة 3لمادة المشترآة ا    )134(
 من 85ن اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة  م147 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة 130 و13ية؛ والمادتان نالثا

 . من البروتوآول الثاني4البروتوآول األول؛ والمادة 
 من اتفاقية جنيف 13من اتفاقية جنيف الثانية؛ والمادة  47 من اتفاقية جنيف األولى؛ والمادة 46لمادة ا   )135(

 13ن البروتوآول األول؛ والمواد من  م56 إلى 51 ومن 20 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمواد 33الثالثة؛ والمادة 
  . من البروتوآول الثاني17الى 

 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ 7لثانية؛ والمادة  من اتفاقية جنيف ا7 من اتفاقية جنيف األولى؛ والمادة 7لمادة ا    )136(
 . من البروتوآول األول1من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة  8والمادة 

 9 و8 من اتفاقية جنيف الثانية؛ والمواد 10 و9 و8 اتفاقية جنيف األولى؛ والمواد من 10 و9 و8لمواد ا    )137(
 من 81 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة 143 و11 و10 و9اد  من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمو126 و78 و10و

 . من البروتوآول الثاني18البروتوآول األول؛ والمادة 
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 .المدنيين أثناء فترات النزاع
 .التعاون بشكل وثيق مع الخدمات الطبية والسلطات المدنية والعسكرية

ك           االهتمام باالحتياجات الخاصة للمجموعات الشديدة ال      ا في ذل رات، بم ضعف أثناء تلك الفت
 .الالجئون والنازحون واألطفال والمصابون

 قادة ومشرفو الشرطة المدنية
انون اإلنساني                تقديم التدريب إلى جميع المسؤولين على مقتضيات قانون حقوق اإلنسان والق

 .أثناء النزاع المسلح
 .جراءات الدفاع المدنيتوفير التدريب على اإلسعافات األولية وإدارة الكوارث وإ

زاع          رات الن وضع استراتيجيات واضحة للحفاظ على النظام وحماية السكان المدنيين أثناء فت
 .المسلح

ة     دمات الطبي ع الخ وارئ م االت الط ي ح ل ف يق العم دة لتنس ة موح راءات تعاوني وضع إج
 .ورجال اإلطفاء والسلطات المدنية والعسكريين

 .مرآز المدني للشرطة أثناء النزاع المسلحإصدار تعليمات واضحة بشأن ال
 الشرطة المدمجة في القوات المسلحة أثناء النزاع

 138":قواعد الجنود"تعلم وتطبيق 
ار بجيشك وبنفسك ويتسبب              . آن جنديا منضبطا  " فعدم طاعة قوانين الحرب يلحق الع

ه يقويها في  في معاناة ال داعي لها، وباإلضافة إلى إضعاف إرادة العدو على القتال فإن    
 .آثير من األحيان

 .ال تقاتل إال المحاربين من األعداء وال تهاجم إال األهداف العسكرية
 .ال تدمر أآثر مما تقتضيه مهمتك

م      . أو الذين يستلمون  " العاجزين عن القتال  "ال تقاتل األعداء     قم بتجريدهم من السالح ث
 .سلمهم إلى رئيسك

 .اية بهم سواء أآانوا أعداء أم أصدقاءعليك بتجميع الجرحى والمرضى والعن
 .يجب أن تعامل جميع المدنيين وجميع األعداء الذين في قبضتك بشكل إنساني

اإلدالء بمعلومات عن                 يجب أن يعامل أسرى الحرب معاملة إنسانية وال يلتزمون إال ب
 .وال يجوز تعريض أسرى الحرب ألي تعذيب بدني أو نفسي. هوياتهم

 .رهائنال تقم باحتجاز 
 .امتنع عن آل األعمال االنتقامية

احترم جميع األشخاص واألهداف التي تحمل شعار الصليب األحمر أو الهالل األحمر 
 .أو علم االستسالم األبيض أو الشعارات التي تدل على الممتلكات الثقافية

 .ويحظر القيام بأعمال السلب والنهب. احترم ممتلكات األشخاص اآلخرين
وعليك أن تبلغ رئيسك بوقوع . سعى إلى منع أي خرق للقواعد السالفة الذآر عليك أن ت  
 ."وأي خرق لقوانين الحرب يعاقب عليه القانون. أي انتهاك

__________________ 
قانون الحرب والقوات "دي مولينان، .ف: انظر(ة الدولية للصليب األحمر جنالل": قواعد الجنود"صدر م     )138(

العــدد رقم ، Ius in Belloأعاد طبعها معهد هنري ديونان في سلسلته  (1978شباط /فبراير-آانون الثاني/ايرين، 
1.(( 
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 أسئلة
اع إصابات                      -1 ائل إليق اذ وس ة في اتخ دول المحارب لماذا تعتقد بوجود قيود على حق ال

دوا،    ارب ع ت تح لح؟ وإذا آن زاع المس اء الن دو أثن ائل  بالع تخدم أي وس ي أال تس اذا ينبغ لم
 تختارها إلصابته؟

ؤدي                  -2 ذي ي ة التي تواجه موظف الشرطة ال تناول وناقش بعض المعضالت األخالقي
 .واجبه في بلد يحتله عدو

ة لقواعد السلوك تحدد قواعد السلوك                  -3 آيف يمكن مساعدة الشرطة من خالل مدون
 أثناء االضطرابات المدنية؟

زاع         ما هي الحقو   -4 اء الن اك أثن ى األرجح لالنته ق غير القابلة للتقييد التي تتعرض عل
 المسلح أو اإلضرابات المدنية الجسيمة؟ ولماذا تنتهك هذه الحقوق في هذه الظروف؟

ة             -5 لماذا ينبغي احترام حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص الذين ارتكبوا أعماال إرهابي
 إرهابية؟أو الذين يشتبه في ارتكابهم أعماال 

 آيف يمكن للشرطة أن تساعد األشخاص على ممارسة الحق في التجمع السلمي؟ -6
ة             -7 : ما هي مزايا وعيوب استعمال الوسائل التالية عند التعامل مع االضطرابات المدني

 أو مدافع المياه؟" الطلقات المطاطية"الغاز المسيل للدموع أو الهراوات أو 
ر  -8 ال إذا أمر ضابط شرطة آبي ه أعم دلعت في ع ان ي موق ظ األمن ف ة لحف ود عملي يق

ادة                   ع القي شغب جسيمة باستخدام الهراوات ضد حشد من الناس، آيف يمكنه أن يظل في موق
اع                       د اتب وة المفرطة عن ام ضباط الشرطة باستخدام الق والسيطرة على الوضع لكفالة عدم قي

 أوامره؟
دة          هناك مزايا في وجود وحدات من الشرطة المدر        -9 ا الوحي دريبا خاصا ووظيفته ة ت ب

ة  ع االضطرابات المدني ل م وب  . التعام ى عي ا عل وي أيض ك ينط ى أن ذل ذه  . عل ي ه ا ه م
 العيوب وآيف يمكن التغلب عليها؟

مثل الغاز (هل يمكن إلساءة استعمال األسلحة التي يقصد منها أال تفضي إلى الموت             -10
ف؟ وآيف يمكن      أن توقع) المسيل للدموع والطلقات المطاطية     قتلى أو إصابات جسيمة؟ آي

 الحيلولة دون وقوع ذلك؟
 

 تدریب
 حفظ األمن أثناء االضطرابات المدنية وحاالت الطوارئ والنزاع المسلح

را في إآسالند           -1 زاع المسلح دائ ات السالم وتواجد            . مازال الن رغم من اتفاق ى ال وعل
ى تس              ة للتوصل إل م المتحدة المدني زاع المسلح      بعثة شرطة األم ازال الن وية في إآسالند، م

وما زالت حالة الطوارئ سارية . قائما من حين إلى آخر في بعض المناطق الشمالية من البلد
ة             و جنيف الغربي ة ني ة في مدين . في جميع أنحاء إقليم إآسالند ووقعت عدة اضطرابات مدني

 .وأما بقية أنحاء البلد فيسود السالم في معظمها
اد االنتفاضة المسلحة للمجموعات المنشقة من                  وفي محاو  -2 تعادة النظام وإخم ة الس ل

 .سكان المرتفعات المعارضين التفاقات السالم، اتخذت الحكومة عدة تدابير استثنائية
وات      -3 ى الق مالية إل ة الش ي المقاطع الند ف رطة إآس م ش ميا بض ة رس ت الحكوم وقام

انون          المسلحة وآلفتها لذلك بواجبات القتال العسك      اذ الق . ري إضافة إلى واجباتها في صدد إنف
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ة تأهب                         ة وإن آانت في حال ادة المدني وبقيت جميع عناصر الشرطة األخرى في هيكل القي
 .قصوى

ين خارج العاصمة حظر                  -4 ع سكان المرتفعات المقيم آما فرضت الحكومة على جمي
االت واسعة لمن ي                  ة اعتق م من        تجول صارم من قبل الشرطة وقامت بشن حمل تبه في أنه ش

د أغلب سكانها من                      ي يع ة الشمالية الت المتمردين وأفراد أسرهم وجيرانهم في مدن المقاطع
 .سكان المرتفعات

ينثيا ت              -5 دعى س ات وت ة     .آما ألقت الشرطة القبض على إحدى المواطن ، وهي معروف
ا          د المعلومات     . بأنها عضو رفيع المستوي في أآثر جماعات المتمردين تطرف دى    وتفي التي ل

دني                          ا في مرآز م ان م ة ضخمة في مك زرع قنبل الشرطة بأن المشتبه فيها قامت شخصيا ب
د   . آبير ومن المقرر أن تنفجر في غضون أربع وعشرين ساعة          وقد تلقيت أنت معلومات تفي

ة              وردا . بأن الشرطة تستعمل التعذيب مع المشتبه فيها إلرغامها على الكشف عن مكان القنبل
، ولكنها تذآرك   .مع سينثيا ت  " تقنيات استثنائية "ك، تقر الشرطة بأنها تستعمل      على استفسار 

ذا الوضع             اء في ه اة األبري بوجود حالة طوارئ وبضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لحماية حي
ر ع   . الخطي نة وأن جمي ة حس املون معامل رين يع زين اآلخ ى أن المحتج رطة عل وتصر الش

تثناء رين، باس زين اآلخ ة للصليب   المحتج ة الدولي ن اللجن ة م ارات يومي ون زي ينثيا، يتلق  س
 .األحمر

اطق                 -6 وفي الوقت نفسه شنت القوات الحكومية هجوما عسكريا واسع النطاق في المن
ام من                         د أي ردين بع ة للمتم ل متتالي ى سبع معاق ة الشمالية واستولت عل المرتفعة من المقاطع

رس ال الش ه   . القت د في ذي تفي ت ال ي الوق دت   وف ابات، أآ ن اإلص ر م وع الكثي ارير بوق التق
 .الحكومة أنها ال تحتجز في األسر أي جنود من المتمردين

رة     -ألف  ي الفق ة ف وارئ المبين ة الط دو أن حال ل يب االت   1ه ة لح ايير الدولي رم المع  تحت
 الطوارئ؟ إن آان األمر آذلك، فلماذا؟ وإن لم يكن األمر آذلك، فلماذا؟

في القوات المسلحة في ظل        ) 3الفقرة  ( دمج شرطة المقاطعة الشمالية      ما هو مغزى   -باء 
ة                      ي تعمل خارج المقاطع ى وضع الشرطة الت القانون اإلنساني الدولي؟ هل لذلك أي أثر عل

 الشمالية؟
اذا؟          4هل التدابير المبينة في الفقرة       -جيم   تحترم المعايير الدولية؟ إن آان األمر آذلك، فلم

 ر آذلك، فلماذا؟وإن لم يكن األم
 ؟5آيف ترد على دعاوى الشرطة في الفقرة  -دال 
 ؟6ما هي انتهاآات القانون اإلنساني المقترحة في الفقرة  -هاء 
ك الحاالت" -واو  ي تل وق اإلنسان ف ايير حق ق مع ة وال تنطب ك ." الحرب لعن اقش ذل ن

 .باإلشارة إلى المعايير الدولية
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 لوينماذج شفافيات العارض الع
 9لالستعمال في الجلسة 

 )الفوضى المدنية وحاالت الطوارئ والنزاع المسلح(
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 الفوضى المدنية
انون            ● رره الق ة        (استعادة النظام بدون تمييز ووفقا لما یق الحقوق المدني د الخاص ب العه

 )4والسياسية، المادة 
 . ورفاه الجميع في مجتمع دیمقراطي

ال یجوز السماح بأي استثناءات فيما یتعلق بالحق في الحياة أو الحق في عدم التعرض           ●
 )).2(4العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة (للتعذیب أو منع الرق 

وة        یجب اللجوء أوال إلى استعمال الوسائل السلم          ● ل استخدام الق ادئ استخدام    (ية قب مب
 ).4القوة واألسلحة الناریة، المبدأ 

وى       ● رورة القص االت الض ي ح وة إال ف تخدام الق وز اس وة   (ال یج تخدام الق ادئ اس مب
 ).4واألسلحة الناریة، المبدأ 

وة   (ال یجوز استخدام القوة إال لألغراض المشروعة إلنفاذ القوانين     ● مبادئ استخدام الق
 ).7 و6 و5األسلحة الناریة، المبادئ و

وانين     ● اذ الق روعة إلنف داف المش ع األه تخدمة م وة المس ادئ (یجب أن تتناسب الق مب
 )).أ(5 و2استخدام القوة واألسلحة الناریة، المبدآن 

ن األذى واإلصابة   ● د م ود للح ل الجه ذل آ لحة  (یتوجب ب وة واألس تخدام الق ادئ اس مب
 .))ب(5الناریة، المبدأ 

ة            ● درجات متفاوت وة ب ادئ استخدام   (یتوجب توفير مجموعة من وسائل استخدام الق مب
 ).2القوة واألسلحة الناریة، المبدأ 

ى                        ● تكلم والتجمع واالنضمام إل ى حقوق ال ة عل ر ضر وروی ال یجوز فرض أي قيود غي
 19و 18 و 12 و 4العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد       (جمعيات والتنقل   

 ).14 و13؛ ومبادئ استخدام القوة واألسلحة الناریة، المبادئ و22 و21و
ع الجرحى والمتضررین                 ● ى جمي ورا إل ة ف دیم الرعای وة      (یتوجب تق ادئ استخدام الق مب

 )).ج (5واألسلحة الناریة، المبدأ 

 1)/ المدنيةالفوضى (9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 ارئحاالت الطو
 :یجوز إعالن حالة الطوارئ قانونا في الحاالت التالية

 إذا آانت تتماشى مع القانون ●
ة  ● دابير االعتيادی ا الت ة وتكون فيه اة األم دد حي ة تته ة طوارئ عام اك حال إذا آانت هن

 .قاصرة بشكل واضح عن التصدي للوضع
 .إذا أعلنت رسميا ●
 .الحدود التي یتطلبها الوضعإذا آانت التدابير االستثنائية في أضيق  ●
إذا آانت التدابير االستثنائية ال تتنافى مع االلتزامات األخرى المترتبة بمقتضى القانون             ●

 .الدولي
 .إذا آانت التدابير االستثنائية غير تمييزیة ●
 .إذا روعيت الحقوق غير القابلة للتقييد ●
 

)/ حاالت الطوارئ( 9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
2 
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 حاالت الطوارئ

 )4العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة (الحقوق غير القابلة للتقييد 

 الحق في الحياة ●
 .الحمایة من التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ●
 .الحمایة من الرق ●
 .لدینحریة الفكر والوجدان وا ●
 .حق الفرد في االعتراف به آشخص أمام القانون ●
 .حظر السجن لعدم الوفاء بالتزامات تعاقدیة ●
 .حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي ●

 2)/ حاالت الطوارئ (9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 حاالت الطوارئ
 :لجنائي بأثر رجعيال یجوز تطبيق التدابير األمنية والقانون ا

 .ال یجوز إدانة أي فرد بأیة جریمة لم تكن وقت ارتكابها تشكل جریمة ●
ال یجوز فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي آانت ساریة المفعول في الوقت الذي             ●

 .ارتكبت فيه الجریمة
ب أن        ● ف، وج ة أخ ى عقوب نص عل انون ی در ق ة أن ص اب الجریم د ارتك دث، بع إذا ح

 د مرتكب الجریمة من هذا التخفيفیستفي
 

 3)/ حاالت الطوارئ (9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان 
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 القانون اإلنساني
 المبادئ المشترآة في اتفاقيات جنيف األربع والبروتوآولين اإلضافيين الملحقين بها

 .ینطبق القانون اإلنساني على جميع حاالت النزاع المسلح ●
 . صون مبادئ اإلنسانية في جميع الحاالتیجب ●
ال بسبب اإلصابة                  ● اجزین عن القت یجب احترام وحمایة غير المحاربين واألشخاص الع

 .أو المرض أو االحتجاز أو ألي سبب آخر
 .یجب تقدیم المساعدة والرعایة، دون تمييز، للمتضررین من آثار الحرب ●
 :ما یليتشمل األفعال المحظورة في جميع الظروف  ●

 القتل -
 التعذیب -
 العقوبة البدنية -
 التشویه -
 االعتداء على الكرامة الشخصية -
 أخذ الرهائن -
 العقوبة الجماعية -
 . اإلعدام بدون محاآمة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا -
 المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة -

 

 1)/ النزاع المسلح (9سة الجل  مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 القانون اإلنساني
 المبادئ المشترآة في اتفاقيات جنيف األربع) تابع(

 والبروتوآولين اإلضافيين الملحقين بها
ين      ● وظفين الطبي ى، والم ى والغرق ى والمرض ن الجرح اص م دابير االقتص ر ت تحظ

ة والثق     داف المدني دنيين واأله رب والم رى الح ة، وأس دمات الطبي ة  والخ ة، والبيئ افي
 . الطبيعية والمنشآت التي تضم عناصر خطرة

انون      ● ب الق ة بموج ن الحمای ازل ع ى التن ره عل ازل أو أن یك وز ألي شخص التن ال یج
 .اإلنساني

ة   ● وة حامي ى ق ات، إل ل األوق ي آ ون، ف أ األشخاص المحمي دة (یجب أن یلج ة محای دول
 ر أو أي منظمة إنسانية أخرىأو اللجنة الدولية للصليب األحم) ترعى مصالحهم

 2)/ النزاع المسلح (9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 .تنطبق على النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي ●
 تنطبق على الحكومة وقوات المعارضة على السواء ●
 :تحدد المعایير الدنيا ●

ة،                  تقتضي - ال العدائي ذین ال یشترآون في األعم ة اإلنسانية لألشخاص ال  المعامل
باب          از أو ألس رح أو االحتج رض أو الج الم أو الم بب االستس ك بس ي ذل ا ف بم

 .أخرى
ویه،    - ل والتش ة، والقت المة البدني اة والس ى الحي داء عل ز واالعت ر التميي تحظ

عتداء على الكرامة الشخصية،    والمعاملة القاسية، والتعذیب، وأخذ الرهائن، واال     
ات دون      ذ العقوب ام وتنفي دار األحك ة، وإص ة بالكرام ة والحاط ة المهين والمعامل
إجراء محاآمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا، وتكفل جميع الضمانات          

 .القضائية الكاملة
 .تقتضي جمع الجرحى والعنایة بهم -

ة الدولي     ● دمات اللجن ة خ ى إتاح نص عل ات    ت ن المنظم ا م ر أو غيره ليب األحم ة للص
 .اإلنسانية المحایدة األخرى

 .تشجع على التوصل إلى اتفاقات خاصة لتنفيذ أحكام اتفاقيات جنيف األخرى ●
 .عدم المساس بوضع أطراف النزاع ●
 

)/ النزاع المسلح   (9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
3 
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 ت الحربيةالعمليا
) 1( 

 .ینطبق القانون اإلنساني على جميع حاالت النزاع المسلح ●
 .یجب صون مبادئ اإلنسانية في جميع الحاالت ●
ال بسبب اإلصابة                  ● اجزین عن القت یجب احترام وحمایة غير المحاربين واألشخاص الع

 .أو المرض أو االحتجاز أو ألي سبب آخر
 .دة والرعایة، دون تمييز، للمتضررین من آثار الحربیجب تقدیم المساع ●
 :تشمل األفعال المحظورة في جميع الظروف ما یلي ●

 القتل -
 التعذیب -
 العقوبة البدنية -
 التشویه -
 االعتداء على الكرامة الشخصية -
 أخذ الرهائن -
 العقوبة الجماعية -
 نيااإلعدام بدون محاآمة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانو -
 المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة -

ين      ● وظفين الطبي ى، والم ى والغرق ى والمرض ن الجرح اص م دابير االقتص ر ت تحظ
ة       ة، والبيئ ة والثقافي داف المدني دنيين واأله رب والم رى الح ة، وأس دمات الطبي والخ

 .الطبيعية والمنشآت التي تضم عناصر خطرة
 

)/ النزاع المسلح   (9الجلسة    الشرطة مرشد مدربي-مفوضية حقوق اإلنسان
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 العمليات الحربية
) 2( 

انون      ● ب الق ة بموج ن الحمای ازل ع ى التن ره عل ازل أو أن یك وز ألي شخص التن ال یج
 .اإلنساني

ة   ● وة حامي ى ق ات، إل ل األوق ي آ ون، ف أ األشخاص المحمي دة (یجب أن یلج ة محای دول
ر             أو اللجنة ال  ) ترعى مصالحهم  ة إنسانية أخرى غي دولية للصليب األحمر أو أي منظم

 .متحيزة
 .ال یقاتل إال المحاربين من األعداء وال تهاجم إال األهداف العسكریة ●
 . یجب أن یقتصر التدمير أثناء القتال على ما تقتضيه المهمة ●
ة      ● ال       "یجب عدم مهاجم اجزین عن القت ذین یستلمون    " األعداء الع  إال  وال یجوز  . أو ال

 .تجریدهم من السالح وتسليمهم إلى الرؤساء
اإلدالء بمعلومات عن                     ● ة إنسانية وال یلتزمون إال ب یجب أن یعامل أسرى الحرب معامل

 .وال یجوز تعریض أسرى الحرب ألي تعذیب بدني أو نفسي. هویاتهم
ر أو الهالل  ● ل شعار الصليب األحم ي تحم داف الت ع األشخاص واأله ة جمي یجب حمای

ة أو ا ات الثقافي ى الممتلك دل عل ي ت م االستسالم األبيض أو الشعارات الت ر أو عل ألحم
 .البعثات الدولية

 .تحترم الممتلكات ویحظر القيام بأعمال السلب والنهب ●
 

 5)/ النزاع المسلح (9الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 انطباق قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي
  

  الدوليالنزاع المسلح
د     دول، وض ين ال روب ب ك الح ي ذل ا ف بم
ي    تالل األجنب تعمارية واالح ة االس الهيمن
واألنظمة العنصرية، عند ممارسة الحق في         

 .تقرير المصير

 :1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 
 الجرحى والمرضى في الميدان)  1(
 الغرقى)  2(
 األسرى)  3(
 المدنيون)  4(

 البروتوآول اإلضافي األول
ا هو           أحكام حقوق اإلنسان األخرى    ي، آم ا للوضع المحل  وفق

 .مبين أدناه، وبما ال يشكل انتهاآا للحقوق الغير قابلة للتقييد
ع          3المادة المشترآة    النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي ات جنيف األرب ى    ( في اتفاقي ق عل تنطب

 )الحكومة وقوات المعارضة
 البروتوآول اإلضافي الثاني

وق          خرى أحكام حقوق اإلنسان األ    ا للحق ا ال يشكل انتهاآ  وبم
 ).انظر أدناه(الغير قابلة للتقييد 

 :التوترات الداخلية
االضطرابات وأعمال الشغب وأعمال العنف      

ة      المنعزلة وا  لمتفرقة وحاالت الطوارئ العام
دابير     ا الت ون فيه ة وتك اة األم دد حي ي تته الت
المتمشية في العادة مع الدستور قاصرة بشكل    

 :واضح عن التصدي للوضع
 حالة طوارئ معلنة

 :جميع حقوق اإلنسان باستثناء ما یلي
ي يقتضيها   ي أضيق الحدود الت وق ف د بعض الحق يجوز تقيي
انون   يات للق ع المقتض ا م ك متنافي ن ذل م يك ا ل ع وم الوض

ز بسبب           ويجب أال   . الدولي ى أي تميي دابير عل تنطوي هذه الت
ل   دين أو األص ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج رق أو الل الع

ذيب              . االجتماعي ع التع اة أو من وال يجوز تقييد الحق في الحي
 .أو الرق أو السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي

ة وترات الداخلي ال : الت طرابات وأعم االض
 :الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة

 ال توجد حالة طوارئ معلنة

اء         تراف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها، والوف
بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في         

 مجتمع ديمقراطي

  األوضاع الطبيعية
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 حمایة األحداث: 10مخطط الجلسة 
 األهداف

ى                       ة بشكل خاص عل ة المنطبق وق اإلنسان الدولي ايير حق م أساسي لمع تزويد المشارآين بفه
اءة              األحداث المتصلين بنظام القضاء الجنائي وتوعيتهم بأهمية حماية جميع األطفال من اإلس

 .إلى منع جرائم األحداثوبأهمية التدابير الرامية 
 

 المصادر
 )).2(25 و1المادة (إعالن حقوق اإلنسان 

 ).40 و37 و19 و9 و3الديباجة والمواد (اتفاقية حقوق الطفل 
 ).37 و34 و33 و32 و31 و30 و29 و28 و27القواعد (قواعد معاملة السجناء 

ين   د بك د (قواع  22 و19 و18و) 2(17و) 1(17 و13 و11و) 1(10 و6 و5 و4 و1القواع
 ).27و) 5(26و) 3(26و

 57 و 56 و 31 و 30 و 29 و 17 و 14و) أ(11 و 8 و 4 و 2 و 1القواعد  (قواعد حماية األحداث    
 86 و 85 و 84 و 83 و 82 و 81 و 80 و 79 و 72 و 67 و 66 و 65 و 64 و 63 و 59 و 58و
 ).88 و87و

 

 المعایير
ار             ك،      و. لألطفال الحق في التمتع بجميع ضمانات حقوق اإلنسان المتاحة للكب ى ذل إضافة إل

 139:تنطبق القواعد التالية على األطفال
م في المجتمع                ادة دمجه تهم وتيسر إع يعامل األطفال بطريقة تعزز إحساسهم بكرامتهم وقيم

 .140وتعبر عن مصالح الطفل الفضلى وتراعي احتياجات األشخاص الذين بلغو سنه
ة الق               ة أو العقوب ذيب أو للمعامل ال للتع ة        ال يجوز تعريض األطف انية أو المهين اسية أو الالإنس

راج          ة لإلف ود إمكاني اة دون وج دى الحي جن م ة أو للس ة البدني هم للعقوب وز تعريض وال يج
 .141عنهم

 .142ال يجوز احتجاز الطفل أو سجنه إال آملجأ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة
 .143يفصل األطفال عن البالغين المحتجزين

                                                           
  . ؛ وديباجة اتفاقية حقوق الطفلانمن إعالن حقوق اإلنس) 2 (25 و1لمادتان ا   )139(
 31 و14 و4 و1د بكين؛ والقواعد  من قواع6 و5 و1 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقواعد 37 و3لمادتان ا     )140(
 اعدوق "سماب دعب مايف يهالإ مشارلا (يتهمرحن م مجردينلا حداثألا ايةمح أنشب متحدةلا ممألا اعدقو من 80 و79و
 ").حداثألا ايةمح
 من قواعد 67 و66 و64 من قواعد بكين؛ والقواعد 27من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدة ) أ(37 لمادةا     )141(

 .ية األحداثحما
من قواعد ) 1(19و) 1(18و) ب) (1(17و) 1(13من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقواعد ) ب(37لمادة ا     )142(

 . من قواعد حماية األحداث17 و2بكين؛ والقاعدتان 
 من 29من قواعد بكين؛ والقاعدة ) 3(26و) 4(13ية حقوق الطفل؛ والقاعدتان اقمن اتف) ج(37لمادة ا     )143(
 .اعد حماية األحداثقو
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ى  اء عل ي البق ق ف ز الح ل المحتج الت للطف ق المراس ن طري رته ع ع أس ال م اتص
 .144والزيارات

 .145تحدد سن دنيا للمسؤولية الجنائية
 .146تتاح إجراءات غير قضائية وبدائل للرعاية المؤسسية

 .147تأمين احترام حياة الطفل الخاصة واستيفاء السجالت الخاصة به والحفاظ على سريتها
وة إ          رة           يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى الق تثنائية وألقصر فت ال في الحاالت االس

 .148ممكنة، بعد أن تكون آل طرائق السيطرة األخرى قد استنفذت وفشلت
 .149يحظر حمل األسلحة في مؤسسات احتجاز األحداث

ذات         رام ال دل واحت اس بالع ه اإلحس رس في ل وتغ ة الطف ة آرام راءات التأديبي رم اإلج تحت
 .150وق اإلنسانــواحترام حق
 .151كون الموظفون المتعاملون مع األحداث مدربين ومالئمين لذلك الغرضيتوجب أن ي

 .152يقوم مفتشون بإجراء زيارات دورية ومفاجئة إلى مرافق احتجاز األحداث
 .153يخطر والدا الطفل باعتقاله أو احتجازه أو ترحيله أو مرضه أو إصابته أو وفاته

 
 

 الممارسة
 جميع مسؤولي الشرطة

دريب       م بشكل                  االشتراك في ت ة به ة المجرمين األحداث والعناي متخصص في مجال معامل
 .فعال وإنساني

 .المشارآة في برامج تعليمية لألطفال للمساعدة على منع جرائم األحداث وتجريمهم
 .التعرف على األطفال وآبائهم في مناطق عملكم

ال المتو  ى األطف ة عل اطر جنائي كلون مخ ذين يش الغين ال اآن وللب يقظ لألم ك الت ي تل دين ف اج
 .األماآن أو المتصلين بهؤالء البالغين

__________________ 
 37من قواعد بكين؛ والقاعدة ) 2(27و) 3(13من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدتان ) ج(37 و9لمادتان ا     )144(

 . من قواعد حماية األحداث59قواعد معاملة السجناء؛ والقاعدة  من
من قواعد حماية ) أ(11 والقاعدة  من قواعد بكين؛4من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدة ) أ) (3(40لمادة ا    )145(

  .األحداث
 من 19 و18و) 1(17 و13 و11من اتفاقية حماية الطفل؛ والقواعد ) 4(40و) ب)(3(40و) ب(37د الموا     )146(

 . من قواعد حماية األحداث30 و17 و2قواعد بكين؛ والقواعد 
 من قواعد 8 من قواعد بكين؛ والقاعدة 27لطفل؛ والقاعدة امن اتفاقية حقوق ) 7) (ب)(2(40لمادة ا     )147(

 .حماية األحداث
 34 إلى 27من قواعد بكين؛ والمواد من ) 2(17و) 3(13دتان ا من اتفاقية حقوق الطفل؛ والم19لمادة ا     )148(

 . من قواعد حماية األحداث64 و63من قواعد معاملة السجناء؛ والقاعدتان 
 . األحداث من قواعد حماية65لقاعدة ا    )149(
 . من قواعد حماية األحداث66لقاعدة ا     )150(
 . من قواعد حماية األحداث88 إلى 81 من قواعد بكين؛ والقواعد من 22 و6لقاعدتان ا     )151(
 . من قواعد حماية األحداث72لقاعدة ا     )152(
من قواعد بكين؛ ) 5(26و) 1(10ان من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدت) 2)(ب)(2(40و) ج(37لمادتان ا     )153(

 . من قواعد حماية األحداث58 إلى 56 من قواعد معاملة السجناء؛ والقواعد 44 و37والقاعدتان 
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ك ويخطر                         ق في ذل تم التحقي اء ساعات الدراسة، ي إذا شوهد األطفال بعيدا عن المدرسة أثن
 .اآلباء وسلطات المدرسة

اتهم                  التحقيق فورا في أي دليل على وقوع إهمال أو إساءة لألطفال في منازلهم أو في مجتمع
 .الشرطةالمحلية أو في مرافق 

ين لمناقشة قضايا          اعيين والمتخصصين الطبي تظم مع اإلحصائيين االجتم اء بشكل من االلتق
 .األطفال المتعلقة بعملك

ابهم لجرائم         ة في حال عدم ارتك إعادة األحداث المجرمين إلى اآلباء أو الوآاالت االجتماعي
 .جسيمة

 .وآمنةاالحتفاظ بكل السجالت المتصلة باألطفال في أماآن منفصلة 
 .إبالغ الرؤساء بأي معلومات تفيد بعدم مالءمة أحد الزمالء للتعامل مع األحداث

 القادة والمشرفون
ك أوامر                تشجيع استعمال مجموعة من ترتيبات بدائل المعاملة المؤسسية لألطفال، بما في ذل

يم وا            رامج التعل دريب  الرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واالختبار، والحضانة، وب لت
 .المهني وغيرها من التدابير المالئمة والمتناسبة مع األطفال

باب     اتهم وأس ك هوي ي ذل ا ف زين، بم داث المحتج ن األح ة ع ة وآمن اظ بسجالت آامل االحتف
ارات    يل اإلخط نهم، وتفاص راج ع رحيلهم واإلف ازهم وت اعة احتج وم وس ازهم، وي احتج

ة أو      حة البدني اآل الص ائهم، ومش ى آب لة إل ايتهم    المرس ين برع وظفين المكلف ة، والم  العقلي
 .ومعاملتهم

دير                     ى م ة من األحداث المحتجزين إل وضع إجراءات للشكاوى والبالغات المباشرة المقدم
 .المؤسسة أو إلى السلطات القضائية والوآاالت االجتماعية

 .المساعدة على وضع وتنفيذ برامج مجتمعية لمنع جرائم األحداث
 . فين مؤهلين للتعامل مع المجرمين األحداث وتدريبهم تدريبا خاصاتعيين واستخدام موظ

كل دوري         داث بش رمين األح ة المج ات معامل ة سياس تعراض ومراجع ات الس ل ترتيب عم
ة القضائية والمجتمع                  ي الهيئ ين وممثل ة والموظفين الطبي وبالتشاور مع الوآاالت االجتماعي

 .المحلي
 . المحتجزين حيثما تقتضي اإلجراءات القضائيةوضع إجراءات سريعة لمحاآمة األحداث

ال          ة األطف داث وحماي اء األح ة بقض االت المعني ع الوآ ق م كل وثي اون بش ال والتع االتص
 .والوآاالت الطبية واالجتماعية

ر      ل الفق ة الضعف، مث ي الظروف البالغ ال ف تظم باألطف ام المن تراتيجيات لالهتم وضع اس
ا معدالت               المدقع والتشرد واألسر التي تسي      اطق التي تستشري فيه ال والمن ة األطف ء معامل

 .الجريمة
ى    راء إل ام الخب ه اهتم ا توجي تم من خالله دة خاصة لألحداث ي ن، بإنشاء وح ام، إن أمك القي

 .جرائم األحداث وحوادث تجريمهم
 .إصدار أوامر واضحة بشأن سرية التعامل مع سجالت األحداث

ؤو وظفين المس ة للم ة الدقيق ن  المراقب ة أي م داث وتقصي ومعالج ع األح ل م لين عن التعام
 .حوادث اإلساءة إلى األطفال أو سوء معاملتهم أو استغاللهم
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 أسئلة
وين نمط ثابت من السلوك المضاد              " مجرم "أو  " جانح "يسهم وصف الحدث بأنه      -1 في تك

 .هل توافق على ذلك؟ علل ما تقول." للمجتمع وغير المستحب لدى ذلك الشخص
رمين           -2 اه المج ال تج ه أن ردود األفع ل في ذي تعم ائي ال اء الجن ام القض من نظ ف يض آي

األحداث تتناسب دائما مع ظروف المجرم ومع ظروف ارتكاب الجريمة؟ ما هي التحسينات التي                
 يمكن أن تقترحها لضمان تحقيق قدر أآبر من التناسبية؟

ابهم لجرائم، وهي    هناك ثالثة حقوق أو ضمانات إجرائية مهمة لألحداث   -3 المشتبه في ارتك
دين                   الحق في التزام الصمت والحق في الحصول على خدمات محام والحق في حضور أحد الوال

وق؟              . أو الوصي في جميع مراحل اإلجراءات      ذه الحق ه ه ذي تعمل في آيف يضمن نظام القضاء ال
أمين     وما هي القيود التي يفرضها على هذه الحقوق؟ وما هي اقتراحاتك لتحسي    ن النظام من أجل ت

 تلك الضمانات؟
ل المجرمين األحداث                -4 في بعض الواليات القضائية تشترك الشرطة في برامج إلعادة تأهي

 ما هي مزايا وعيوب اشتراك الشرطة في مثل هذه البرامج؟ . في المجتمع المحلي
ساهم في برنامج بحثي  تناول الطرق التي يمكن بها لوآالة إنفاذ القانون التي تعمل بها أن ت          -5

ا    ة دون وقوعه ا    . بشأن أسباب جرائم األحداث والحيلول ي يمكن أن يوفره ا هي المعلومات الت م
ه                    ذي تجري البرنامج؟ وما هي الدراية الفنية المتاحة في الوآالة؟ وهل تتعاون وآالتك مع البحث ال

 الجامعة في بلدك؟
ا نظام ا             -6 ادى به ة التي يتف ة       ما هي الطرق المختلف ه المالحق ذي تعمل في ائي ال لقضاء الجن

الجنائية لحدث على سلوك ال يلحق ضررا جسيما بالحدث أو باآلخرين؟ وما هي الطرق األخرى                  
 المتاحة؟

تصرفات أو سلوآيات الناشئة التي ال تتماشى مع المعايير والقيم االجتماعية العامة تشكل " -7
ة النضج وا               ان جزءا من عملي راد مع                في آثير من األحي ا في معظم األف و وهي تختفي تلقائي لنم

ا هي               ." انتقالهم إلى مرحلة البلوغ    ا، فم هل توافق على ذلك؟ إذا آانت العبارة صحيحة في معظمه
 آثارها على سياسات وممارسات الشرطة؟

ة    "تنص   -8 ة أن تضطلع               " مبادئ الرياض التوجيهي االت الحكومي ى الوآ ه ينبغي عل ى أن عل
ال الشوارع             بمسؤولية خاصة و   ال المشردين أو أطف ا تتطلب    . توفر الخدمات الضرورة لألطف آم

ك من أشكال      ر ذل ة وغي واء والعمال ة واإلي ق المحلي ة معلومات عن المراف ادئ التوجيهي ذه المب ه
دور في            . ومصادر المساعدة التي ينبغي توفيرها للناشئة      إلى أي مدى ينبغي أن تضطلع الشرطة ب

ات؟ ذه المتطلب ة ه ة   تلبي ى حماي اعد عل رطة أن تس ا للش ن به ي يمك ا هي الطرق األخرى الت  وم
 ومساعدة األطفال المشردين؟ 

اءة استعمال                  -9 ألة إس تقوم الحكومة بإعداد آتيب معلومات لتوزيعه على الجمهور بشأن مس
. وتسهم مختلف الوآاالت في تقديم المعلومات وإسداء المشورة . الشباب للمواد الكحولية والمخدرة 

 .ناقش المعلومات والمشورة التي ينبغي أن تقدمها الشرطة إلدراجها في الكتيب
ع                      -10 ى من اونوا عل ين أن يتع ا لمسؤولي الشرطة والمعلم نافش مختلف الطرق التي يمكن به

 .استغالل األطفال واإلساءة إليهم
 

 تدریب
 

د              تقوم مج  :العملية موعة من المحاضرين بتناول القضايا والمعايير المتعلقة بقضاء األحداث بع
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ديم محاضرة         ر بتق ة لمختلف أعضاء        . أن يقوم واحد منهم أو أآث ة الفني نهج الدراي ذا ال ويضم ه
ين من             . المجموعة في مختلف جوانب الموضوع     إدارة المناقشة للتمك ويقوم أحد المحاضرين ب

ر المستطاع ولكفالة تلبية احتياجات المشارآين ولتقديم عرض مجمل          توسيع نطاق المشارآة قد   
ويشمل هذا التدريب محاورات مباشرة فيما بين أعضاء المجموعة         . أو موجز في ختام المناقشة    

ارآين  ور المش ة وجمه ين المجموع هم وب ى  . أنفس ارآين عل ع األعضاء المش جيع جمي تم تش وي
 .ت أثناء التدريبطرح أسئلة أو إبداء تعليقات في أي وق

د األحداث                :المشكلة ة للتصدي لإلجرام عن تم التعامل مع      .  ال يوجد في إآسالند خطة وطني وي
ة         ائم بعملي رطة الق ابط الش اد ض ب اجته وال بحس م األح ي معظ انون ف الفين للق ال المخ األطف

ث من ويتم في بعض األحيان تحويل المجرمين األحدا. االعتقال والقاضي المسؤول عن القضية
اد   رية واإلرش ة األس ى الرعاي ادي إل ام القضاء االعتي نفس   . نظ رى ب ان أخ ي أحي املون ف ويع

ه ال يمكن        . الطريقة التي يتم بها التعامل مع المجرمين البالغين        وهذا النظام هو في أفضل حاالت
وسوف تبحث مجموعة المحاضرين مقتضيات المعايير الدولية في صدد إدارة شئون         . التنبؤ به 

دابير                    ق دخل المبكر وت ة والت ضاء األحداث والغرض من قضاء األحداث وإستراتيجيات الوقاي
ال     ة في                   . بدائل المعاملة المؤسسية لألطف وينبغي أن تسفر النتيجة عن إطار عمل لخطة وطني
 .إآسالند للتصدي لقضاء األحداث
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 نماذج شفافيات العارض العلوي
 10لالستعمال في الجلسة 

 )األحداث(
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 األحداث

 
 احتجاز األطفال آملجأ أخير ●
ة       ● ا للمعامل ال وتفادی دعم وإصالح األطف ع ل رة والمجتم وارد األس ع م د جمي حش

 .المؤسسية
 .نطاق االجتهاد المالئم للمسؤولين في جميع مراحل العملية ●
 .التعامل مع آل حالة على حدة وفقا لمصالح الطفل الفضلى ●
 يات القضائيةتفادي العمل ●
دریبا خاصا بالتعامل مع                     ● ة ت وم بمقتضاها شرطة األحداث المدرب اتخاذ تدابير تق

 .قضایا األحداث
 .اللجوء إلى التدابير غير االحتجازیة المنصفة والمناسبة ●
 

 1)/ األحداث(10الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان



159 

 بدائل المعاملة المؤسسية

: 
 اتفاقية حقوق الطفل ●
 )قواعد بكين(القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث  ●
 قواعد حمایة األحداث  ●
 القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازیة ●
: 

 اإلصالح -
 إعادة التأهيل -
 إعادة الدمج -
 لفضلىمصالح الطفل ا -

 

 2)/ األحداث(10الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان



160 

 التدابير البدیلة لمعاملة األحداث

: 
اعي تتعامل مع                 -عدم التدخل  ● دعم االجتم ل ال  دع األسرة أو الكنيسة أو المسجد أو هياآ

 .صغرالطفل في الحاالت األقل خطورة وفي حاالت األطفال األ
ام القضائي         ● ى خارج النظ اد              : التحویل إل ام القضاء الرسمي ویع تحول القضية من نظ

 .توجيهيا إلى خدمات الدعم المجتمعية
 أوامر الرعایة واإلرشاد واإلشراف ●
 المشورة ●
 االختبار ●
 الحضانة ●
 برامج التعليم والتدریب المهني ●
 برامج الخدمات المجتمعية ●
  المالئمة والمتناسبة مع مصالح الطفل الفضلىالتدابير األخرى ●
 

 3)/ األحداث(10الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 قضاء األحداث
 
 إنشاء نظام لتحدید األطفال المعرضين للخطر -1

 األطفال المعرضون لإلیذاء ●
 أطفال األسر المفككة ●
 الذین یعيشون في فقر مدقعاألطفال  ●
 األطفال المشردون ●
 األطفال العاملون في الشوارع ●
 األطفال الالجئون الذین بدون مرافق ●

 .إعداد برامج لمنع جرائم األحداث والمشارآة في تلك البرامج -2
 .معرفة األطفال وآبائهم في محيط مسؤوليتك -3
 .التيقظ لألطفال المعرضين للخطر -4
 :برامج مجتمعية والمشارآة فيها، مثلإعداد  -5

 الزیارات المدرسية ●
 الریاضة ●
 .برامج التوعية بمخاطر إساءة استعمال المواد المخدرة والكحولية ●
 منع التجول ●

 

 4)/ األحداث(10الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 قضاء األحداث
 
 .إشراك مجموعات المجتمع المحلي في البرامج -6
 .تدریب فرق خاصة على التعامل مع األحداث -7
 .إقامة اتصال وثيق مع الوآاالت االجتماعية -8
 .إنشاء برامج تحویل للتعامل مع األحداث المتورطين في جرائم ثانویة -9

 .التحقيق فورا في شكاوى جرائم األحداث -10
 .ل األحداث واألطفال المعرضين للخطر قيد النظرإبقاء شواغل ومشاآ -11
 .التحلي بالمسؤولية والمصداقية في التعامل مع األحداث -12

 

 5)/ األحداث(10الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 حقوق اإلنسان للمرأة: 11مخطط الجلسة 

 األهداف
وق اإلنسان      آا ايير حق رأة      تساب المشارآين لفهم أساسي لمع ى الم ة بشكل خاص عل  المنطبق

ى الت         ة القضاء عل وعيتهم بأهمي اذ       ميفي مجال إقامة العدل وت ين الجنسين في أنشطة إنف ز ب ي
 .القوانين وبأهمية دور الشرطة في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

 

 المصادر
 ).2المادة (الن حقوق اإلنسان عإ
 ).26 و3 و2المواد  (عهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلا
رات  (ز ضد المرأة  يفاقية القضاء على التمي   تا واد   ال من  14 و9 و3الفق ) د(2 و1ديباجة؛ والم

 ).15 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و8 و7و) أ(5 و3و) و(إلى 
واد      4 و 2الفقرتان  (عالن الخاص بالتمييز ضد المرأة      اإل  6 و 5 و 4 و 2 و 1 من الديباجة؛ والم
 ).10 و9و
 ).4 و3 و2 و1باجة؛ والمواد ي من الد8 و5الفقرتان (الخاص بالعنف ضد المرأة عالن إلا
 ).2 و1من الديباجة؛ والمادتان ) أ(8الفقرة (اعد السلوك قوونة دم
 ).53 و23المادتان (اعد معاملة السجناء وق
 ).5المبدأ (ادئ االحتجاز أو السجن بم

 

 المعایير
ع ح  لل ع بجمي ي التمت اوي ف ق التس رأة ح ادين    م ي المي ة ف ن حماي ه م ا تكفل ان وم وق اإلنس ق

 .154 والثقافية والمدنية وفي جميع الميادين األخرىيةالسياسية واالقتصادية واالجتماع
ذشت اواة،      همل ه ي المس ق ف اة، والح ي الحي ق ف وق الح ة  وا الحق ي الحري ق  ف ن  ولح األم

ي ع انون، والحق ف ة الق افئ بحماي ع المتك ي التمت ز، الشخصي، والحق ف دم التعرض للتميي
حق في شروط عمل منصفة       الوالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدينة والعقلية ، و          

ية أو             ة القاس ة أو العقوب ن المعامل ره م ذيب وغي رض للتع دم التع ي ع ق ف ة، والح ومؤاتي
 .155الالإنسانية أو المهينة

ا في   رمل العنف ضد المش ي دني والجنسي والنفسي، بم ك الضرب والتعدي أة العنف الب ذل
ات ا ة والممارس اب الزوج المهر واغتص ل ب ف المتص ي والعن ة لتالجنس ة المؤذي قليدي

                                                           

 4 و2 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والفقرتان 3 من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمادة 2لمادة ا)  154(
اإلعالن الخاص بالتمييز "بعد باسم  المشار إليه فيما(ضد المرأة ز ال التمييمن ديباجة إعالن القضاء على جميع أشك

 من 3 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمادة 3 و2 و1؛ والفقرة الثالثة من الديباجة والمواد ")ضد المرأة
 ").العنف ضد المرأةب صالن الخااإلع"المشار إليه فيما بعد باسم(اإلعالن الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة 

 من اإلعالن 10 و9 و6 و5 و4 و2 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمواد 15 إلى 7 و1لمواد ا)   155(
 . من اإلعالن الخاص بالعنف ضد المرأة3الخاص بالتمييز ضد المرأة؛ والمادة 
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اء           ة البغ ى ممارس ار عل ي واإلجب رش الجنس زوجيين والتح ر ال ف غي اب والعن واالغتص
 .156واالتجار بالنساء والعنف المرتبط باالستغالل

وق شي ا لحق ع صوره، انتهاآ ي جمي رأة، ف ية كل العنف ضد الم ات األساس ان والحري  اإلنس
 .157ألساسية اويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات

د االجتلع ا  هى الشرطة أن تجته ق فيه رأة والتحقي ال العنف عن الم ي درء أفع اد الواجب ف
راد                   وميين أو من أف وإلقاء القبض على مرتكبيها، سواء ارتكبت هذه األفعال من موظفين عم

 .158لمنزل والمجتمع والمؤسسات الرسميةخاصين، في ا
ذائها             ل ى الشرطة أن تتخذ إجراءات رسمية صارمة      لع رار إي ة عدم تك رأة وآفال منع إيذاء الم

 .159لجنس اعنوبسبب إهمال الشرطة أو بسبب وجود ممارسات إنفاذية ال تراعي 
ي ف يضا  كل العنف ضد المرأة جريمة ويجب التعامل معه على هذا األساس عندما يحدث أ     شي

 .160إطار األسرة
زات ويتوجب  حي تقالت أو المحتج اء المع ز ضد النس كال   حظر التميي ع أش ن جمي ايتهن م م

 .161العنف أو االستغالل
 .162اص شرطيات وموظفات إناثصون اإلشراف على المحتجزات وتفتيشهن من اختكي

 
 .163تجز النساء بمعزل عن المحتجزين الذآورتح
 .164ات المحتجزات بتسهيالت خاصةود األمهات الحوامل والمرضعزت
ع مت زةأجتن اذ إه ز   نف رة أي تميي ن مباش انون ع تخدام أو  ضدالق ين أو االس ي التعي رأة ف  الم

 .165التدريب أو التكليف أو الترقية أو المرتبات أو في أي مسائل وظيفية أو إدارية أخرى

__________________ 
 .من اإلعالن الخاص بالعنف ضد المرأة 2لمادة ا)   156(

 .يباجة اإلعالن الخاص بالعنف ضد المرأة دلفقرة الخامسة منا)   157(

 .من اإلعالن الخاص بالعنف ضد المرأة) ط(4و) ج(4لمادتان ا)  158(

 .من اإلعالن الخاص بالعنف ضد المرأة) و(4لمادة ا)   159(

 .المرأةمن اإلعالن الخاص بالعنف ضد ) ج(4و) أ(2 و1لفقرة الثامنة من الديباجة والمواد ا)   160(

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتان 3 و2إلنسان؛ والمادتان  ا من إعالن حقوق2لمادة ا)   161(
 من اإلعالن 6 و1 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمادتان 15 من مدونة قواعد السلوك؛ والمادة 2 و1

 .ن مبادئ االحتجاز أو السجن م5الخاص بالتمييز ضد المرأة؛ والمبدأ 

 .ن قواعد معاملة السجناء م53 لقاعدةا)   162(

 . من قواعد معاملة السجناء53لقاعدة ا)   163(

 . من قواعد معاملة السجناء23لقاعدة ا)   164(

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 26 و3 و2 من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمواد 2لمادة ا)   165(
من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛ ) ب(7 و)أ(5 و3و) و(إلى ) د(2 الديباجة والمواد ن م14 و9 و3ت الفقرا

 . من اإلعالن الخاص بالتمييز ضد المرأة1والمادة 
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مجتمع تمثيال منصفا وحماية نفاذ القوانين أعدادا آافية من النساء لكفالة تمثيل ال إهزةأجين عت
 .166لمحتجزاتاحقوق المشتبه فيهن والمعتقالت و

 

 لممارسةا
 
داءات           ال ة لالعت ة القانوني ن الناحي اوية م ا مس ي باعتباره ف المنزل رائم العن ع ج ل م تعام

 .األخرى
الغ الض             الا دعم   ستجابة فورا للنداءات الخاصة بالعنف المنزلي والعنف الجنسي، وإب حايا بال

 .لى مكان آمن إالطبي واالجتماعي والنفسي والمادي المتاح، وإتاحة نقل الضحايا
ران                جإ ي، واستجواب الضحايا والشهود والجي املة في العنف المنزل ة وش راء تحقيقات دقيق

 .واألخصائيين الطبيين
ع الضحايا    ية عن حوادث العنف المنزلي ومتابعتها بدقة مع الرؤساء            لداد تقارير تفصي  عإ وم

ي ال         ة ف ابقة المدرج الحوادث الس ارير ب ة التق واء، ومقارن ى الس ع    ملعل اذ جمي ات، واتخ ف
 .اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار هذه الحوادث

ا من اإلجراءات، يعرض عل            عب  ضحية  ىد االنتهاء من اإلجراءات الطبية واإلدارية وغيره
 .الشخصي إلى مكان آمنالعنف المنزلي مرافقتها إلى منزلها لنقل متاعها 

ديم ال             الا اراتكم في مجال تق ى ضحايا العنف         عو شتراك في تدريب لتطوير مه ة إل ن والحماي
 .المنزلي

لطبيين والوآاالت االجتماعية في معالجة قضايا العنف         ا خصائييناألتعاون بشكل وثيق مع     لا
 .المنزلي

اء االتصال بالمجرمات وضحايا ال               فاآ ة من النساء     لة وجود شرطية أنثى أثن وتحال  . جريم
 .القضية بالكامل إلى الزميالت من اإلناث آلما أمكن

ى              صف ل المحتجزات اإلناث عن المحتجزين الذآور، والتأآد من قيام شرطيات باإلشراف عل
 .المحتجزات وتفتيشهن

ين    نى ضباط الشرطة الذآور االمتناع ع  لع روق ب  الخوض في أحاديث ونكات ال تراعي الف
 .ع زمالئهم من الذآور وحثهم على عدم الخوض في هذه األحاديث أو النكاتالجنسين م

لزميالت من اإلناث عن إحساسهن ورأيهن في أي سياسات أو ممارسات أو سلوك أو               ا الؤس
م ا   ينات، ودع راء تحس ي إج روع بنفسك ف المرأة، والش ق ب ف تتعل ى لمواق ة إل ود الرامي جه

 .تحقيق هذه التحسينات
 
ة لنإص ة والفعال تجابات الفوري تديمة واضحة بشأن االس ر مس ذ أوام ءات العنف دادار وتنفي

 .المنزلي ومطابقتها القانونية ألشكال االعتداءات األخرى
 .فير تدريب منتظم للمسؤولين في مجال التصدي للعنف ضد المرأةوت
تغاثة من العنف المن             وشاء  نإ داءات االس ي والنظر في تكليف        حدة خاصة للشرطة لتلقي ن زل

__________________ 
 من قواعد معاملة 53من الفقرة الثامنة من ديباجة مدونة قواعد السلوك؛ والقاعدة ) أ(لفقرة الفرعية ا)   166(

 .السجناء
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 .لك الوحدات تأخصائيين اجتماعيين بالعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة في
االت العمل           قإ ين ووآ امة اتصال وثيق ووضع استراتيجيات مشترآة مع األخصائيين الطبي

 .ات المجتمعية ذات الصلةمالمحلية والمنظ" البيوت اآلمنة"االجتماعي و
 .ع ضحايا الجريمة من اإلناثليف شرطيات إناث بالتعامل مكت
دريب و  سا تخدام والت ين واالس ات التعي د   التعراض سياس د أح زات ض ة أي تحي ي إلزال ترق

 .الجنسين
ى المحتجزات، وفصل كت يش واإلشراف عل ات التفت ع عملي ذ جمي اث بتنفي ليف شرطيات إن

 .المحتجزات اإلناث عن المحتجزين الذآور
 .المرضعاتفير مرافق احتجاز خاصة للحوامل ووت
 .مةخذ بسياسات منع التمييز ضد الشرطيات على أساس الحمل أو األموألا
اث في                        تف ة من الشرطيات اإلن الغ عن الشكاوى أو التوصيات المقدم وات اتصال لإلب ح قن

 .صدد قضايا التحيز ضد المرأة
ة      اادة الدوريات واإلجراء  يز ا في   ت الوقائية في المناطق التي ترتفع فيها معدالت الجريم ، بم

ة من أجل                    ي في درء الجريم اة ومشارآة المجتمع المحل ات المش لحد من خطر       ا ذلك دوري
 .وقوع جرائم العنف ضد المرأة

 

 أسئلة
ا                 ح -1 انون، واذآر م دد العوامل التي تقف حائال دون تساوي جميع األشخاص في حماية الق

 .يمكن عمله لتحسين ذلك الوضع
ة    لعنف البدني الذي تتعرض ل    ا -2 اذا     . ه المرأة من شريكها يشكل جريم ك، لم ى ضوء ذل عل

لى أنه ينبغي التحقيق في هذه الجرائم       ع ظفي الشرطة مو و هزةجد أل آيآان من الضروري التأ   
 نصف؟ومبشكل آامل 

رأة بالنسبة       اقال بأن عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية والسي      ي -3 سية التي تعاني منها الم
رأة       للرجل تشكل هيكال ير   ذه الحجة؟ إن     . تكب في إطاره الرجل العنف ضد الم ل ه هل تقب

ت ال تقبل اآن ذه    ه د بصحة ه ت تعتق ا؟ وإن آن ي تقترحه ة الت ة البديل ا هي الحج اذا، وم ، فلم
 الحجة، فما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع؟

ف ضد  آ -4 ف العن ف يختل ي    اي روعة الت ر المش ف غي ال العن ن أعم ريكها ع ن ش رأة م لم
ا                    ترتكب ك في ظل ق ال العنف تل ن نو بين فئات األشخاص اآلخرين؟ هل يتم التعامل مع أعم

ة  دك، أم أن جريم ي بل ادي ف داء االعتي ة"االعت ى الزوج داء عل داء العنيف "أو " االعت االعت
رأة  ى الم ا ج     " عل ق عليه اص وتطب ل وخ كل منفص د بش كال   زتوج ي أش ا ف د مم اءات أش

 .يوب وجود فئة منفصلة وخاصة لهذه الجريمةاالعتداءات األخرى؟ ناقش مزايا وع
بات الشرطة لضحايا الجرائم الجنسية ال تكون مرضية            جاقال في بعض األحيان إن است     ي -5

ب    . حدد هذه األسباب الثقافية واالجتماعية  . ألسباب اجتماعية وثقافية   ذه األس ب اوهل تنطبق ه
 في بلدك؟ وماذا يمكن عمله للتغلب على هذه المشكلة؟

االت التي تتصدى للعنف الم                   م -6 ين مختلف الوآ ي  نزن طرق آفالة التعاون بشكل آاف ب ل
ن       ثال، م ألف، م دة تت وين وح و تك رأة ه ب ضد الم ي ترتك رائم الت ن الج ره م ووغي ظفي م

املين في مجال الصح           و الشرطة اعيين والع اد       ةاألخصائيين االجتم  واألخصائيين في اإلرش
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 ين وحدة من هذا القبيل؟ما هي مزايا وعيوب تكو. العاطفي
ا لت -7 ن به ي يمك اول مختلف الطرق الت ة الشرطهين تجواب  أةئ ة الس ة متعاطف وفر بيئ ن ت

 وما هي أآثر الطرق عملية وفعالية في بلدك؟. ضحايا االغتصاب
ة   م -8 ك لكفال ي وآالت ة ف اليب المتبع ي األس ل   تا ه رطة ؟ وه ات الش رص لموظف افؤ الف ك

ات الشرطة مقتنعات    ك لتحسين     موظف ر ذل ه غي ذي يمكن عمل ا ال اليب؟ وم ك األس ة تل بكفاي
 في لموظفات الشرطة؟ظيفرص الترقي الو

ة التي                      ل -9 ار المهن ة اختي ا في حري ى الوجه األآمل حقه رأة أن تمارس عل و استطاعت الم
ات الشرطة      س ئة الشرطة هيتزاولها، فقد يعني ذلك أن زهاء نصف أعضاء          . يتألف من موظف

ي يق                    هل ستكون ه   االت الت ة التشغيلية عن الوآ ة من الناحي ا  ل  ذه الهيئة أآثر أم أقل فعالي فيه
 .لل ما تقولع. ئة الشرطةهيآثيرا عدد الموظفات بالنسبة إلى عدد الموظفين في 

داءات     اغراض المناقشة، تخيل وقوع سلسلة من حوادث االغتص       أل -10 ب وغيرها من االعت
تم               ا ة الشرطة ئهيالعنيفة على النساء في منطقة       م ي دين ل دي أو المعت ا وأن المعت لتي تعمل فيه

لتي تعمل فيها إلسداء     ا ئة الشرطة هيحث آل الخطوات التي يمكن أن تتخذها        اب. اآتشافهم بعد 
داءات          ذه االعت وعهن ضحايا له ادي وق ة تف د   ،النصح إلى النساء بشأن آيفي وع مزي  ودرء وق

 .من االعتداءات، وطمأنة السكان بشكل عام
 

 تدریب
 
وهي  .  وتعيش في إحدى القرى القريبة     ما عا 34 إرينا امرأة من إآسالند تبلغ من العمر         -فأل

ى           . متزوجة من إيفان ولديها طفالن في سن المدرسة           ا مساعدة صيانة في المبن وتعمل إرين
ان   وقد الحظ الموظفون أنها في آثير من       . المجاور لمرآز الشرطة الذي تعمل أنت فيه        األحي

مدة    دمات أو مض ابة بك ي مص ل وه ى العم أتي إل ا، وه . ت ت ريبيك ة، ش يوقام رطية محلي
ي         ا ف ان يضرب إرين ا أن إيف بت ثقته د أن اآتس ف بع وع وتكتش ي الموض ا ف ة إرين بمفاتح

ان        لوتوضح إرينا أن الجيران قد استدعوا ا    . المنزل دما آ ل عن ى األق شرطة ثالث مرات عل
ان يضربها ولكن ال ألة آانت إيف دما آانت تكتشف أن المس ط عن دخل ق م تت ا "شرطة ل نزاع

ا     " ال تفعل شيئا سوى تشجيع الزوجين على         تناوآ" منزليا ا بينهم وتخشى  ." حل المسألة فيم
وال يكاد . ن الصغيرينيإرينا من زوجها ولكنها توضح أنها ال يمكنها ترآه بسبب وجود الطفل

ا        ال تعرف إ   و سرةاألدخل األبوين يكفي     ة    . رينا آيف يمكن أن تعول أسرتها بمفرده ى أي وعل
ارة          الحال، إذا لم يكن بوسع   دة في إث رى أي فائ ا فهي ال ت شرطة أن تفعل أي شيء لحمايته

 .حفيظة زوجها بمغادرة المنزل
 ماذا تعد هذه مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان؟  ل-1
 حاالت؟ا الذي ينبغي على الشرطة المحلية أن تفعله في تلك ال م -2
 ماذا تنصح إرينا؟  ب-3
ا ادة     -ءب أن إع ورة بش دى المش ك أن تس وب من مل   هي مطل ث تش الند، بحي رطة إآس ة ش كل

ة الشرطة           . اختصاصاتها تيسير دمج معايير حقوق اإلنسان الدولية والمساهمة في زيادة فعالي
ة أو   في المائة من شرطة إآسالند ومعظمهن يشغلن وظائف مكت           2 وال تشكل النساء سوى    بي

 .يكلفن باإلشراف على المحتجزات اإلناث
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 رطيات وتكليفهن بالعمل وترقيتهن؟لشا هي نصيحتك بشأن تعيين ا  م-1
 ا هي المعايير الدولية التي تستند مشورتك إليها؟م  -2
 بير ستسهم في زيادة فعالية الشرطة؟اا هي الحجج التي ستستخدمها لتبين أن تلك التد  م-3
، 5-ومات تفيد بأن امرأة قد تعرضت لالغتصاب في مرآز  االحتجاز ضاد                 تلقيت معل  -مجي

رد                     انويبدو أنها آ   ة تحقيق في أحد أنشطة التم ى ذم ات عل ت محتجزة هي وأربع نساء أخري
ة   ات رهن                   . المعادية للحكوم ع األخري ك الوقت وبقيت النساء األرب ذ ذل بيلها من ي س د أخل وق

ميقة جراء االعتداء ورفضت التحدث عن المسألة إال وقد أصيبت المرأة بصدمة ع. االحتجاز
 .قع لهاو امع أختها التي أفضت إليها بم

 ل يعد ذلك انتهاآا لحقوق اإلنسان أم جريمة أم آليهما؟  ه-1
 ا هي المعايير الدولية المنطبقة؟م  -2
 تخاذها؟اا هي اإلجراءات التي ينبغي م  -3
 ذة لو رفضت المرأة التحدث عن المسألة؟ل ينبغي أن تختلف اإلجراءات المتخ ه -4
 ؟أةا الذي يجب القيام به فورا لمساعدة المر م -5
 ألخريات؟ اربعاألما الذي يجب القيام به لمساعدة النساء  و -6
 ا هي التدابير الوقائية البعيدة المدى التي تنصح بأن تتخذها الشرطة؟  م-7
أن بعض ضباط           ما هي اإلجراءات التي تنصح الشرطة الم        -لاد حلية باتخاذها لدى علمك ب

ة      ر الئق اء نكات غي ام       ع الشرطة الذآور قد دأبوا على إلق ة أم ات إباحي داء تعليق ن النساء وإب
 زميالتهم اإلناث والتقرب إليهن بشكل غير مرغوب فيه؟

 
 
 


