
1 

 الفصل احلادي عشر

 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين

 واملشردين داخليا

 املفاهيم الرئيسية
 تتسم عمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان بأمهية
 أساسية يف رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين

 وميكن أن يتعرض املشردون داخل  بلدهم بصفة . واملشردين
 صة النتهاكات حلقوقهم اإلنسانية وقد حيتاجون إىل شكل خا

 وميكن ملوظفي حقوق . معني من أشكال محاية هذه احلقوق
 اإلنسان التصدي الحتياجات العائدين واملشردين داخليا إىل
 محاية حقوقهم اإلنسانية على  عدة مستويات، وهي خالل فترة

 خالل عملية التشرد نفسها ويف اإلعداد للعودة إىل الوطن  و
 ومن املهم يف . العودة وبعد العودة وخالل فترة إعادة االندماج

 مجيع املراحل أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على علم
 بالتهديدات احملددة اليت قد يواجهها العائدون واملشردون داخليا،
 وأن يكونوا على دراية بالقانون الدويل املالئم الذي يوفر احلماية

 . يدات ضد هذه التهد

 مقدمة - ألف

 ) العائدين إىل الوطن ( العائدين اخلاصة بالالجئني يركز هذا الفصل على حالة حقوق اإلنسان - 1
 لألشخاص الذي شردوا من ديارهم ولكن داخل ، هكذا فهو خيتص حبقوق اإلنسان واملشردين داخليا

 وبني محاية هذه الفئات من وبعد إبراز  الصلة اخلاصة بني معايري حقوق اإلنسان الدولية . بلدهم
 األشخاص، حياول هذا الفصل أيضا التعرف على الطرق اليت ميكن ا لعمليات حقوق اإلنسان امليدانية اليت

. الحتياجام ب تضطلع ا األمم املتحدة أن تستجي
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 . ت واألشخاص املوجودون داخل بلدهم ويعانون من التشرد قد يقضون تلك الفترة يف خمتلف احلاال - 2
 وتتجه األنظار أسرع ما تتجه إىل املشردين الذين يعيشون يف املخيمات وذلك يف العادة بسبب الوجود

 والواقع أن املشردين ال يستقرون يف املخيمات،  ولكنهم قد يعيشون . الواضح حلشود كبرية من األشخاص
 وقد يضطرون مثال . تنقل دائم فقط يف جمتمعات أصغر كثريا أو يف جمموعات أسرية وقد يكونون يف حالة
 والالجئون  الذين يدخلون مرة . إىل  التشرد لشهور كثرية فرارا من تفاقم حالة النـزاع املسلح يف بلدهم

 ، وهي فترة تستمر لعدة " التشرد الداخلي " أخرى إىل بلدهم باعتبارهم عائدين قد ميرون بفترة طويلة من
 . ائية من العودة إىل منازهلم ويندجمون من جديد يف جمتمعام احمللية سنوات أو أكثر قبل أن يتمكنوا يف النه

 ويبذل املشردون داخليا يف بعض األحيان جهودا خاصة حىت ينأوا بأنفسهم عن أي خميم رمسي، وذلك - 3
 ويف بعض . ميكن يف بعض احلاالت أن يعرضهم للخطر " املشردين داخليا " حتديدا ألن جمرد تصنيفهم ضمن

 لتفادي إجبارهم على العيش يف ن قد خيتار املشردون داخليا االختباء يف الغابات ومناطق املستنقعات البلدا
 اهلدف النهائي للعائدين واملشردين داخليا هو يف العادة العودة إىل وباإلضافة إىل ذلك، فان . خميم

 سها، بينما تستمر عدة وعملية العودة نف - بافتراض أن الوضع قد أصبح آمنا للقيام بذلك - ديارهم
 . شهور،  ميكن أن تعرضهم أيضا النتهاكات حقوق اإلنسان

 وغريهم من املشردين املوجودين محاية حقوق اإلنسان اليت حيتاجها العائدون وهكذا يعاجل هذا الفصل - 4
 ه ويتناول هذا الفصل على وج . خارج أي خميم رمسي داخل البلد اخلاص م يف الوقت الذي يبقون فيه

 . اخلصوص االحتياجات إىل احلماية أثناء التشرد أو التوطني خارج املخيم وأثناء عملية العودة إىل الوطن
 سواء أكانوا الجئني أم عائدين أم - ومحاية حقوق اإلنسان  اخلاصة باألشخاص الذين يعيشون يف خميمات

 رصد ومحاية " املعنون ل العاشر الفص تثري جمموعة من الشواغل اخلاصة اليت يتصدى هلا - مشردين داخليا

 ." أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف خميمات / حقوق اإلنسان  اخلاصة بالالجئني و

 نبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين - باء

 واملشردين داخليا

تعريف املصطلحات - 1
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 الالجئ - أ

 من الربوتوكول اخلاص بوضع 1 املعدلة باملادة ( من االتفاقية  اخلاصة بوضع الالجئني 1 تنص املادة - 5
 بسبب خوف له ما يربره  من التعرض لالضطهاد " أي شخص بأنه " الجئ " على تعريف لفظة ) الالجئني

 بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته  أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة  أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته،
 ." يد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد وال يستطيع، أو ال ير

 والسيما يف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اخلاصة بالالجئني وإعالن - " الالجئ " وقد اتسع تعريف - 6
زاع املسلح الداخلي أو ( ليشمل األشخاص الفارين من العنف املعمم - قرطاجنة  احلرب الدولية أو الـن

 يف ) رجي أو اإلخالل الشديد بالنظام العام أو االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان االعتداء أو االحتالل اخلا
 . مجيع أحناء بلد اجلنسية أو يف جزء منه

 العائد - ب

 هو املصطلح الذي يستخدمه اتمع الدويل لتحديد شخص كان الجئا ولكنه عاد حديثا إىل " العائد " - 7
 . لى الوضع السابق للشخص كالجئ وهكذا ينطبق تعريف العائد ع . بلده األصلي

 التهديد أو اخلطر الذي دفعه إىل مغادرة حمل إقامته املعتاد ويقرر الالجئ العودة إىل وطنه يف العادة ألن - 8
 وقد يشجع . أو أن اخلطر يف مكان اللجوء قد غدا أكرب من خطر العودة إىل الوطن قد تالشى بدرجة كبرية

 " العائد " ومصطلح . انتهاء احلرب األهلية أو استبدال حكومة قمعية سابقة على العودة يف كثري من األحيان
 هو مصطلح وصفي يقر بأن الالجئني العائدين يكونون يف حاجة إىل مساعدة معينة ومحاية يف بعض األحيان

 أن يعرف ومن الصعب حتديد املدة الزمنية اليت ميكن . خالل فترة مؤقتة  إىل أن يعاد اندماجهم يف جمتمعام
 . أثناءها الشخص بأنه عائد وتتفاوت هذه املدة تبعا لكل حالة حمددة

 املشردون داخليا - ج

 : ،  يعرف املشردون داخليا بأم للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي طبقا - 9

 أو أماكن أكرهوا على الفرار أو على ترك منازهلم األشخاص أو جمموعات األشخاص  الذين "
النـزاع املسلح أو أو سعيا لتفادي آثار نتيجة املعتادة أو اضطروا إىل ذلك والسيما إقامتهم
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 حاالت العنف املعمم  أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت هي من صنع

 ." اإلنسان والذين مل يعربوا حدا دوليا معترفا به من حدود دولة

 ، هو " العائد " ، مثل مصطلح " املشرد داخليا " وذلك  ألن مصطلح وهذا التعريف هو تعريف فضفاض - 10
زاع - ويشمل التعريف األسباب الرئيسية للتشرد . يف األغلب مصطلح وصفي وليس صفة قانونية  وهي الـن

 ولكنه - املسلح والعنف املعمم وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أو اليت من صنع اإلنسان
 . أنه ال يستبعد أسبابا أخرى للتشديد على " والسيما " د يستخدم عبارة التحدي

 ويركز التعريف على األشخاص الذين يكتسبون صفة  اللجوء إذا كان هلم أن يعربوا احلدود الدولية - 11
 مبوجب اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اخلاصة بالالجئني وإعالن قرطاجنة على السواء  ويف إطار التعريف

 التعريف أيضا يشمل ومع ذلك، . د يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني يف كثري من احلاالت األضيق الوار
 بعض األشخاص الذين ال حيق هلم اكتساب صفة اللجوء، مثل املشردين نتيجة للكوارث الطبيعية أو اليت

 احلكومات وحجج إدراج هذه الكوارث تستند أساساً إىل احلاالت اليت تستجيب فيها . من صنع اإلنسان
 هلذه الكوارث عن طريق التمييز ضد فئات معينة أو إمهاهلا ألسباب سياسية أو إثنية أو بغري ذلك من أشكال

 . انتهاك  حقوق اإلنسان

 ومع ذلك، يندرج حتت هذا . وال يشمل التعريف األشخاص  الذين يهاجرون ألسباب اقتصادية - 12
 زهلم بسبب الظلم والتهميش االقتصادي  الذي هو مبثابة التعريف األشخاص الذين يضطرون إىل ترك منا

 . انتهاك منتظم   للحقوق االقتصادية

 وخيتلف املشردون داخليا عن األشخاص اآلخرين يف االنتقال وهم يهمون اتمع الدويل وذلك أساسا - 13
 ديهم واالفتقار إىل بسبب القسر الذي حيملهم على االنتقال وإخضاعهم النتهاك حقوق اإلنسان نتيجة لتشر

 . احلماية املتاحة داخل بلدام

 املشاكل اليت تواجه العائدين واملشردين داخليا - 2

العائدون - أ
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 العائدون، كما هو موضح يف التعريف الوارد أعاله، هم الجئون سابقون عادوا إىل بلدهم ولكنهم مل - 14
 وعودة الشخص إىل بلده بعدة فترة زمنية يقضيها . يعيدوا اندماجهم بعد يف بيوم وجمتمعام احمللية

 ولكن من الناحية . كالجئ البد أن متثل يف العادة اية املعاناة الشخصية والتشرد والعودة إىل حياة طبيعية
 وقد خيتارون العودة يف بعض . العملية يعود الالجئون بصورة متزايدة إىل حاالت أبعد ما تكون عن السالمة

 ويف حاالت أخرى،  يكره . حالتهم يف بلد اللجوء قد غدت أسوأ من حالتهم يف بلد املنشأ األحيان ألن
 الالجئون  على العودة إىل الوطن، بالرغم من أن العودة القسرية تشكل انتهاكا حلق أساسي ممنوح جلميع

 . الالجئني  وخرقا للقانون الدويل

 وعند دخول البلد مرة ثانية، قد جيد العائد . وات الالجئ شهورا كثرية أو سن " عودة " وقد تستغرق - 15
 وأثناء انتظار فرصة العودة إىل وطنهم، حيتاج العائدون . أنه من املستحيل العودة فورا إىل منطقته األصلية

 . إىل إمكانية احلصول على الغذاء واملاء واملأوى و تسهيالت الصحة والتعليم، وذلك من بني أمور أخرى
 الذين يعيشون يف جمتمع غري جمتمعهم األصلي أن يواجهوا مشاكل كثرية " طويلي األجل " ين وميكن للعائد

 . وميكن أن جيدوا أنفسهم يف حالة مماثلة حلالة املشردين داخليا

 املشردون داخليا - ب

 ة ويقد خيتارون املغادر . وميكن أن يضطر املشردون داخليا إىل الفرار من منازهلم لعدد من األسباب - 16
 والعامل الوحيد الذي مييز يف كثري من . من أجل سالمتهم   أو قد جتربهم مثال مجاعة عسكرية على املغادرة

 . األحيان بني املشردين داخليا والالجئني  يف نفس املنطقة هو أن الالجئني قد عربوا حدا دوليا خارج بلدهم
 عوامل املباشرة اليت أفضت إىل فرارهم ألم مل وباإلضافة إىل ذلك، قد يظل املشردون داخليا يعانون من ال

 ورمبا مل يتمكن املشردون داخليا من مغادرة بلدهم  ألن احلدود تبعد عنهم كثريا أو رمبا . يغادروا البلد
 وال يتاح للمشردين . بسبب ما يكتنف رحلة املغادرة من أخطار نامجة عن النـزاع العسكري واأللغام

 ئدين، إال إمكانية حمدودة للوصول إىل الغذاء الكايف واملاء واملأوى والوصول إىل داخليا، شأم شأن العا
 وهم يعانون يف كثري من األحيان من انتهاك حلقوقهم . تسهيالت الصحة أو التعليم واحلصول على العمل

 زيد من اإلنسانية، وهي االنتهاكات اليت أفضت يف البداية إىل فرارهم من منازهلم،  وقد يتعرضون  مل
 التهديدات اليت متس حقوقا أخرى خالل فترة التشرد، وديدات أخرى خالل عملية العودة وإعادة

 . االندماج مع جمتمعام يف الوطن

العوامل املؤثرة على حقوق اإلنسان  اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا - ج



6 

 ات احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق يعاين العائدون واملشردون داخليا من شدة التعرض النتهاك - 17
 أنظر أدناه لالطالع على حتليل تفصيلي ملختلف االنتهاكات واستجابات ( االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 وقد توجد أسباب خمتلفة كثرية  وراء كل ). القانون الدويل اليت قد يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا
 وفهم . نتهاكات، غري أنه ميكن يف كثري من األحيان حتديد بضعة عوامل أساسية انتهاك أو كل منط من اال

 نقاط الضعف احملددة اليت يعاين منها العائدون واملشردون داخليا باملقارنة مع أفراد السكان اآلخرين يساعد
 . على توضيح احلالة، ومن مث االستجابة املطلوبة من موظفي حقوق اإلنسان

 : ف على ثالث جماالت رئيسية، وهي وميكن التعر - 18

 التمييز القائم على أساس االنتماء إىل مجاعة ‘ 1 ‘

 تتبعا لألسباب األساسية اليت أجربت الناس أصال على الفرار من منازهلم، فان العائدين
 واملشردين داخليا الذين ينتمون إىل بلدان أو مناطق معينة هم يف كثري من األحيان أعضاء

 ري  حمددة، وقد ينتمون مجيعا إىل  جمموعة من جمموعات األقليات  الدينية أو يف جمموعة غ
 وهم بذلك قد يتعرضون ملمارسات متييزية من جانب . اللغوية أو اإلثنية على سبيل املثال

 فقد جيدون مثال أن حريتهم يف التنقل . اموعات األخرى من السكان أو السلطات
 وقد يقعون أيضا ضحايا . ن على أماكن يف املدارس احمللية مقيدة أو أن أطفاهلم ال حيصلو

 . هلجمات وأعمال قتل  وحاالت توقيف تعسفية

 التشريد من اتمع األصلي ‘ 2 ‘

 إن  تشرد العائدين واملشردين داخليا من جمتمعهم، خملفني وراءهم ممتلكام  ومركزهم وعملهم
 وعلى سبيل املثال، بسبب تشردهم قد . ستضعاف وأفراد أسرهم،  اخل، يزج م يف حالة من اال

 يتعذر على املشردين داخليا والعائدين إثبات هويام ومن مث املطالبة حبقوقهم الطبيعية اليت يتمتع ا
 وقد . املواطن يف بلده، مثل إمكانية احلصول على الرعاية الصحية اانية والعمل وحرية التنقل، اخل

 دون داخليا للتمييز ضدهم رد انتمائهم إىل منطقة أخرى يف البلد وال يتعرض العائدون واملشر
 ويف احلقيقة، قد  يشكل وجود عدد . يرغب السكان احملليون أو ال يستطيعون تقاسم املوارد احمللية

 كبري من املشردين يف منطقة عبئا كبريا على الغذاء املتاح واإلسكان والوظائف وغري ذلك من
 ترتفع األسعار يف العادة ارتفاعا كبريا وقد ينخفض املستوى املعيشي للسكان و . األساسيات

. وقد تنشأ التوترات بسرعة . احملليني
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 عملية العودة وإعادة االندماج ‘ 3 ‘

 ميكن أن يواجه العائدون واملشردون داخليا جمموعة من الصعوبات خالل رحلة العودة إىل وطنهم
 واملشكالت املرتبطة بالسفر عرب مناطق القتال واستعادة العقارات . دة ويف الشهور التالية للعو

 املسروقة أو احملتلة والتعويض والتأهيل وتعقب أفراد األسرة املفقودين  ميكنها مجيعا أن تتسم بأمهية
 كما أن التعرض قد . رئيسية يف جناح العائد أو املشرد داخليا يف إقامة حياة طبيعية من جديد

 الل تلك املرحلة من التشرد استجابة معينة يف جمال حقوق اإلنسان ختتلف عن تلك يتطلب خ
 . االستجابة اليت حيتاجها أفراد السكان اآلخرين يف نفس املنطقة

 احلماية القانونية حلقوق اإلنسان  اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا - 3

 صكوك حقوق اإلنسان الدولية - أ

 شأم شأن أي شخص آخر، من محاية حقوق اإلنسان اليت تنص ’ واملشردون داخليا يستفيد العائدون - 19
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان " املعنون الفصل الثالث أنظر ( عليها صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 دولية نبذة عامة عن حقوق اإلنسان ال " املعنون الفصل الرابع و " اإلطار : والقانون اإلنساين املنطبقان

 وإذا كان العائدون أو املشردون داخليا يف حالة نـزاع مسلح، وهو ما "). ومعايري القانون  اإلنساين
 حيدث يف كثري جدا من األحيان، فلهم احلق حينئذ يف احلماية املكفولة مبوجب القانون الدويل حلقوق

 . اإلنسان

 زيل و ال حيد من حقوق اإلنسان اليت حيق وإذا كان الشخص عائدا أو مشردا داخليا فإن ذلك ال ي - 20
 والتمييز الوحيد الذي ينبغي أن يقع هو متييز إجيايب، وذلك حتديداً ألن . هلذه الفئات من السكان التمتع ا

 العائدين واملشردين داخليا يكونون أشد تعرضا النتهاكات حقوقهم بسبب تشردهم عن بيوم وقد يتطلبون
 القانونية حلقوقهم اإلنسانية يكون أكثر حتديدا مما يف حالة األشخاص الذين مل لذلك شكال من احلماية

 . يتعرضوا للتشريد

 على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يسمح بتضييق التزام الدولة باحترام قوانني معينة طبقا - 21
لى سبيل املثال، أن  تقيد وميكن للدولة يف حاالت النـزاع املسلح، وذلك ع . للظروف داخل بلد أو منطقة
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 وهناك  شروط صارمة حتكم نظم  تضييق . يف بعض األحيان من احترامها حلرية السكان يف التنقل
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون : " الفصل الثالث مسؤوليات حقوق اإلنسان ويرد توضيح هلا يف

 ." اإلطار : اإلنساين املنطبقان

 قانون الالجئني - ب

 يعرف أحيانا باسم ( يستفيد األشخاص الذين يغادرون بلدام  كالجئني من نصوص القانون الدويل - 22
 الذي يرمي إىل التعويض جزئيا عن عدم استفادة هؤالء األشخاص من احلماية القانونية ") قانون الالجئني "

 ي وكالة األمم املتحدة اليت ومفوضية  األمم املتحدة لشئون الالجئني ه . اليت تقدمها يف العادة دولتهم
 وصلب هذا القانون ملزم قانونا . تضطلع باملسؤولية الرئيسية عن كفالة توفري احلماية املالئمة لالجئني

 . جلميع الدول اليت صدقت على الصكوك الدولية ذات الصلة

 ا  يدخلون بلدهم مرة ال يتمتع الالجئون باحلماية الكاملة اليت مينحها القانون الدويل لالجئني عندم - 23
 ومع ذلك، تركز عناصر من هذا القانون ومن والية مفوضية األمم املتحدة لشئون . أخرى كعائدين

 وميكن االستدالل من ذلك على . يف العودة " السالمة والكرامة " و " حلول دائمة " الالجئني على حتقيق
 وعلى سبيل املثال . عهم السابق  كالجئني استمرار متتع العائدين بشكل من أشكال احلماية  املتصلة  بوض

 تواصل مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف العادة مساعدة العائدين ملدة زمنية عقب عودم إىل بلد
 والفكرة األساسية اليت تستند إليها هذه احلماية هو أن الالجئ يظل الجئا من الناحية العملية ملفهوم . املنشأ

 وكما أسلفنا من قبل،  ال . بلد املنشأ وسوف يتطلب فترة زمنية يعيد فيها اندماجه الضعف حلظة دخوله
 ميكن التحديد الدقيق للمدة اليت ميكن تعريف الشخص فيها بأنه عائد، ومن مث املدة اليت يظل يستفيد فيها

 ". مركزه السابق كالجئ " من احلماية املمنوحة له يف ظل

 تشرد الداخلي املبادئ التوجيهية بشأن ال - ج

 حيث إن املشردين داخليا ال يعربون حداً دويل خارج بلدهم ، فهم ال يستفيدون بأي حال من أنواع - 24
 وقد  أفضى القلق بشأن سرعة . ، توسعاً، إىل العائدين و احلماية اليت  يقدمها القانون الدويل إىل الالجئني أ

 للفصل العاشر 2 التذييل أنظر " ( هية بشأن التشرد الداخلي املبادئ التوجي " تأثر املشردين داخليا إىل صياغة
 أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف / رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالالجئني و " املعنون

 وهذه املبادئ التوجيهية، باعتبارها صكا، غري ملزمة قانونا للدول، ولكن كثريا من احلقوق "). خميمات
ويف . ددة بالفعل يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى ذات الطابع امللزم قانونا اليت تشري إليها حم
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 احلقيقة، مل يكن الغرض من املبادئ التوجيهية توفري إطار قانوين صارم حلماية املشردين داخليا، وإمنا وضعت
 داخليا وتطبيق تلك لكي تعرب عن عناصر القانوين الدويل القائم حلقوق اإلنسان ذات الصلة باملشردين

 والغرض من جمموعة املبادئ . العناصر على احلاالت املعينة والتهديدات اليت يتعرض هلا املشردون داخليا
 يف تطبيق صكوك حقوق اإلنسان الدولية على محاية " توجيه " التوجيهية، كما يشري إىل ذلك امسها، هو توفري

 . املشردين داخليا

 على األجل " التوجيهية على العائدين؟  من غري املرجح  أن يستمر العائدون هل ميكن تطبيق املبادئ - 25
 ويف احلاالت اليت تستمر فيها عملية . يف مطالبة قانون الالجئني  ببعض احلماية إىل ما ال اية " الطويل

 صة العودة، قد العودة لعدة سنوات  على سبيل املثال ويستقر أثناءها العائدون يف خميمات مؤقتة انتظارا لفر
 وينبغي  حينئذ تصنيفهم كمشردين . بالرغم من عدم  اكتمال العودة " مركز عائد " يفقدون يف وقت ما

 ة داخليا وعندها ستساعد املبادئ التوجيهية على تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على احلالة احملدد
 . ملشردين داخليا يف نفس البلد للعائدين اليت تكون يف كثري من األحيان مماثلة  حلالة ا

 أهداف عملية حقوق اإلنسان امليدانية ودورها يف محاية حقوق اإلنسان - 4

اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا

 ومن . إن إجبار شخص على مغادرة مرتله أو بلده أو مكانه هو من أشد ما يسبب صدمة للشخص - 26
 لالجئني واملشردين داخليا استعادة حقوقهم وصلتهم بوطنهم الناحية املثالية،  جيب أن تشمل عودة ا

 تصاحل خطوة هامة حنو واملشردين داخليا عودة الالجئني كما  متثل . وجمتمعهم وأن تكون تعبريا عن ذلك
 . اليت أفضت يف األصل إىل التشريد ت والعودة إىل احلياة الطبيعية بعد زوال االضطرابا اتمع

 ات  جهود عمليات حقوق اإلنسان اليت تقوم ا األمم املتحدة نيابة عن العائدين وعند تعريف مس - 27
 ويستخدم النظام . واملشردين داخليا، من املفيد اإلشارة إىل أهداف مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني

 لى  التعبري عن األساسي للمنظمة، يف صدد اإلشارة إىل عودة الالجئني، عددا من املصطلحات اليت تساعد ع
 ، وينبغي " كرامة " ويف " سالمة " األهداف الكلية  للمساعدة املقدمة منها، وهي أنه ينبغي أن تتم العودة يف

 حىت ال يضطر العائدون إىل الفرار مرة أخرى من منازهلم يف " حل دائم " أن جتري باعتبارها جزءا  من
. املستقبل
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 د على  إجياز األهداف الكلية اليت ترمي إليها أي عملية ميدانية وميكن أيضا هلذه املصطلحات أن تساع - 28
 تقوم ا األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، إذ تتضمن كل عملية حقوقا معينة تستجيب للمشاكل اليت

 إىل أنه ينبغي محاية العائدين من التهديدات اليت يتعرض هلا احلق يف " السالمة " وتشري . مير ا املشردون
 احلاجة إىل احترام هوية العائدين الدينية أو إىل " كرامة " وتشري العودة يف . احلياة  واحلق يف األمن الشخصي

 وتشدد احلاجة . الثقافية أو اإلثنية أو غري ذلك من اهلويات وكذلك  احترام احلقوق املتصلة بأمن الشخص
 ومن األمهية . حد ذاته اكتمال العودة بنجاح على أن وصول العائد إىل جمتمعه ال يعين يف " حل دائم " إىل

 وتشمل هذه األنشطة . البالغة يف كثري من األحيان القيام بأنشطة ترمي إىل كفالة دميومة العودة نفسها
 اجلهود املبذولة من أجل التأكد من قبول العائدين يف جمتمعهم مرة أخرى، وذلك على سبيل املثال من خالل

 ئويل احلكومة احمللية واملناقشات مع أرباب األعمال احملتملني واالتفاقات مع العمل التحضريي مع مس
 . اموعات اليت قد تعارض  العودة،  واألنشطة اإلعالمية يف املنطقة

 . وينبغي ألي عملية تقوم ا األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان أن تتم داخل هذا السياق الكلي - 29
 ليات حقوق اإلنسان  على التصدي  لألسباب األصلية اليت أفضت إىل التشرد  أو وقد تركز مثال إحدى عم

 سواء أكانوا عائدين أم مشردين ( محاية حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص الذين مازالوا يف حالة تشرد
 . ودة أو الرصد واملساعدة يف عملية العودة أو الرصد واملساعدة يف فترة إعادة االندماج عقب الع ) داخليا

 وتتوقف أنواع اجلهود اليت يبذهلا موظفو حقوق اإلنسان نيابة عن العائدين واملشردين داخليا على عدد - 30
 : وتشمل هذه العوامل ما يلي . من العوامل املختلفة

v عملية حقوق اإلنسان؛ والية 
v ؛ احلالة الراهنة  للعائدين واملشردين داخليا يف البلد 
v ؛ عملية العودة وأسباب العودة اشتراكا فعليا يف أعداد األشخاص املشتركني 
v اليت تتم مبوجبها أي عودة؛ الشروط 
v ؛ حالة حقوق اإلنسان يف منطقة العودة 
v يف املنطقة عمل املنظمات األخرى . 

 ويرمي هذا الفصل إىل مساعدة موظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون على التصدي موعة من - 31
 . خمتلف احلاالت

 ل من أجل حتقيق احترام حقوق اإلنسان  اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا ميكن أن يكون والعم - 32
وعل سبيل املثال، تتطلب احلاالت اليت  تقوم فيها جمموعة إثنية بإكراه . مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد
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زاع جمموعة إثنية أخرى على الرحيل  تعود يف حول األرض نـزاعات وقد تنشأ . فهما خللفية التوتر والـن
 تارخيها إىل مئات األعوام، وهي نـزاعات  تقوم هي نفسها على أساس التفسريات املختلفة لتاريخ أسيء

 وقد يشعر مثال  مرتكبو انتهاكات حقوق اإلنسان الذين . وتثري هذه احلاالت مشاعر استياء قوية . تسجيله
 ألم عانوا من يف ارتكاب تلك االنتهاكات م هلم مربرا أكرهوا الناس على الفرار من منازهلم بأن

 ويف التصدي  النتهاكات حقوق اإلنسان الراهنة، قد حتتاج عملية . على يد املشردين انتهاكات سابقة
 . حقوق اإلنسان أيضا إىل االستجابة للحاجة إىل احلقيقة واإلنصاف من األفعال اليت ارتكبت يف املاضي

 ومثال ذلك أن موظفي حقوق . اعدة للعائدين خربة ميدانية حمددة للغاية وقد يتطلب تقدمي املس - 33
 اإلنسان سيحتاجون إىل العمل مع سلطات االحتجاز عندما يتعرض العائدون لالحتجاز الذي يشكل انتهاكا

 النتهاكات معرضني بصورة خاصة كما سيكون من بني العائدين يف العادة أشخاص . حلقهم يف احلرية
 ويعاين مثال النساء واألطفال وكبار السن  واملعوقني أشد املعاناة يف كثريا من األحيان من . ان حقوق اإلنس

 وحتتاج عمليات حقوق اإلنسان إىل إعدادها للوفاء . جراء نقص الغذاء والسفر مشيا ملسافات طويلة
 . باحتياجات اجلماعات  الضعيفة إىل محاية حقوق اإلنسان

 انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان ومساعدة املشردين على العودة إىل وطنهم وحماولة منع وقوع - 34
 . تتطلب  جا على مستوى عال من التخطيط وفهما بالغ العمق للحالة وحساسية ملختلف اموعات املعنية

 اخلاصة اليت يتعرض هلا العائدون التهديدات - جيم

واستجابة القانون الدويل

 ات وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا إىل ميكن تصنيف التهديد - 35
 وقد يقع أيضا كثري من األشخاص ممن ليسوا عائدين أو مشردين داخليا ضحايا لنفس . عدة فئات

 النتهاكات حقوق اإلنسان نظرا بصفة خاصة على أن هاتان الفئتان تتعرضان . انتهاكات حقوق اإلنسان
 ويف . من السكان تنتميان إىل جمموعة خاصة أو ألما معروفتان بوضوح ألما من اتمع أو لتشردمها

زاع بني الدول على سبيل املثال قد يعاين كثري من الناس من االفتقار إىل الغذاء أو املاء  ومع . حاالت الـن
 ما ات الوصول إىل أي إمدادات من أقل إمكاني ذلك، يعاين العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان

. زالت متاحة داخل املنطقة
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 ويوضح . ويصف هذا اجلزء بعض التهديدات الرئيسية اليت يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا - 36
 اليت ميكن أن توفر احلماية من انتهاكات حقوق األحكام القانونية الدولية امللزمة هذا اجلزء أيضا بعض

 حظ عدم اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، ويرد هذا الصك كتذييل ويال . اإلنسان
 وتساعد املبادئ التوجيهية بصفة خاصة على تطبيق قانون حقوق . للفصل وينبغي الرجوع إليه مباشرة

 ائدون ويتم هنا حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا الع . اإلنسان ذي الصلة على حالة املشردين داخليا
 1 . واملشردون داخليا لتوفري مرجعية سهلة ملوظفي حقوق اإلنسان

 تعريف احلالة املستمرة يف بلد أو منطقة العودة بالغ األمهية من ناحية القانون الدويل املنطبق والذي - 37
 ص وقد عرف ممثل األمم املتحدة اخلا . ميكن استخدامه كأساس حلماية حقوق العائدين واملشردين داخليا

 حاالت ) 1 : ( ، وهي 2 قد تتعرض فيها حقوق املشردين للخطر ثالثة سياقات عامة املعين باملشردين داخليا
زاع املسلح الداخلي ) 2 ( و ) أو الكوارث ( واالضطرابات التوترات  . النـزاع املسلح الدويل ) 3 ( و الـن

 . ق العائدين واملشردين داخليا وهناك نظم قانونية خمتلفة تنطبق على كل حالة وهكذا فإا تؤثر على حقو
 خمتلف " اإلطار : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان " ويتناول الفصل الثالث املعنون

 . هذه السياقات  وما ينطبق عليها من مبادئ قانونية

 التمييز - 1

 إىل بلد أو منطقة  املنشأ، وهي هناك مشكلة كبرية تواجه العائدين واملشردين داخليا عقب عودم - 38
 وتطالب كثري من صكوك حقوق اإلنسان الدولية الدول األطراف . التمييز من السلطات الوطنية أو احمللية

 من العهد اخلاص 26 وتنص مثال املادة . بدون متييز باحترام وكفالة احلقوق املعترف ا يف هذه االتفاقيات
 ى املساواة يف املعاملة وتنظم ممارسة مجيع احلقوق، سواء أكانت تتمتع أو ال باحلقوق املدنية والسياسية عل

 تتمتع باحلماية مبوجب العهد، اليت متنحها الدولة الطرف مبوجب القانون لألفراد داخل إقليمها أو حتت
 . واليتها

 تقرير املمثل اخلاص املعين باملشردين، ال تتوفر هنا مجيع املراجع القانونية وميكن احلصول على املراجع التفصيلية والكاملة يف 1
E/CN/1996/52 ، 1995 . احلماية الدولية الصادر عن مفوضية : كما يعتمد هذا اجلزء اعتمادا كبريا على  دليل اإلعادة الطوعية 

 ). 1996 ( األمم املتحدة لشئون الالجئني
 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التقرير املقدم  من املمثل اخلاص لألمني العام السيد فرانسيس دينغ إىل 2

E/CN.4/1996/52 ، 1995 .
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 ي سياسيا أو غري كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأ " ويحظَر التمييز ألي سبب - 39
 وقد فسرت ." سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي،  أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب

 . تفسريا واسعا وميكن احملاجة بأا تشمل  املشردين داخليا " غري ذلك من األسباب " عبارة

 املشتركة 3 ومثال ذلك أن املادة . كما حيظُر القانون اإلنساين التمييز يف حاالت النـزاع املسلح - 40
زاع املسلح الذي له طابع دويل  األشخاص الذين ال " بني اتفاقيات جنيف األربع تنص على أنه يف حالة الـن

 يشتركون مباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم،
 ملرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب ا

 األحوال معاملة إنسانية، دون أي متييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس، أو
 ح ذي وهناك أحكام مماثلة حتظر التمييز يف سياق النـزاع املسل " . املولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر

 ). من  اتفاقية جنيف الرابعة على سبيل املثال 27 أنظر املادة ( الطابع الدويل

 احلياة واألمن الشخصي - 2

 أعمال القتل وقد يشمل العنف مثال . خلطر أعمال العنف قد يتعرض العائدون واملشردون داخليا - 41
 احمللية أو غريهم من أفراد السكان وقد تقوم السلطات . واالغتصاب والتعذيب والضرب أو االختفاء القسري

زاع املسلح على يد واحدة أو أكثر من . احملليني بارتكاب هذه األعمال  وقد ترتكب يف حاالت الـن
زاع  . القوات املشتركة يف الـن

 التهديدات للحياة - أ

 ى، حيتل ، مثلما هو احلال يف مجيع احلاالت األخر يف حاالت التوترات واالضطرابات أو الكوارث - 42
 من العهد اخلاص ) 1 ( 6 وتؤكد هذا احلق املادة . احلق يف احلياة أمهية أساسية للعائدين واملشردين داخليا

 وعلى القانون أن . احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان " باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينص على أن
 ." وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا . حيمي هذا احلق

 ونظرا ألن احلق يف احلياة حق ال ميكن تضييقه،  يقتصر استخدام القوة من قبل املوظفني املكلفني - 43
 وال جيوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني . على السواء غري مفرطة وبالقدر الالزم بإنفاذ القوانني بصورة

 للخطر ومل يكن هناك سبيل حرمان شخص من حياته إال إذا كانت حيام أو حياة شخص آخر معرضة
. آخر إلزالة اخلطر الوشيك
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 تنص أيضا على توفري محاية معينة حلق العائدين اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها و - 44
 ، ) وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية ( واملشردين داخليا يف احلياة طاملا أم، باعتبارهم أفرادا يف مجاعة

 تعرضون ألعمال القتل  واألذى  اجلسدي أو  الروحي اخلطري،   أو اخلضوع عمدا لظروف  معيشية  يراد ي
 ا تدمريها املادي  كليا أو جزئيا،  أو التدابري  اليت تستهدف احليلولة دون إجناب األطفال داخل اجلماعة،

 . أو نقل األطفال عنوة من اجلماعة إىل مجاعة أخرى

زاع املسلح ويف حاالت - 45  ، تتمتع حياة العائدين واملشردين داخليا وأمنهم الشخصي باحلماية اليت الـن
 طاملا كان العائدون واملشردون داخليا غري مشاركني 1949 من اتفاقيات جنيف لعام 3 تنص عليها املادة

 : على أن ما يلي 3 وتنص املادة املشتركة . يف النـزاع
 رة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين األشخاص الذين ال يشتركون مباش

 ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو
 . .. ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية، دون أي متييز

 االعتداء على احلياة والسالمة ألعمال احملظورة، وهي حتديد عدد من ا 3 وتواصل املادة املشتركة - 46
 واالعتداء ، واحتجاز الرهائن، البدنية، وخباصة القتل جبميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب

 . ، واإلعدام  بإجراءات موجزة على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة

 العائدون واملشردون داخليا، طاملا أم  مدنيون، باحلماية مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكليها ويتمتع - 47
 ومع ذلك، يالحظ أن . وال جيوز اختاذ املدنيني، ومنهم العائدين واملشردين داخليا، هدفا هلجوم . اإلضافية

 موجودين يف أهداف عسكرية هامة العائدين واملشردين داخليا قد ال يستفيدون من هذه احلماية  إذا كانوا
 . أو بالقرب منها

زاع املسلح الدويل - 48  ، يندرج العائدون واملشردون داخليا املوجودون يف مناطق ختضع ويف حاالت الـن
 من 32 لسيطرة إحدى قوات املعارضة املسلحة لفئة األشخاص الذين يتمتعون باحلماية وتنطبق عليهم املادة

 : واليت حتظر قيام أطراف النـزاع مبا يلي اتفاقية جنيف الرابعة

 مجيع التدابري اليت من شأا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص احملميني املوجودين حتت ...
 وال يقتصر هذا احلظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية . سلطتها

 الطبية للشخص احملمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال العلمية اليت ال تقتضيها املعاجلة
. وحشية أخري، سواء قام ا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون
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 ويف احلاالت اليت ال يعرف فيها العائدون واملشردون داخليا بأم حمميون، فينبغي أن يتمتعوا، برغم - 49
 رسة العنف إزاء من الربوتوكول األول الذي حيظر مما 75 املكفولة مبوجب املادة احلماية الدنيا ذلك، من

 51 وتتصدى املادة . القتل بوجه خاص يشمل حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية و
 وحتظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إيل بث الذعر بني : " من الربوتوكول األول هلذا اخلطر

 ." السكان املدنيني

 ويشمل هذا احلظر على سبيل املثال األعمال أو التهديدات من جانب اجلماعات املسلحة  بغرض - 50
 على حظر  اهلجمات 51 وتنص املادة . احليلولة دون مغادرة املشردين داخليا ملخيمام للعودة إىل الوطن

 ك اليت تستخدم طريقة أو تل " أو " تلك اليت ال توجه إيل هدف عسكري حمدد " العشوائية وتصفها بأا
 تلك اليت تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال أو وسيلة للقتال ال ميكن أن توجه إيل هدف عسكري حمدد

 ." دون متييز … األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني … شأا أن تصيب واليت ... ميكن حصر آثارها

 حاالت االختفاء القسري - ب

 وقد ال يتم . خلطر االختفاء القسري دين داخليا أن يتعرضوا بصفة خاصة وميكن للعائدين واملشر - 51
 ويستبعد . تسجيل وجود شخص عائد أو مشرد داخليا يف منطقة حمددة يف أي وثائق وطنية أو حملية

 العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان من أي جمتمع حملي  ثابت ميكن أن يساعد على كفالة
 وهلذه األسباب، والسيما يف احلالة اليت يفضي فيها االختفاء القسري ألحد . االختفاء القسري محايتهم من

 وعلى سبيل املثال، يتعرض . العائدين إىل وفاة الضحية، ميكن أن يتعذر كثريا إثبات وقوع اختفاء قسري
 . األطفال املشردون داخليا لالختفاء القسري من أجل جتنيدهم قوة مسلحة

 من ص االختفاء القسري، كما تصفه الفقرة الثالثة من ديباجة اإلعالن اخلاص حبماية مجيع األشخا و - 52
 : هو حالة يتم فيها 3 االختفاء القسري

 إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمام من حريتهم على ...
 صني يعملون حلساب  احلكومة أو بدعم أو على يد مجاعات منظمة  أو أفراد خا ... يد مسؤولني

 مباشر أو غري مباشر منها أو مبوافقتها الصرحية أو الضمنية، ويتبع ذلك رفض الكشف عن مصري أو

. 1992 كانون األول / ديسمرب 18 املؤرخ يف 47/133 اعتمدته اجلمعية العامة يف القرار 3
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 مكان األشخاص املعنيني أو رفض االعتراف حبرمام من حريتهم، مما جيعل هؤالء األشخاص
 . خارج محاية القانون

 "... ع األشخاص من االختفاء القسري تصف االختفاء القسري بأنه من إعالن محاية مجي 1 واملادة - 53
 ..." انتهاك خطري وصارخ حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 كية ويستند إعالن االختفاء إىل القانون العريف املقبول وقانون السوابق القضائية اخلاص حبكمة البلدان األمري

 . حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 من جديد أن من واجب مجيع الدول، أيا كانت الظروف، أن جتري ... يؤكد " 4 وإعالن وبرنامج عمل فينا

 قد حصلت يف إقليم خيضع حتقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إيل االعتقاد بأن حالة اختفاء قسري
 " . لواليتها القضائية، وأن حتاكم الفاعلني إذا ثبتت املزاعم

 وقد استدلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على حظر االختفاء القسري من أنواع احلماية املكفولة - 54
 واحلماية ضد التعذيب من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 6 للحق يف احلياة املنصوص عليه يف املادة

 . من العهد 7 وإساءة املعاملة مبوجب املادة

زاع املسلح الداخلي و - 55  أو بني الدول ينبغي االستدالل على حظر االختفاء القسري من يف حاالت الـن
 وهذه الضمانات هي بالتحديد حظر االعتداء على حياة . ضمانات أخرى وردت يف القانون اإلنساين

 واألحكام . اءات على الكرامة الشخصية وإصدار أحكام باإلعدام وتنفيذها بدون حماكمة الشخص واالعتد
 وفيما يتعلق بالنـزاع الداخلي، ترد األحكام . األخرى املتصلة باملعاملة اإلنسانية مفيدة أيضا هلذا الغرض

 ت املسلحة بني الدول، وبالنسبة للنـزاعا . من الربوتوكول الثاين 6 و 5 و 4 و 3 ذات الصلة يف املواد
 من الربوتوكول 75 من اتفاقية جنيف الرابعة ويف املادة 32 و 27 ترد األحكام ذات الصلة  يف املادتني

 . األول

 املفقودون واملتوفون - ج

 أثناء عودة أعداد كبرية منهم، والسيما إذا كانت وقد  يتفرق العائدون واملشردون داخليا عن أسرهم - 56
 ويف هذه احلاالت يكون من املستحيل يف . أو كان هناك استمرار للنـزاع العسكري / و العودة قسرية

 كثري من األحيان أن تبدأ أسرة يف البحث عن الشخص املفقود ويف التعامل مع  الصدمة الناجتة عن عدم
 . معرفة ما قد حدث

. 1993 اعتمده املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 4
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 ص املفقودين  وإبالغ أقارم التزاما معينا على السلطات للبحث عن األشخا ويفرض القانون الدويل - 57
 وعندما يقتل العائدون واملشردون داخليا، تلتزم السلطات بإتاحة إجراء تشريح مالئم للجثث . مبصريهم

 . والتحقيق والتخلص من رفات املتوفني يف النهاية بطريقة كرمية

 يت تنظم الصحة العامة ، ميكن استخدام القوانني احمللية الوطنية ال ب ويف حاالت التوترات واالضطرا - 58
 . لطلب التخلص من جثث القتلى بطريقة سليمة

زاع املسلح الداخلي و - 59  من الربوتوكول الثاين بأن تبحث السلطات 8 ،   تقتضي املادة يف حاالت الـن
 . عن املتوفني  والتصرف يف رفام

زاع املسلح بني الدول و - 60 زاع ، تطالب اتفاقية جنيف الرابعة ا يف حاالت الـن  ألطراف املشتركني يف الـن
 من اجلزء الثاين من 3 وينص القسم . بتسهيل خطوات البحث عن املتوفني ومحايتهم من إساءة املعاملة

 . الربوتوكول األول على أنه ينبغي إبالغ السر مبصري أقارم املفقودين

 ع مشل األسر خالل فترات وتدير اللجنة الدولية للصليب األمحر وكالة تعقب مركزية تساعد يف مج - 61
زاع املسلح واالضطرابات الداخلية  . الـن

 استعمال األلغام األرضية واألجهزة املشاة - د

 يتعرض العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان خلطر اإلصابة أو الوفاة نتيجة لأللغام - 62
 . يتعني عليهم أن يسلكوها للعودة إىل الوطن وقد تستخدم األلغام على الطرق أو الطرقات اليت . األرضية

 حىت ال يستفيد السكان من هذه احلقول املزروعة أيضا يف القرى  واملدن أو يف م وقد تستخدم األلغا
 واأللغام األرضية ال تستطيع التمييز بني أهدافها وميكن أن تظل نشطة لسنوات كثرية، وهو ما . األماكن

زاع يؤدي إىل وقوع ضحايا بعد فت  . رة طويلة من انتهاء الـن

 يف بروتوكول األلغام األرضية األلغام األرضية ويرد القانون الدويل الرئيسي الذي حيكم استخدام - 63
 واهلدف األساسي لربوتوكول األلغام األرضية  هو محاية 5 . امللحق باتفاقية األمم املتحدة  املتعلقة باألسلحة

زاع  أحكام . ضية املدنيني من أخطار األلغام األر  وتطالب ديباجة اتفاقية األسلحة  أن حيترم أطراف أي ـن

تقليدية معينة اتفاقية األمم املتحدة  املتعلقة حبظر أو تقييد استخدام أسلحة 5
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 الربوتوكول اليت تعزز  القواعد العرفية  الواردة يف غري ذلك من صكوك القانون اإلنساين ذات الصلة، مثل
 أن وقد بذلت جهود أخرى ملنع األلغام األرضية ميكن . واهلجمات على املدنيني اهلجمات  العشوائية حظر

 وحىت إذا تكللت هذه اجلهود بالنجاح، . على صناعتها أو نقلها أو استخدامها تسفر قريبا عن حظر كامل
 . فهناك الكثري من األلغام اليت زرعت من قبل واليت تقتل وتصيب املدنيني والعسكريني

 أعمال العنف األخرى وسوء املعاملة مبا يف ذلك التعذيب - هـ

 ملشردين داخليا، باإلضافة إىل تعرضهم بصفة خاصة النتهاكات احلق يف احلياة إن العائدين وا - 64
 . وتعرضهم لالختفاء القسري، قد يتعرضون أيضا خلطر أشكال أخرى من العنف

 بصرف النظر عن احلالة اليت قد يكون فيها العائدون واملشردون داخليا، ينبغي هلم االستفادة دائما من - 65
 ال جيوز " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واليت تنص على أنه 5 املمنوحة مبوجب املادة احلماية الدنيا

 ." إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية  أو غري اإلنسانية أو احلاطة بالكرامة

 7 ه أيضا املادة وحيظى هذا احلظر بقبول عام باعتباره يشكل جزءا من القانون العريف الدويل وتنص علي - 66
 وتشري اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو . من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 يعد جرمية عاملية وترسي ب إىل أن أي عمل من أعمال التعذي 6 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 وتحظر أيضا . ألطراف  يف التعامل مع وقائع التعذيب االتفاقية قواعد حتدد اختصاص والتزامات الدول ا

 باعتبارها أعماال أو جتاوزات تنجم عنها املعاملة أو العقوبة القاسية  أو غري اإلنسانية أو احلاطة بالكرامة
 . معاناة ال تبلغ مستوى القسوة الالزمة للتعذيب أو اليت تفتقد عنصر التعمد

 من العهد اخلاص 10 ن واملشردين داخليا واحتجازهم، تعترف املادة ويف حاالت القبض على العائدي - 67
 معاملة إنسانية  حتترم الكرامة " باحلقوق املدنية والسياسية حبق األشخاص احملرومني من حريتهم يف أن يعاملوا

 ." األصيلة يف الشخص اإلنساين

 وهي تنطبق لذلك على ة الالإنساني وال جيوز تضييق حظر التعذيب  واملعاملة أو العقوبة القاسية أو - 68
زاع املسلح  املشتركة  بني اتفاقيات 3 ويوفر القانون اإلنساين محاية إضافية من خالل املادة . حاالت الـن

 التشويه، واملعاملة القاسية، ... االعتداء على احلياة والسالمة البدنية، وخباصة " جنيف األربع اليت حتظر
 ." الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة االعتداء على " و " والتعذيب

. 1984 كانون األول / ديسمرب 10 املؤرخ يف 39/46 اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار 6
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 من الربوتوكول الثاين واملادتان 75 من الربوتوكول األول واملادة 4 وهناك محاية مماثلة توفرها املادة - 69
 . من اتفاقية جنيف الرابعة 32 و 27

 احلرية الشخصية - 3

 الذين يعودون إىل بلد أو منطقة إقامتهم خلطر االحتجاز قد يتعرض الالجئون واملشردون داخليا - 70
 وألسباب شبيهة بتلك األسباب الواردة . التعسفي من قبل السلطات على أساس التمييز أو غريه من العوامل

 يف اجلزء  اخلاص حباالت االختفاء القسري، قد ال جيري تسجيل العائدين واملشردين ) 47 الفقرة ( أعاله
 وباإلضافة . ع معني ومن مث يتعرضون بصفة خاصة يف كثري من األحيان لالحتجاز التعسفي داخليا يف جمتم

 إىل ذلك، قد تبذل جهود من جانب السلطات الوطنية أو احمللية أو من جانب جمموعات من السكان احملليني
 . الحتجاز العائدين واملشردين داخليا داخل مناطق معينة أو حىت داخل خميم حمدد

 لكل فرد حق يف احلرية " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ) 1 ( 9 نص املادة وت - 71
 وال جيوز حرمان أحد من حريته إال . وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا . ويف  األمن على شخصه

 ." ألسباب ينص عليه القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه

 بأنه حظر التوقيف واالحتجاز الذي ال يتم طبقا للقانون احمللي " االعتقال تعسفا التوقيف أو " وقد فُسر - 72
 وتتعلق هذه املعايري على وجه اخلصوص بالضمانات . أو طبقا للمعايري الدولية للحرية واألمان الشخصي

 وتشمل هذه . من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 5 ( 9 إىل ) 2 ( 9 القضائية احملددة يف املواد من
 ، وحقه يف تقدميه سريعا إىل . الضمانات حق الشخص يف إبالغه بأسباب توقيفه  وإبالغه بالتهم املوجهة إليه

 . أحد القضاة، واحلق يف أن حياكم خالل مهلة معقولة ، واحلق يف الفصل يف قانونية اعتقاله

 ، قبل " خميمات العبور " خميمات، مثل ويف احلاالت اليت يحتجز فيها العائدون واملشردون داخليا يف - 73
 و . على السواء ضرورية ومعقولة عودم إىل جمتمعهم األصلي، جيب أن يكون هذا االحتجاز ألسباب

 وينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان . يتوقف تعريف الضروري واملعقول على احلالة اخلاصة يف كل بلد
 خميمات العبور، وذلك على سبيل املثال،  داخل بلدهم  يعد خرقا أن احتجاز العائدين واملشردين داخليا يف

 وينبغي تضييق االحتجاز إىل  أدىن حد  وأال يكون مصحوبا إال بالقيود الضرورية متاما اليت . حلقوق األفراد
. تتطلبها احلالة
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 جيهية ملعاملة احملرومني من الربوتوكول الثاين خطوطا تو 5 وفيما يتعلق بالقانون  اإلنساين، توفر املادة - 74
زاع املسلح الداخلي زاع املسلح بني الدول وأما . من حريتهم ألسباب تتصل بالـن  ، تتيح يف حاالت الـن

 اتفاقية جنيف الرابعة  احتجاز املدنيني الذين يتمتعون باحلماية إذا كان هذا االحتجاز ضروريا ألمن سلطات
 . اصة باملعاملة والستعراض  منتظم وخيضع هذا االحتجاز ملعايري خ . االحتجاز

 احلقوق االجتماعية واالقتصادية - 4

 يعتمد العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان، حبكم ما يعانون من تشرد، على املساعدة - 75
 واملاء الغذاء املقدمة من احلكومات أو من املنظمات الدولية لتوفري احلد األدىن من احتياجات املعيشة، ومنها

 . واإلسكان والرعاية الصحية

 وبدون هذه املساعدة، قد يغدو من املستحيل على املشردين العودة  االندماج من جديد يف جمتمعام - 76
 ويف بعض احلاالت، قد تسعى احلكومات وغريها من اجلهات إىل تقييد إمكانية وصول . بصورة فعالة

 وقد تفضي . ت املعيشية للحيلولة بالضبط دون عودم املزمعة العائدين واملشردين داخليا إىل االحتياجا
زاع يف منطقة العودة  ومن األساسي أن يتمتع مجيع . مشاكل التوزيع إىل توترات خطرية، بل واىل ـن

 . العائدين واملشردين داخليا بإمكانية احلصول بأمان على احلد األدىن من االحتياجات املعيشية

 دون واملشردون داخليا يف العادة إىل مساعدة يف شكل معونة مادية  لدى بداية وسوف حيتاج العائ - 77
 ، احلد األدىن من املستوى املعيشي وسوف حيتاجون إىل العمل،  وإىل . وصوهلم إىل منطقتهم األصلية

 ع وم . وإمكانية احلصول على التعليم، ووسيلة للمشاركة يف عملية صنع القرار يف اتمع احمللي، اخل
 استعادة العائدين واملشردين داخليا لثقتهم بأنفسهم، سيحققون عنصرا هاما يف عملية إعادة االندماج يف

 . اتمع

 الغذاء واملاء واإلسكان - أ

 من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها تعرف اإلبادة ) ج ( 2 ينبغي التذكري بأن املادة - 78
 ومن ." إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية يراد ا تدمريها املادي كليا أو جزئيا " اجلماعية بأا تشمل

." هنا فإن احلرمان من الغذاء بقصد اإلبادة يف احلاالت الشديدة ميكن أن يكون مبثابة جرمية إبادة مجاعية
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 حبق كل شخص يف " من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) 1 ( 11 وتقر املادة - 79
 وقد أعلنت جلنة ..." مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تفسريها اللتزامات الدول مبوجب  العهد، بأنه يقع على الدول
 ة الوفاء، على األقل، باملستويات األساسية الدنيا لكل احلد األدىن من االلتزام األساسي بكفال " األطراف

 تربهن على بذل كل " وجيب على الدولة الطرف اليت ال تستطيع الوفاء ذا االلتزام أن ." واحد من احلقوق
 اجلهود الستخدام مجيع املوارد املتاحة لديها يف سعيها إىل الوفاء  باحلد األدىن من هذه االلتزامات باعتبار

 ." مسألة ذات أولوية ذلك

 وهناك تفسري آخر للجنة يتسم بأمهية خاصة فيما يتعلق بالعائدين واملشردين داخليا، وهو مطالبة - 80
 غاية جهدها الستخدام مجيع املوارد املتاحة لديها للوفاء باحلد األدىن من هذه الدولة بأن تربهن على بذل

 وال يشمل "). حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رصد ا " : الفصل السابع عشر أنظر . ( االلتزامات
 وميكن تفسري هذا . هذا اجلهد فقط املوارد املتاحة داخل البلد وإمنا أيضا املوارد اليت يتيحها هلا اتمع الدويل

 احلكم باعتباره إلزام للدول بالسماح للمجتمع الدويل بتقدمي املساعدة يف شكل احتياجات معيشية إىل
 . عائدين واملشردين داخليا ال

 احلق يف العيش يف " وقد فسرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  احلق يف  السكن بأنه - 81
 املاء ( وعند تقييم طبيعة السكن املالئم، ميكن النظر يف توفر اخلدمات ." مكان ما يف أمن وسالم وكرامة

 ، والقدرة على حتمل التكلفة، والصالحية ) الطرق واملستشفيات، اخل ( ، واملواد والبنية التحتية ) والكهرباء
 ، واملوقع، ) والسيما أمام املعوقني أو األطفال أو كبار السن ( للسكن، وإتاحة إمكانية احلصول على السكن

 . واملالءمة الثقافية

 أو املاء أو السكن املالئم، صراحةً إىل الغذاء 3 ال تشري املادة املشتركة يف حاالت النـزاع املسلح و - 82
زاع معاملة إنسانية  وحيظر القانون . ولكنها تنص على أن يعامل مجيع األشخاص الذين ال يشاركون يف الـن

 تدمري أو نقل أو وحيظر القانون اإلنساين أيضا . جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب اإلنساين
 ا لبقاء السكان املدنيني ومثاهلا املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت ال غين عنه " اليت تعطيل األعيان واملواد

 وبالنسبة للنـزاع املسلح ." تنتجها واحملاصيل واملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاا وأشغال الري
زاع املسلح بني . من الربوتوكول الثاين 14 الداخلي، ترد األحكام األساسية يف املادة  الدول، وبالنسبة للـن

 . من الربوتوكول األول 54 ينبغي الرجوع إىل املادة

زاع الداخلي - 83  من الربوتوكول الثاين على املعايري الدنيا ملعاملة ) 1 ( 5 ،  تنص املادة ويف حاالت الـن
زاع املسلح، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص  تزويدهم بالطعام وماء الشرب  والوقاية احملتجزين أثناء الـن
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 اليت تنص على معاملة ) 3 ( 5 ومع ذلك، ال تتكرر هذه احلقوق يف املادة . وأخطار الرتاع سوة املناخ ضد  ق
 توفري املاء 5 ومن هنا قد ال تضمن املادة . األشخاص الذين تقيد جريتهم بأي طريقة غري االحتجاز

 . والطعام، اخل إال إذا كان العائدون واملشردون داخليا  حمتجزين

 دولة من اتفاقية جنيف الرابعة بأن تكفل 55 ، تطالب املادة حاالت النـزاع بني الدول ويف - 84
 وحتظر هذه املادة أيضا قيام  دولة االحتالل مبصادرة الغذاء . االحتالل وصول إمدادات الغذاء إىل السكان
 . بدون أن تأخذ يف االعتبار احتياجات املدنيني

 خدمات الصحة - ب

 ويشعر بالضعف . أو اإلصابة / دون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان خلطر املرض و يتعرض العائ - 85
 . بصفة خاصة فئات معينة من العائدين واملشردين داخليا، وهي النساء واألطفال وكبار السن واملعوقون

حق " هدف من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على بلوغ 12 وتنص املادة - 86
 كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ويف التمتع بتسهيالت العالج من املرض

 وتطالب الفقرة الثانية من هذه املادة الدول باختاذ تدابري من أجل بلوغ هذا اهلدف ." والتأهيل الصحي
 مات الطبية والعناية الطبية يف خلق ظروف من شأا أن تؤمن اخلد ) د "( وتطالب على وجه اخلصوص بأن يتم

 ." حالة املرض

 ومبوجب قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على السواء، ينبغي أال يعاين العائدون واملشردون - 87
زاع و . داخليا من التمييز فيما يتعلق بإمكانية وصوهلم إىل اإلمدادات والتسهيالت الطبية  يف حاالت الـن

زاع اإلنسانية باملعاملة 3 ب املادة املشتركة ، تطال املسلح الداخلي  . لألشخاص غري املشاركني يف الـن
 والبد من إتاحة هذه . وتطالب نفس املادة أيضا  أطراف النـزاع جبمع اجلرحى والعناية م بدون شروط

 التمييز يف توفري من الربوتوكول الثاين على أنه ال جيوز 7 وتنص املادة . احلماية للعائدين واملشردين داخليا
 ولذلك ال جيوز التمييز ضد العائدين واملشردين . الرعاية الطبية على أي أسس سوى االعتبارات الطبية

 من الربوتوكول الثاين ) 1 ( 17 ويف احلاالت اليت يتحتم فيها نقل أفراد من املدنيني، تطالب املادة . داخليا
 واإلصحاح كان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوي املمكنة الستقبال الس التدابري كافة " باختاذ

." والسالمة والتغذية والصحة
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 من اتفاقية جنيف الرابعة بأن تكفل  دولة 55 ، تطالب املادة يف حاالت النـزاع املسلح بني الدول و - 88
 تسهيالت على  دولة االحتالل واجب كفالة ال 6 وتفرض املادة . االحتالل اإلمدادات الطبية للسكان

 من اتفاقية 22 و 21 و 19 و 18 و 17 و 16 وتنص املواد . واخلدمات الطبية واملستشفيات واحلفاظ عليها
 جنيف الرابعة على أحكام خاصة باملرضى واملصابني، واألمهات احلوامل، ومحاية التسهيالت الطبية، وإخالء

 . املرضى واجلرحى

 إتاحة الوصول إىل املمتلكات - ج

 ومن املهم لنجاح إعادة اندماجهم أن . لعائدون واملشردون داخليا ممتلكام أثناء التشرد قد يفقد ا - 89
 ويواجه املشردون الذين . استعادة ملكيتهم وحيازم  ملمتلكام وسيارام ومكاتبهم وأراضيهم يستطيعوا

 أيضا السماح للعائدين ومن املهم . يعودون إىل وطنهم مشكلة استرداد املنازل اليت حيتلها أفراد آخرون
 . واملشردين داخليا  باالستمرار يف حيازة أو استرداد أي أموال ميتلكوا

 من الربوتوكول األول امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على حق كل 1 وتنص املادة - 90
 إال حتقيقا للمصلحة " اته جتريد الشخص من ممتلك 1 وحتظر املادة ." التمتع يف سالم مبمتلكاته " شخص يف

 وترد أحكام ." العامة ورهنا بالشروط املنصوص عليها مبوجب القانون واملبادئ  العامة للقانون الدويل
 . من االتفاقية األمريكية 21 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ويف املادة 14 مشاة يف املادة

زاع املسلح الداخل و - 91  ، " السلب والنهب " من الربوتوكول الثاين 4 ، حتظر املادة ي يف حاالت الـن
 اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا يف خميمات املشردين أو للممتلكات الشخصية وبذلك توفر محاية معينة

 مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال " من الربوتوكول الثاين 14 وحتظر املادة . يف املنازل
 غين عنها لبقاء السكان املدنيني علي قيد احلياة ومثاهلا املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل

 ." واملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاا وأشغال الري

زاع املسلح بني الدول و - 92  ة ، توفر  أنظمة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربي يف حاالت الـن
 اهلجوم، بأي وسيلة كانت، على املدن أو القرى أو " 25 وحتظر املادة . للممتلكات معينة محاية 1907 لعام

 سلب أي مدينة أو قرية أثناء األعمال 47 و 28 وحتظر املادتان ." املنازل أو األبنية غري احملمية أو قصفها
. العدائية أو االحتالل
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 . ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة ف الرابعة  قيام دولة االحتالل بتدمري من اتفاقية جني 53 وحتظر املادة - 93
 على عدم جواز سحب مبالغ مالية وغري ذلك من األشياء  القيمة من املعتقلني املدنيني إال 97 وتنص املادة

 . وال جيوز االستيالء على األشياء ذات القيمة الشخصية أو العاطفية . بإيصال

 العمل - د

 : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي 23 املادة تنص - 94

 لكل شخص احلق يف العمل، ويف حرية اختيار عمله، ويف شروط عمل عادلة ومرضية، ويف ) 1 (
 . احلماية من البطالة

 . جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساوٍ على العمل املتساوي ) 2 (

 احلق يف التعليم - هـ

 وقد ال . قد يعاين العائدون واملشردون داخليا من احلرمان من فرص التعليم لدى عودم إىل الوطن - 95
 تتاح أماكن كافية، أو قد تكون الرسوم باهظة، أو قد يمارس متييز ضد العائدين واملشردين داخليا عند

 ئدين واملشردين داخليا وهو يؤدي ويتسم التعليم بأمهية بالغة للعا . ختصيص األماكن يف املؤسسات التعليمية
 الذين ويتسم التعليم بأمهية خاصة لألطفال العائدين . دورا رئيسيا يف عملية إعادة االندماج يف اتمع

 . ستكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم  الرمسي واملنظم

 فية حبق كل فرد يف التعليم، من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا 13 تقر املادة - 96
 وحتظر أيضا اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال . والسيما التعليم االبتدائي اإللزامي وااين

 . التعليم التمييز يف مجيع مستويات التعليم

 القيود على التنقل - 5

 ومثال . هي أيضا حق حيرمون منه مرارا و . حق بالغ األمهية للعائدين واملشردين داخليا حرية التنقل - 97
ذلك أن العائدين واملشردين داخليا املغادرين لبلد أو ملنطقة كانوا يلجأون إليها سيحتاجون يف كثري من
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 الوطنية أو احمللية السلطات وقد حتاول . األحيان إىل السفر مسافات طويلة للوصول إىل منطقتهم األصلية
 أطول أو وقد تكون هذه الطرق احملددة . اخليا  على استخدام طريق معني للعودة إجبار العائدين واملشردين د

 يف بعض األحيان من الطرق البديلة األخرى، ويؤدي تقييد التنقل إىل منع أو تثبيط املشردين من أشد خطرا
 يف منطقة يف بعض األحيان إىل االستقرار العائدون واملشردون داخليا قد يضطر و . القيام برحلة العودة

 للزراعة أو ال يتوفر فيها إال قليل من موارد املياه أو تنتشر فيها األلغام معينة، مثل منطقة ال تصلح فيها التربة
 . منطقة شديدة اخلطورة اليت حتيلها إىل

 وقد عاىن العائدون واملشردون داخليا بالفعل من انتهاك حقهم يف حرية التنقل عندما اضطروا إىل - 98
 ولذلك فمن األمهية الكربى ضرورة احترام هذا احلق مع عودة . كالجئني أو مشردين داخليا الفرار

 وينبغي . وبناء على ذلك، من األساسي ضمان حق العائدين واملشردين داخليا يف حرية التنقل . املشردين
 اص باحلقوق من العهد اخل 12 تدقيق  فحص أي قيود تفرضها السلطات احمللية على التنقل مبوجب املادة

 . املدنية والسياسية و تفاديها  حيثما أمكن

 تنقل الشخص داخل بلده - أ

 هي عند التنقل داخل البلد، حرية التنقل السياقات الرئيسية اليت قد ينتهك فيها حق الشخص العائد يف - 99
 ا  أو ترحيلهم أو تشريد جمموعات من العائدين واملشردين داخلي لقرارات وعند اختيار  مكان إقامة، ونتيجة

 . نقلهم

 حبرية اإلقامة والتنقل باعتبارها حقا أساسيا ) 1 ( 13 ويقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  يف املادة - 100
 لكل فرد " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن ) 1 ( 12 وتنص املادة . من حقوق اإلنسان

 حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته داخل هذا يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما
 ." االقليم

 . ميكن  تقييد حرية التنقل  وإخضاعها ملختلف القيود املمكنة ويف حاالت التوترات واالضطرابات - 101
 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن القيود الوحيدة املسموح ا هي ) 3 ( 12 وتنص املادة

 اليت ينص عليها القانون  وتكون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة " لك القيود ت
 أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين  وحريام، وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف ا يف هذا

 وينبغي يف . لفرض قيود على حرية التنقل إىل املربرات املمكنة " املصلحة العامة " وتضيف االتفاقية ." العهد
. كل احلاالت أن تكون القيود متناسبة مع ما هو ضروري
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زاع املسلح الداخلي وقد تسوغ - 102  من 17 ومع ذلك، حتظر املادة . تقييد حرية التنقل حالة الـن
 : الربوتوكول الثاين تنقل املدنيني قسرا إال يف ظروف خاصة

 يد املدنيني ألسباب تتصل بالنـزاع إال إذا تطلب أمنهم ذلك أو كانت ال جيوز األمر بتشر ) 1 (
 وإذا كان يتعني تنفيذ هذا التشريد، تتخذ كافة التدابري املمكنة . هناك دواع عسكرية حتتم ذلك

 لكفالة استقبال املدنيني يف ظل ظروف مرضية فيما يتعلق باملأوى واإلصحاح والصحة واألمان
 . والتغذية

زاع املسلح بني الدول يف و - 103  من اتفاقية جنيف الرابعة  على حرية 49 ، تنص املادة حاالت الـن
 حيظر النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي لألشخاص احملميني أو نفيهم من األراضي : " املشردين يف التنقل

 " . أيا كانت دواعيه احملتلة إيل أراضي دولة االحتالل أو إيل أراضي أي دولة أخري، حمتلة أو غري حمتلة،

 : 49 وتستمر املادة - 104

 ومع ذلك، جيوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي ملنطقة حمتلة معينة، إذا اقتضى ذلك
 وال جيوز أن يترتب علي عمليات اإلخالء نزوح . أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية

 . لة، ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية األشخاص احملميني إال يف إطار حدود األراضي احملت

 بنقل بعض سكاا " من الربوتوكول األول قيام  دولة االحتالل عمدا ) أ ) ( 4 ( 85 وتصف املادة - 105
 املدنيني إيل األراضي اليت حتتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان األراضي احملتلة داخل نطاق تلك

 . بأنه  انتهاك جسيم للربوتوكول " من االتفاقية الرابعة 49 دة األراضي أو خارجها، خمالفة للما

 وقد يجرب . ليشمل العائدين واملشردين داخليا " احملميني " وكما جاء أعاله، ميكن تفسري عبارة - 106
 العائدون واملشردون داخليا يف بعض احلاالت، باعتبارهم من املدنيني،  على مغادرة أماكن إقامتهم

 من الربوتوكول األول ) 7 ( 51 وحتظر املادة . كدرع حلماية أهداف عسكرية من اهلجوم عليها الختاذهم
 . هذا الشكل من التشريد القسري

مغادرة الشخص لبلده والتماس اللجوء - ب
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 يقرر الالجئون واملشردون الذين يعودون إىل  بلدهم أو منطقتهم األصلية  مغادرا مرة أخرى يف - 107
 . وقد يتخذ قرار املغادرة مثال بعد تغري يف احلالة األمنية أو لعدم توفر فرص كافية للعمل . بعض األحيان

 وتنص املادة . وحيق للعائدين واملشدين داخليا، شأم شأن أفراد السكان اآلخرين، مغادرة بلدهم - 108
 درة أي بلد، مبا يف ذلك لكل فرد حرية مغا " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن ) 2 ( 12
 على أن حق مغادرة بلد ما خيضع لقيود يفرضها القانون وتكون ) 3 ( 12 ومع ذلك، تنص املادة ." بلده

ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق " هذه القيود
 ...". اآلخرين  وحريام

 وينص إعالن وبرنامج عمل فيينا على . دين داخليا احلق أيضا يف التماس اللجوء وللعائدين واملشر - 109
 أنه حيق لكل  فرد، دون متييز من أي نوع، التماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به خالصا من "

 لكل فرد حق التماس ملجأ " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه ) 1 ( 14 وتنص املادة ." االضطهاد
 ." بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد يف

 من الربوتوكول األول حالة الفارين من بلدهم قبل 73 ،   تعترب املادة القانون اإلنساين ويف ظل - 110
 وإذا تعرض بلد اللجوء الحقا لالحتالل عل يد القوات . نشوب حرب وقبوهلم لدى بلد آخر مبثابة جلوء

 . ب معاملة الالجئني، بالرغم من أم من مواطين البلد احملتل، باعتبارهم حمميني املسلحة  لبلد املنشأ، جي

 متطلبات وثائق حتقيق اهلوية - 6

 هذه الوثائق وقد تكون . قد يطالب مواطنو بلد ما بإبراز وثائق حتقيق اهلوية يف كثري من األماكن - 111
 للمرور من نقاط التفتيش، أو السترداد الشخص ضرورية مثال لشراء  تذاكر احلافالت أو القطارات، أو

 وقد تشمل هذه الوثائق جوازات السفر ، وشهادات امليالد،  وشهادات . ملكان إقامته، أو للتقدم إىل وظيفة
 ومن املستحيل يف كثري من األحيان أن يقدم املشردون داخليا كل هذه الوثائق أو . التأمني أو رخص القيادة

 هور أو سنوات من التشرد، قد يكون العائدون أو املشردون قد فقدوا كثريا من متعلقام وبعد ش . أيا منها
 وعند حدوث حاالت والدة أو وفاة . ورمبا أجرب املشردون على الفرار بدون أية وثائق . أو سرقت منهم

 . ت الصلة خالل فترة التشرد،  رمبا ال يستطيع العائدون واملشردون داخليا احلصول على الشهادات ذا
 ومع ذلك،  يأىب املشردون يف . وتتوفر يف بعض خميمات الالجئني واملشردين داخليا تسهيالت التسجيل

بعض األحيان  إدراجهم ضمن العائدين أو املشردين داخليا يف جمتمع املنشأ ويفضلون عدم استخدم تلك
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 األسر من الذكور، وهي ممارسة قد كما ال تتاح بطاقات اهلوية يف بعض األحيان إال لرؤساء . الوثائق
 . تعرض املرأة للخطر عند عبور احلدود أو نقاط التفتيش

 واملطالبة بوثائق معينة ال يستطيع املشردون احلصول عليها قد متنع العائدين واملشردين داخليا من - 112
 . السفر داخل بلدهم أو من احلصول على املنازل أو الوظائف داخل جمتمع ما

 من 16 وتعلن املادة . نص القانون الدويل على حق كل شخص يف أن تكون له شخصية قانونية وي - 113
 لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعترف له بالشخصية " العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن

 ." القانونية

 اليت كان عليها الالجئ قبل ، احلالة الشخصية ، مثل الزواج ويطالب قانون الالجئني الدول باحترام - 114
 ص ويطالب أيضا بلدان امللجأ  بتوفري خدمات إدارية لالجئني، مبا يف ذلك منح هؤالء األشخا . التشرد

 ." الوثائق أو الشهادات اليت تقدم يف العادة لألجانب من جانب أو من خالل  سلطام الوطنية "

زاع املسلح الداخلي و - 115  ارات حمددة ملتطلبات توثيق املشردين، باستثناء ، ال توجد إش يف حاالت الـن
 حاالت النـزاع املسلح وفيما يتعلق ب . ما هو منصوص عليه يف العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 . من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ينبغي محاية الشخصية القانونية للمحتجزين 80 ،  تنص املادة بني الدول
 من أصحاا إال سحب املستندات العائلية أو مستندات إثبات اهلوية على عدم جواز ) 6 ( 97 وتنص املادة

 جيوز أن يبقي املعتقلون بدون مستندات على أنه ال 97 وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة . مقابل إيصال
 ابعة لتوفري وميكن استخدام هذه األحكام املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف الر . إثبات هويتهم يف أي حلظة

 . محاية مالئمة للعائدين واملشردين داخليا

 مجع مشل األسرة - 7

 ويف بعض . وقد  تتشتت من األسر أثناء عملية العودة ويفقد األطفال على وجه اخلصوص - 116
 احلاالت، قد جيد املشردون العائدون إىل الوطن أن السلطات احمللية تصدر أوامرها إىل بعض األشخاص

 وميكن تفادي بعض هذه . وقد تفضي هذه األوامر إىل  تشتيت األسر واتمعات . يف مناطق حمددة بالبقاء
 وهناك مع ذلك عدد كبري من األحكام . املشاكل عن طريق تطبيق القانون الدويل فيما يتعلق حبرية التنقل

. باحلفاظ على وحدة األسرة اخلاصة
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 األسرة هي الوحدة " باحلقوق املدنية والسياسية  على  أن من العهد اخلاص ) 1 ( 23 وتنص املادة - 117
 وترد أحكام مشاة يف ." اجلماعية  الطبيعية واألساسية يف اتمع، وهلا حق التمتع حبماية اتمع والدولة

 قي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليثاق األفري
 وترد يف اتفاقية حقوق الطفل على وجه اخلصوص أحكام تفصيلية بشأن أمهية األسرة . واالتفاقية األمريكية

 . للطفل

زاع املسلح الداخلي و - 118  من الربوتوكول الثاين على اختاذ ) ب ) ( 3 ( 4 ، تنص املادة يف حاالت الـن
 . لفترة مؤقتة مجيع اخلطوات املالئمة لتسهيل  مجع مشل األسر اليت  تشتت

زاع املسلح بني الدول وفيما يتعلق - 119  من الربوتوكول األول كل طرف يف 74 ،  تطالب املادة بالـن
زاع بأن  وتنطبق هذه املادة ." يسر قدر اإلمكان مجع مشل األسر اليت شتت نتيجة للمنازعات املسلحة ي " الـن

زاع على مجيع السكان، ويدخل يف عدادهم مواطنو الطرف املشارك  من اتفاقية 49 وتطالب املادة . يف الـن
 عدم تفريق جنيف الرابعة  دولة االحتالل،  مىت قامت بإخالء أفراد من السكان،  بأن تكفل قدر اإلمكان

 . أفراد العائلة الواحدة

 اللغة والثقافة - 8

 ألصلية أو عقب قد  يمنع العائدون واملشردون داخليا الذين يعيشون يف منطقة غري منطقتهم ا - 120
 استخدام لغتهم اخلاصة م وقد متارس ضغوط عليهم الستخدام لغة السلطات احمللية عودم إىل الوطن من

 . أو لغة جمموعة لغوية أكرب يف املنطقة / و أو الوطنية

 و يستدل أيضا على حق . للحقوق اللغوية وهناك عدد من املعاهدات اليت تكفل احلماية الصرحية - 121
 . ص يف  استخدام لغته اخلاصة به من عدد من احلقوق األخرى، مثل احلق يف حرية التعبري الشخ

 ال جيوز، يف الدول اليت " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه 27 وتنص املادة - 122
 ملذكورة من حق التمتع توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات ا

 ." أو استخدام لغتهم باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم ... بثقافتهم اخلاصة

زاع املسلح الداخلي و - 123  مبعاملة مجيع األشخاص الذين ال 3 ، تطالب املادة املشتركة يف حاالت الـن
دون أي " وجيب منح هذه املعاملة . ة يشاركون، أو مل يعودوا يشاركون يف األعمال العدائية، معاملة إنساني
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متييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس، أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل
 من 75 ويرد حكم مماثل يف املادة . ميكن االحتجاج بأا تغطي اللغة " معايري مشاة " وهناك " . آخر

 . حباالت النـزاع املسلح بني الدول تعلق الربوتوكول األول فيما ي

 حرية التجمع - 9

ال يتمتع العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األماكن بالتمثيل الكايف يف الرابطات واهلياكل - 124
 ويف بعض البلدان، تفرض . تكوين رابطات ومتثيل أنفسهم حيتاجون إىل وقد . أو الوطنية ة اإلدارية احمللي

 . حق بعض اجلماعات يف التجمع قيود على

 يكون احلق يف التجمع " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن 21 وتنص املادة - 125
 لكل فرد حق يف حرية تكوين " على أن 22 وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة ." السلمي  معترفا به

 بقيود يفرضها القانون، وهي قيود ضرورية لصاحل بيد أن هذه احلقوق مرهونة ...". اجلمعيات مع اآلخرين
 . األمن الوطين أو األمان العام أو حقوق اآلخرين

 املشاركة يف الشئون احلكومية والشئون العامة - 10

 قد جيد العائدون واملشردون داخليا أنفسهم حمرومني من أي فرصة للمشاركة يف الشئون احلكومية - 126
 . هذا احلرمان بدوره إىل انتهاكات أخرى ملا هلم من حقوق اإلنسان ويفضي . أو الشئون العامة

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه حيق لكل مواطن أن تتاح له 25 وتنص املادة - 127
 وينبغي . فرصة املشاركة يف إدارة الشئون العامة  ويف أن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا

 . ان حقوق املواطنني العائدين يف املشاركة السياسية ضم

 حق كل شخص يف املشاركة يف " أن 1991 وجاء يف قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام - 128
 إدارة شئون حكم بلده يعد عامال حامسا للتمتع الفعلي  بكل اموعة الكبرية من حقوق اإلنسان واحلريات

...". األخرى



31 

 وز فرض قيود على حق املشاركة يف الشئون العامة على أال تكون قيودا غري معقولة وأن تكون وجي - 129
 وبالرغم من أن القانون الدويل يضمن ). من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 25 املادة ( تناسبية

 ظر، يف تقدمي حقوق للمواطنني فقط احلق يف أن ينتخبوا وينتخبوا، فقد نظرت احلكومات، وينبغي أن تن
 . املشاركة إىل األشخاص اآلخرين املقيمني يف اتمع

 اجلماعات الضعيفة - دال

 العائدون واملشردون داخليا هم يف كثري من األحيان مجاعة ضعيفة تستحق اهتماما خاصا من عملية - 130
وقد . صة بني العائدين وهناك مع ذلك فئات من األشخاص الضعيفة بصورة خا . حقوق اإلنسان امليدانية

 يكون هناك مثال مجاعات معينة من العائدين  واملشردين داخليا يقعون هدفا النتهاكات حقوق اإلنسان نظرا
 . آلرائهم أو معتقدام الدينية أو هويتهم اإلثنية أو غري ذلك من األسباب

 وتتعرض هذه الفئات من العائدين . بالنساء واألطفال وكبار السن واملعوقني وينبغي االهتمام حتديدا - 131
 واملشردين داخليا يف كثري من األحيان ألشد خماطر انتهاكات حقوق اإلنسان أو غري ذلك من املعاناة خالل

 مثال ذلك أن العائدين واملشردين داخليا يضطرون يف كثري من األحيان  إىل السري أياماً كثرية . عملية العودة
 وقد يقطعون هذه املسافات يف . أو منطقتهم األصلية حاملني معهم كل أمتعتهم من أجل العودة إىل بلدهم

 وتتسبب هذه الظروف يف أصعب . ظروف جوية قاسية مع شدة احلرارة أو شدة الربودة وقلة الغذاء واملاء
 . تهم املشاكل لألطفال وكبار السن واملعوقني، فضال عن العائدات واملشردات داخليا الاليت يتولني رعاي

 ويتناول هذا اجلزء بعض املشاكل اليت قد تواجهها اجلماعات  الضعيفة من العائدين واملشردين - 132
 . داخليا، ويوفر معلومات موجزة عن بعض املعايري القانونية الدولية  اليت ميكن استخدامها حلماية كل فئة

 ت االنتباه بصفة خاصة إىل أنه مل ترد ونلف . واملعلومات الواردة هنا ليست حصرية بأي حال من األحوال
 هنا ذكر ال  للحقوق اليت تقابلها انتهاكات  تعاين منها مرارا اجلماعات الضعيفة من العائدين واملشردين

 . وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي بالفئات  الضعيفة بني العائدين يف منطقتهم . داخليا
 تتبع العملية امليدانية حلقوق اإلنسان  أن توفر للموظفني توجيها واضحا بشأن وينبغي لوحدة العائدين  اليت

 أدناه ملزيد من الفرع حاء أنظر . ( املساعدة اليت قد يقدموا للضعفاء من العائدين واملشردين داخليا
 ). املعلومات

النساء - 1
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 لعائدات مبفردهن متاما رعاية أطفاهلن وتتوىل النساء ا . تؤلف النساء يف العادة أكرب فئة من املشردين - 133
 وبالرغم من هذا . وتقع عليهن يف بعض األحيان املسؤولية اإلضافية عن رعاية األطفال الذين بدون مرافق

 . داخل جمتمع العائدين تستبعد املرأة يف كثري من األحيان من أي عملية تتعلق بصنع القرار العبء الثقيل
 خذه الرجال بدون اعتبار ألولويات النساء واألطفال اليت تكون خمتلفة يف بعض ومثال ذلك أن قرار العودة يت

 والنساء الاليت يقعن . والنساء بصفة خاصة قد يتعرضن لالعتداءات البدنية، والسيما االغتصاب . األحيان
 شردين ضحايا هلذه االعتداءات يتعرضن يف بعض األحيان للوصم من جانب أسرهن وغريهم من العائدين وامل

 . داخليا وقد ال يستطعن العودة إىل جمتمعهن

 ومثال . وغري ذلك من ضروب التمييز بعد العودة احلرمان من هياكل صنع القرار وتستمر مشكلة - 134
 ذلك أن التقاليد احمللية، بل والقانون الوطين، قد مينعان املرأة اليت ترأس أسرة من حيازة األراضي أو

 ملرأة  من السيطرة على توزيع الغذاء أو غري ذلك من املعونة  األساسية  إلعادة وقد حترم ا . العقارات
 . اندماجها يف اتمع

 وبأمهية مشاركتهن يف وضع ويتزايد الوعي داخل املنظمات اإلنسانية الدولية باحتياجات  العائدات - 135
 . إلدارة املعونة احمللية الربامج

 اجلنس كثري من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعاين منها العائدات على أساس التمييز وينجم عن - 136
 وينص ميثاق األمم املتحدة ومعاهدات حقوق اإلنسان على حظر التمييز اجلنسي وعلى احلق . واملشردات

 من العهد 26 و ) 1 ( 2 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  واملادتني 2 يف املساواة بني اجلنسني يف املادة
 . اص باحلقوق املدنية والسياسية على سبيل املثال اخل

 وترتكب هذه االعتداءات . . ، مثل االغتصاب " للعنف اخلاص بالنوع " وقد تقع العائدات ضحايا - 137
 يف بعض األحيان من جانب  أعضاء اجلماعات املسلحة يف اإلقليم الذي جيب على العائدين واملشردين

 وقد يرتكبها يف بعض األحيان رجال من بني . صول  إىل منطقتهم األصلية داخليا املرور فيه من أجل الو
 وبينما يتعرض كثري من النساء للعنف اخلاص بالنوع، تعاين  العائدات الاليت يتفرقن عن أسرهن . العائدين

 . وغريهم من أفراد جمتمعهن من الضعف بصورة خاصة

 اص بالنوع حمظورة مبوجب كثري من مبادئ القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان املالزمة للعنف اخل - 138
وعلى وجه التحديد، يؤكد إعالن . الدويل املتعلقة باالعتداءات األخرى وسوء املعاملة، مبا فيها التعذيب
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 ضد املرأة التزام مبنع هذا العنف األمم املتحدة اخلاص بالقضاء على العنف ضد املرأة بأنه يقع على الدول
 وينبغي أن تفهم الدول التزاماا مبوجب هذه الصكوك الدولية باعتبار أا تفرض واجبا . والتعويض عنه

 . إجيابيا الحترام وكفالة احلماية من العنف واحليلولة دون وقوع أعمال يرتكبها أفراد خاصني  واملعاقبة عليها

 ول بلد أو منطقة أو اخلروج مقابل الغذاء أو األمان أو احلق يف دخ على البغاء ترغم العائدات وقد - 139
 أو النفسي وقد يتعرضن، إضافة / وقد تعاين ضحايا هذه االنتهاكات من األمل البدين و . منها على سبيل املثال

زاع املسلح الداخلي، حتظر املادة . االيدز / إىل ذلك، لإلصابة بفريوس نقص املناعة  ) 2 ( 4 ويف حاالت الـن
 وترد ." وكل ما من شأنه خدش احلياء واإلكراه علي الدعارة ب، االغتصا " من الربوتوكول الثاين ) هـ (

زاع املسلح بني الدول ل من الربوتوكو ) 1 ( 76 أحكام مشاة يف املادة  . األول فيما يتعلق حباالت الـن

 أوراق ويف حاالت كثرية قد  ال تتمتع املرأة العائدة باملساواة مع الرجل يف إمكانية احلصول على - 140
 ومثال ذلك أنه قد يكون من املستحيل للمرأة أن تسافر  أو أن يتاح هلا احلصول . وإجراءات التسجيل اهلوية

 وينصب  اهتمام مفوضية األمم . على الغذاء  أو العقارات بدون موافقة الزوج أو غريه من األقارب الذكور
 . لى  مركز قانوين مستقل املتحدة لشئون الالجئني  بصفة خاصة على كفالة استطاعة املرأة احلصول ع

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حقوقا للمرأة متساوية مع 11 وتكفل املادة - 141
 وتشمل هذه احلقوق املتساوية التمتع بنفس فرص العمالة واملساواة يف األجر . ميدان العمل الرجل يف

 . القيمة املساوية واملساواة يف املعاملة  فيما يتعلق بالعمل ذي

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  على املساواة بني الرجل 15 وتنص املادة - 142
 حقوقا مساوية حلقوق الرجل  يف إبرام العقود " واملرأة أمام القانون وعلى أن تكفل للمرأة، بوجه خاص

 من االتفاقية على احلقوق املتساوية للزوجني يف امتالك ) ح ) ( 1 ( 16 وتشدد املادة ...". وإدارة املمتلكات
 وتواجه العائدات واملشردات يف . واإلشراف عليها وإدارا  والتمتع ا والتصرف فيها املمتلكات وحيازة

زاع املسلح، قد . كثري من األحيان مشاكل تتعلق بوراثة املمتلكات  وأثناء التشرد، والسيما يف بيئة الـن
 وعندما تفقد املرأة زوجها، فقد ال تستطيع لدى عودا إىل الوطن أن ترث . ثري من الناس حتفهم يلقى ك

 . ممتلكات األسرة اليت كانت مسجلة باسم الزوج

 7 األطفال - 2

." حقوق األطفال " ملزيد من املعلومات عن احلقوق اخلاصة باألطفال، يرجى الرجوع إىل  الفصل الثاين عشر املعنون 7
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 وقد ينفصل . القاصرين بدون مرافق يوجد بني العائدين يف كثري من األحيان أعداد كبرية من - 143
 ويف حاالت كثرية قد يقتل . بائهم عند مغادرة منازهلم يف أول األمر أو أثناء العودة هؤالء األطفال عن آ

 ويف كثري من األحيان يعاين القاصرون الذين ال مرافق هلم أثناء العودة من عدم قدرم على . آباؤهم
 م،  ميكن أن وإاك األطفال وسوء  تغذيتهم، باإلضافة إىل صغر عمره . احلصول على املعونة الغذائية

 . ، مثل الكولريا واملالريا لألمراض معرضني بصفة خاصة ) سواء أكانوا بصحبة مرافقني أو بدوم ( جيعلهم
 على يد اجلماعات املسلحة وجيربون على للتجنيد القسري ويف كثري من البلدان،  يقع األوالد ضحايا

 . الذين بدون مرافق هلذا االنتهاك حلقوقهم ويتعرض  بصفة خاصة األطفال . املشاركة يف األعمال العدائية

 واألطفال الذين ينجحون يف العودة  إىل مناطقهم األصلية  قد ال جيدون أي منازل يقيمون فيها ويف - 144
 كثري من األحيان تكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم، وهو ما يقلل بشدة من فرص حصوهلم على

 . العمل يف املستقبل

 . األطفال العائدين يف خميمات أو يف غري ذلك من األماكن باحتجاز تقوم السلطات احمللية وقد - 145
 يعامل كل طفل حمروم  من حريته بإنسانية واحترام " من اتفاقية حقوق الطفل على أن ) ج ( 37 وتنص املادة

 ." للكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه

 . اليت م األطفال العائدين على وجه اخلصوص وحدة األسرة ويكفل لألطفال حقا خاصا يف - 146
 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون للطفل، قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقي 7 وتنص املادة

 على مطالبة الدول األطراف يف االتفاقية  باحترام 5 وتنص املادة . رعايتهما

 مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة املوسعة أو اجلماعة
 حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو األوصياء أو غريهم ن األشخاص املسؤولني قانونا عن الطفل،

 سة يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممار
 . الطفل احلقوق  املعترف ا يف هذه االتفاقية

 وتنص هذه املادة على . من االتفاقية  إىل احلاالت اليت ينفصل فيها الطفل عن أبويه 9 وتشري املادة - 147
أنه
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 يف احلاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء  اختذته دولة من الدول األطراف، مثل تعريض
 مبا يف ذلك ( و كليهما  أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة أحد الوالدين أ

 ، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، ) الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص
 للوالدين أو الطفل، أو عند االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، املعلومات األساسية اخلاصة مبحل

 إال إذا كان تقدمي هذه املعلومات ليس ) أو أعضاء األسرة الغائبني ( عضو األسرة الغائب وجود
 . لصاحل الطفل

 بأن لألطفال واآلباء احلق يف مغادرة 10 وتنص املادة . مجع مشل األسرة وتشري االتفاقية إىل شروط - 148
 وفيما يتعلق . بني بعضهم بعضا أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف دخول بلدهم ألغراض إقامة اتصال

 بأنه على 22 ،  تنص املادة ) أو األطفال  الذين يسعون إىل احلصول على مركز الجئ ( باألطفال الالجئني
 الدول األطراف أن

 توفر، حسب ما تراه مناسبا، التعاون يف أي جهود تبذهلا األمم املتحدة وغريها من املنظمات
 نظمات غري احلكومية املتعاونة مع األمم املتحدة، حلماية طفل كهذا احلكومية الدولية املختصة أو امل

 ومساعدته، وللبحث عن والدي أي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من
 . أسرته،  من أجل احلصول على املعلومات الالزمة جلمع مشل أسرته

 مستوى معيشي مالئم " احلق يف من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل 27 وتنص املادة - 149
 تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية، " و ." لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي

 ويف حدود إمكانياا،  التدابري املالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن
 الضرورة املساعدة املالية وبرامج الدعم، والسيما فيما يتعلق الطفل على  تنفيذ هذا احلق  وتقدم عند

 "). حقوق األطفال " املعنون الفصل الثاين عشر أنظر أيضا ." ( بالتغذية والكساء واإلسكان

 كبار السن واملعوقون - 3

 ت يسهل  تشت ومع ذلك، . يف كثري من اتمعات، يتلقى كبار السن واملعوقون الرعاية من أسرهم - 150
 ومثلما هو احلال بالنسبة لألطفال , األسر يف حاالت التشرد وجيد كبار السن واملعوقون أنفسهم مبفردهم

 الذين ال يصحبهم مرافقون، تعاين يف كثري من األحيان هذه الفئة من العائدين واملشردين داخليا من ضيق
 لشديد من جراء مشقة السفر اليت وقد يلحق م اإلاك ا . فرص احلصول على الغذاء واملعونة األخرى

وقد ال يستطيع املعوقون بدنياً بصفة خاصة املشي ملسافات طويلة، أو أي . تنطوي عليها عملية العودة
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 ويتعرض كبار السن بصفة خاصة للمرض ويتعرض املعوقون على وجه اخلصوص . مسافات على اإلطالق
 . أو املعاملة املهينة بسبب عجزهم / خلطر التمييز و

 وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي بضعف كبار السن بسبب كرب سنهم وانعزاهلم - 151
 وتنص قواعد األمم املتحدة النموذجية بشأن تكافؤ الفرص . عن آليات احلماية الطبيعية داخل اتمع

 يات  اليت يتمتع ا غري على أنه حيق للمعوقني  التمتع، إىل أقصى حد ممكن، بنفس احلقوق واحلر 8 للمعوقني
 يوجز عددا كبريا من خمتلف القيود الوظيفية اليت تظهر ‘ العجز ‘ مصطلح " وتنص  املعايري على أن . املعوقني

 وقد يصاب الناس بعجز بدين أو ذهين أو حسي أو . يف أي قطاع من السكان يف أي بلد من بلدان العامل
 ات أو الظروف أو االعتالالت قد تكون دائمة أو عابرة وهذه اإلصاب . عقلي بظروف طبية أو مبرض

 ." بطبيعتها

 من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمييز على أساس 2 وحتظر املادة - 152
 أي متييز أو " وقد عرفت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذا التمييز بأنه يشمل . العجز
 ن أو تقييد أو تفضيل أو إنكار للمأوى املعقول على أساس العجز ويكون شأنه إلغاء االعتراف باحلقوق حرما

 9 ." االقتصادية أو االجتماعية أو االقتصادية أو التمتع ا أو ممارستها

 اإلعداد للعودة : عملية حقوق اإلنسان امليدانية - هاء

 املشردون داخليا هو إاء حالة التشرد والعودة إىل احلياة اهلدف الرئيسي الذي يرمي إليه العائدون و - 153
 ويرغب معظم الناس، قدر اإلمكان، يف العودة إىل  مناطقهم األصلية ويف استرداد أراضيهم . الطبيعية

 وباإلضافة إىل عملية الرصد واحلماية العامة حلقوق العائدين واملشردين داخليا . ومنازهلم وممتلكام األخرى
 ميكن أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان امليدانيني التابعني لألمم املتحدة - املشار إليها أعاله - ء التشرد أثنا

 العمل  داخل عملية " اإلعداد " وتشمل عناصر  هذا . االضطالع بدور هام  يف اإلعداد لعودة املشردين
 إلنسان  اليت تواجه حقوق اإلنسان  ومع الشركاء الرئيسيني من أجل كفالة فهم عميق حلالة حقوق ا

 األخرى  العمل على التصدي  لبعض املشاكل  اليت قد " العملية " وقد تشمل جوانب . املشردين العائدين
 وقد تضم هذه األنشطة مثال مساعدة السلطات . يواجهها العائدون واملشردون داخليا خالل عملية العودة

 . 1993 كانون األول / ديسمرب 20 املؤرخ يف 48/96 يف القرار اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 8
 ، E/1995/22E/C.12/1994/20 ، وثيقة األمم املتحدة 5 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 9

. من النص اإلنكليزي 99 صفحة
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 ا مع القانونني الوطين والدويل، أو تدريب أفراد على وضع نظام السترداد املمتلكات والتعويض عنها متشي
 . املشردين داخليا وبني اآلخرين / الشرطة احمللية على التوسط يف املنازعات بني العائدين

 . وهكذا يوجد عدد من األنشطة اليت ميكن أن تضطلع ا عملية حقوق اإلنسان يف اإلعداد للعودة - 154
 ليل العديد من هذه األنشطة، مثل محاية ما للمحتجزين من حقوق وتتناول الفصول األخرى يف هذا الد

 اإلنسان، وإقامة العدل، اخل،  بينما تعالَج أنشطة أخرى يف نصوص منفصلة صادرة عن األمم املتحدة بشأن
 التدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، وهي  نصوص تغطي، على سبيل املثال، تعزيز حقوق اإلنسان وإعمال

 . ن وإنفاذ القانون وحقوق اإلنسان  اخلاصة باحملامني والقضاة حقوق اإلنسا

 ونسترعي االنتباه هنا إىل قائمة حمدودة من األنشطة اليت ينبغي هلا نفسها أن تساعد عملية حقوق - 155
اإلنسان على حتسني استراتيجيتها  وجها يف  تقدمي مزيد من املساعدة األساسية  إىل العائدين واملشردين

 وميكن لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تعد لعودة الالجئني واملشردين داخليا بطرق أربعة، وهي . ليا داخ
 أنشطة / التدريب ) 4 ( و التشاور ) 3 ( و االتفاقات اخلاصة العمل يف سياق ) 2 ( و مجع املعلومات ) 1 (

 . اإلعالم

 مجع املعلومات - 1

 وينبغي مجع املعلومات عن العائدين واملشردين داخليا . فهم احلالة املرحلة التحضريية األوىل هي - 156
 وينبغي استخدام هذه املعلومات لتكوين . وعن املنطقة اليت سيعودون إليها وعن احلالة اإلمجالية للعودة

 . صورة عن حالة العودة

 املعلومات عن العائدين واملشردين داخليا - أ

 لعائدين باملكتب املركزي للعملية امليدانية، حيثما وجدت، ينبغي أن تقوم املكاتب  احمللية ووحدة ا - 157
 هم؟   وهل ينتسب من . جبمع معلومات تفصيلية عن العائدين واملشردين داخليا الذين من املتوقع وصوهلم

 ؟  وهل يؤلفون مجاعة مهنية أو اجتماعية واحدة ) سياسية أو إثنية أو دينية، اخل ( املشردون إىل مجاعة أو أكثر
 بني مجاعة توتر ؟  هل توجد أي  مجاعات ضعيفة بني العائدين؟   وهل توجد  حاالت ) املزارعني مثل (

 ومىت املشردين وبني أي مجاعة أخرى يف منطقتهم األصلية مثال؟  وما هو تاريخ العالقة بني اجلماعات؟
 ليت التمسوا فيها اللجوء؟ غادر العائدون واملشردون داخليا منازهلم وملاذا؟  وما هي البلدان أو األماكن ا

يف مكان اللجوء؟  وما هي الضغوط اليت  فرضتها هذه الظروف املعيشية على الظروف املعيشية وماذا كانت
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 من املتوقع أن ومىت العائدين واملشردين داخليا؟  واىل أي مدى على وجه اخلصوص تكون العودة طوعية؟
 األشخاص  الذين من املتوقع عودم وما هي األماكن عدد وما هو تتم العودة؟ وكم من الوقت ستستغرق؟

 اليت سيعودون إليها؟

 وينبغي مجع هذه املعلومات من خالل االتصال بالعائدين  واملشردين داخليا الذين يصلون فعال، أو - 158
 أنظر ( من خالل االتصال باملشردين داخليا املوجودين يف خميمات الالجئني أو خميمات املشردين داخليا

 أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف / و بالالجئني صد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ر :" الفصل العاشر

 وما هي اآلمال اليت يعلقوا على العودة؟   وما هي . وينبغي سؤاهلم عن رأييهم يف العودة "). املخيمات
 والعالقة مع السلطات احمللية واإلسكان األمن الشخصي قضايا مثل خماوفهم؟  وينبغي استرعاء االنتباه إىل

 ومن األساسي  إجراء مثل هذا االستقصاء  بني العائدات  واملشردات داخليا فضال عن العائدين . والعمالة
 وقد يكون للنساء أولويات خمتلفة كثريا وقد تتعرض حقوقهن، باعتبارهن . واملشردين داخليا من الرجال

 . مجاعة ضعيفة، خلطر أشد

 املعلومات عن منطقة العودة - ب

 تستفسر املكاتب احمللية املوجودة يف املنطقة اليت سيذهب إليها العائدون واملشردون داخليا ينبغي أن - 159
 وميكن ملوظفي حقوق . عن حالة اإلسكان والعمالة اليت من املرجح أن يواجهها العائدون واملشردون داخليا

 وما . ملعرفة ما يشعرون جتاه وصول العائدين واملشردين داخليا ان احملليني االتصال بأفراد من السك اإلنسان
 هي آماهلم وخماوفهم من العودة؟  وكيف سيتقبل األشخاص الذين يعيشون يف اتمع العائدين واملشردين
 داخليا؟ هل  هناك مجاعات ستعارض العودة أو تسعى إىل انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين

 شردين داخليا؟  ما هي املشاكل الرئيسية  اليت ميكن أن تنشأ إذا عاد املشردون اآلن؟ ما هي  الظروف، وامل
 من منظور حقوق اإلنسان، اليت سيتم مقابلتهم ا؟  وهل سيكون هناك مثال نقص يف السكن، وهو ما قد

 قوق اإلنسان؟  هل يفضي بدوره إىل منازعات حول ملكية املنازل وما يستتبع ذلك من انتهاكات حل
 ؟ وبتنبؤ هذه حاالت توقيف للعائدين واملشردين داخليا بسبب سلوكهم املزعوم قبل رحيلهم ستحدث

 األنواع من املشاكل ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان فعل الكثري استعدادا هلا ، وذلك مثال عن طريق إثارة هذه
 . القضايا مع السلطات احمللية

تكوين صورة عامة - ج
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 عن العائدين واملشردين تكون صورة عامة وذه املعلومات ميكن لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن - 160
 وستساعد هذه الصورة على تسهيل التخطيط والتشديد على املشاكل احملتملة . داخليا وعن حالة العودة

 كن أن تكون خاصة وينبغي حتديث الصور بصورة منتظمة ومي . حىت ميكن التصدي هلا بأسرع ما يكون
 . مبناطق معينة من مناطق العودة اليت تغطيها العملية هند اللزوم

 العمل يف إطار االتفاقات اخلاصة - 2

 ينبغي أن تكفل العملية امليدانية أا على علم مبحتوى أي اتفاقات خاصة تكون السلطات الوطنية أو - 161
 االتفاقات على تعزيز محاية هذه وميكن أن تساعد . دين داخليا احمللية قد أبرمتها فيما يتعلق بالعائدين واملشر

 حول الطريقة اليت حقوق العائدين عن طريق توفري ضمانات حمددة من جانب السلطات الوطنية أو احمللية
 ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني تتوىل بصفة خاصة توقيع . ستعامل ا العائدين واملشردين داخليا

 وتشارك مفوضية األمم املتحدة . بني مفوضية شئون الالجئني والسلطات الوطنية " قات املكاتب الفرعية اتفا "
 وقد يكون من املهم . مع البلد املضيف وبلد املنشأ " االتفاقات الثالثية " لشئون الالجئني يف بعض األحيان يف

 . االتفاقات ويدخل يف إطارها لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تكفل أن عملها حيترم سياق هذه

 . التشاور مع احلكومة ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وغريمها - 3

 أن تناقش عملية حقوق اإلنسان املشاكل احملتملة على الصعيدين الوطين واحمللي من األمهية القصوى - 162
 ولية األخرى واملنظمات غري احلكومية مع احلكومة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملنظمات الد

 وينبغي يف الواقع أن تنظر عملية األمم املتحدة . واجلماعات األخرى املعنية بالعودة النهائية للمشردين
 . امليدانية حلقوق اإلنسان يف التوصل إىل اتفاق بني خمتلف املؤسسات املعنية اليت يتم فيها تقاسم املسؤوليات

 م املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وقد قامت عملية األم
 االتفاق 1 التذييل ويرد يف . بإبرام العديد من هذه االتفاقات حول خمتلف جوانب مشكلة العودة

 . األساسي، وهو اتفاق ميكن استخدامه كنموذج يف هذا الصدد

 بوالية العملية امليدانية بإبالغ السلطات احمللية واملنظمات األخرى لية وينبغي أن تقوم املكاتب احمل - 163
 السلطات احمللية  واجلماعات األخرى حول خطط تستشري وينبغي هلا أيضا أن . فيما يتعلق باملشردين

. ومن األساسي اشتراك السلطات يف صنع القرارات بشأن عودة املشردين . العودة
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 احمللية أيضا يف أن تثري مع السلطات املعنية مشاكل حمتملة، مثل السكن وتوفر وقد ترغب املكاتب - 164
 ومن األفضل كثريا إثارة قضايا حساسة قبل أن تطرأ . العمل الذي حيقق دخال وعد حتيز النظام القضائي

 د عملية وينبغي أن تنصب جهو . تبادال للمعلومات وينبغي أن تشمل هذا املشاورات . احلاجة إىل معاجلتها
 . السلطات يف مهمتها باإلضافة إىل رصد طريقة إجنازها مساعدة حقوق اإلنسان امليدانية على

 األنشطة األخرى لإلعداد للعودة - 4

 قد تقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بتنفيذ  عدد من خمتلف األنشطة  طبقا لوالية العملية املعينة - 165
 . واملشردين داخليا وذلك لإلعداد  لوصول العائدين

 وميكن أن تتصدى هذه األنشطة لقضايا حمددة، مثل تدريب قوات األمن احمللية على حقوق - 166
 وقد يالحظ . اإلنسان، أو ميكنها التصدي لقضايا أوسع، مثل التوترات بني مجاعة العائدين والسكان احملليني

 حشود العائدين واملشردين داخليا أثناء توزيع الغذاء أو املوظفون احملليون مثال أن الشرطة احمللية تعتزم ضرب
 وميكن تنظيم . قد تقع أعمال عدائية من جانب السكان احملليني ضد العائدين واملشدين داخليا لدى عودم

 وميكن تدريب ضباط الشرطة يف . التدريب على حقوق اإلنسان وأنشطة اإلعالم للتصدي لتلك املشاكل
 وميكن عقد اجتماعات ومناقشات . نسان وأساليب السيطرة على جتمهرات املدنيني جمال مبادئ حقوق اإل

 وميكن بذل جهود أخرى لنشر . مع السكان احملليني لتنبيههم إىل احتياجات العائدين واملشردين داخليا
 . ) مثل األقليات اإلثنية أو الدينية أو السياسية ( الوعي بني السكان احملليني حول حقوق اجلماعات

 ومن املهم إتاحة الفرصة ألعضاء اجلماعات املستهدفة للمشاركة عن كثب يف وضع أي برامج - 167
 . تدريبية أو غريها من الربامج اإلعالمية

 األنشطة أثناء عودة : عملية حقوق اإلنسان امليدانية - واو

 املشردين

 ية يف جمال حقوق اإلنسان خالل رحلة يتناول هذا اجلزء الدور املمكن لعملية األمم املتحدة امليدان - 168
" العودة " وميكن أن تتم عملية . العودة الفعلية للعائدين واملشردين داخليا إىل مناطقهم وجمتمعام األصلية
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 وسوف . مبختلف الطرق ويف شىت الظروف اليت ستكون عامال حامسا يف حتديد احترام حقوق اإلنسان
 سان وفقا هلذه الطرق والظروف وطبقا، كما جاء يف مقدمة هذا يتعني حتديد دور موظفي حقوق اإلن

 . الفصل، لوالية العملية ومواردها ودور املنظمات األخرى

 والعودة الطوعية " عدم الرد " حق العودة و - 1

 وهم يتمتعون أيضا باحلماية . الالجئون هلم احلق القانوين يف العودة إىل بلدهم مىت أرادوا ذلك - 169
 وبصرف النظر عن احترام تلك األحكام القانونية أو . اليت متنع الدول من إجبارهم على العودة القانونية

 وقد . انتهاكها، ميكن لطواعية  العودة أن تؤثر تأثريا هاما على طريقة استقبال العائدين واملشردين داخليا
 ندما تكون احلالة األمنية غري يضطر األشخاص الذين جيربون على العودة إىل بلدام إىل العودة إليها ع

 وتزيد هذه العوامل من خطر فقدان احلياة . مستقرة أو عندما ال يتوفر هلم الغذاء الكايف يف منطقتهم األصلية
 وال مناص من أن تأثر طبيعة املخاطر اخلاصة اليت . أو اإلصابة أو املرض بني العائدين واملشردين داخليا

 داخليا على حمل تركيز اجلهود اليت تبذهلا عملية حقوق اإلنسان لتقدمي يواجهها العائدون واملشردون
 . املساعدة

 يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان " حق العودة " - أ

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  واملادة ) 2 ( 13 حق الفرد يف العودة إىل بلده تقره املادة - 170
 املدنية والسياسية، والربوتوكول الرابع امللحق باالتفاقية األوروبية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) 4 ( 12

 امليثاق من ) 2 ( 12 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،  واملادة ) 5 ( 22 حلقوق اإلنسان، واملادة
 ة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني ) 4 ( 12 ومثال ذلك أن املادة . اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

 ." ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده " والسياسية تنص على أنه

 من العهد ) 1 ( 12 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة ) 1 ( 13 وباملثل، فان كال من  املادة - 171
 التفاقية األوروبية من الربوتوكول الرابع امللحق با ) 1 ( 2 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و املادة

 امليثاق من ) 1 ( 12 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة ) 1 ( 22 حلقوق اإلنسان، واملادة
 ، وتشمل هذه احلرية حق املشردين تكفل حرية التنقل داخل الدولة ، اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ) 1 ( 12 ومثال ذلك أن املادة . داخليا يف العودة إىل  وطنهم
 لكل فرد يوجد على حنو قانوين  داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية " والسياسية تنص على أن

." اختيار مكان إقامته داخل هذا اإلقليم
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 " العودة الطوعية " و " عدم الرد " - ب

 من ) 1 ( 33 وتنص املادة ". عدم الرد " جئني هو مبدأ أحد املبادئ األساسية يف القانون الدويل لال - 172
 : ما يلي 10 اخلاصة بوضع الالجئني على 1951 اتفاقية عام

 ال جيوز ألية دولة متعاقدة  أن تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من الصور إىل حدود األقاليم  اليت
 أو انتمائه إىل فئة اجتماعية تكون حياته  أو حريته مهددتني فيها بسبب  عرقه أو دينه أو جنسيته

 ." معينة أو بسبب آرائه السياسية

 ومن العواقب املباشرة هلذا احلكم أن الالجئني ال يعودون . العودة الطوعية ويرسي هذا احلكم مبدأ - 173
 وحىت يتسىن لالجئ اختاذ قرار طوعي متاما بشأن . إىل بلدام يف العادة إال إذا كانوا يرغبون يف ذلك

 وتتيح هذه . ودة، جيب أن  تتوفر له معلومات دقيقة ومستوفاة عن احلالة  يف بلده ومنطقته األصلية الع
 والعوامل  األخرى، مثل املساعدة يف النقل وإعادة االستيطان، مهمة . قرار واع املعلومات  لالجئني اختاذ

 ، بصفة خاصة، تسهل يف كثري من أيضا يف عملية اختاذ القرار، ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
 . األحيان  العودة الطوعية عن طريق تقدمي خمتلف أشكال املساعدة

 ومع . وال تنطبق االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق ا على املشردين داخليا - 174
 وأن يتمتع املشردون ذلك، ينطبق احلق يف حرية التنقل على كل شخص داخل بلده، ويعين ذلك أنه البد

 من العهد اخلاص 12 واملادة 21 إىل 20 أنظر الفقرات من ( داخليا  بنفس خيار العودة طوعا إىل الوطن
 ). باحلقوق املدنية والسياسية

 املشردون والالجئون الذين لديهم معلومات دقيقة هم أنفسهم يف معظم احلاالت أفضل من يقرر و - 175
 ومعرفة ما إن كانت العودة طوعية سيوفر ملوظفي حقوق . الئم العودة إىل الوطن ما إن كان من املأمون وامل

 . اإلنسان معلومات هامة عن التهديدات اليت قد يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا

 أنواع العودة - 2

. ربوتوكول الذي ميدد من صالحية االتفاقية اخلاص بوضع الالجئني وهو ال 1966 أنظر أيضا بروتوكول عام 10
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 حيظى مبدأ بالرغم من الضمانات القانونية الدولية بالعودة الطوعية وحرية التنقل داخل البلد، ال - 176
 ويف بعض احلاالت، بالرغم من جهود مفوضية األمم . اإلعادة الطوعية باالحترام الكامل يف كل احلاالت

 وجترب الالجئني املوجودين يف إقليمها " عدم الرد " املتحدة لشئون الالجئني، قد تنتهك بلدان اللجوء قاعدة
 مكان اللجوء اعات الالجئني إىل الوطن ألن ويف بعض األحيان قد تعود بعض مج . على العودة إىل وطنهم

 . يغدو أشد خطرا من املخاطر اليت يواجهوا يف الوطن

 ومدى . وهناك أنواع خمتلفة من العودة ترتبط يف كثري من األحيان مبا إن كانت العودة طوعية - 177
 . نسان امليدانية طواعية العودة يؤثر عادة يف الطريقة اليت تتم ا ومن مث أنشطة عملية حقوق اإل

 وهناك يف العادة فسحة من . نسبيا خمطط ومنظم بطابع العودة الطوعية وينبغي أن تتسم عملية - 178
 ويتم توثيق أعداد العائدين واملشردين . الوقت إلعداد تسهيالت النقل وغريها من التسهيالت الضرورية

 . يسهل من تعقب األفراد واألسر داخليا بعناية وكذلك أمساؤهم يف كثري من األحيان، مما

 وقد تكون هناك أيضا . على العودة املشردون جيرب ويف حالة عدم احترام مبدأ العودة الطوعية،  قد - 179
 هذه األنواع من العودة يف كثري وتفتقر . حاالت يشارك فيها الالجئون أو املشردون يف العودة يف آن واحد

 وقد ال يتوفر النقل . من األشخاص ألعداد غفرية على حتركات وقد تنطوي النظام من األحيان إىل
 وميكن بصفة خاصة حلاالت العودة القسرية  أن تفضي إىل تعرض كثري . وإمدادات الغذاء والرعاية الطبية
 هائلة واىل حدوث حاالت وفاة، والسيما بني اجلماعات  الضعيفة ملعاناة من العائدين واملشردين داخليا

 ويؤثر نوع العودة على الدور الذي "). اجلماعات  الضعيفة : " الفرع دال أنظر ( العائدين داخل جمتمع
 ومن املرجح مثال أن تقع انتهاكات أقل حلقوق اإلنسان أثناء . تؤديه عملية حقوق اإلنسان خالل العودة

 . عملية العودة املنظمة والطوعية

 تم فيها العودة املنطقة األصلية اليت ت / احلالة يف البلد األصلي - 3

 واحلالة السياسية يف البلد أو املنطقة اليت يعود األشخاص إليها تؤثر أيضا تأثريا واضحا على ظروف - 180
زاع مسلح فاألشخاص الذين يعودون إىل منطقة يدور فيها . العودة وجناحها  سيكونون على األرجح أقل ـن

 األشخاص الذين يعودون إىل حالة سلمية وكجزء قدرة على االستقرار بصورة دائمة ويف أمان وكرامة من
 . من تسوية سياسية على سبيل املثال

األنشطة  أثناء العودة - 4
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 خالل عملية العودة، ستحتاج املكاتب احمللية عموما إىل رصد حالة  حقوق اإلنسان املصاحبة لتنقل - 181
 . املشردين

 : وينبغي أن تشمل أنشطة الرصد ما يلي - 182

 جد عند احلدود وغريها من نقاط املراقبة التوا - أ

v م باحترامالتأكد من السماح  مبرور مجيع املشردين ومن تفتيش متعلقا . 
v م الشخصية إىل الوطن بدون أنينبغي السماح للعائدين واملشردين داخليا بأن حيملوا متعلقا 

 دين واملشردين داخليا وال جيوز فرض أي رسوم على العائ . أخرى تفرض عليها مجارك أو قيود
 . مقابل منحهم امتياز عبور احلدود أو غريها من نقاط التفتيش

v ينبغي أن تتأكد املكاتب احمللية من أن سلطات احلدود ال تفرض قيودا صحية غري معقولة أو متييزية 
 . على العائدين واملشردين داخليا أو على متعلقام أو مركبام

v اليت يستخدمها العائدون واملشردون داخليا الذين يسريون على تسيري دوريات على طول الطرق 
 . األقدام وذلك للتأكد من عدم تعرضهم ألي ديد من السكان احملليني أو قوات األمن

v التواجد عند مراكز العبور على الطرق . 
v تسيري دوريات يف مدن وقرى املنشأ لرصد كيفية استقبال الوافدين اجلدد . 

 مستمرة مع السلطات إقامة اتصاالت - ب

v م مع السلطات وبغري ذلك منينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، من خالل تواجدهم واتصاال 
 الوسائل، أن يسعوا إىل تثبيط هذه املشاكل، مثل املضايقات والتهديدات املادية أو اللفظية أو إحلاق

 . ة األذى البدين بالعائدين واملشردين داخليا أو حاالت التوقيف التمييزي
v ،اكوينبغي هلم أيضا رصد املشاكل النامجة عن اإلصابة باجلفاف والربد، واالفتقار إىل الغذاء، واإل 

 واالعتالل، اخل، وتنبيه تنبيه وكاالت وخدمات املعونة املعنية للمساعدة على التصدي هلذه
 . املشاكل

ن التنسيق مع العمل احملتمل للمنظمات الشريكة يف جمال حقوق اإلنسا - ج
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v أحد العناصر األساسية لرصد عودة املشردين هو التنسيق بني عمل عملية حقوق اإلنسان امليدانية 
 . وبني عمل املنظمات الدولية األخرى املشاركة يف عملية العودة

v وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون من الضروري يف حالة وجود أعداد كبرية للغاية من العائدين إعادة 
 ويتم التصدي هلذه القضايا . اإلنسان داخل العملية أو جتنيد موظفني إضافيني توزيع موظفي حقوق

 هيكل العمل مع العائدين واملشردين : عملية حقوق اإلنسان امليدانية : " الفرع حاء أدناه يف

 ." داخليا

 األنشطة بعد العودة : عملية حقوق اإلنسان امليدانية - زاي

 ليا إىل جمتمعام، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان االستمرار يف أداء بعد عودة العائدين واملشردين داخ - 183
 وينبغي يف كثري من احلاالت النظر إىل العائدين واملشردين . العائد رصد إعادة اندماج دور هام عن طريق

 كما أن العائدين . البد من رصدها بدقة أكرب من فئات السكان األخرى مجاعة ضعيفة داخليا باعتبارهم
 الطبيعية اليت تساعد على محاية آليات احلماية شردين داخليا يكونون يف كثري من األحيان خارج نطاق وامل

 . حقوق الشخص يف اتمع

 إن هدف موظف حقوق اإلنسان من وراء قيامه برصد العائدين واملشردين داخليا عقب عودم إىل - 184
 الفترة االنتقالية رد داخليا من حقوق اإلنسان خالل هذه منطقة إقامتهم هو كفالة عدم انتهاك ما للعائد واملش

 وميكن إبالغ ما يعن من مشاكل من خالل الرصد إىل . مشرد داخليا إىل عضو يف اتمع / من عائد
 وال  يعترب العائد . السلطات احمللية واىل املنظمات األخرى أو ميكن ملكتب حقوق اإلنسان احمللي التصدي هلا

 يف اتمع، ومن مث ال يعود " إعادة اندماجه " يا جزءا من مجاعة شديدة التعرض للخطر مبجرد أو املشرد داخل
 . يف حاجة إىل رصد خاص

 بالضبط يف هذا االندماج إعادة ماذا تعين . ومع ذلك، يصعب حتديد عملية رصد إعادة االندماج - 185
 أو املشرد داخليا اندماجه يف اتمع؟ السياق؟  وكيف يتسىن حتديد الوقت الذي يكون قد أعاد فيه العائد

 العائد " موظف حقوق اإلنسان إعادة االندماج؟ ومىت  تزول عن العائد أو املشرد داخليا صفة يرصد وكيف
 " أو املشرد داخليا؟

املشرد داخليا / رصد اآلليات اليت تسهم يف محاية العائد - 1
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 ذه اآلليات هي عناصر داخل حميط الشخص جتعله وه ." آليات احلماية " يوجد يف اتمع عدد من - 186
 وال يتاح للعائدين واملشردين داخليا يف كثري جدا من األحيان إمكانية . وتسهم يف محايته يشعر باألمان

 وأحد العناصر اهلامة يف عملية رصد العائدين واملشردين . احلصول على آليات احلماية املوجودة يف اتمع
 ومتثل هذه . آليات احلماية القائمة ومدى استفادة العائدين واملشردين داخليا منها داخليا هو النظر يف

 وفيما يلي أدنا . املشرد داخليا / املعلومات إىل حد ما شكال آخر من أشكال مؤشرات إعادة اندماج العائد
 : بعض أمثلة آليات احلماية

v كن أن يعتمد األشخاص يف العادة على ومي . هي يف كثري من األحيان آلية احلماية املباشرة األسرة 
 . معهم م وكثري من العائدين واملشردين داخليا ال يصحبون أسره . أفراد أسرم طلبا للمساعدة

 . املشردات داخليا مترمالت أو يعدن مبفردهن مع أطفاهلن / وكثري من العائدات
v تمع ميكن أن يشملاور أو مدينة بأكملها اد الناس يف العادة على دعم ويعتم . احلي السكين ا 

 وميكن أن جيد العائدون واملشردون داخليا . جمتمعهم املباشر من أجل احلصول على احلماية
 أنفسهم يف بعض األحيان موضع شك داخل اتمع الذي ميكن أن يكون مصدر ديد هلم وليس

 ك احلالة العامة داخل وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يسعوا دائما إىل إدرا . آلية حلمايتهم
 "). مجع املعلومات : " الفصل السابع أنظر . ( اتمع

v أن يوفر املال وأن يعمل كآلية من آليات احلماية للعمل واملشاركة يف األنشطة االقتصادية ميكن . 
 وميكن لألشخاص الذين يكسبون املال يف اتمع أن حيتفظوا ألنفسهم بوضع ومستوى معيشي

 وقد يضطر العائدون واملشردون داخليا إىل . عتماد هؤالء األشخاص على اآلخرين ويقل ا . معينني
 . قضاء فترة من الوقت بدون أي  عمل أو دخل

v مبا يضم من مسؤولني حمليني أن يتيح قدرا معينا من احلماية للعائدين للهيكل اإلداري وميكن 
 واألراضي، والتوسط يف أي منازعات وميكنهم أن يساعدوا على استرداد املنازل . واملشردين داخليا

 وميكن لنفس هؤالء املسؤولني أيضا، إن أرادوا، أن يكونوا سببا يف مشاكل . داخل اتمع
 وهكذا فإن تصرفات هؤالء املسؤولني احملليني . للعائدين واملشردين داخليا وحييلوا حيام شقاء

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، من خالل . حيال العائدين واملشردين داخليا تتسم بأمهية كبرية
 جهودهم للتعرف على اتمع،  معرفة الكيفية اليت ستتصرف ا اإلدارة احمللية حيال العائدين

 . واملشردين داخليا
v ولو . ، إذا كان يقوم بأداء وظائفه، أن يعمل كآلية  لتوفري احلماية الرمسية للنظام القضائي وميكن 

 فعالية يف كل جمتمع فلن تكون هناك حاجة لرصد العائدين واملشردين عمل النظام القضائي ب
 ولكن الواقع، لسوء احلظ، أن النظام القضائي ال حيمي يف كثري من األحيان حقوق من . داخليا

كما أن النظام القضائي لو كان حىت يؤدي وظيفته عموما، فقد يكون بطيئا أو . يستظلون بواليته
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 ومن هنا قد تكون عملية ). مثل الدعاوى البسيطة ( عينة من الدعاوى يستجيب بسرعة ألنواع م
 . الرصد مفيدة

 وال ينبغي فقط أن يرصد موظفو حقوق اإلنسان فعالية خمتلف آليات احلماية، وإمنا عليهم أيضا أن - 187
 . اخل ينتبهوا إىل طرق حتسني أداء تلك اآلليات من خالل تدريب املسؤولني ومساعدة النظام القضائي،

 رصد إعادة االندماج - 2

 ولتسهيل هذه املهمة، قد جيد موظفو حقوق . فكرة ال يسهل قياسها كميا " إعادة االندماج " إن - 188
 : إعادة االندماج " مؤشرات " اإلنسان أنه من املفيد حتديد  بعض

v من األحيان هل استرد العائد أو املشرد داخليا مرتله؟ فاسترداد املمتلكات يعد يف كثري : املسكن 
 . مشكلة رئيسية وميكن يف بعض األحيان  أن يرتبط بانتهاكات حقوق اإلنسان

v هل استرد العائد أو املشرد داخليا أرضه؟  وهل يقوم العائد أو املشرد داخليا  حبراثة : األرض 
 ج أرضه؟  ومتثل األراضي الزراعية الغذاء والدخل وكالمها يتسمان بأمهية أساسية يف إعادة اندما

 . املزارع العائد يف اتمع
v املشرد داخليا عمل مدفوع األجر أو أي عمل آخر يف غياب األرض؟ / هل لدى العائد : العمل 
v املشرد داخليا  للتوقيف؟ / هل تعرض العائد : االعتقال / التوقيف 
v هل يستطيع أطفال العائد االلتحاق باملدرسة؟ : املدرسة 
v شرد داخليا يف االجتماعات احمللية؟ وهل ينتمي إىل امل / هل يشارك العائد : الرابطات / االجتماعات 

 أي رابطة حملية؟
v تمع؟ / هل يشغل العائد : املسؤوليةاملشرد داخليا أي  موقع من مواقع املسؤولية يف ا 
v تمع؟ وكيف يتفاعل / هل يشعر العائد : التمييزاملشرد داخليا أنه خيضع للتمييز من جانب أفراد ا 

 عائدين واملشردين داخليا؟ السكان احملليون مع ال
v املشرد داخليا على أي مساعدة مادية بسبب مركزه كعائد؟ / هل حيصل العائد : املساعدة املادية 

 فالعائدون واملشردون داخليا . وميكن أن تكون هذه النقطة األخرية إجيابية وسلبية على السواء
 . دة توطني أنفسهم يف اتمع الذين حيصلون على مساعدة مادية  قد يكونون يف وضع أفضل إلعا

 وباإلضافة . ومع ذلك، يدل حصوهلم على هذه املساعدة على أم مازالوا خمتلفني عن بقية اتمع
 إىل ذلك، قد ينتاب أفراد اتمع حالة من الغضب أو الغرية  بسبب هذه املساعدة املادية وحينئذ قد

. ينبذون العائد
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v املشرد داخليا باألمان؟ وإن كان ال يشعر به، فلماذا؟ / ئد هل يشعر العا : الشعور باألمان 

 الرصد الفعال يستلزم إجراء اتصاالت منتظمة مع املصادر يف اتمع - 3

 املشردين / العائدين بنفس الطريقة اليت أقام ا موظفو حقوق اإلنسان اتصاالت يف بداية عملية - 189
 ويوفر كل هؤالء معلومات . ات والصحفيني واملعلمني، اخل داخليا، ينبغي إقامة هذه االتصاالت مع السلط

 . مفيدة عن إعادة اندماج العائدين واملشردين داخليا  يف اتمع

 اختاذ اإلجراءات - 4

 تبعا لوالية العملية امليدانية، قد يكون من املمكن ملوظفي حقوق اإلنسان اختاذ إجراءات للتصدي - 190
 وميكن ملوظفي حقوق اإلنسان الرجوع إىل . ها من خالل  عملية الرصد للمشاكل اليت مت التعرف علي

 املعلومات  الواردة يف هذا الفصل عما للعائدين واملشردين داخليا من حقوق اإلنسان وقد يقومون باسترعاء
 . انتباه السلطات احمللية إىل املشاكل

 ن واملشردين داخليا من إمكانية ومثال ذلك أن الرصد قد يكشف عن حرمان جمموعة من العائدي - 191
 وميكن ملوظفي حقوق اإلنسان االتصال بالسلطات املعنية لشرح أمهية . احلصول على املنازل واألراضي

 وباملثل، يف احلاالت اليت يقع فيها العائدون . استرداد العائدين واملشردين داخليا ملمتلكام وحقهم يف ذلك
 ، قد يستطيع موظفو حقوق اإلنسان زيارم يف احلجز والتفاوض بعد واملشردون ضحايا للتوقيف التعسفي

 "). الزيارات إىل  األشخاص احملتجزين : " الفصل التاسع أنظر .  ( ذلك بشأن إطالق سراحهم

 وقد يستطيع موظفو حقوق اإلنسان التوسط بني العائدين واملشردين داخليا وبني السلطات احمللية - 192
 ومع ذلك، من األساسي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يظلوا على احلياد . ل معينة من أجل التصدي ملشاك

 وسوف يكون من املهم للعملية أن تضع . بشأن الدعاوى أو احلقوق اليت من احملتمل أن تكون متضاربة
 خطوطا توجيهية واضحة  يف جمال الساسة العامة بشأن املشاكل الرئيسية اليت من املرجح مواجهتها خالل

 وباإلشارة إىل األمثلة اليت سقناها أعاله، ينبغي أن يعرف موظفو حقوق اإلنسان بدقة نوع دور . لرصد ا
 الوساطة  الذي قد يضطلعون به، إن وجد، وينبغي إرساء األساس الذي يقوم عليه هذا الدور مع السلطات

"). امليدان التوفيق والوساطة يف : " الفصل احلادي والعشرين أنظر . ( الوطنية واحمللية
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 املشرد داخليا لرصد معني؟ / مىت ينتهي خضوع العائد - 5

 كما جاء آنفا يف هذا اجلزء، يقوم موظفو حقوق اإلنسان برصد العائدين واملشردين داخليا اجلدد - 193
 وال ميكن أن يستمر رصد العائدين واملشردين ". شديدة التعرض للمخاطر " بسبب النظر إليهم باعتبارهم فئة

 ؟ " فئة شديدة التعرض للمخاطر " مىت ال يعود العائدون واملشردون داخليا ميثلون . خليا إىل  ما ال اية دا
 عن الشخص العائد أو املشرد داخليا ويصبح واحدا من السكان احملليني؟ إن هذا " العائد " ومىت تزول صفة

 كل مجاعة من عن رصد ن سيتوقف عنده موظفو حقوق اإلنسا مثة وقت السؤال مهم ألنه يدل على أن
 . العائدين واملشردين داخليا

 عن الشخص " عائد " مىت تزول صفة " ومن غري اليسري تقدمي إجابة واضحة ودقيقة عن هذا السؤال - 194
 العائد واآلخر بشأن حالة وميكن اقتراح خطني توجيهيني، أحدمها بشأن ." املشرد داخليا سابقا / العائد
 . ين املؤشرين معا وينبغي استخدام هذ . الوقت

 احلالة - أ
 املشرد داخليا عندما يصبح جزءا من اتمع وال يتميز عن / عن الشخص العائد " العائد " تزول صفة - 195

 وأحد املؤشرات هو ما إن كانت منظمات . هذا اتمع ألي سبب يتصل بوضعه سابقا كالجئ أو مشرد
 وهناك مؤشر . توزيع املعونة قد يتوقف رد استنفاد امليزانية ، بالرغم من أن املعونة مازالت تقدم املعونة للفرد

 وقد حددنا . املشرد داخليا ضحية ألي متييز على أساس وضعه السابق كالجئ / آخر وهو ما إن كان العائد
 . ، اخل أعاله أكثر جماالت التمييز شيوعا، مبا فيها املسكن واألرض والعمالة

 الوقت - ب

 املشرد داخليا، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أيضا أن يستخدم الوقت / لعائد بالتوازي مع حالة ا - 196
 موظفو مدة زمنية معينة تبلغ ستة أشهر على سبيل املثال، ينبغي أن يركز وبعد مرور . باعتباره خطا توجيهيا

 د الوصول وينبغي حتديد الوقت بع . واملشردين داخليا الوافدين حديثا انتباههم على العائدين حقوق اإلنسان
 طبقا خلربة عملية حقوق اإلنسان امليدانية، وذلك لتغطية املدة اليت من املتوقع أن تقع فيها انتهاكات للحقوق

 ويف بعض . وميكن أن يكون حتديد مؤشر زمين أمرا بالغ الصعوبة . مشرد داخليا / مبعثها أن الضحية عائد
 املعاناة من انتهاك ما هلم من حقوق اإلنسان ملدة البلدان ميكن أن يستمر العائدون واملشردون داخليا يف

. وجيب حتديد أي حدود زمنية بعناية . عامني أو أكثر بعد عودم إىل ديارهم
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 هيكل العمل مع : عملية حقوق اإلنسان امليدانية - حاء

 العائدين واملشردين داخليا

 البلد الذي جتري فيه العملية، فمن أو املشردين داخليا قضية هامة يف / إذا كانت محاية العائدين و - 197
 واهليكل . املهم إيالء اهتمام كاف إىل إنشاء هيكل يف عملية حقوق اإلنسان للتعامل مع هذه القضايا

 وهناك . املشرد داخليا يف املنطقة وعلى والية العملية / املختار سيتوقف يف اية املطاف على حالة العائد
 . دها هنا بعض اخلطوط التوجيهية اليت نور

 املشردين داخليا / وحدة أو مركز تنسيق العائدين - 1

 وذلك كجزء من املكتب املشردين داخليا / للعائدين متخصصة وحدة قد ترغب العملية يف إنشاء - 198
 . املشردين داخليا داخل املكتب / املركزي، أو قد ترغب يف تعيني شخص للعمل كمركز تنسيق للعائدين

 العملية سياسة التنسيق أن يتوىل املسؤولية، حتت توجيه رئيس العملية، عن وضع وميكن للوحدة أو ملركز
 . خطة عمل املشردين داخليا وعن وضع وتنفيذ / بشأن قضايا العائدين

 مع املنظمات الدولية املعنية اتصاالت كما تقع على الوحدة أو مركز التنسيق املسؤولية عن إقامة - 199
 عن " صور وطنية " وينبغي أن تقوم الوحدة أو مركز التنسيق  بتكوين . الوطنية األخرى ومع ممثلي السلطات

 . عمل املكاتب احمللية يف هذا الصدد تنسيق املشردين داخليا و / حالة العائدين

 حيدد املشردين داخليا يف إطار عملية حقوق اإلنسان أن / ومن األساسي أيضا ألي هيكل للعائدين - 200
 من املرجح أن يواجهها موظفو حقوق اإلنسان أثناء رصد حالة املشردين وعودم اليت املشاكل الرئيسية
 املشردين داخليا / وعلى سبيل املثال، قد تشري املعلومات املتاحة للوحدة إىل أن العائدين . وإعادة اندماجهم

 انتهاكات سيتعرضون بصفة خاصة خلطر ناجم عن وقوع انتهاكات للحق يف حرية التنقل أثناء العودة، و
 حلق املطالبة باسترداد املنازل وغريها من املمتلكات، وانتهاكات للحق يف حرية التجمع، وانتهاكات احلق يف

. احلرية
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 فيما يتعلق بكل حالة سياسة العملية امليدانية بوضع املشردين داخليا / وينبغي أن تقوم وحدة العائدين - 201
 وينبغي إبالغ موظفي حقوق اإلنسان  بكيفية حتديد كل . من حاالت هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان

 حالة انتهاك ومبا قد يتخذونه من إجراءات يف إطار الوالية وأي اتفاق مع السلطات الوطنية من أجل
 ومن املمكن ذه الطريقة أن يطرح موظفو حقوق اإلنسان هذه املشاكل أمام السلطات . التصدي للمشكلة

 . وقوعها، ومعاجلة املشاكل بفعالية قدر اإلمكان احمللية والوطنية  قبل

 ، اجلماعات الضعيفة املشردين داخليا اهتماما خاصا إىل احتياجات / وينبغي أن تويل وحدة العائدين - 202
 وينبغي إبالغ موظفي حقوق اإلنسان مبا للجماعات . مثل النساء واألطفال، بني العائدين واملشردين داخليا

 املشردين داخليا، توجد / ويف كثري من حاالت العائدين . كيفية محاية هذه احلقوق الضعيفة من حقوق و
 وينبغي أن تقوم وحدة . منظمات دولية أخرى تعمل على وجه التحديد مع هذه اجلماعات الضعيفة

 ت املشردين داخليا  بالتنسيق بني ما تضطلع به عملية حقوق اإلنسان من عمل فيما يتعلق باجلماعا / العائدين
 . الضعيفة وبني هذه املنظمات

 وكما جاء أعاله، يشمل كثري من رصد العائدين واملشردين داخليا تسجيل حاالت انتهاكات - 203
 املشردين داخليا  مع / ويف هذا الصدد، سوف يتداخل عمل وحدة العائدين . حقوق اإلنسان والتصدي هلا

 ومن املهم حتديد عمل كل . لقائمة داخل العملية عمل أي وحدة رصد أو غريها من الوحدات املشاة  ا
 وحدة حتديدا واضحا وأن تكون هناك كفاءة يف خطوط االتصال بني الوحدات،  وبني املكاتب احمللية وكل

 . وحدة

 املكاتب واملوظفون احملليون - 2

 د لعملية حقوق املشردين داخليا، قد يكون من املفي / مع توافد املعلومات عن تطور حالة العائدين - 204
 إن مل يكن قد جرى ( يف املناطق اليت من املتوقع عودة املشردين إليها تقوم بفتح مكاتب حملية اإلنسان أن

 ). اختاذ هذه اخلطوة بالفعل

 . املشردين داخليا / وينبغي تعيني موظف واحد على األقل يف كل حملي ليكون مسؤوال عن العائدين - 205
 املشردين داخليا التابعة للمكتب املركزي، وتقع عليه / بوحدة العائدين ويظل هذا الشخص على اتصال

 املشردين / مسؤولية  االتصال بالسلطات الرئيسية واملنظمات الدولية املعنية يف املنطقة فيما بقضايا العائدين
 وظفني املشردين داخليا مسؤولية كفالة إبالغ امل / كما تقع على املوظف املسؤول عن العائدين . داخليا

. املشردين داخليا بشأن السياسة العامة / اآلخرين يف املكتب بالقرارات اليت  تتخذها وحدة العائدين
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 املشردين داخليا يف املنطقة وأن / عن حالة العائدين " صورة إقليمية " وينبغي أن يعد كل مكتب حملي - 206
 وهذه ). ورية اليت يقدمها املكتب رمبا كجزء من التقارير الد ( عن تطور احلالة نشرات منتظمة يكتب

 التقارير عن احلالة املتغرية ينبغي نشرها على العملية بأكملها ألن حدوث تغيريات كبرية يف إقليم ما قد تؤثر
 . تأثريا كبريا على عمل املكاتب احمللية األخرى

 االستعدادات اخلاصة  باإلمدادات - 3

 وتبعا حلجم عملية حقوق . ل املتعلقة باملوارد حتتاج إىل إعداد هناك عدد من مسائل اإلمداد  واملسائ - 207
 اإلنسان امليدانية والدور احملدد الذي ستؤديه فيما يتعلق بالعائدين واملشردين داخليا، قد يرغب مدير عملية

 ة وعملي . يف العملية  حىت يتسىن تغطية فترة العودة زيادة أعداد موظفي حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان يف
 املشردين داخليا تتطلب عمال كثيفا للغاية وكلما ازداد عدد املوظفني املوجودين يف امليدان / رصد العائدين

 . كلما ازدادت فعالية عملية الرصد

 املوظفني املشتركني بالفعل يف العملية إىل " إعادة توزيع " ويف بعض احلاالت، قد يكون من املالئم - 208
 وينبغي التخطيط مسبقا قدر اإلمكان ألي عملية نقل للموظفني من منطقة . يهم مناطق تشتد فيها احلاجة إل

 . إىل أخرى وذلك لتفادي حدوث اضطراب يف العمل اجلاري

 ولن تتحقق فعالية إعادة توزيع املوظفني ووصول موظفني جدد إال إذا توفرت هلم أعداد كافية من - 209
 وقد ال يتاح توفري هذه  البنود بسهولة يف بعض املناطق ). عند االقتضاء ( ي املركبات وأجهزة الالسلك

 . وسيتعني التخطيط مسبقا بوقت كاف لشرائها

 التنسيق والتعاون مع املنظمات األخرى - 4

 بني عمل مكاتب حقوق اإلنسان احمللية وبني املنظمات األخرى اليت للتنسيق ينبغي بذل كل اجلهود - 210
 وهذا املبدأ . ردين داخليا وذلك من أجل كفالة عدم االزدواج أو التضارب تعمل أيضا مع العائدين واملش

. يتسم بأمهية خاصة فيما يتعلق برصد العودة الفعلية، وهي فترة قد يكون فيها املشردون أشد تعرضا للخطر
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 ون  يف ويف احلاالت اليت تنشأ فيها مشاكل كبرية يف عملية العودة، من املهم للغاية التنسيق والتعا - 211
 وعلى سبيل املثال، يف حالة حدوث انتهاك خطري حلقوق اإلنسان من . استجابة املنظمات الدولية الرئيسية

 جانب السلطات احمللية ضد العائدين واملشردين داخليا، ينبغي أن تسعى املنظمات الدولية إىل موقف
 املكتب املركزي وكذلك على وينبغي أن تتم عملية التشاور هذه بني املنظمات على مستوى . مشترك

 إرشادات عن املنظمات اليت ينبغي " مجع املعلومات " الفصل السابع وترد يف . مستوى املكتب احمللي
 . للمكاتب احمللية أن تقيم اتصاالت معها

 ويوفر هذا القسم خطوطا توجيهية موجزة بشأن املعلومات اليت ينبغي تقامسها  وكيفية توزيع خمتلف - 212
 . ليات املسؤو

 تقاسم املعلومات - أ

 املشردين داخليا، مثل / املعلومات الرئيسية ذات االهتمام ستكون تفاصيل موضوعية عن العائدين - 213
 أسباب العودة، والطابع الطوعي للعودة، وعدد األشخاص املتوقعني، ومىت وأين سيصلون، والطرق اليت

 ، وأعداد وأنواع االنتهاكات اليت مت ) فال ،اخل نساء وأط ( سيسلكوا يف سفرهم، ووجود مجاعات ضعيفة
 وقد ال تستطيع بعض املنظمات، مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر، توفري معلومات معينة . اإلبالغ عنها

 . بسبب قواعد الكتمان اليت تتسم ا واليتها

 يف مجيع املنظمات ميكن استخدامها التقارير أشكال مشتركة لتقدمي وقد يكون من املفيد وضع - 214
 ويف حالة . وسوف يسهل هذا النهج املشترك  تبادل املعلومات . الرئيسية املعنية برصد عملية عودة كبرية

 وينبغي اختيار موظفني لالتصال باملنظمات قناة السلكية مشتركة استخدام اتصاالت السلكية، ينبغي تعيني
 . الشريكة

 اختيار األشخاص ألداء املهام - ب

 . قد حيدث تداخل بني واليات عملية حقوق اإلنسان امليدانية وبني واليات املنظمات األخرى - 215
 . ومن املهم حتديد مهام معينة ملنظمات معينة

 من ناحية ( ، من املفيد دراسة عوامل مثل املوارد املهام اليت ستنفذها كل منظمة وعند اختيار - 216
قد يتطلب رصد - وإمكانية الوصول إيل مجيع أحناء املنطقة املعنية )/ املوظفني وتسهيالت النقل واالتصاالت
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املشردين داخليا عبور حدود دولية أو املرور من مناطق عسكرية حمظورة، أو الدخول إىل مراكز / العائدين
 ). القانونية والطبية واللوجستية، اخل ( والدراية الفنية - االعتقال، اخل

 إنشاء هياكل مشتركة - ج

 لتسهيل االتصال ، قد يكون من املفيد أن تقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بإنشاء أو املشاركة و - 217
 وقد جيمع هذا . يف إنشاء هياكل جتمع كل املنظمات الدولية الرئيسية العاملة مع العائدين واملشردين داخليا

 وينبغي حتديد . حمللية حيثما أمكن على الصعيد الوطين  وعلى مستوى املكاتب ا ممثل من كل منظمة اهليكل
 . عقد االجتماعات على فترات منتظمة

 استنتاجات - طاء

 اليت قد يعمل فيها موظفو حقوق خمتلف املراحل تزامن احتمال من املفيد يف اخلتام اإلشارة إىل - 218
 رة التشرد، وهي الرصد واحلماية  أثناء فت - اإلنسان من أجل محاية حقوق العائدين واملشردين داخليا

 وقد يوجد . واإلعداد للعودة، والرصد أثناء العودة، والرصد عقب العودة وأثناء فترة إعادة االندماج
 . أشخاص يف  آن واحد يف كل مرحلة من هذه املراحل

 ، هو التماس العائدين وتوسعا مع الالجئني وقد كان هدف اتمع الدويل يف املاضي، عند العمل مع - 219
 االندماج الدائم يف بلد اللجوء أو إعادة االستيطان الدائم يف بلد آخر أو ة حلول دائمة، وهي أحد ثالث

 ومع ذلك، فان اخليار الواقعي الوحيد يف احلاالت  اليت يوجد فيها أعداد كبرية من الالجئني . العودة الطوعية
 . هو  العودة النهائية للمشردين إىل بلدهم وجمتمعهم

 زايد تركيز تشديد اجلهود الدولية املبذولة يف اآلونة األخرية بالنيابة عن الالجئني على وهكذا فقد ت - 220
 ومن املؤكد أن هذا االهتمام قد أفضى باتمع الدويل إىل زيادة التركيز على . إعادة االندماج يف بلد املنشأ

 ان يف بلد املنشأ مناسب األسباب األصلية للتشرد حىت يكفل على وجه التحديد أن احترام حقوق اإلنس
 كما أن زيادة التركيز على العودة وعلى حقوق اإلنسان يف بلدان املنشأ قد استرعت . لعودة الالجئني

 االنتباه إىل حالة حقوق اإلنسان اخلاصة باملشردين داخليا، وهي متاثل يف كثري من األحيان حالة الالجئني
 األمم املتحداة يف ميدان حقوق اإلنسان ، بالتعاون مع وتؤدي عمليات . الذين ينتمون إىل نفس البلد

. الوكاالت اإلنسانية، دورا أساسيا يف التصدي حلالة حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا
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 للفصل احلادي عشر 1 التذييل

 مذكرة التفاهم بني العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف

 جئني بشأن رصد العائدين رواندا ومفوضية شئون الال

 املبادئ التوجيهية

 . العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني - 1

 بني مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والعملية امليدانية ) املذكرة ( إذ تشري إىل مذكرة التعاون 1 - 1
 بشأن إضفاء الصفة 1995 أيلول / سبتمرب 29 مت التوقيع عليها يف كيغايل يف حلقوق اإلنسان يف رواندا اليت

 الرمسية على التعاون امليداين القائم بالفعل بني الوكالتني يف رواندا طبقا لوالية كل منهما؛

 من املذكرة اليت توفر، من مجلة أمور، اخلطوط العامة 18 إىل 8 وإذ تشري بصفة خاصة إىل املواد من 2 - 1
 رصد العائدين وأولويات الوكالتني ونطاق ما يتصل بذلك من تعاون؛ ل

 وإذ تشري أيضا إىل مذكرة التفاهم بشأن تبادل املعلومات ومذكرة التفاهم بشأن مشاريع التثقيف 3 - 1
 مة حبقوق اإلنسان بني العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني املرب

 على التوايل من أجل التنفيذ اجلزئي لاللتزامات اليت مت التعهد ا يف 1996 أيار / مايو 3 و 2 يف كيغايل يف
 املذكرة؛

 تقرر، بروح من الكفاءة واالستعمال األمثل للموارد يف املناطق اليت م الطرفني، مواصلة التعاون 4 - 1
 . واملسؤوليات على املستوى امليداين وتنسيق أنشطة رصد العائدين  من خالل تقسيم املهام

 ال حتد مذكرة التعاون هذه  بأي حال من األحوال نطاق املواد ذات الصلة  املتفق عليها يف املذكرة 5 - 1
 كما ال متنع الوكالتني، من الناحية العملية أو من خالل اتفاق إضايف، . ومذكريت التفاهم املشار إليهما أعاله

. هم احلالية ومواصلة تنسيق أنشطتها اخلاصة برصد العائدين من جتاوز مذكرة التفا
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 يف حالة تغيري  والية مفوضية شئون الالجئني أو تعديلها أو يف حالة وقوع تطورات تؤثر عل مستوى 6 - 1
 موظفيها العاملني يف رواندا أو على نطاق أنشطتها، جيوز لكل وكالة أن تطلب تعديال أو ترتيبات موافق

 . كرة التفاهم عليها يف مذ

 واليات كل وكالة

 يقبل الطرفان بأن مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني هي الوكالة الرئيسية املعنية بإعادة الالجئني - 2
 ومن املعترف ا . ورصد العائدين جزء من واليتها . إىل أوطام وأا تم اهتماما مشروعا بعواقب العودة

 ضية شئون الالجئني تضطلع بدور رائد يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ويف تقصي على قدم املساواة أن مفو
 . حالة حقوق اإلنسان يف رواندا

 حيث أن لكلتا الوكالتني اهتمامات مشتركة بالعائدين، جيري تقسيم مهام الرصد تفاديا لالزدواجية 1 - 2
 م تقسيم مهام الرصد وتقامسها على أساس ويت . ويئة ملناخ من االحترام للعمل الذي تضطلع به الوكالتان

 . واليات كل وكالة

 تتوىل مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني رصد تنفيذ الضمانات املمنوحة من احلكومة 1 - 1 - 2
 الرواندية بشأن السالمة واملعاملة طبقا حلقوق اإلنسان، واملعايري اإلنسانية لالجئني الروانديني أثناء ولدى

 "). رصد عودة العائدين (" مناطقهم األصلية عودم إىل

 تتوىل العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا رصد حالة حقوق اإلنسان اجلارية وتساعد من 2 - 1 - 2
 ويف . خالل تواجدها على معاجلة املشاكل القائمة واحليلولة دون إمكانية وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان

 ب تركيز العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا بصفة خاصة على حتديد الشواغل املشتركة ينص
 اجلماعات الضعيفة اليت يؤلف العائدون واحدة من بني هذه اجلماعات، مبن فيهم الناجون من اإلبادة

 . اجلماعية والشهود على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

 ترك ااالت احملددة لرصد العائدين ذات االهتمام املش

 سوف تتوىل مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني رصد العائدين عند نقاط الدخول ومراكز العبور - 3
 كما ستتوىل العملية . وحمطات الطرق، فضال عن القوافل وعمليات التسجيل واملسائل الناشئة عن التسجيل

من مفوضية شئون الالجئون أو يف امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا رصد  هذه األماكن بناء على طلب
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 وسوف تعني العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا . حالة وقوع انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان
 . موظفا حلقوق اإلنسان يكلف باالتصال باملفوضية يف تنفيذ هذا البند

 ماكن تواجدهم  بالشراكة مع سوف تقوم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني برصد العائدين يف أ 1 - 3
 . وسيجرى الرصد طبقا لإلجراءات املتفق عليها بني اجلانبني . العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا

 حيق ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا،وتقع عليها 2 - 3
 حالة العائدين املوقوفني واحملتجزين، مبا يف ذلك من خالل الزيارات مسؤولية،  احلصول على معلومات عن
 على أنه باستثناء الزيارات املشتركة أو املستقلة االقتضائية، ستعتمد . املستقلة إىل السجون ومراكز االحتجاز

 واندا من رصد مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني على ما تقوم به العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف ر
 وسوف تتوىل العملية . للسجون ومراكز االحتجاز لالطالع بصورة منتظمة على أوضاع العائدين احملتجزين

 امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا املسؤولية الرئيسية عن مجع املعلومات عن جمموع األشخاص احملتجزين،
 وسوف تساعد املفوضية على توفري اإلمدادات . مبن فيهم العائدون، وتقامسها مع مفوضية شئون الالجئني

 وسيتم تنفيذ هذه الترتيبات يف كل مقاطعة . والنقل  للعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا  هلذا الغرض
 . وعلى الصعيد الوطين

 رواندا، وعلى مستوى املقاطعات، ستقوم مفوضية شئون الالجئني والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف 3 - 3
 اللتان سيتم التنسيق بينهما من خالل رؤساء مكاتب ورؤساء فرق كل منهما، بتقسيم مهمة رصد العائدين

 توافق مفوضية شئون الالجئني على تقاسم املعلومات عن تسجيل العائدين مع العملية : على النحو التايل
 للرصد يف اجتماعات منتظمة تعقد بني امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا وسيتم تقرير التقسيم اجلغرايف

 وميكن بذلك تفادي ازدواجية اجلهود وميكن التصدي للواليات احملددة لكل وكالة على أفضل . الوكالتني
 . وجه

 سيتم تقاسم نتائج هذا الرصد بصورة منتظمة من خالل الوسائل املالئمة مع الوكالة األخرى، أي 4 - 3
 ستعراضها وحتليلها وتقدمي التقارير والتدخل على املستوى امليداين، إن لزم ستتاح مناذج الرصد املستوفاة ال

 . األمر

 سيتم ترتيب عقد سلسلة من احللقات التدريبية تضم موظفي احلماية التابعني ملفوضية شئون الالجئني 5 - 3
. نهجيات الرصد واملوظفني امليدانيني التابعني للعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ملناقشة م
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 العودة تأثرا كبريا حبالة وموقف السكان احملليني، مبا يف / تتأثر إعادة استيعاب العائدين يف جمتمع املنشأ 6 - 3
 ذلك مقدار القضايا وعدد الناجني من اإلبادة اجلماعية، وينبغي للترتيبات السالفة الذكر أن تسمح بتنسيق

 . اعات الرصد وتقاسم املعلومات يف صدد هذه اجلم

 األرض وقضايا امللكية

 متثل القضايا املتصلة باألرض وشغل املمتلكات وإجراءات  استعادا من قبل املالكني العائدين شاغال ذا - 4
 أولوية بالنسبة ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وهي ذات صلة بالعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف

 ابعة تقاسم املعلومات أن يوىل انتباه خاص إىل االجتاهات السائدة يف كل وينبغي يف رصد ومت . رواندا
 مقاطعة فيما يتعلق بنمط استعادة ملكية األرض واإلطار الزمين وما يترتب من آثار على العائدين املطالبني،
 ة وتوفر أو عدم توفر حلول بديلة، مبا يف ذلك أعمال  التطورات يف ختصيص األراضي للقضايا القدمي

 وسوف تواصل مفوضية شئون الالجئني  مساعدة السلطات على حل . والناجني من اإلبادة اجلماعية
 مشكلة  شغل املمتلكات بالرغم من أن برنامج اإليواء والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا سيعتمدان

 وستواصل العملية . شاكل ملكية على مفوضية شئون الالجئني يف متابعة القضايا الفردية اليت تنطوي على م
 . امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا رصد قضايا امللكية من حيث حتديد وتقصي انتهاكات حقوق اإلنسان

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 سوف تتقاسم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان، بدون تأخري ال - 5
 . مربر له، نتائج رصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت متس العائدين

 وسوف تعتمد مفوضية شئون الالجئني بصورة منتظمة على القدرة واخلربة االستقصائية للعملية 1 - 5
 وقائع امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا وذلك ملتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين، وخباصة ال

 وسيتم مناقشة . اليت تشمل التوقيف واالحتجاز والعنف اخلطري وأعمال القتل والتعذيب واختفاء العائدين
 . آليات الرصد املنسق وتقاسم املعلومات يف اجتماعات منتظمة للوكالتني على املستوى امليداين

 التدخل بالنيابة عن العائدين

 قوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف قد تقرر كل من العملية امليدانية حل - 6
على أنه، حتقيقا لنتائج أفضل . عرض بيانات مستقلة بالنيابة عن العائدين وذلك سعيا إىل أداء مسؤولياا
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 قوق وتوعيةً للسلطات بالواليات املتشابكة للوكالتني، توافق مفوضية شئون الالجئني والعملية امليدانية حل
 . اإلنسان يف رواندا على  عرض بيان مشترك على خمتلف املستويات كلما أمكن وعند االقتضاء

 فض الرتاع

 سيقوم الطرفان حبسم أي نزاع ينشأ عن تفسري أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه  من خالل املفاوضات بروح
 . التنسيق والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة

 1996 كانون األول / ديسمرب 6 أبرمت يف كيغايل يف

 خافيري زونيغا أوراسا . ر . و
 رئيس العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ممثل مفوضية األمم املتحدة لشئون

رواندا - الالجئني يف كيغايل
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 الفصل الثاين عشر .........

 ............ حقوق األطفال

 املفاهيم الرئيسية
 يركز هذا الفصل من الدليل على حقوق األطفال وما ميكن أن
 تسهم به عملية حقوق اإلنسان امليدانية وموظفو حقوق اإلنسان

 ويتم هنا . يف احترام هذه احلقوق وإعماهلا وتعزيزها ومحايتها
 : اص لألطفال لألسباب التالية إيالء اهتمام خ

 أن األطفال معرضون للخطر بصفة خاصة؛ •
 ختتلف بعض حقوق األطفال عن احلقوق املمنوحة •

 للكبار؛
 قد حتتاج بعض حقوق األطفال إىل احترامها وإعماهلا •

 ومحايتها بطرق خمتلفة عن حقوق اإلنسان األكثر
 عمومية؛

 من السكان يف % 50 يشكل األطفال ما يزيد عن •
 ثري من احلاالت اليت قد يعمل فيها موظفو حقوق ك

 . اإلنسان، مثل خميمات املشردين داخليا

 ملاذا حيظى األطفال مبجموعة من حقوق اإلنسان - ألف

 اخلاصة م؟

 الدافع العام وراء العمل الوطين والدويل  بالنيابة عن األطفال هو االعتراف املعنوي والقانوين بضعفهم - 1
لبدين والنفسي، وحاجتهم إىل رعاية خاصة، واالعتراف بااللتزام باحترام وكفالة احترام االنفعايل وا
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 وتعرب هذه الشواغل عن القيمة اليت يعلقها اتمع على الطفولة حرصا . حقوقهم، مبا يف ذلك احترام آرائهم
 بأن األحداث اليت تقع وجيب أن نعترف يف نفس الوقت . عليها وليس باعتبارها حقال للتدريب على البلوغ

 وقد اعترف اتمع الدويل باحلاجة إىل . يف الطفولة ستؤثر على الفرد عندما يكرب، ومن مث على اتمع برمته
 معايري تتجاوز تلك  املعايري احملددة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان للتصدي ألنواع حمددة من الظلم

 شخاص، وأقر اتمع الدويل احلاجة إىل أدوات  برناجمية للتصدي والوضع اخلاص مبجموعات كاملة من األ
 ويف حالة األطفال متثل اتفاقية حقوق الطفل الصك . ملا للمجتمعات  الضعيفة من احتياجات خاصة

 . القانوين الرئيسي موعة متزايدة من القوانني الدولية اخلاصة باألطفال

 األطفال هم موضوع احلقوق - 1

 هلم حقوق جيب - باعتبارهم أفرادا - املفاهيم الرئيسية يف اتفاقية حقوق الطفل هو أن األطفال أحد - 2
 . اإلشارة إليها وأن تكون ملزمة قانونا وأن تكون خاصة بالطفل وبترعرعه

 األطفال خيتلفون عن الكبار يف تأثرهم بنفس االنتهاكات - 2

 واعتراض تنمية األطفال ينطوي على . نوحة للكبار يتمتع األطفال مبعظم حقوق اإلنسان نفسها املم - 3
 فالشخص البالغ الذي يعيش يف حالة نـزاع . إمكانية التأثري عليهم تأثريا أخطر  بكثري مما يف حالة الكبار

 مسلح والذي يتشرد عن مرتله والذي ال يستطيع أن حيصل على عمل ثابت والذي يعاين من سوء التغذية
وأما . سنوات قد يواصل حياته بطريقة طبيعية بعد انتهاء التشرد وأسبابه 4 ى فترة وسوء املعاملة على مد

 الطفل الذي يعيش يف نفس احلالة فقد يعاين بصورة دائمة من توقف  النمو والتطور الذهين من جراء سوء
 شرد قد ال يستطيع والطفل الذي ال تتاح له إمكانية االلتحاق باملدرسة خالل فترة الت . التغذية وسوء املعاملة

 ومن الواضح . أبدا أن يستعيد ما فاته من فرصة التعليم، وقد يحرم بذلك من كثري من الفرص يف املستقبل
 أن نفس التهديدات اليت تتعرض هلا نفس حقوق اإلنسان اخلاصة بالكبار ميكن أن تؤثر على األطفال بطريقة

 . تلفة من محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وتبع ذلك أن األطفال يتطلبون أنواعا خم . خمتلفة

 حقوق األطفال، باعتبارهم أفرادا، ترتبط ارتباطا وثيقا حبقوق األشخاص اآلخرين - 3

 فباإلضافة إىل . يتم تقييم  غالبية حقوق اإلنسان املمنوحة للكبار على أساس حقوق الفرد والتزاماته - 4
ارهم أفرادا،  هم موضوع حقوق اإلنسان، ينبغي أن االعتراف، بل والتشديد، على أن األطفال،  باعتب
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 . نالحظ أيضا أن حقوق األطفال ترتبط ارتباطا وثيقا  حبقوق األشخاص اآلخرين الذين ميثلون أمهية هلم
 : وحيدث ذلك عموما بطريقتني

v تقوم كثري من أنواع محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالكبار على : الصلة بني األطفال والكبار 
 مفهوم كفالة متتع الشخص البالغ بفرصة اختاذ القرارات اليت تؤثر عليه أو متتعه بفرصة متثيل أساس
 ومع . ومثال ذلك أن قانون الالجئني ينص على أن لكل شخص احلق يف  العودة إىل بلده . آرائه

 ة ذلك،   فإن القدرة على ممارسة احلق تعتمد على حصول الالجئ على مجيع املعلومات ذات الصل
 ومن الواضح أن الطفل الرضيع ال يستطيع اختاذ هذه القرارات . والفهم املطلوب الختاذ قرار سليم

 وتتفاوت قدرات األطفال األكرب سنا على اختاذ القرارات . وأنه يعتمد على األشخاص األكرب منه
 حلماية طبقا لشخصيام الفردية وتبعا ألعمارهم، كما يعتمدون بدرجات متفاوتة على الكبار

 وهكذا، فان محاية حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال  تستتبع دورا رئيسيا من الشخص . حقوقهم
 وتوسعاً، ميكن يف كثري من األحيان أن ترتبط . والديه أو وصي قانوين آخر يف العادة - الكبري

 الذين يعتمد محاية وتعزيز حقوق الطفل بصورة فعالة ارتباطا وثيقا حبماية وتعزيز حقوق الكبار
 ومثال ذلك أنه عند احتجاز الجئ بالغ مسؤول عن ثالثة أطفال احتجازا تعسفيا، . الطفل عليهم

 . قد تنتهك أيضا حقوق األطفال الثالثة باعتبار ذلك نتيجة مباشرة النتهاك حقوق الشخص البالغ
v وق عديدة، يف حني يستفيد األطفال من حق : حقوق اآلباء أو األوصياء القانونيني اآلخرين 

 يصاحب هذه احلقوق حقوق اآلباء أو  أوصيائه القانونيني اآلخرين، وهي حقوق ميكن أن تشمل
 وينبغي احترام حقوق الطفل . دورا كبريا هلؤالء األشخاص يف تقرير مصاحل الطفل الفضلى

 رين، وتقتصر حقوق اآلباء واألوصياء اآلخ . والعمل على النهوض ا بدون املساس  حبقوق الكبار
 . من الناحية القانونية الصارمة،  على مصاحل الطفل الفضلى

 ضعف األطفال - 4

 األطفال، تبعا لعمرهم، قد يكونون أقل قدرة على محاية أنفسهم من انتهاكات حقوقهم، أو حىت - 5
 وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تنطوي  حاالت أو . االستفادة من أشكال احلماية اليت قد تكون متاحة

 وهناك يف الواقع بعض االنتهاكات اليت ال تقع إال على . ظروف معينة على خطر أشد لألطفال مما للكبار
 . ومثال ذلك أن احلب غري السوي لألطفال واستغالهلم يف البغاء أفعال ال ترتكب إال حبق األطفال . األطفال

 ات  الاليت حيول صغر عمرهن دون  إيالء وجيري يف العادة استئصال األعضاء التناسلية األنثوية  يف الفتي
وقد جيد األطفال أنفسهم يف . االعتبار إىل آرائهن عند اختاذ قرارات بشأن  إجراء هذه العمليات هلن
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 وينطبق ذلك يف بعض األحيان على األطفال الذين . حاالت معينة جمرمني رغم أم مل يرتكبوا أي جرمية
 . كك احلديدية على سبيل املثال يعيشون يف الطرقات ويف حمطات الس

 . وهناك عدد من العوامل اليت يعتقد أا تزيد كثريا من تعرض  حقوق معظم األطفال النتهاكات إضافية - 6
 وتشمل هذه العوامل عدم إمكانية قبوهلم يف التعليم، وعدم إمكانية احلصول على الرعاية الصحية، وحاالت

زاع املسلح يف املنطقة  اليت ي  . عيش فيها الطفل، وتشرد السكان،  والتفكك األسري والفقر املدقع الـن
 وينبغي بصفة خاصة مالحظة أن أشد حاالت تعرض األطفال للخطر تنشأ يف كثري من األحيان عن جمموعة

 ومثال ذلك أن اقتران سوء التعليم بتشرد السكان ميكن أن يكون سببا يف . أو سلسلة من خمتلف العوامل
 حيث يقع ( اإليدز، وهو ما  يسهم بدوره يف تفكك األسرة / ار فريوس نقص املناعة املكتسب تفاقم انتش

 . وتعريض الطفل للفقر املدقع ) الوالدين فريسة للمرض وميوتان

 ومن املرجح أن بعض التهديدات اليت تتعرض هلا حقوق األطفال قد تؤثر على الفتيات بدرجة أكرب مما - 7
 ومثال ذلك أن األطفال يستخدمون على األرجح كجنود، بينما . بالعكس يف حالة األوالد، والعكس

 والفتيات . يرجح أن تقع الفتيات ضحايا  لالستغالل اجلنسي من جانب اجلنود أو قوات املعارضة املسلحة
 بيد انه من املهم توخي احلذر عند تصنيف املخاطر . يقعن على األرجح ضحايا للزجيات املبكرة القسرية

 إذ ميكن مثال أن تجرب الفتيات أيضا على العمل كجنود وميكن أيضا أن يقع - نوع جنس األطفال حسب
 . األوالد ضحايا لالستغالل اجلنسي

 محاية األطفال مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان - باء

 والقانون اإلنساين

 وكثري . وأحكام حقوق اإلنسان يستفيد األطفال، كما أوضحنا من قبل،  مبجموعة كبرية من صكوك - 8
 على أن هناك . من هذه الصكوك واألحكام متاثل أشكال احلماية اليت تتيحها حقوق اإلنسان للكبار

 وتوفر اتفاقية حقوق الطفل صكوك محاية حقوق اإلنسان الوحيدة . صكوكا وأحكاما أخرى ختص األطفال
 دولية األخرى محاية تكميلية، بعضها يتعلق بقضايا وتوفر الصكوك القانونية ال . واألكثر مشوال لألطفال

 حمددة، مثل قضاء األحداث والتبين واالستغالل، أو تتعلق حباالت معينة، مثل استخدام األطفال يف
 ويدعم الصكوك الدولية يف بعض األحيان وجود صكوك إقليمية،  وتنص الصكوك . النـزاعات املسلحة

. ايري أعلى مما تنص عليه املعاهدات الدولية اإلقليمية يف بعض األحيان على مع
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 ونتناول بالتفصيل كثرياً من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة يف اجلزء الثاين من الفصل الثالث  من - 9
 ، وينبغي " اإلطار : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين " هذا الدليل، وهو الفصل املعنون

 ويركز . ثريا أيضا على املعلومات الواردة يف الفصل الثالث عند تناول حقوق األطفال للقارئ أن يعتمد ك
 . هذا القسم فقط على الصكوك  القانونية اليت ختص األطفال حتديدا، والسيما اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق الطفل - 1

 معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، ترد حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال بإجياز واستيفاء يف واحدة من - 10
 . وهي اتفاقية حقوق الطفل

v 11 . االتفاقية هي الصك اخلاص حبقوق اإلنسان الذي حظي بأكرب عدد من التصديقات يف التاريخ 

v موعة الكبرية من حقوق اإلنسان املدنيةاالتفاقية هي أول صك دويل ملزم قانونا يضم هذه ا 
 . صادية واالجتماعية والثقافية والسياسية فضال عن احلقوق االقت

v 12 . االتفاقية هي معاهدة حقوق اإلنسان الوحيدة اليت جتمع جوانب القانون اإلنساين الدويل 

 تتوجيا ملا يقرب 1990 أيلول / سبتمرب 2 كان نفاذ اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل  يف - 11
 املالئم من جانب اتمع الدويل مبا لألطفال من عاما من اجلهود الرامية إىل كفالة االعتراف 70 من

 . احتياجات خاصة واملخاطر اليت يتعرضون هلا كبشر

 نظرة عامة على االتفاقية - أ

 تؤلف االتفاقية يف احلقيقة قائمة شاملة بااللتزامات اليت تكون الدول مستعدة لالعتراف ا جتاه - 12
 مثل توفري - وقد تتسم هذه االلتزامات بطابع مباشر . ألطفال األطفال وليست باألحرى جمرد قائمة حبقوق ا

 أو  قد تكون التزامات غري مباشرة - تسهيالت التعليم وكفالة إدارة شئون قضاء األحداث بطريقة سليمة
 متكن اآلباء  أو األسرة األكرب أو األوصياء من االضطالع بأدوارهم ومسؤوليام األوىل يف رعاية األطفال

 . ومحايتهم

 . صادقت على االتفاقية كل دول العامل باستثناء دولتني 2000 تشرين األول / اعتبارا من أكتوبر 11
 على االتفاقية هي مقتطفات من مقدمة أعدت للمنظمة الدولية للدفاع عن األطفال باعتبارها 1 - التعليقات التالية ضمن  اجلزء جيم 12

. جلزء األول من جمموعة  املعايري الدولية اليت وضعتها املنظمة بشأن حقوق الطفل ا
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 وقد جرى العرف على تصنيف هذه . وتغطي االتفاقية اموعة الكاملة اخلاصة حبقوق اإلنسان - 13
 . احلقوق إىل حقوق مدنية وسياسية من ناحية وإىل حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية من الناحية األخرى

 . نفسها غري مقسمة على هذا النحو من املعاهدة إىل هذا التصنيف فان املواد اجلوهرية 4 وبينما تشري املادة
 وقد يكون من املفيد يف هذا . والواقع أن جوهر هذه االتفاقية هو التشديد على ترابط وتآزر مجيع احلقوق

 الصدد وصف جمموعة احلقوق اليت تغطيها االتفاقية بأا تنطوي على ثالثة حماور رئيسية وهي التوفري
 ألطفال بصورة جوهرية باحلق يف أن يتاح هلم أشياء وخدمات معينة وهكذا يتمتع ا . واحلماية واملشاركة

 ولألطفال احلق يف التمتع باحلماية . تتفاوت بني احلق يف التمتع باسم وجنسية وبني الرعاية الصحية والتعليم
من أعمال معينة، مثل التعذيب واالستغالل واالحتجاز التعسفي وحرمام بدون وجه حق من رعاية

 كما أن هلم احلق يف القيام بأشياء ويف التعبري عن آرائهم، أي املشاركة يف القرارات اليت متس . دين الوال
 . حيام ويف اتمع برمته على السواء

 : واالتفاقية اليت  جتمع بني كل هذه احلقوق يف نص واحد مترابط ترمي إىل حتقيق ثالثة أهداف - 14

 ل، على احلقوق املمنوحة بالفعل  للبشر عموما من خالل إعادة التأكيد، فيما يتعلق باألطفا - 1
 وبعض هذه احلقوق، مثل احلق يف التمتع باحلماية من التعذيب،  ال  تثري . املعاهدات األخرى

 وأدت بعض احلقوق األخرى، مثل حرية التعبري . أي جدل من ناحية انطباقها على األطفال
 االجتماعي، إىل نقاش حمتدم أثناء عملية الصياغة وحرية التجمع وحرية الدين واحلق يف األمن

 حول  ما إن كان ميكن وما إن كان ينبغي لألطفال، وحتت أي ظروف،  أن يكونوا
 ولذلك، فان إعادة تأكيد هذه احلقوق مل تكن ممارسة . املستفيدين صراحة من هذه احلقوق

 للتأكيد على أن األطفال هم زائدة بأي حال من األحوال، وإمنا كانت وسيلة ضرورية للغاية
 . أيضا بشر

 تطوير بعض حقوق اإلنسان األساسية لكي تأخذ يف احلسبان ما لألطفال من احتياجات - 2
 وأحد األمثلة الواضحة لذلك هو ما يتعلق  بشروط العمل . خاصة وما يتعرضون له من خطر

 ن تلك القواعد اخلاصة املقبولة حيث جيب أن تكون املعايري اخلاصة باألطفال والناشئة أشد م
 . وهناك مثال آخر، وهو الظروف اليت قد  جيرد فيها األطفال من حريتهم . بالكبار

ومن بني القضايا . إرساء قواعد يف ااالت اليت تتصل فقط، أو على األخص، باألطفال - 3
 وإتاحة قبوله اخلاصة باألطفال واليت تتصدى هلا االتفاقية محاية مصاحل الطفل يف إجراءات التبين

 يف التعليم االبتدائي ومنع إساءة معاملة الطفل وإمهاله ومحايته منهما داخل األسرة، فضال عن
. نفقته حتصيل
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 أحكام االتفاقية - ب

 أساسية إلعمال مجيع احلقوق الواردة " مبادئ عامة " حددت جلنة حقوق الطفل املواد التالية باعتبارها - 15
 : يف االتفاقية

v اخلاصة بعدم التمييز؛ 2 املادة 
v اخلاصة مبصاحل الطفل الفضلى؛ 3 املادة 
v اخلاصة باحلق يف احلياة والبقاء والنمو؛ 6 املادة 
v اخلاصة باحترام آراء الطفل 12 املادة . 

 : جديدة هي وتتضمن االتفاقية ثالثة إسهامات  جوهرية رئيسية - 16

v ي حقوق غابت بصفة خاصة  عن اإلعالنات لألطفال، وه " املشاركة " أوال،  تقدم االتفاقية حقوق 
 ويتصل ذه احلقوق االعتراف الصريح باحلاجة إىل كفالة إبالغ األطفال أنفسهم . السابقة

 . حبقوقهم
v ثانيا، تتناول االتفاقية مسائل مل تطرح من قبل يف صك دويل،   مثل احلق يف إعادة تأهيل األطفال 

 الستغالل، والتزام احلكومات باختاذ تدابري إللغاء الذين عانوا من خمتلف أشكال الوحشية وا
 . املمارسات التقليدية الضارة بصحة األطفال

v ،ثالثا، تشمل االتفاقية مبادئ وقواعد مل  تؤخذ  يف االعتبار حىت اآلن إال يف النصوص غري امللزمة 
 . والسيما تلك النصوص  املتصلة بالتبين وقضاء األحداث

 : ينطويان على تفريعات موضوعية مهمة ومها مفهومني  كبريين ضا وتقدم االتفاقية أي - 17

v " يف كل اإلجراءات املتعلقة باألطفال " هي املعيار اإلجباري ) 3 املادة " ( مصاحل الطفل الفضلى " ، 
 وهو يرتبط بالضرورة جبميع ما خيص األطفال من حقوق منصوص عليها يف مواضع أخرى يف

 . االتفاقية
v بتوفري التوجيه ) أو األشخاص اآلخرين املسؤولني عن الطفل ( قيام الوالدين املبدأ اخلاص بضرورة 

 ). 5 املادة ( للطفل " القدرة املتطورة " للطفل  يف ممارسة حقوقه مبا يتفق مع

: ويتسم عدد كبري من أحكام اتفاقية حقوق الطفل بسمات مبتكرة، وهي - 18
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 ويف هذا الصدد، تؤكد االتفاقية  على . د متاما وهو التزام جدي : ) 8 املادة ( احلفاظ على اهلوية - 1
 وأدرج صائغو . حق الطفل يف أن يكون له اسم وجنسية عن طريق احلرص على محاية هويته

 االتفاقية هذا احلكم بناء على اقتراح من األرجنتني على ضوء خربة هذا البلد خالل السبعينات يف
 رت أوراق هويتهم عن قصد وقطعت روابطهم اجلماعية لألطفال الذين زو " االختفاءات " جمال

 . األسرية تعسفا

 حق الطفل ليس فقط يف التعبري عن رأيه ولكن أيضا يف أن يؤخذ : ) 12 املادة ( آراء الطفل - 2
 رأيه يف احلسبان  فيما ميسه من أمور هو اعتراف بالغ األمهية باحلاجة إىل إيالء األطفال  فرصة أكرب

 . ص حيام للتعبري عن األمور اليت خت

 تتميز هذه املادة بصفة خاصة بالتشديد على منع : ) 19 املادة ( إساءة معاملة الطفل وإمهاله - 3
 إساءة معاملة األطفال ومنع إمهاهلم داخل األسرة، وهي مسة مل تؤخذ يف احلسبان من قبل يف أي

 . صك دويل ملزم

 نظرا لتشديدها على احلاجة إىل تنطوي هذه املادة على أمهية خاصة : ) 21 املادة ( التبين - 4
 وألا تدرج يف هذا - والسيما فيما يتعلق بالتبين بني البلدان - ضمانات قوية حتيط بعملية التبين

 . الصك  مبادئ  اعتمدا األمم املتحدة منذ ثالث سنوات فقط يف إطار إعالن غري ملزم

 الرعاية الصحية األولية وإىل التوعية باإلضافة إىل اإلشارات الصرحية إىل : ) 24 املادة ( الصحة - 5
 بشأن مزايا الرضاعة الطبيعية باعتبارها وسيلة لتعزيز بلوغ أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه،
 فإن ما مييز هذه املادة هو أا تشري للمرة األوىل يف صك دويل ملزم إىل التزام الدولة بالعمل على

 البنات واملعاملة التفضيلية لألطفال الذكور، وهي ممارسات إلغاء املمارسات التقليدية، مثل ختان
 . هلا عواقبها الضارة على صحة األطفال

 االلتزام باملراجعة الدورية جلميع حاالت إيداع : ) 26 املادة ( املراجعة الدورية إليداع الطفل - 6
 ر ما إن األطفال يف املؤسسات دف كفالة رعاية األطفال ومحايتهم وعالجهم من أجل تقري

 كانت مناسبة،  ميثل استجابة للقلق الذي نشأ مؤخرا و، مرة أخرى، مل يسبق هلا مثيل يف أي صك
. من صكوك حقوق اإلنسان
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 األمر اجلديد هنا هو أنه بينما مل يجرم العقاب البدين صراحة، فهناك : ) 28 املادة ( التعليم - 7
 ." حنو يتمشى مع كرامة الطفل  اإلنسانية على " إشارة إىل أنه جيب إدارة النظام  يف املدارس

 هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها االنتباه صراحةً إىل : ) 33 املادة ( إساءة استعمال املخدرات - 8
 احلاجة إىل محاية األطفال من إساءة استعمال املخدرات  ومن استخدام األطفال يف عملية إنتاج

 . وتوزيع املواد غري املشروعة

 السمة اليت نالحظها بصفة خاصة يف هذه املادة هو مبدأ : ) 37 املادة ( رمان من احلرية احل - 9
 عدم جواز حرمان أي طفل من حريته إال كملجأ أخري، وإن كان وال بد،   فيجب أن يقتصر

 . على  أقل مدة ممكنة

 إىل جمموعة إحدى اإلضافات اهلامة : ) 39 املادة ( التأهيل االجتماعي والرعاية التأهيلية - 10
 حقوق األطفال  هي هذه املادة  اليت تلزم الدول  بتعزيز العالج املالئم لألطفال املتضررين بدنيا أو

 . نفسيا أو نتيجة النتهاك حقهم يف التمتع باحلماية وخباصة من االستغالل والقسوة

 دة النموذجية مت دمج كثري من قواعد األمم املتح : ) 40 املادة ( إدارة شئون قضاء األحداث - 11
 يف هذه املادة اليت تعد - وهي صك غري ملزم - 1985 الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث لعام

 األطول واألكثر تفصيال يف االتفاقية بأكملها، وكان من نتيجة ذلك حتقيق تطوير كبري يف املعايري
 . الدولية يف هذا امليدان

 املادة على وجه الدقة حتت األحكام اخلاصة تندرج هذه : ) 42 املادة ( نشر االتفاقية - 12
 ومع ذلك،  جيدر إبراز هذه املادة هنا ألن هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها . بإعمال االتفاقية

 . االعتراف حتديدا وصراحة حباجة األطفال أنفسهم إىل احلصول على  معلومات عن حقوقهم
 درجييا إزاء األطفال، وهو موقف تعرب عنه االتفاقية وهذه إشارة أخرى إىل املوقف الذي بدأ يتغري ت

 . وتساعد على تعزيزه قبل كل شيء

 وميكن يف الواقع . وهذه  القائمة ليست حصرا للتحسينات اليت أدخلتها االتفاقية على حقوق األطفال - 19
 قليات أو أطفال اإلشارة أيضا إىل كثري من  التحسينات األخرى، ومنها تلك التحسينات اخلاصة بأطفال األ

 السكان األصليني، واالحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني، ومحاية األطفال من كل أشكال االستغالل،
. وحرية  التعبري واالشتراك يف اجلمعيات، وليس هذا سوى قليل من كثري
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 جلنة حقوق الطفل - ج

 ذي كان منتهجا يف املعاهدات على نفس النمط العام ال تنشئ اتفاقية حقوق الطفل آلية للرصد - 20
 ومبوجب أحكام آلية التنفيذ الواردة يف االتفاقية نفسها، يتم . الدولية السابقة، مثل اتفاقية  مناهضة التعذيب
 وذلك ملدة قابلة للتجديد من جانب الدول " خرباء مستقلني " انتخاب جلنة  الطفل اليت تتألف من عشرة

 ويتم رصد امتثال الدول ) ول اليت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل أي تلك الد ( األطراف يف االتفاقية
 وتقوم اللجنة بإجراء أعمال الرصد استنادا إىل تقارير مقدمة من الدول كل مخس سنوات، . اللتزاماا

 ومن احملتمل زيادة عدد اخلرباء يف اللجنة إىل . باإلضافة إىل املعلومات األخرى اليت تتاح من مصادر موثوقة
 . خبريا للتعامل مع عبء العمل املتزايد 18

 االنطباق - د

 االتفاقية ملزمة قانونا داخل والية كل دولة من الدول اليت صادقت عليها، بالرغم من تفاوت الطرق - 21
 اليت تدخل ا الدول القانون الدويل يف نظمها القانونية احمللية، وهو ما يؤثر بدوره على الطريقة اليت ميكن ا

 . مثال االستعانة باالتفاقية يف احملاكم احمللية

 تنطبق احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية على مجيع األطفال الذين خيضعون لوالية الدولة، بغض - 22
 صادق على ( وهكذا، حيق ألي طفل دخل بلدا أجنبيا . النظر عن جنسية الطفل أو غري ذلك من األوضاع

 . حقوق االتفاقية اليت يتمتع ا األطفال املواطنون يف ذلك البلد التمتع جبميع ) االتفاقية

 الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل - 2

 بروتوكولني اختياريني ملحقني 2000 أيار / مايو 25 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف - 23
 . باتفاقية حقوق الطفل

v زاع املسلح الربوتوكول االختياري امل  . لحق باتفاقية حقوق الطفل واخلاص باشتراك األطفال يف الـن
v الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف 

. املواد اخلليعة
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 بروتوكول ولكي تدخل الربوتوكوالت االختيارية حيز التنفيذ، جيب على الدول التصديق على كل - 24
 ويف حالة الربوتوكول االختياري اخلاص باشتراك . باتباع نفس اإلجراء املتبع عند التصديق على االتفاقية

 تودع إقرارا ملزما بالعمر الذي األطفال يف النـزاع املسلح، تطالَب الدول أيضا عند تصديقها عليه بأن
 . ستسمح فيه بالتجنيد الطوعي يف القوات الوطنية

 ربوتوكول االختياري اخلاص باشتراك األطفال يف النـزاع املسلح ال - أ

 من اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي 28 حتث املادة - 25
 . تضمن  عدم اشتراك األشخاص الذين مل تبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشتراكا مباشرا يف األعمال العدائية

 ، اعتمدت اجلمعية العامة باإلمجاع الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق 2000 أيار / مايو 25 ويف
 . الطفل بشأن باشتراك األطفال يف النـزاع املسلح

 : وتشمل األحكام الرئيسية الواردة يف الربوتوكول االختياري ما يلي - 26

v طراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكفالة جيب أن تتخذ الدول األ : املشاركة يف األعمال العدائية 
 عدم اشتراك أفراد قواا املسلحة الذين يقل سنهم عن مثان عشرة سنة اشتراكا مباشرا يف األعمال

 . العدائية
v ال جيوز للدول األطراف أن أي أشخاص مل يبلغوا سن الثامنة عشرة على اخلدمة : التجنيد 

 ). التجنيد القسري ( العسكرية
v حظر اجلماعات املتمردة أو اجلماعات املسلحة غري احلكومية : املسلحة غري احلكومية اجلماعاتت 

 . من جتنيد األشخاص الذين مل يبلغ سنهم مثان عشرة سنة أو استخدامهم يف األعمال العدائية
 وتطالَب الدول األطراف بتجرمي هذه املمارسات وأن تتخذ  تدابري أخرى ملنع هذه اجلماعات من

 . د واستخدام األطفال جتني
v فوق احلد جيب أن ترفع الدول األطراف احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي : التجنيد الطوعي 

 األدىن الذي يبلغ حاليا مخس عشرة سنة، وجيب أن تودع إقرارا ملزما  ينص على العمر األدىن
 ). و ست عشرة سنة يعين ذلك عمليا أن العمر األدىن للتجنيد الطوعي  ه ( الذي سيتم احترامه

 وجيب أن تضع الدول األطراف اليت تقوم بتجنيد األشخاص الذين يقل عمرهم عن مثان عشرة سنة
 جمموعة من الضمانات لكفالة أن هذا التجنيد طوعي  بالفعل، وأنه يتم مبوافقة عن علم  من والدي

 اجبات اليت سيضطلعون الشخص أو أوصيائه  القانونيني، وأن يكون اندون على علم كامل بالو
. ا  يف اخلدمة العسكرية، والتأكد من عمر اند
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v م أو استخدمته : التنفيذعلى حنو يشكل انتهاكا م جيب على الدول تسريح األطفال  الذين جند 
 . للربوتوكول  وأن توفر املساعدة املالئمة للتأهيل وإعادة االندماج

v الربوتوكول بصرف النظر عما إن كانت قد صدقت ميكن جلميع الدول أن تصدق على : التصديق 
 . أم مل تصدق على  النص األساسي التفاقية حقوق الطفل

 وتقوم حاليا هيئات األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية  بتشجيع الدول على التصديق - 27
 ر األدىن الذي يسمح عنده عاما هو العم 18 على الربوتوكول االختياري واملوافقة على أن يكون سن

 وأشارت األمم املتحدة إىل أن البلدان اليت تسهم يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم . بالتجنيد الطوعي
 ينبغي أال ترسل شرطة مدنية أو مراقبني عسكريني دون سن اخلامسة والعشرين، وينبغي، يف احلاالت املثالية،

 . عاما 18 عاما ولكن ال جيوز أن يقل عن 21 القوات عن أن يزيد عمر األفراد املشتركني يف

 الربوتوكول االختياري اخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة - ب

 يكمل الربوتوكول االختياري أحكام اتفاقية حقوق الطفل وذلك بتقدمي املتطلبات التفصيلية لتجرمي - 28
 . سياق بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة انتهاكات حقوق األطفال يف

 : وتشمل األحكام الرئيسية ما يلي - 29
v استغالل األطفال يف املواد " و " استغالل األطفال يف  البغاء " و " بيع األطفال " تعريف انتهاكات 

 ." اخلليعة
v يتعلق مبرتكيب االنتهاكات وضع قواعد ملعاجلة االنتهاكات يف ظل القانون احمللي، مبا يف ذلك ما . 
v محاية الضحايا وبذل اجلهود ملنع وقوع االنتهاكات . 
v االت، وخباصة  ملالحقة مرتكيب االنتهاكاتتوفري إطار لزيادة التعاون الدويل يف هذه ا . 

 يشدد الربوتوكول اإلضايف تشديدا خاصا على جترمي االنتهاكات اخلطرية حلقوق األطفال، وهي  بيع - 30
 وباملثل، يؤكد النص على قيمة . طفال والتبين غري القانوين واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اخلليعة األ

 التعاون الدويل باعتباره وسيلة ملكافحة  هذه األنشطة عرب الوطنية، وعلى قيمة الوعي العام  ومحالت اإلعالم
 . حلقوقهم والتثقيف لتعزيز محاية األطفال من تلك االنتهاكات اخلطرية

 ومن املهم أن نسترعي االنتباه إىل أنه جيب أن جيري  تفسري الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية - 31
. حقوق الطفل على ضوء االتفاقية ككل واسترشاداً  مببادئ عدم التمييز واملصاحل الفضلى ومشاركة الطفل
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 ها اإلضافيني محاية األطفال مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكلي - 3

زاع املسلح - 32  ويرد يف الفصول األوىل من هذا . ينطبق القانون اإلنساين الدويل على مجيع حاالت الـن
 الدليل معلومات تفصيلية عن احملتوي الكلي  للقانون اإلنساين الدويل، ومن الواضح أن األحكام العامة

زاع املسلح ينطبق بنفس الدرجة على الواردة يف القانون اإلنساين الدويل اخلاصة حبماية ا  ملدنيني يف حالة الـن
 اإلضافيان 1977 وبروتوكوال عام 1949 وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن اتفاقية جنيف لعام . األطفال

 ويلقى موظفو حقوق اإلنسان تشجيعا لالعتماد على . مادة تشري حتديداً إىل األطفال 25 امللحقان ا زهاء
 وفيما يلي نبذة عامة . إلنساين الدويل يف عملهم، مبا يف ذلك تلك األحكام اخلاصة باألطفال معايري القانون ا

 : عن بعض هذه األحكام

 تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة، وهي االتفاقية اليت تتناول محاية  املدنيني يف النـزاع املسلح، عدة - 33
 : ما يلي ومن أمثلة تلك األحكام . أحكام تنص على محاية األطفال

v إىل  أنه جيوز استخدام  املناطق اآلمنة لتوفري احلماية لألطفال دون سن اخلامسة 14 تشري املادة 
 . عشرة على وجه اخلصوص

v اليت تنص على إخالء املدنيني من املناطق احملاصرة 17 ترد اإلشارة إىل األطفال أيضا يف املادة . 
v اثة املخصصة للجماعات املعرضة للخطر بصفة اليت تتناول حرية مرور إمدادات اإلغ 23 املادة 

 . خاصة بني السكان املدنيني تشري صراحةً إىل األطفال  الذين  يقل عمرهم عن مخس عشرة سنة
v مكرسة حلماية األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر  الذين تيتموا أو الذين  تفرقوا عن 24 املادة 

 . هوية مجيع األطفال دون الثانية عشرة من العمر من أسرهم  بسبب احلرب،  وتنص على  التحقق
v اليت تنطبق على األشخاص احملميني يف اإلقليم الوطين للمقاتلني، يندرج األطفال 38 عمال باملادة 

 الذين يقل عمرهم عن مخس عشرة سنة بني األشخاص الذين ينبغي أن ينتفعوا من أي معاملة
 يعامل ا رعايا الدولة املعنية تفضيلية

v 51 األطفال يف األقاليم احملتلة واملؤسسات املكرسة لرعايتهم، بينما حتظر املادة 50 تتناول املادة 
 . بإرغام األطفال دون الثامنة عشرة من العمر على  العمل قيام دولة االحتالل

v توقيع عقوبة اإلعدام على الشخص احملمي الذي يكون دون الثامنة عشرة من العمر 68 حتظر املادة 
 . وقت ارتكاب اجلرمية

 وباإلضافة إىل هذه األحكام، ينص الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف على نصاً - 34
زاع املسلح الذي يتسم بطابع دويل . صرحيا على  مبدأ احلماية اخلاصة لألطفال باعتبارهم ضحايا يف الـن
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 ل موضع احترام خاص، وأن تكفل هلم احلماية ضد كون األطفا ي " من الربوتوكول على أن 77 وتنص املادة
 وجيب أن يئ هلم أطراف الرتاع العناية والعون الذين حيتاجون إليهما، . أية صورة من صور خدش احلياء

 " . سواء بسبب سنهم، أو ألي سبب آخر

 ية األطفال يف ويتضمن الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف أحكاما مشاة تتعلق حبما - 35
زاع املسلح الذي ال يتسم بطابع دويل  من الربوتوكول اإلضايف الثاين اخلاصة 4 ومثال ذلك أن املادة . الـن

 تتضمن أحكاما مكرسة بالتحديد حلماية األطفال وتكرر بعض املبادئ الواردة يف " بالضمانات األساسية "
 . 26 و 24 و 17 اتفاقية جنيف الرابعة، وخباصة املواد

 ومن املهم مالحظة أن مسؤولية تنفيذ  القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك احلماية اخلاصة اليت يوليها - 36
 ويقع على الدولة الطرف يف اتفاقيات جنيف واجب احترام هذه  املعايري . لألطفال ، هي مسؤولية مجاعية

 اليت تنص على أن 38 الواجب يف املادة وتكرر اتفاقية حقوق الطفل اإلشارة إىل هذا . وضمان احترامها
 تتعهد الدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات املسلحة وذات "

 وطبقا هلذه املادة، فان الدول األطراف يف اتفاقية حقوق ." الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد
 وفقا " ابري املمكنة عمليا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال املتأثرين بالنـزاع املسلح تتخذ مجيع التد " الطفل

 . اللتزاماا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل حبماية السكان املدنيني يف النـزاعات املسلحة

 صكوك حقوق اإلنسان األخرى اخلاصة باألطفال - 4

 لزمة يف نفسها وبنفسها،  بينما توجد صكوك أخرى توفر بعض هذه الصكوك توجيها وال تعترب م - 37
 . ملزمة قانونا عند التصديق عليها

 صكوك قضاء األحداث - أ

 تتيح الصكوك التالية توجيها بشأن تطبيق قضاء األحداث، وهي صكوك ليست ملزمة قانونا يف نفسها - 38
 . نونا يف سياق صكوك قانونية أخرى بالرغم من أنه ميكن  احملاججة بأن عددا كبريا من أحكامها ملزم قا

v قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم، الوثيقة A/45/113 ، 1990 . 
 ، الوثيقة ) خطوط الرياض التوجيهية ( خطوط األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث

A/45/112 ، 1990 .
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v الوثيقة ) قواعد بكني ( شئون قضاء األحداث قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة ، 
A/40/33 ، 1985 . 

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 182 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم - ب

 والعمل الفوري للقضاء عليها

 تتعلق حبظر أسوأ ) 182 رقم ( اتفاقية جديدة 1999 حزيران / اعتمد مؤمتر العمل الدويل يف يونيو - 39
 . 2000 تشرين الثاين / نوفمرب 19 وبدأ نفاذ االتفاقية يف . ل األطفال والقضاء الفوري عليها أشكال عم

 : وتشمل أحكامها الرئيسية ما يلي

v تتخذ كل دولة طرف يف هذه االتفاقية تدابري فورية وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال : 1 املادة 
 . جلة ذلك مسألة عا عمل األطفال والقضاء الفوري عليها باعتبار

v على مجيع األشخاص الذين مل يبلغوا " الطفل " ألغراض هذه االتفاقية،  ينطبق مصطلح : 2 املادة 
 . الثامنة عشرة من العمر

v أسوأ أشكال عمل األطفال ما يلي " ألغراض هذه االتفاقية، يشمل مصطلح : 3 املادة : 

 واالجتار م، وإسار الدين مجيع أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، مثل بيع األطفال ) أ (
 والسخرة أو العمل القسري، مبا يف ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال  بغرض استغالهلم

 . يف النـزاع املسلح

 . استخدام األطفال أو جلبهم أو  استغالهلم يف البغاء أو يف إنتاج  املواد أو العروض اخلليعة ) ب (

 أو تقدميهم للقيام بأنشطة غري مشروعة، وخباصة  إلنتاج العقاقري استخدام األطفال أو جلبهم ) ج (
 . املخدرة واالجتار  ا على النحو احملدد يف الصكوك الدولية ذات الصلة

 العمل الذي من املرجح، حبكم طبيعته أو ظروف تنفيذه، أن يضر بصحة األطفال أو سالمتهم ) د (
 . أو أخالقهم

 ) 1990 ( ورفاه الطفل امليثاق األفريقي  حلقوق - ج

 قامت الدول األفريقية األعضاء يف منظمة الوحدة األفريقية  بوضع صك إقليمي خاص حبقوق - 40
تشرين الثاين / الذي بدأ نفاذه يف نوفمرب ) 1990 ( األطفال،  وهو امليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل
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 الطفل  تتمكن من تلقّي تقارير الدول وينشئ امليثاق جلنة خرباء أفريقية معنية حبقوق ورفاه . 1999
 باإلضافة إىل البالغات املقدمة من األفراد أو اجلماعات أو املنظمات غري احلكومية املعترف ا يف منظمة

 وأحد اجلوانب  اليت تتسم بأمهية خاصة يف امليثاق . الوحدة األفريقية، أو من دولة عضو أو من األمم املتحدة
 يعرف الطفل  بأنه أي شخص يقل عمره عن - على خالف اتفاقية حقوق الطفل - يقي هو أن امليثاق األفر

 . وباإلضافة إىل ذلك فان امليثاق األفريقي حيدد أيضا واجبات الطفل . مثان عشرة سنة بدون أي استثناء

 قرارات جملس األمن - د

 ت يف محاية وتعزيز حقوق أسهمت العديد من قرارات األمم املتحدة األخرية وغريها من التطورا - 41
 وبينما ال تتمتع هذه املبادرات بوضع الصكوك القانونية الدولية، ميكنها أن تسهم يف كثري من . األطفال

 وينظر الكثري من املعلقني إىل هذه . األحيان يف احلماية القانونية املتاحة لألطفال يف حاالت أو مناطق حمددة
 ." القانون غري امللزم " زءا من األنواع من القرارات باعتبارها ج

 الذين يندد بشدة 1261 ، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار 1999 آب / يف أغسطس - 42
 وذا القرار أشار جملس األمن إىل أنه لن يقبل بعد ذلك قتل . استهداف األطفال يف حاالت النـزاع املسلح
 اف والتشريد القسري، وجتنيد األطفال واستغالهلم يف النـزاع وتشويه األطفال، والعنف اجلنسي، واالختط

 ويدين القرار أيضا اهلجمات على األماكن اليت يكثر يف العادة تواجد األطفال  فيها، مثل املدارس . املسلح
 . واملستشفيات

 ، وهو القرار الثاين بشأن األطفال 1314 اعتمد جملس األمن القرار 2000 آب / ويف أغسطس - 43
 النـزاع املسلح، الذي وضع  خطوطا رئيسية حلماية األطفال املتضررين من احلرب كمتابعةً للقرار و

1261 ) 1999 .( 

 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية - هـ

 يشمل يف قائمة جرائم 1998 متوز / يوليو 17 النظام األساسي للمحكمة الذي اعتمد يف روما يف - 44
 تصاص احملكمة مشاركة األطفال دون اخلامسة عشرة مشاركة فعلية يف األعمال احلرب اليت ختضع الخ

زاع مسلح يتسم بطابع دويل  ) ب ( - 2 الفقرة ( العدائية أو جتنيدهم يف القوات املسلحة الوطنية خالل ـن
زاع مسلح غري دويل ) 8 من املادة ) 26 (  أو يف القوات املسلحة الوطنية أو اجلماعات املسلحة خالل ـن
). 8 من املادة ) 7 ) ( هـ ( 2 لفقرة ا (
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 الحقة امل تكون الدول غري قادرة على ووفقا ملبدأ التكاملية، ختتص احملكمة بالنظر يف احلاالت اليت - 45
 ولكي يتسىن االستفادة من هذا املبدأ ولكفالة منع وقوع مثل هذه اجلرائم على . ها أو عازفة عن القضائية

 . الدول تشريعات متكنها من مالحقة مرتكبيه هذه اجلرائم املستوى الوطين، ينبغي أن تعتمد

 املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي - و

 أعدها ممثل األمني العام املعين (E/CN.4/1998/53/Add.2) املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي - 46
 ايري ذات الصلة اليت توفر  احلماية ضد التشريد وهذه املبادئ اليت تبني  املع ). أنظر أدناه ( باملشردين داخليا

 التعسفي واحلماية  واملساعدة  أثناء التشرد وأثناء العودة وإعادة التوطني وإعادة االندماج، تويل عناية خاصة
 وطلبت اجلمعية العامة وجلنة حقوق الطفل إىل ممثل األمني العام . إىل احتياجات األطفال املشردين داخليا

 وجيري نشر املبادئ التوجيهية على نطاق واسع ويقوم . هذه املبادئ يف حواره مع احلكومات استخدام
 . بتعزيز تطبيقها وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية

 بعض آليات األمم املتحدة املفيدة - 5

 هلياكل اليت   يتصل معظمها إىل حد ما تشمل منظومة األمم املتحدة الكثري من خمتلف اآلليات وا - 47
 ويسترعي هذا اجلزء االنتباه إىل عدد صغري من اآلليات اليت قد تكون ذات صلة . حبماية حقوق األطفال

 ومن املثايل أن . خاصة حبماية وتعزيز حقوق األطفال من جانب موظفي حقوق اإلنسان العاملني يف امليدان
 . يع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يتعرف موظفو حقوق اإلنسان على مج

 إن قدرة آليات األمم املتحدة على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال تتوقف كثريا على - 48
 ومن املهم  تغذية مجيع اآلليات باملعلومات املتعلقة . املعلومات املتاحة هلذه اآلليات عن حقوق الطفل

 اإلجراءات اخلاصة بلجنة حقوق اإلنسان  وآليات حقوق اإلنسان التقليدية . بانتهاكات حقوق األطفال
 وغريها من واليات األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان، مثل األنشطة اليت جتريها مفوضية األمم املتحدة

 على مصادر تعتمد كلها ) ومنها على سبيل املثال مشاريع التعاون التقين والتواجد امليداين ( لشئون الالجئني
 وميكن للدول واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية وغريها أن توفر . ميدانية  للحصول على املعلومات

 معلومات قيمة للغاية من بلد أو منطقة املنشأ وميكن لعمليات األمم املتحدة امليدانية يف ميدان حقوق اإلنسان
 ل ذلك ببيانات عن حقوق الطفل يتم مجعها من عمليات أن تتيح قناة أساسية ملثل هذه املعلومات وتكم

. الرصد اليت جتريها بنفسها
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 هيئات رصد املعاهدات : اآلليات التقليدية - أ

 إىل جلان اخلرباء املستقلني املنشأة لرصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان " اآلليات التقليدية " تشري - 49
 دول األطراف على معاهدة فإا ختضع، طواعية، نظامها وبتصديق ال . الدولية من جانب الدول األطراف

 . القانوين احمللي وإجراءاا اإلدارية وغري ذلك من املمارسات الوطنية لالستعراض الدوري من جانب اهليئات
 ". هيئات املعاهدات " ويشار يف كثري من األحيان إىل تلك اهليئات بأا  هيئات رصد املعاهدات أو

v ترصد تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق ( قتصادية واالجتماعية والثقافية جلنة احلقوق اال 
 ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية

v ترصد تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان .( 
v للقضاء على مجيع أشكال التمييز ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية ( جلنة القضاء على التمييز العنصري 

 ). العنصري
v ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ( جلنة مناهضة التعذيب 

 ). القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
v ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ( جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

 ). أة املر
v ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( جلنة حقوق الطفل .( 

 وميكن ملوظفي حقوق اإلنسان اإلسهام يف عمل هذه اللجان عن طريق تزويدها باملعلومات قبل النظر - 50
 وبعد نشر املالحظات اخلتامية للجنة، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان دعم جهود . يف تقارير الدول األطراف

 . فيها من توصيات د مات غري احلكومية لتنفيذ ما ير الدولة واملنظ

 اإلجراءات اخلاصة : اآلليات غري التقليدية - ب

 إىل تلك اآلليات املنشأة مبوجب واليات ليست منبثقة عن املعاهدات، " اآلليات غري التقليدية " تشري - 51
 . وق اإلنسان أو اجلمعية العامة ولكن من قرارات  أجهزة األمم املتحدة التشريعية ذات الصلة، مثل جلنة حق

 واآلليات غري التقليدية قد تنشؤها أيضا هيئات اخلرباء، مثل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 وتتألف هذه اآلليات يف ). اليت كانت معروفة من قبل باسم اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات (

." اإلجراءات اخلاصة " ق عامل ويشار إليها يف كثري من األحيان باسم العادة من خبري مستقل أو فري
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 واإلجراءات اخلاصة يف جلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان تشمل - 52
 عددا من اإلجراءات اخلاصة باألطفال وكثري من اإلجراءات األوسع اليت تتضمن بصورة متزايدة إشارات إىل

 : وتشمل اإلجراءات اخلاصة ما يلي . األطفال يف سياق والياا اخلاصة حقوق
v املقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني واملبعوثني اخلاصني واخلرباء املستقلني واألفرقة العاملة املخصصة 

 ). اإلجراءات العاجلة ( ملوضوعات معينة أو بلدان معينة
v 1503 إجراء الشكاوى . 

 أو املمثلني اخلاصني يف سياق حقوق / جز باألنشطة اليت يضطلع ا بعض املقررين و وفيما يلي بيان مو - 53
 وبعض هذه الواليات خاصة بالطفل ، بيد أن . األطفال يف إطار خمتلف واليام يف جمال حقوق اإلنسان

 ملبذولة معظمها  ينصب على قضايا حقوق اإلنسان العامة اليت تتسم رغم ذلك بأمهيتها يف اجلهود الكلية ا
 ومن األساسي االعتراف  مبا ملعظم آليات وإجراءات األمم املتحدة يف جمال . حلماية وتعزيز حقوق األطفال

 والقائمة التالية ال تشمل مجيع . حقوق اإلنسان  من إمكانية اإلسهام يف محاية وتعزيز حقوق األطفال
 ). ترد القائمة الكاملة على هيئة مرفق ذا الدليل ( اآلليات

v أنشئت والية : املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة 
 للتحقيق يف حالة األطفال الذين يواجهون هذه الشواغل يف مجيع 1990 املقرر اخلاص يف عام

 الت  فردية وميكن للمقرر اخلاص أن يتلقى معلومات عن حا . أحناء العامل وتلقي املعلومات بشأا
 كما يقوم املقرر اخلاص  بعمل توصيات إىل احلكومات . ويسترعي انتباه احلكومات املعنية إليها

 وأثناء مدة . واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة وغريهم من أعضاء اتمع املدين
 م والتعليم واألسرة فيما واليتها قامت املقررة اخلاصة بدراسة دور النظام القضائي ووسائل اإلعال

 . يتعلق بشواغل واليتها وقامت بعمل توصيات  بشأا
v يركز املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم على مدى توفر : املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم 

 خدمات التعليم وإتاحتها ومقبوليتها وقدرا على التكيف من خالل العمل يف تعاون وثيق مع
 . األمم املتحدة املعنيني شركاء

v 1996 يف تقريره لعام : املقرر اخلاص املعين بالتعذيب ) E/CN/.4/1996/35 ( الذي قدمه إىل 
 جلنة حقوق اإلنسان، أثار املقرر اخلاص املعين بالتعذيب  مسألة  شروط احتجاز األطفال وأصدر

 2000 ويف تقريره لعام . توصيات طبقا  ألحكام قواعد األمم املتحدة النموذجية ذات الصلة
 الذي قدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، واصل املقرر اخلاص اإلبالغ عن شروط احتجاز
 األطفال الذين يتلقون رعاية يف املؤسسات غري العقابية، وأشار التقرير أيضا إىل حالة األطفال يف

زاع املسلح . مناطق الـن
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v يف تقاريره : خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام 
 واتصاالته باحلكومات، أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات
 موجزة أو تعسفا يف مناسبات عديدة عن عميق قلقه إزاء استمرار استخدام بعض البلدان  لعقوبة

 حداث واألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم عندما كانوا اإلعدام ضد مرتكيب اجلرائم  من األ
 كما أعرب املقرر اخلاص عن شديد قلقه إزاء استخدام األطفال كجنود . دون سن الثامنة عشرة

ومعاونني يف النـزاعات العاملية، ودعا احلكومات إىل أن ترفع من جانب واحد سن التجنيد إىل
زاع املسلح يشكل ديدا خطريا عاما وانتهى إىل أن استخدام األطفال 18  يف حاالت الـن

 . ومباشرا حلماية احلق يف احلياة والتمتع به
v جا : املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة انتهجت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة 

 رة، دورة احلياة لواليتها، وبذلك تصدت  حلقوق الفتيات وخباصة فيما يتعلق بالعنف يف األس
زاع املسلح  وتفيد املقررة اخلاصة أن العنف اخلاص بنوع . ولكن فيما يتعلق أيضا حباالت الـن

 اجلنس ال يبدأ يف سن معينة وإمنا يوجد طوال دورة حياة املرأة خمتلف أشكال العنف القائم على
 صة عن وأعربت املقررة اخلا . أساس نوع اجلنس، وهي أشكال من العنف تظهر يف خمتلف املراحل

 قلقها بأن اإلناث يف الثقافات اليت يسود فيها تفضيل األوالد مستهدفات، حىت قبل أن يولدن، من
 جراء املمارسات التمييزية العنيفة اخلاصة باإلجهاض  على أساس انتقاء اجلنس وقتل األطفال،

سوء وأبلغت عن وقوع خمتلف أشكال العنف على الفتيات، مبا يف ذلك، من بني مجلة أمور،
 التغذية، وعدم املساواة يف احلصول على الرعاية الطبية،  فضال عن االنتهاك البدين واالنفعايل،
 وغشيان احملارم، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث،  والزواج املبكر،  وغري ذلك من املمارسات

 . إسار العمل التقليدية الضارة،  وبيع اآلباء ألطفاهلم ألغراض البغاء أو
v قامت جلنة حقوق اإلنسان بتسمية عدد من املقررين : ملقررين اخلاصني املعنيني ببلدان حمددة ا 

 اخلاصني املعنيني ببلدان  حمددة وتركز واليام على حاالت حقوق اإلنسان يف بلدان وأقاليم
 لق وقد أضفى املقررون اخلاصون املعنيون ببلدان معينة على تقاريرهم وعملهم بعداً يتع . معينة

 . حبقوق األطفال بصورة متزايدة
v ينصب اهتمام ممثل األمني العام بصورة منتظمة على : ممثل األمني العام املعين باملشردين داخليا 

 . يف املائة على األقل من السكان املشردين داخليا 50 حمنة األطفال الذين يشكلون يف العادة
v مت تعيني املمثل اخلاص : ع املسلح على األطفال املمثل اخلاص لألمني العام املعين بتأثري النـزا 

 ملدة والية تستمر ثالث سنوات قامت اجلمعية العامة بتجديدها مؤخرا 1997 أيلول / يف سبتمرب
زاع املسلح على . ملدة ثالث سنوات أخرى  وقد سعي املمثل اخلاص لألمني العام املعين بتأثري الـن

 اجلهات الفاعلة الرئيسية بالتصدي الشامل حلماية حقوق طوال مدة واليته إىل ضمان قيام ل األطفا
 وركز دوره على أمور . األطفال املتضررين من احلرب على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية

من بينها طرح مبادرات، وحث اجلهات الفاعلة  الرئيسية  على محاية  األطفال املتضررين من
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زاع احلرب، واقتراح مبادرات ملموسة حل  ماية األطفال أثناء اندالع احلرب، وحث أطراف الـن
 على التعهد بالتزامات حمددة يف هذا السياق، وجعل محاية األطفال شاغال حيظى باألولوية يف
 إجراءات السالم وعمليات السالم ويف كافة اجلهود الرامية إىل تعزيز السالم وااللتئام وإعادة البناء

 املمثل اخلاص على وجه اخلصوص بوضع جدول أعمال األطفال يف أعقاب النـزاع، وقام
 والنـزاع املسلح صراحة يف جدول أعمال السلم واألمن لألمم املتحدة وعدد من املنظمات

 . اإلقليمية

 وبعض اآلليات األخرى ذات الصلة تشمل األفرقة العاملة املعنية حباالت االختفاء القسري أو غري - 54
 التعسفي، واملقررين اخلاصني املعنيني باستقالل القضاة واحملامني، والتعصب الديين، الطوعي وباالحتجاز

 وحرية الرأي والتعبري، والعنصرية، والتمييز العنصري ورهاب األجانب، وآثار الديون اخلارجية، وحقوق
 . اإلنسان والفقر املدقع، واحلق يف التنمية، واحلق يف اإلسكان

 عمليات حقوق اإلنسان دمج حقوق األطفال يف - جيم

امليدانية ووضع استراتيجية

 هناك عدة نقاط عامة ينبغي التشديد عليها، وهي نقاط توفر توجيها ملوظفي حقوق اإلنسان لتطوير - 55
 . عملهم امليداين يف جمال حقوق الطفل

v ا عمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان هو أ ا  تتيح إن إحدى نقاط القوة اليت تتسم 
 . تعزيز ومحاية حقوق األطفال يف إطار أوسع  خاص حبقوق اإلنسان

v ينبغي أن تتيح عمليات حقوق اإلنسان صلة بني حالة حقوق الطفل يف بلد أو منطقة ما وبني 
 مثل هيئات معاهدات األمم املتحدة واملقررين ( آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الدولية

 ). اخلاصني
v ل عمل اجلهات الفاعلة األخرى ينبغي  لعمبا فيها الدولة ( مليات حقوق اإلنسان أن تقوي  وتكم 

 . مع تفادي ازدواجية العمل ) واألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
v االت املثرية للقلق، مثلميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن تؤدي دورا متخصصا حمددا يف بعض ا 

 . قضاء األحداث
v رى، ميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن  تضمن وجود صلة بني قضايا حمددة يف ويف جماالت أخ 

. جمال حقوق الطفل  وإتاحة املعلومات عنها ومن مث دعم عمل اجلهات الفاعلة األخرى
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 بعض قرارات اإلدارة املتعلقة بعمل العمليات يف جمال حقوق الطفل - 1

 ومع ذلك، فان التركيز على . ي حقوق اإلنسان يركز هذا الفصل على   تقدمي توجيه إىل موظف - 56
 ومثلما هو احلال يف . حقوق األطفال يف عمل العملية سيتطلب أيضا عدة قرارات تتعلق بالسياسة واإلدارة

 . األجزاء األخرى من هذا الدليل، من املفيد اإلشارة بإجياز إىل بعض هذه القضايا

 أنشطة العملية سينطوي على عواقب هيكلية وتدريبية وإضافة بؤرة االهتمام حبقوق الطفل إىل - 57
 وعواقب على  التعيني وامليزانية، وينبغي من الناحية املثالية أخذها مجيعا يف االعتبار يف مرحلة التخطيط ألي

 . عملية

 تفسري والية العملية - أ

 وحىت يف حالة . حقوقهم إن والية عملية حقوق اإلنسان قد تشري أو ال تشري  بالتحديد إىل األطفال و - 58
 وجود إشارات حمددة سيحتاج موظفو حقوق اإلنسان يف العادة إىل تفسري الوالية  وفقا للحالة املتطورة

 ومن املثايل لكل عملية من عمليات حقوق اإلنسان، مهما كانت صغرية، أن تركز إىل . واملوارد املتاحة هلم
 . حد ما على تعزيز ومحاية حقوق األطفال

 ) املنهجي ( هليكل ا - ب

 : هناك وج خمتلفة للعمل يف جمال حقوق الطفل من خالل عملية حقوق اإلنسان - 59

v ومع ذلك، من . ميكن جلميع موظفي حقوق اإلنسان إدراج حقوق األطفال يف نطاق أنشطتهم 
 حلقوق األطفال ، حيث ميكن " مركز تنسيق " املفيد وجود واحد على األقل من املوظفني باعتباره

 . هلذا الشخص أن يعمل  على التنسيق مع الشركاء واالتصال م
v ويف احلاالت اليت يتم فيها تعيني موظفني من عملية حقوق اإلنسان للعمل خارج العاصمة ويف 

 خمتلف مواقع املقاطعات، ينبغي لكل فريق، من الناحية املثالية، أن يكفل اتباع ج حلقوق األطفال
 وميكن لكل فريق، إن أمكن، أن يكون لديه موظف يضطلع باملسؤولية . يف عمله يف املقاطعة

". مركز تنسيق حلقوق األطفال على مستوى املقاطعة " احملددة عن حقوق األطفال، أي ليكون
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 سينطوي نوع اهليكل أو املنهجية املختارة على آثار على متطلبات ميزانية العملية ومؤهالت - 60
 موظفني حلقوق اإلنسان، مع وجود حاجة إىل متويل إضايف ملوظفني يتمتعون األشخاص املعينني باعتبارهم

 . خبلفية حمددة عن حقوق الطفل وذلك للعمل كمراكز تنسيق حلقوق الطفل

 االختصاصات األساسية - 2

 االختصاصات األساسية  لعملية حقوق اإلنسان وبعض موظفي حقوق اإلنسان يف جمال حقوق الطفل - 61
 : يلي تشمل بعض ما

 وينبغي ). مبا يف ذلك األولويات واألهداف واإلجراءات العملية ( وضع استراتيجية حلقوق الطفل - 1
لعملية حقوق اإلنسان أن تضع استراتيجية حلقوق الطفل مع الوعي باحلالة العامة حلقوق الطفل يف

 الدولة واألمم املتحدة مبا يف ذلك ( املنطقة وباجلهود املبذولة من جانب اجلهات الفاعلة األخرى / البلد
 وينبغي أن تضمن االستراتيجيات  حتقيق مبدأ التكاملية، ). والفاعلني من املنظمات غري احلكومية

 وتفادي االزدواجية،  والتشديد على  الدور اخلاص اليت ميكن أن يسهم به وجود األمم املتحدة يف
 . ميدان حقوق اإلنسان

 . ساسية  حلقوق األطفال ضمان أن مجيع أنشطة العملية تتسم حب - 2

 ملوظفي حقوق اإلنسان ضمان التدريب يف جمال حقوق اإلنسان من منظور حقوق األطفال - 3
 وينبغي أن يشمل التدريب . اآلخرين واحلكومة والشركاء من األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية

 إمنا أيضا التوجيه بشأن تنفيذ على حقوق األطفال ليس فقط نشر املعلومات عن اتفاقية حقوق الطفل، و
وعملية حقوق اإلنسان قد توفر هي نفسها تدريبا ولكنها قد تشجع وتدعم أيضا أنشطة . االتفاقية

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يشددوا بصفة خاصة على  الصالت بني حقوق . تدريب الشركاء
 . األطفال وإطار حقوق اإلنسان الدويل األوسع

 . لتطور حالة حقوق الطفل يات رصد وحتليل منتظمة إجراء عمل - 4

 . عن تطور حالة حقوق الطفل اإلبالغ - 5

وضع استراتيجية - قائمة مرجعية حبقوق الطفل ملوظفي حقوق اإلنسان - 3
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 . توفر قائمة املراجعة التالية أداة مفيدة ملوظفي حقوق اإلنسان يف حتديد استراتيجية حقوق الطفل - 62
 ووضع األسئلة التالية يف احلسبان . ا لتكميل االختصاصات األساسية اليت أوردناها أعاله وميكن استخدامه

 من شأنه أن يوفر أساسا يقوم عليه وضع أهداف واستراتيجيات كلية حلقوق الطفل يف عملية حقوق
 . اإلنسان

 حالة حقوق الطفل

 املنطقة؟ / ما هي  الشواغل الرئيسية بشأن  حقوق الطفل يف البلد - 1
 هي الطرق اليت ترتبط ا هذه الشواغل بغريها من شواغل حقوق اإلنسان؟ ما - 2
 كيف تتطور حالة حقوق الطفل؟ - 3

 اهليكل واألنشطة اليت تنطوي على إمكانية حتسني حالة حقوق الطفل

 اليت هلا القدرة على ) آخرون , الدولة، املنظمة غري احلكومية ( ما هي اهلياكل الوطنية املوجودة - 4
 حقوق الطفل؟ وكيف ميكن جلهود األمم املتحدة يف ميدان حقوق  اإلنسان أن حتسني حالة

 تسهم يف دعم وتقوية تأثرياا على حالة حقوق الطفل؟
 ما هي اإلجراءات الرئيسية اليت جيرى اختاذها حاليا من جانب  الشركاء يف الدولة واألمم - 5

 املتحدة واملنظمة غري احلكومية لصاحل حقوق األطفال؟
 مل التقييم القطري املشترك منظورا حلقوق الطفل وهل يعرب بدقة عن حالة حقوق هل يش - 6

 الطفل؟  وهل مت التصدي للشواغل بشأن حقوق الطفل يف إطار األمم املتحدة للمساعدة
 اإلمنائية؟

 ما هي اآلليات اإلقليمية والدولية اليت ميكن استخدامها للتصدي للحالة وكيف ميكن أن ترتبط - 7
 الطفل يف البلد وباهلياكل الوطنية اليت تتصدى للحالة؟ حبالة حقوق

 إمكانية حقوق الطفل يف عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

 مثل مشاريع التعاون التقين وبناء ( كيف تؤثر األنشطة الرئيسة لعملية حقوق اإلنسان - 8
 طفل؟ وكيف ميكن تأثريا إجيابيا على حقوق ال ) مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والرصد، اخل

 تقوية التأثري اإلجيايب؟
 بالنظر إىل حالة حقوق الطفل واألنشطة اليت يضطلع ا الفاعلون اآلخرون، ما هو الدور الذي - 9

 ينبغي أن  تؤديه عملية حقوق اإلنسان؟ وماذا  ينبغي أن تشمل استراتيجية العملية؟  وكيف
لذي يؤديه الشركاء؟ ميكن الستراتيجية العملية أن تكمل العمل املستمر ا
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 ما هو الدور الذي تؤديه العملية يف عمليات التقييم القطري املشترك وإطار األمم املتحدة - 10
 للمساعدة اإلمنائية فيما يتعلق حبقوق األطفال؟

 كيف ميكن للعملية أن تربط بني آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية وبني حالة حقوق - 11
 ليات اتصاال حبالة حقوق الطفل؟ الطفل؟  وما هي أكثر هذه اآل

 أين يوجد البلد يف عملية  تقدمي التقارير اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل؟  وكيف ميكن للعملية - 12
 أن تسهم يف تقوية هذه العملية؟  وكيف ميكن دعم عملية  تقدمي التقارير حىت تساعد على

 التصدي لشواغل حقوق الطفل احلالية األكثر إحلاحا؟
 ات معاهدات األمم املتحدة اليت نشرت مالحظات ختامية عن تنفيذ البلد اللتزاماته ما هي هيئ - 13

 مبوجب املعاهدة؟  وكم عدد املالحظات اخلتامية احملددة ذات الصلة املباشرة باحلالة الراهنة
 حلقوق الطفل؟  وهل ميكن لعملية حقوق اإلنسان أن تدعم الدولة يف عملية متابعة املالحظات

 اخلتامية؟
 من هم مقررو األمم املتحدة وممثلوها اخلاصني وغريهم من اخلرباء الذين قدموا تقارير عن البلد - 14

 وأدرجوا شواغل وتوصيات ذات صلة حبالة حقوق الطفل؟  وهل ميكن لعملية حقوق اإلنسان
 أن تدعم متابعة هذه التقارير؟

 طفل؟  وهل ميكن تقوية هل يشمل التقرير الشهري الذي تقدمه العملية منظورا عن حقوق ال - 15
 ذلك؟

 كيف ميكن للعملية أن تسهم يف تقوية قضاء األحداث؟  وما هي الشواغل الرئيسية؟ - 16
 كيف تتقاسم العملية املعلومات عن حالة حقوق الطفل وما هي اجلهود املبذولة من أجل - 17

 التصدي هلا مع املقر الرئيسي ومع الشركاء املعنيني خارج البلد؟
 مثل املؤمترات الدولية ( دولية وشيكة أو جارية يف جمال حقوق الطفل هل هناك أي أنشطة - 18

 حول األطفال املتضررين من احلرب، واحللقات التدريبية اإلقليمية حول االجتار باألطفال،
 ؟  وهل ميكن  استخدام أيٍ من هذه األنشطة من أجل خلق قوة دافعة لتحسني حالة ) اخل

 . حقوق الطفل  يف بلد العملية
 مثل اعتماد صكوك تشريعية أو ( جرى مؤخرا اختاذ أي مبادرات وطنية أو إقليمية أو دولية هل - 19

 ذات صلة حبقوق الطفل يف البلد؟  وهل ميكن ) إصدار قرارات، أو نشر تقارير من األمني العام
 أن تستفيد العملية من  هذه املبادرات وأن توفر معلومات عنها؟

 ة اليت مل يصدق عليها البلد الذي جتري فيه عملية حقوق ما هي صكوك حقوق اإلنسان الدولي - 20
 اإلنسان؟  وما الذي ميكن أن تقوم به العملية لدعم مزيد من التصديقات؟

بعض أمثلة  استراتيجيات حقوق  الطفل العريضة - دال
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 صرية وهذه القائمة الق . تركز الفقرات التالية على ثالث جماالت عريضة الستراتيجية حقوق الطفل - 63
 ليست حصرية بأي حال من األحوال، ولكنها تقدم إشارة إىل الطريقة اليت ميكن ا وضع إستراتيجية

 . حلقوق الطفل وما يتصل ا من أنشطة

 تقوية تأثري األنشطة الراهنة للعملية على حقوق الطفل - 1

 ألطفال من أي نشاط تقوم به البد وأن يكون من املمكن إجياد تأثري إجيايب حمتمل على احترام حقوق ا - 64
 عملية حقوق اإلنسان، مثل االحتجاز، والتحقيقات وتدريب اجلنود وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة

 ومع ذلك، . وبناء قدرات املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي، اخل
 فال جمرد تأثري حمتمل أو عرضي إال إذا تضافرت اجلهود قد يكون تأثري هذه األنشطة على حقوق األط

 . لضمان أن حقوق الطفل يتم أخذها يف االعتبار يف مرحلة ختطيط األنشطة يف استراتيجيات العملية

 ومثال ذلك أن تدريب ضباط الشرطة واملسؤولني يف القضاء والسجون على حقوق اإلنسان قد يركز - 65
 : على ما يلي

v حبرية التنقل  والقول؛ احلقوق اخلاصة 
v احلقوق اخلاصة باملدافعني يف احملاكمات اجلنائية؛ 
v املعايري الدنيا  لظروف االحتجاز؛ 
v حقوق احملتجزين يف عدم التعرض إلساءة املعاملة أو التعذيب . 

ي لكي يشمل اهتما مبا يلي - 66  : ومن منظور حقوق  الطفل، ميكن تقوية نفس الربنامج التدريـب

v اء األحداث؛ مبادئ قض 
v مبدأ مصاحل الطفل الفضلى؛ 
v االلتزام بعدم احتجاز القاصرين إال كإجراء أخري ؛ 
v بدائل ألحكام السجن؛ 
v االلتزام بعدم احتجاز القاصرين  أو سجنهم انفراديا، اخل .
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 وميكن أن يكون أحد جوانب  استراتيجية عملية حقوق اإلنسان  هو ضمان أن مجيع األنشطة - 67
 عملية  تشمل منظورا حلقوق الطفل وأن  يشمل التحليل الكلي الذي جتريه العملية حلالة حقوق الرئيسية لل

 . اإلنسان الشواغل بشأن حقوق الطفل

 دعم عمل الشركاء - 2

 ينبغي أن يكون دعم وتقوية جهود اآلخرين يف جمال محاية وتعزيز حقوق األطفال أحد اجلوانب - 68
 على " الشركاء " وميكن استخدام لفظة .  " ىل تعزيز ومحاية حقوق األطفال الرئيسية ألي استراتيجية ترمي إ

 وهيئات األمم املتحدة ) مثل وزارات التعليم أو العدل ( نطاق بالغ االتساع لتشمل أجزاء من الدولة
 : وفيما يلي مثاالن لذلك . واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية

 يركز عمل كثري من املنظمات  اليت تعمل لصاحل : ساعدة األطفال الشركاء الذين هلم والية عامة مل - 1
ومع . وخربات هذه املنظمات ووالياا تالئم هذه املهمة . األطفال على اجلوانب املادية حلماية احلقوق

 ذلك، ميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن تسهم يف كثري من األحيان يف مساعدة هذه البعثات على حتقيق
 وعلى . ن طريق تكميل وتقوية عملها باستخدام الوالية احملددة للعملية وما تتمتع به من دراية فنية أهدافها ع

 : سبيل املثال

v فيما قد تكون إمكانية احلصول على التعليم يف منطقة معينة مشكلة أساسية من مشاكل حقوق 
 مني من ناحية،  وممارسة الطفل، قد  يكون من أسباا عدم توفر األبنية املدرسية واملعدات واملعل

 التمييز الذي من خالله مينع املسؤولون احملليون األطفال املنتمني إىل مجاعة دينية أو إثنية من
 . االلتحاق باملدرسة من ناحية أخرى

v كثري من املنظمات اإلنسانية ال تشعر بارتياح يف التصدي  مباشرة النتهاكات حقوق اإلنسان على 
 وميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن تسد هذه . ساعدة املبني يف واليام حنو  يتجاوز توفري امل

 الفجوة بطريقة مفيدة وذلك عن طريق ضمان، مثلما يف املثال السابق، أن توفري مواد املعونة
 . يتصدى بالفعل  النتهاكات احلقوق القائمة

 تكرس اتفاقية حقوق : اكل الوطنية دعم اهلي - " التدابري العامة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل " - 2
 املعروفة أيضا باسم اموعة األوىل يف اخلطوط التوجيهية  بشأن " ( لتدابري التنفيذ العامة " الطفل عدة مواد

 ولن يتسىن ضمان االحترام الفعال حلقوق األطفال إال إذا جنحت ). تقدمي التقارير يف اتفاقية حقوق الطفل
: وتشمل هذه التدابري ما يلي ." دابري التنفيذ العامة ت " الدولة يف تنفيذ خمتلف
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v تقوية التشريع احمللي؛ 
v إنشاء هياكل وطنية لوضع وتنسيق سياسة بشأن حقوق الطفل؛ 
v ؛ ) ويدخل يف عدادها حقوق الطفل ( وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان 
v وضع آليات  لدقة مجع البيانات ذات الصلة حبالة حقوق الطفل؛ 
v تمع املدين يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ اشتراك ا 
v تنفيذ برامج  تدريبية لألشخاص املعنيني حبقوق الطفل، ويندرج يف عدادهم  املسؤولون يف 

 . الوزارات والشرطة واملعلمون والعاملون االجتماعيون واآلباء، اخل

 وكثري . ا حقوق األطفال وتشكل هذه العوامل، من بني عوامل أخرى، قاعدة رئيسية ميكن أن تقوم عليه
 من هذه العوامل تتصل بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان األوسع بنفس الدرجة اليت تتصل ا  مبعايري حقوق
 الطفل، وهناك منظمات قليلة نسبيا  تتمتع بالوالية واخلربة الفنية ذات الصلة لتقدمي املساعدة يف هذه

 قوق اإلنسان يف حالة مالئمة أن تسهم إسهاما بالغ القيمة يف وعلى سبيل املثال، ميكن لعمليات ح . ااالت
 . تقوية بعض جوانب  تدابري التنفيذ العامة اليت تتخذها الدولة

 االعتماد على عملية تقدمي التقارير عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل - 3

 من خالله يف محاية وهناك مثال آخر ال استراتيجي عريض ميكن لعملية حقوق اإلنسان أن تسهم - 69
 وخباصة اتفاقية حقوق ( وتعزيز حقوق األطفال من خالل دعم عمليات تقدمي التقارير هليئات املعاهدات

 وقيام الدولة بتقدمي تقارير منتظمة إىل جلنة حقوق . ومتابعة املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات ) الطفل
 لة واحدة يف عملية حتقق فرصا متعددة لتحسني ليس سوى مرح ) سنوات 5 من حيث املبدأ كل ( الطفل

 وتقدم  منظمة األمم املتحدة للطفولة دعما قيما إىل الدول من خالل عملية تقدمي . محاية حقوق األطفال
 وهناك أيضا بعض ااالت اليت  تسهم . التقارير عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومتابعة املالحظات اخلتامية

 : ومن أمثلة ذلك . املتحدة حلقوق اإلنسان مبا هلا من خربة فنية حمددة فيها عمليات األمم

v ستمد بعض هذه . يتطلب إعداد تقرير الدولة مجع معلومات معينة عن تنفيذ االتفاقيةوينبغي أن ت 
 ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان - املعلومات من جماالت تقع ضمن اختصاص عملية حقوق اإلنسان

 ع بيانات دقيقة واملساعدة على إنشاء آليات دائمة جلمع البيانات عن دعم الدولة يف ضمان مج
. معايري خاصة حبقوق اإلنسان
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v اخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي التقارير  تتطلب ضمنا قيام الدول  بالتشاور مع املنظمات غري 
 ق وميكن لعمليات حقوق اإلنسان دعم مسامهة منظمات حقو . احلكومية يف إعداد تقاريرها

 اإلنسان غري احلكومية الوطنية  يف هذه العملية، مما يساعد على تقوية منظمات حقوق اإلنسان
 . الوطنية املستقلة

 وميكن لعمليات حقوق اإلنسان  أن تسهم مسامهة مفيدة يف  عمليات تقدمي التقارير عن اتفاقية - 70
 بار ذلك جزءا من استراتيجية رامية إىل حقوق الطفل وغريها من هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة باعت

 . حتسني احترام وتعزيز حقوق األطفال

 الرصد وتقدمي التقارير عن احترام حقوق األطفال - هاء

 تقوم عمليات حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان برصد حالة حقوق اإلنسان يف البلدان وتقدمي - 71
 األطفال يف هذه العملية وينبغي من الناحية املثالية أن حتظى وينبغي إيالء االعتبار إىل حقوق . تقارير عنها

 . بقسم حمدد يف تقارير العملية

 وتتيح الفصول األخرى يف هذا الدليل توجيها تفصيليا بشأن رصد حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير - 72
 فال  ميكن أن ومع ذلك، يشدد هذا القسم على أن الرصد وتقدمي التقارير عن احترام حقوق األط . عنها

 . يتطلب جا خمتلف نوعا ما  عن النهج املتبع يف تقدمي التقارير عن رصد حقوق اإلنسان العامة

 حتديد األولويات يف حالة حقوق الطفل - الرصد - 1

 ما هي معايري حقوق الطفل؟ - أ

 لتقارير على تركز كثري من عمليات حقوق اإلنسان أنشطة الرصد والتحقيق وتقدمي ا : أنواع احلقوق - 73
 انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية، وذلك يف كثري من األحيان بسبب احلاجة امللحة إىل استجابات

 وينبغي  جلهود محاية وتعزيز حقوق األطفال أن تركز حتليالا . لالنتهاكات اليت تقع لكثري من هذه احلقوق
 الجتماعية والثقافية فضال عن احلقوق املدنية على جمموعة أعرض من احلقوق، ومنها احلقوق االقتصادية وا

. والسياسية
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 ينبغي ألنشطة الرصد وتقدمي التقارير عن : األسرة / اإلشارة إىل حقوق اإلنسان اخلاصة باآلباء - 74
 حقوق األطفال أن تويل االعتبار إىل ما يتصل بذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة بآباء األطفال

 ومع ذلك، ينبغي . ث ترتبط هذه احلقوق يف كثري من األحيان باحترام حقوق األطفال وأسرهم القريبة حي
 . إعادة التشديد على أن األطفال هم موضوع احلقوق بصفتهم الفردية

 اليت تسهم " اهلياكل " ينبغي أن تشمل حتليالت حقوق األطفال اإلشارة إىل دور : التركيز على اهلياكل - 75
 ألطفال، مبا يف ذلك إمكانية القبول يف املدارس واحلصول على الرعاية الصحية، يف محاية وتعزيز حقوق ا

 . وقوة  هياكل األسرة القريبة واملوسعة، وفعالية الوزارات احلكومية املسؤولة عن قضايا متس األطفال، اخل
 . وينبغي أن تعرب التحليالت عن وعي باهلياكل احلديثة والتقليدية، عند االقتضاء

 " الضعف " و " الوقت " تراف بأمهية االع - ب

 باعتباره عامال " الوقت " من األساسي عند السعي إىل محاية وتعزيز حقوق األطفال مالحظة أمهية - 76
 . يؤثر على حالة الطفل

 واألطفال يف خمتلف مراحل منوهم أكثر تعرضا موعة هائلة من التأثريات اليت تنطوي على عواقب - 77
 ألخالقي والبدين واالنفعايل والنفسي، وعلى قدرم على األداء باعتبارهم مواطنني دائمة على منوهم ا

 وعلى حنو ( وسوف يتأثرون يف الواقع تأثرا ضارا . يشاركون مشاركة كاملة عند بلوغهم سن الرشد
 م من بأي انتهاك يقع حلقوقهم بدرجات متفاوتة سواء أكان ذلك االنتهاك حرما ) خيتلف عن تأثر الكبار

 التعليم أو من إمكانية احلصول على الرعاية الصحية أو حرمام من حرية  االشتراك يف اجلمعيات أو التعبري
 . أو إجبارهم على املشاركة يف النـزاعات املسلحة، اخل

 : عند التصدي لقضايا حقوق األطفال وذلك بطريقتني " الوقت " وينبغي إيالء االعتبار إىل - 78

v ال تأثرا أخطر كثريا من تأثر الكبار باالنتهاكات اليت تقع حلقوقهم وتستمر  ملدة قد يتأثر األطف 
 وينطبق هذا الرأي على معظم حاالت اليت تنتهك فيها - معينة تصل مثال إىل أسابيع أو شهور

 واملدة اليت تستمر عليها . احلقوق، مثل التعذيب واحلرمان من الغذاء وسوء أحوال االحتجاز، اخل
 ينة ميكن أن تؤثر تأثريا أشد خطورة على األطفال مما على الكبار، وهو ما يفضي إىل حالة مع

. انتهاكات أشد حلقوقهم
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v تمع من جراء انتهاكات حقوقعلى ضوء تزايد خطر استمرار العواقب السلبية على األطفال وا 
 ت يكون ملحا بصفة الطفل، فإن التقييم والرصد وتقدمي التقارير والتدخل للتصدي هلذه االنتهاكا

 . خاصة

 االستعانة باخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي  تقارير عن اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها - ج

 دعما  للرصد والتحليل

 حددت جلنة حقوق الطفل اخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي  تقارير عن اتفاقية حقوق الطفل وذلك - 79
 وتقسم اخلطوط . تفاقية على تقدمي تقارير دقيقة عن تنفيذ االتفاقية بغرض مساعدة الدول األطراف يف اال

 وحتت كل واحد من هذه العناوين الثمانية توفر . عريضة من احلقوق " جمموعات " 8 التوجيهية  االتفاقية إىل
 لعناوين وتوفر هذه ا . اخلطوط التوجيهية املعلومات التفصيلية اليت ينبغي أن  تتضمنها تقارير الدول األطراف

 وميكن ملوظفي حقوق اإلنسان . والتفاصيل األخرى قائمة مفيدة للغاية باملعايري املمكنة لرصد حقوق الطفل
 دليل التنفيذ " وينبغي اإلشارة إىل . قضية رئيسية ذات صلة خاصة ببلد العمليات 20 إىل 5 التركيز على

 طفولة، وتشمل القائمة التالية العناوين الثمانية الصادر عن  منظمة األمم املتحدة لل " التفاقية حقوق الطفل
 تشري املواد ( الرئيسية املستمدة من اخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي التقارير ويرد معها بعض العناوين الفرعية

 ): إىل أحكام اتفاقية حقوق الطفل

 ) اقية من االتف 44 من املادة 6 والفقرة 42 و 4 املادتان ( التدابري العامة للتنفيذ - أوال

 . مركز االتفاقية يف القانون احمللي والتشريعات اجلديدة وإنفاذ القوانني - ألف
 . التنسيق والرصد واملؤسسات القائمة واجلديدة - باء

 . من االتفاقية 4 تنفيذ املادة - جيم
 . اشتراك اتمع املدين - دال
 . التدابري املتخذة لنشر مبادئ وأحكام االتفاقية - هاء

 ) 1 املادة ( ف  الطفل تعري - ثانيا

 ) 12 و 6 و 3 و 2 املواد ( املبادئ العامة - ثالثا

) 2 املادة ( عدم التمييز - ألف
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 ) 3 املادة ( مصاحل الطفل الفضلى - باء
 ) 6 املادة ( احلق يف احلياة والبقاء والنمو - جيم
 ) 12 املادة ( احترام آراء الطفل - دال

 )) أ ( 37 و 17 اىل 13 ن و م 8 و 7 املواد ( احلقوق واحلريات املدنية - رابعا

 ) 7 املادة ( االسم واجلنسية - ألف
 ) 8 املادة ( احلفاظ على اهلوية - باء

 ) 13 املادة ( حرية التعبري - جيم
 ) 14 املادة ( حرية الفكر والوجدان والدين - دال
 ) 15 املادة ( حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي - هاء
 ) 16 املادة ( محاية احلياة اخلاصة - واو
 ) 17 املادة ( ل على املعلومات املناسبة احلصو - زاي
 احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية - حاء

 )) أ ( 37 املادة ( أو املهينة

 11 إىل 9 ؛املواد من 18 من املادة 2 و 1 ؛ الفقرتان 5 املادة ( البيئة األسرية والرعاية البديلة - خامسا

 ) 39 ؛ املادة 27 من املادة 4 ؛ الفقرة 25 ؛ املادة 21 إىل 19 ومن

 ) 5 املادة ( التوجيه من األبوين - ألف
 ) 18 من املادة 2 و 1 الفقرتان ( مسؤوليات الوالدين - باء

 ) 9 املادة ( الفصل عن الوالدين - جيم
 ) 10 املادة ( مجع مشل األسرة - دال
 ) 11 املادة ( مشروعة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودم بصورة غري - هاء
 ) 4 ، الفقرة 27 املادة ( حتصيل نفقة الطفل - واو
 ) 20 املادة ( األطفال احملرومون من بيئتهم العائلية - زاي
 ) 21 املادة ( التبين - حاء
 ) 25 املادة ( املراجعة الدورية إليداع الطفل - طاء
 لنفسي وإعادة االندماج مبا يف ذلك التأهيل البدين وا ) 19 املادة ( إساءة املعاملة واإلمهال - ياء

) 39 املادة ( االجتماعي
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 1 ، الفقرات من 27 ؛ و 26 ؛ و 23 ؛ و 3 ، الفقرة 18 ؛ و 6 املواد ( الصحة األساسية والرفاه - سادسا

 ) 3 إىل

 ) 23 املادة ( األطفال املعوقون - ألف
 ) 24 املادة ( الصحة واخلدمات الصحية - باء

 ) 3 ، الفقرة 18 ، واملادة 26 املادة ( طفل الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية ال - جيم
 ) 3 و 2 و 1 ، الفقرات 27 املادة ( املستوى املعيشي - دال

 ) 31 و 29 و 28 املواد ( التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية - سابعا

 ) 28 املادة ( التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه - ألف
 ) 29 املادة ( أهداف التعليم - باء

 ) 31 املادة ( قات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية أو - جيم

 ) 36 إىل 32 ، و من ) د ( – ) ب ( 37 و 40 و 39 و 38 و 22 املواد ( تدابري احلماية اخلاصة - ثامنا

 األطفال يف حاالت الطوارئ - ألف
 ) 22 املادة ( األطفال الالجئون - 1 - 1
 التأهيل البدين والنفسي ، مبا يف ذلك إعادة ) 38 املادة ( األطفال يف املنازعات املسلحة - 2

 ) 39 املادة ( وإعادة االندماج االجتماعي
 األطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شئون قضاء األحداث - باء

 ) 40 املادة ( إدارة شئون قضاء األحداث - 1
 األطفال اردون من حريتهم، مبا يف ذلك عن طريق أي شكل من أشكال االحتجاز - 2

 )) د ) ( ب ( 37 املادة ( ات احتجازية أو السجن أو اإليداع يف مؤسس
 احلكم على األطفال مع االهتمام اخلاص حبظر عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة - 3

 )) أ ( 37 املادة (
 ) 39 املادة ( التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل - 4

 إعادة االندماج األطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي و - جيم
 االجتماعي
) 32 املادة ( االستغالل االقتصادي لألطفال مبا يف ذلك عمل األطفال - 1
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 ) 33 املادة ( إساءة استعمال املخدرات - 2
 ) 34 املادة ( االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي - 3
 ) 35 املادة ( بيع األطفال واالجتار م واختطافهم - 4
 ) 36 املادة ( األشكال األخرى لالستغالل - 5

 ) 30 املادة ( األطفال الذين ينتمون إىل أقلية أو جمموعة من السكان األصليني - دال

 تقدمي تقارير عن احترام حقوق األطفال - 2

 والبد أن . من املثايل أن يشمل التقرير الشهري لعملية حقوق اإلنسان قسما خاصا حبقوق األطفال - 80
 : يشمل هذا القسم ما يلي

v املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية الرئيسية معلومات عن معايري احلقوق . 
v بعض املعلومات عن حالة األسر واآلباء الضرورية لتوفري فهم كامل الحترام حقوق األطفال . 
v مثل القسم اخلاص بقتل املدنيني والقسم اخلاص – ينبغي التشديد على أن أقساما أخرى من التقرير 

 وقد حيدث بعض التداخل . قد تتضمن معلومات عن األطفال - جئني باملشردين داخليا والال
 . تداخل داخل التقرير يف اإلشارات املرجعية عند احلاجة

 13 العمل مع األطفال - واو

 - وهو عمل يشمل حقوق الطفل وإن كان ال يقتصر عليها - أثناء عملهم يف ميدان حقوق اإلنسان - 81
 وبعض هذا العمل يف ميدان حقوق اإلنسان قد يشمل . ع األطفال سيعمل موظفو حقوق اإلنسان مباشرة م

 وقد . إجراء مقابالت مع األطفال جلمع معلومات عن انتهاكات من املمكن أا وقعت حلقوق اإلنسان
 والغرض من اخلطوط التوجيهية الواردة يف هذا . تشمل اجلوانب األخرى حماولة تزويد الطفل باملساعدة

 ورمبا ينبغي قبل كل . مقدمة موجزة إىل بعض النقاط اهلامة اليت ينبغي أخذها يف االعتبار القسم  هو توفري
 . الذي مييز العمل يف ميدان حقوق اإلنسان " عدم اإلضرار " شيء أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان  مبدأ

 " اء الطفل احترام آر " وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان فهم ما ورد يف اتفاقية حقوق الطفل من مبادئ
 . والسعي إىل احترامها " مصاحل الطفل الفضلى " و

." أنقذوا األطفال " و " العمل من أجل حقوق األطفال " النص مستمد يف األساس من مواد 13
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v عند أخذ عمر وقدرات الطفل يف احلسبان ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان ضمان متتع األطفال 
 بفرصة التعبري عن آرائهم يف أي قرارات  يتخذها موظف حقوق اإلنسان أو عملية حقوق اإلنسان

 . لواجب لتلك اآلراء بالنيابة عنهم، وضمان إيالء االعتبار ا
v ينبغي أن يضمن موظفو حقوق اإلنسان  إيالء  االعتبار األويلّ إىل  مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع 

 . اإلجراءات اليت يتخذوا بشأن الطفل

 كيف خيتلف االتصال باألطفال عن االتصال بالكبار؟ - 1

 . القدرات اليت لدى الكبار لألطفال احتياجات وقدرات ختتلف كثريا عن تلك االحتياجات و - 82
 : وينطوي االتصال باألطفال على بعض املتطلبات اخلاصة اليت تشمل ما يلي

v القدرة على الشعور بارتياح مع األطفال  واالشتراك معهم يف أي أسلوب من االتصال الذي 
 تنم مثل اجللوس على األرض أو من خالل اللعب، اخل، والقدرة على قبول تعبريات - يناسب الفرد

 . عن حمنتهم وعدوانيتهم، اخل
v القدرة على استخدام لغة ومفاهيم تناسب عمر الطفل ومرحلة منوه وثقافته . 
v التسليم بأن األطفال الذين تعرضوا لتجارب مريرة  قد يكون من الصعب عليهم كثريا الثقة يف 

 عور بثقة وقد يستغرق األمر وقتا طويال وصربا قبل أن ميكن للطفل الش . شخص غريب عنهم
 . كافية يف االتصال بصراحة

v القدرة على إدراك أن األطفال قد ينظرون إىل حالتهم بطرق ختتلف اختالفا واضحا عن طريقة 
 وقد يرتع األطفال إىل التخيل واختالق تفسريات  لألحداث الغريبة أو املفزعة، والتعبري . الكبار

 . دو عدمية األمهية للكبار، اخل عن أنفسهم  بطرق رمزية، والتشديد على قضايا قد تب

 القضايا الثقافية يف االتصال باألطفال - 2

 وهناك قواعد يف كثري من اتمعات بشأن . تتفاوت معايري االتصال بني األشخاص بتفاوت الثقافات - 83
 لثقافات ومثال ذلك أن الفتيات يف بعض ا . أنواع املوضوعات اليت ميكن مناقشتها مع فئات معينة من الكبار

 قد ال يناقشن املوضوعات اجلنسية  إال مع خاالم أو عمام أو جدام وقد مينعون من االتصال بأي
 وينبغي  للمهنيني الذين حيتاجون إىل االتصال  باألطفال أن يكونوا على فهم . شخص خارج نطاق األسرة

 أن البكاء قد يكون مصدر خجل كبري ومثال ذلك . باملعايري الثقافية للتعبري عن املشاعر واألحاسيس
ومن املهم ألولئك األشخاص الذين  يسعون إىل . لألطفال، والسيما لألوالد منهم يف بعض اتمعات
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 مساعدة األطفال أال يفاقموا من األمور بتشجيعهم على الكالم والتعبري عن مشاعرهم بطريقة تتناىف مع هذه
 ومثال ذلك أن االتصال بالتالمس البدين . ة بشأن أشكال التعبري املالئمة وهناك أيضا معايري ثقافي . املعايري

 أو العني يتفاوت بتفاوت الثقافات، بينما قد حتد درجة االلتزام بالشكل الرمسي واملسافة االجتماعية بني
 . الكبار  واألطفال يف بعض اتمعات من تبادل املعلومات الشخصية واملشاعر

 نة باملترمجني الشفويني اللغة واالستعا - 3

 وعندما ال ينتمي الشخص البالغ إىل نفس ثقافة . هناك مزايا واضحة لالتصال مع األطفال بلغتهم األم - 84
 الطفل، قد يتعذر أكثر تفسري  إمياءات الطفل ولغة جسمه اليت تعد بالغة األمهية باعتبارها طريقة أخرى

 جيب أن تكون لغة الشخص . ل معاين الكلمات  والتعبريات للحصول على املعلومات من الطفل ولفهم ظال
 كما ينبغي أن يكون املوظفون، حيثما أمكن، على معرفة . الذي جيري املقابلة مالئمة  لعمر الطفل

 . باملصطلحات احمللية، مبا يف ذلك العامية

 لمترجم أن يكون متقناً ويف احلاالت اليت ال ميكن فيها تفادي االستعانة مترجم شفوي، من احليوي ل - 85
 للغتني على السواء وأن يفهم أي مصطلحات متخصصة وأن يكون قادرا على استعمال كلمات ميكن للطفل

 . وينبغي للمترجم أن يكون مقبوال لدى اتمع وأن ينظر إليه اآلخرون باعتباره غري متحيز . أن يفهمها
 باألطفال  وقدرته على التعامل مع أي انفعاالت يعرب ومن احليوي ضمان متتع املترجم مبهارات يف االتصال

 عنها األطفال  وعدم تأثريه على احملادثة عن طريق اخلطأ يف الترمجة أو إجياز أو حذف أجزاء خمتارة مما يقوله
 . الطفل

 االتصال يف سياق التشرد - 4

 ل الفعال يف حاالت تشرد يؤدي جو عدم الثقة والريبة يف كثري جدا من األحيان إىل إعاقة االتصا - 86
 وقد تكون هناك خماوف حقيقية بشأن الطريقة اليت قد تستخدم ا املعلومات، والسيما عندما . السكان

 وباإلضافة . ينظر املشردون إىل الشخص الذي جيري املقابالت باعتباره شخصية عامة أو ينتمي إىل السلطة
 اليت تبني أن الكبار غري موثوق ) ضروب االستغالل مثل بعض ( إىل ذلك، سيتعرض بعض األطفال لتجارب
 وقد يلجأون إىل إخفاء املعلومات  أو الكشف عن معلومات . فيهم أو غري جديرين بالثقة يف كل األحوال

 وفتح خط اتصال فعال وشفاف مع الطفل قد . غري كاملة أو غري دقيقة باعتبار ذلك استراتيجية للنجاة
. ثريا من بناء الثقة يستغرق كثريا من الوقت وك



96 

 توفري موقع وبيئة مالئمني - 5

 إن اختيار املكان املالئم إلجراء املقابالت مع األطفال، أو إجراء حديث غري رمسي،  ميكن أن يؤثر - 87
 واختيار مكان هادئ مزود مبقاعد مرحية ومالئمة ثقافيا قد يكون اختيارا . تأثريا هاما على فعالية االتصال

 نسبة لكثري من  الناشئة بالرغم من أن اخلروج معهم يف نزهة على األقدام أو اللعب أو العمل معا قد مثاليا بال
 . يوفر أفضل فرصة لالتصال

v بأمهية، والسيما عندما تتعلق املقابلة مبعلومات شخصية أو معلومات من اخلصوصية ميكن أن تتسم 
 . حبهم شخص بالغ أو صديق موثوق فيه وقد يفضل بعض األطفال أن يصا . احملتمل أن تكون مؤملة

v أن تتسم بأمهية، والسيما إذا كان الطفل قد تعرض لبيئة للبيئة اليت ال تشتت االنتباه وميكن أيضا 
 . يكتنفها عدم اليقني والتغري والقلق

v اليت يتم اختيارها مع الطفل تساعده على  الشعور باالسترخاء والبيئة املرحية . 

 االجتاه والنهج - 6

 يتطلب االتصال الفعال مع األطفال جا خاصا، وبالرغم من أن بعض األساليب تتفاوت من ثقافة إىل - 88
 وينبغي عموما اتباع اخلطوط . أخرى، فإن هناك هدف حيوي، وهو تسهيل تعبري األطفال عن أنفسهم

 : التوجيهية التالية

v ابلة وعلى دوره والغرض من مهمة لكي يتعرف الطفل على الشخص الذي جيري املق املقدمات 
 وعند التخطيط إلجراء مقابلة مع األطفال، من املفيد أحيانا معرفتهم داخل جمموعة . اللقاء معه

 . قبل التحدث معهم على انفراد
v يةمن املهم أيضا التوضيح الدقيق ألسباب مجع املعلومات ومن وإن كان ، ينبغي احترام السر 

 . سيطلع عليها وكيفية استخدامها
v وإذا كان مثة شك يف أن الطفل مل . ميكن للطفل أن يفهمها بسهولة لغة بسيطة ينبغي استخدام 

 . املفهوم تكرار أو إعادة صياغة يفهم شيئا مما قيل، فيمكن أن يكون مفيدا  أن يطلب إىل الطفل
v يشعر الطفل وإجراء  بعض األحاديث العامة  حىت ال إىل احلد األدىن من األسئلة املباشرة التقليل 

 . بأنه موضع  استجواب
v ج يتسم بالود والصبغة غري الرمسية واالسترخاء واستخدام سيساعد الطفل على الشعور 

. باالرتياح
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v للطفل ملساعدته على الشعور باالسترخاء ولتكوين ثقة متبادلة الوقت الكايف وينبغي إتاحة 
 جود بعض الوقت للعب معا قد يولد ألفة، وو . ولتمكينه من الشعور  بأنه يؤخذ على حممل اجلد

 قد يكون مالئما قبل مناقشة مواضيع ) املدرسة واأللعاب، اخل ( وإجراء حديث عن قضايا حمايدة
 . شخصية أو مثرية لألمل

v فسلسلة لقاءات قصرية قد : التسليم مبا للطفل من قدرة على التركيز ملدة حمدودة ومن املهم 
 . لقاءات طويلة تكون أكثر فعالية من بضعة

v ومن املهم التعبري . ينم عن قبول الطفل مهما فعل أو مل يفعل موقف غري تقييمي من املهم اختاذ 
 عن احترام معتقداته ومشاعره، اخل وعدم احلكم على سلوكه وذلك مثال يف حالة األطفال الذين

 . كانوا جنودا من قبل
v فل ويثري تساؤالت وشكوكاً حول درجة أثناء اللقاء قد يشتت انتباه الط تدوين مالحظات 

 وإذا كان من الضروري تدوين مالحظات، فمن املهم توضيح السبب والتماس اإلذن . الكتمان
 . من الطفل أوال

v اء املقابلة أو احلديث من املهم أيضاوإتاحة الفرصة للطفل لكي يطرح أسئلة . بطريقة مالئمة إ 
 اخل، وتلخيص ما قاله أو ما مت االتفاق عليه،  قد يساعد ويقول أي شيء آخر يرغب يف اإلدالء به،

 ومن املستصوب أيضا إاء املقابلة مبالحظة إجيابية . الطفل على الشعور بأنه يؤخذ على حممل اجلد
 . والسيما إذا كان الطفل يروي أحداثا مفجعة

v حالة مناقشة قضايا مؤملة أو والسيما يف إتاحة دعم متابعة الطفل ومن املهم بعد املقابلة التأكد من 
 . صعبة

 مساعدة األطفال على التعبري عن أنفسهم - 7

 وميكن أن . قد يكون األطفال يف بعض األحيان مستعدين للتحدث ولكنهم جيدون ذلك أمرا صعبا - 89
 وقد امتنع أحد األطفال عن الكشف عن امسه  ملوظف . يكون من املفيد إضفاء طابع شخصي على احلديث

 واختلق موظف حقوق اإلنسان  قصة عن طائر  وأطلق عليه . وق اإلنسان الذي كان جيري مقابلة معه حق
 واستطاع املوظف احلديث حبرية أكرب . ويف القصة  سأل الطائر عن اسم الطفل فأباح له الطفل بامسه . امسا

 أنفسهم، وهي تشمل الرسم وهناك طرق أخرى ملساعدة األطفال على التعبري عن . كثريا داخل سياق القصة
 فالطفل الذي ال . ومثال ذلك أن األطفال املعوقني قد حيتاجون إىل مساعدة إضافية . واللعب والغناء

 . يستطيع الكالم ويكون صغريا حبيث ال ميكنه الكتابة قد يستطيع  نقل معلومات من خالل اللعب أو الرسم

: ل على التعبري عن نفسه وهناك أساليب خمتلفة  ميكن أن تساعد الطف - 90



98 

v أن تساعد الطفل على الشعور باألمان  وتوحي بتعاطف الشخص لنربة الصوت اهلادئة ميكن 
 . البالغ

v أن تشجع الطفل على ) أو بأي طريقة مالئمة يف إطار الثقافة املعينة ( بالرأس مثال لإلمياءات ميكن 
 . االسترسال يف الكالم

v يساعد الطفل، غري أن هذه مسألة تتفاوت بتفاوت ني درجة مالئمة من االتصال بالع وجود 
 . الثقافات

v مثل إجياز ما قاله أو التماس التوضيح، - اإلنصات باهتمام وإظهار االستماع إىل ما يقوله الطفل 
 . اخل يؤكد للطفل أنك تنصت إليه فعال

v د أن ذلك قد الب (" مثل التعبري عن املشاعر - إظهار االحترام ملشاعر الطفل من املهم أيضا 
 ويساعد ذلك على  التقمص العاطفي، أي القدرة على التوحد مع "). أغضبك كثريا، اخل / أحزنك

 . حالة الطفل ومشاعره
v جتنب مقاطعة الطفل . 

v ومثال ذلك أن . سيشجع الطفل بصفة عامة على توضيح شيء بطريقته طرح أسئلة  مفتوحة 
 قد  يثري إجابة تتسم حبرية أكرب مما يف حالة " خربين عن احلياة يف قريتك " طرح سؤال مفتوح  مثل

 ومن األفضل يف العادة جتنب األسئلة اإلحيائية، أي تلك " أين كنت تعيش؟ " السؤال املغلق مثل
 " أنت حتب املدرسة، أليس كذلك؟ " األسئلة اليت توحي بإجابة للطفل، مثل

 عندما  يصاب األطفال باالكتئاب - 8

 وينبغي عدم جتاهل . تئاب يف األطفال وال تضغط عليهم إذا كانوا مكتئبني إحبث عن عالمات االك - 91
 ويعتمد ما هو مالئم على الطفل والظروف، وينبغي . حزم، وجيب دعمهم  ومواسام  بطريقة مالئمة

 . مرة أخرى أن تأخذ باملبادرة من الطفل

 كنت تعلم أن الشخص الذي  تجري معه وإذا . وميكن تعيني أطفال آخرين ملواساة طفل يعاين كربا - 92
 وفق كل شئ، ينبغي . مقابلة له صديق، فاطلب منه أن يتحدث إىل الطفل حىت ميكن االنتهاء من املقابلة

 وينبغي أن متنحهم . إتاحة الوقت لألطفال، حىت وإن كان هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به
 وجيب حتديد أولويات العمل حىت يستطيع املوظفون إتاحة . شروب استراحة، أي وقتا للعب أو تناول م

 وقد يتضايق األطفال بعد إجراء مقابلة معهم، ولذلك ينبغي، إن أمكن، . الوقت لألطفال الذي حيتاجونه
. تواجد الشخص املسؤول عن رعايتهم
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 للفصل الثاين عشر 1 التذييل

 مصادر املعلومات األخرى

v " مبادرة لبناء القدرات والتدريب  تقوم على أساس احلقوق " األطفال العمل من أجل حقوق  ، 
 ، " ‘ أنقذوا األطفال ‘ حتالف " مبادرة التدريب املشترك من مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني (

 متاحة على موقع مفوضية )  ( منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 أو يف / و CDROM وسوف تتاح على قرص " ويب " دة لشئون الالجئني على شبكة األمم املتح

 ). شكل ورقي
v السويد، منظمة األمم ‘ أنقذوا األطفال ‘ حتويل املبادئ إىل ممارسات،حتالف : حقوق األطفال ، 

 . 2000 املتحدة للطفولة،
v مم املتحدة راشيل هودجكني وبيتر نيوويل، دليل التنفيذ التفاقية حقوق الطفل،  منظمة األ 

 . 1997 للطفولة، جنيف،

 املفيدة " ويب " جمموعة صغرية خمتارة من مواقع شبكة

v http://untreaty.un.org/ 
 ، وهو ينصب على املعاهدات وما يتصل ا من " ويب " فرع جديد من موقع األمم املتحدة على شبكة

 تحدة، عبارة عن جمموعة املعاهدات وهناك قاعدة بيانات ثانية، وهي سلسلة معاهدات األمم امل . معلومات
 . اإلنكليزية والفرنسية إىل ترمجاا إىل واالتفاقات الدولية بلغاا األصلية باإلضافة

v  http://www.unsystem.org/ 
 ، وهي مواقع توفر " ويب " ميكن من خالل هذا املوقع البحث يف مجيع مواقع األمم املتحدة على شبكة

 . لدول ا بعثات لألمم املتحدة وصالت ملواقع فردية ومواقع
v  www.unicef.org 
v  www.unicef-icdi.it 
v  www.unhcr.ch 

 ." العمل من أجل حقوق الطفل " موقع إىل مبا يف ذلك إمكانية الوصول
v www.ilo.org or 
v http://ilolex.ilo.ch:1567/public/english/50normes/infleg/iloeng/index.htm 
v http://www.hri.ca/ 

 . كة الدولية حلقوق اإلنسان الشب
v  www.crin.org 

. طائفة عريضة من املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق األطفال إىل يشمل وصالت
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v  www.unhchr.ch 
v  www.child-soldiers.org 

 . طائفة عريضة من املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق األطفال إىل يشمل وصالت

v  www.un.org/special-rep/children-armed-conflict 
v  www.icrc.org
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 الفصل الثالث عشر

 مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء

 املفاهيم الرئيسية
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 14 تتضمن املادة

 والسياسية املعايري الرئيسية للمحاكمة املنصفة وهي تتطلب، من
 : بني مجلة أمور،  حق الشخص يف

 يه القبض عليه؛ إبالغه دون إبطاء بالتهم املوجهة إليه لد •
 أن حياكم دون تأخري أمام قاض أو موظف قضائي •

 مماثل؛
 أن تكون قضيته حمل نظر منصف، وعلين يف العادة، من •

 قبل حمكمة مستقلة  وحمايدة منشأة حبكم القانون؛
 أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد •

 دفاعه؛
 االتصال مبحام خيتاره بنفسه؛ •
 تأخري ال مربر له؛ أن حياكم بدون •
 . أال يكره على الشهادة  أو االعتراف بذنب •

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني
 : للمحاكمات أن

 إجراء حبث أويل عن وقائع وقانون احملاكمة؛ •
 إجراء مقابالت مع القاضي وعضو النيابة والدفاع •

 . وغريهم
 لف احلصول على الوثائق الرئيسية واستعراض م •

 القضية؛
 اجللوس يف قاعة احملكمة  لتوخي عدم التحيز؛ •
 تدوين مالحظات وافية؛ •
 إعداد تقرير كامل بصورة فورية مع تطبيق قواعد •

اإلنصاف النموذجية الدولية
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 وقد تعمل مراقبة احملاكمة كأداة إلجراء حتليل أوسع  إلدارة
شئون القضاء، مبا يف ذلك تقييم األداء الفعلي ومؤهالت

 ريب القضاة وموظفي احملكمة واملدعني واحملامني وغريهم من وتد
 العاملني يف احملكمة، وأفراد الشرطة، ومسؤولو السجن وغريهم

 . من العاملني  املكلفني بإنفاذ القانون

 مقدمة - ألف

 ملتصلة يغطي هذا الفصل قواعد حقوق اإلنسان النموذجية الدولية اخلاصة باحملاكمة املنصفة واألساليب ا - 1
 بوظيفة ممكنة أخرى ملوظفي حقوق اإلنسان يف عملية من عمليات األمم املتحدة امليدانية، وهي مراقبة

 كما يشدد على الكيفية اليت ميكن أن . احملاكمات  لتقييم عدم تعارضها مع مثل هذه القواعد النموذجية
 قضاء  يف بلد العملية، والتعرف على تكون ا مراقبة احملاكمات أداة لتقييم أداء نظام إدارة شئون ال

 االحتياجات إىل اإلصالح اليت ستناقَش مع احلكومة املضيفة واليت من املمكن أن تصبح هدفا لألمم املتحدة
 . أو غري ذلك من املساعدة حتقيقا هلذه الغاية

 املعايري الدولية للمحاكمات املنصفة - باء

 وتنص املادة . احلق يف حماكمة منصفة وعلنية ن الدولية أرست العديد من صكوك حقوق اإلنسا لقد - 2
 لكل إنسان، على قدم املساواة  التامة مع اآلخرين، احلق " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 10
 كل شخص متهم " أن 11 وتضيف املادة ". يف أية مة جزائية توجه إليه ... نظرا منصفا وعلنيا ]... النظر [ يف

 14 وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة ..." رب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانونا يف حماكمة علنية جبرمية يعت
 من حق كل فرد، لدى الفصل يف أية مة "... من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه

 قضيته حمل نظر منصف وعلين من جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون
 ." قبل حمكمة خمتصة مستقلة وحيادية، منشأة  حبكم القانون

 ) 5 ( 8 وتنص املادة . تضمن املعاهدات اإلقليمية  احلق يف حماكمة منصفة وعلنية وباإلضافة إىل ذلك، - 3
من 6 بينما ترسي املادة من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان على أن تكون اإلجراءات اجلنائية علنية ،
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 االتفاقية األوروبية  حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية حق كل شخص يف أن تكون قضيته حمل نظر
 من 7 كما أن املادة ..." عند الفصل يف حقوقه والتزاماته املدنية أو يف أي مة جزائية توجه إليه " علين

 . والشعوب تضمن  أن لكل فرد احلق  يف أن ينظر يف قضيته حلقوق اإلنسان ) بنجول ( امليثاق األفريقي

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن لكل شخص أن يتمتع ) 3 ( 14 وعمال باملادة - 4
 : الالزمة للدفاع عنه التالية بالضمانات الدنيا أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة التامة،

 عالمه سريعا وبالتفصيل ، ويف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباا؛ أن يتم إ ) أ (

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

 ؛ أن حياكم دون تأخري ال مربر له ) ج (

 من اختياره، وأن يخطَر حمام ة وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسط حضوريا أن حياكم ) د (
 حبقه يف  وجود من يدافع عنه، وأن تزوده احملكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي
 ذلك، مبحام يدافع عنه، دون حتميله  أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا

 األجر؛

 ه، وأن حيصل على املوافقة على استدعاء االام، بنفسه أو من قبل غري شهود أن يناقش ) هـ (
 شهود النفي  بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االام؛

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

 14 . أو على االعتراف بذنب يكره على الشهادة  ضد نفسه أال ) ز (

 ايري الدولية  لإلنصاف يف احملاكمات، أنظر التقرير املقدم من أعضاء اللجنة الفرعية ستانيسالف ملزيد من املعلومات التفصيلية عن املع 14
E/CN.4/Sub.2/1994/24 (1994) شرينيشينكو ووليام تريت،
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 جمرد مسة من مسات احلقوق اليت تتيح األداء الفعال يف باعتباره احلق يف حماكمة منصفة إىل وينبغي النظر - 5
 من الفرع هاء ويتم مناقشة احلقوق املتصلة بإدارة شئون القضاء مبزيد من التفصيل يف . إدارة شئون القضاء

 ." احلقوق املتصلة بإدارة شئون القضاء " حتت عنوان الفصل الرابع

 اف مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء أهد - جيم

 إعداد تقرير اهلدف األول هو الرصد املباشر من أجل . ستة أهداف أولية ملراقبة احملاكمة هناك - 6

 ، جيعل املشاركني واهلدف الثاين هو أن حضور موظف حقوق اإلنسان . عن اجللسات مستقل وحمايد
 حيثهم على توخي وإدراكهم ذلك قد . م  خيضعون ملراقبة يدركون أ وخباصة القاضي وعضو النيابة،

 يعرب عن قلق دويل إزاء وثالثا، ميثل موظف حقوق اإلنسان األمم املتحدة، ولذلك فهو . اإلنصاف

 يبث يف املدعى عليه وحمامي الدفاع ورابعا، فإن حضور موظف حقوق اإلنسان . يف اجللسات اإلنصاف

 وخامسا، ينبغي أن يساعد وجود . والثقة املتجددة باملساعدة الدولية إحساسا ومؤيدي املدعى عليه
 . التأكد من  حتقيق العدل ومن أن  حتقيق العدل واضحة للجميع موظف حقوق اإلنسان على

 واختيار موظف حقوق اإلنسان واخلطوات األخرى على اختيار احملاكمة هذه األهداف كثريا تؤثر وقد - 7
 ومثال ذلك أن  عدم حتيز . هذه األهداف تتضارب وباإلضافة إىل ذلك، قد . ة احملاكمة املتصلة بعملية مراقب

 موظف حقوق اإلنسان واستقالله قد يصبحا موضع شبهة إذا حاول  علناً التأثري على سري احملاكمة أو
 . مواساة املدعى عليه على حنو صريح

 ع هذه األهداف اخلمسة، فيجب أن يدرس وإذا سعى موظف حقوق اإلنسان عن وعى إىل حتقيق مجي - 8
 ونظرا ملا تتسم به . بعناية كل خطوة يف عملية مراقبة احملاكمة لتقليل إمكانية التضارب إىل أدىن حد

 واستحالة التنبؤ باحلالة الدقيقة اليت قد يوضعون فيها، تضارب متأصل موظفي حقوق اإلنسان من وظائف
 . البد من استخدام حكمهم اخلاص يف احلاالت اليت جياوا فإن اخلربة السابقة تعلمهم بأنه

 فقد كان يتم يف املاضي إرسال مراقيب احملاكمات يف . ويتطلب اهلدف اخلامس مزيدا من التوضيح - 9
 إىل مؤخرا وتزايدت احلاجة . األغلب لضمان اإلنصاف وذلك أساسا بدافع من القلق بشأن حقوق الدفاع

 . مات بالتأكد من إقامة العدل ومن عدم  إفالت انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب قيام مراقيب احملاك
 ولكن اتمع حيتاج بنفس القدر إىل . وحيق بالطبع ملرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان التمتع مبحاكمة منصفة

حتت عنوان ابع الفصل الر من الفرع فاء أنظر .   ( أن يتأكد من تقدمي منتهكي حقوق اإلنسان إىل العدالة
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 ومن هنا يضطلع  مراقبو احملاكمات بوظيفة جديدة، وهي التأكد من "). مبادئ عدم اإلفالت من العقوبة "
 . حتقيق العدل ومن عدم  إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقوبة

 أداء نظام على أن احملاكمات ليست سوى جزء صغري للغاية، ولكنه أكثر وضوحا يف العادة، يف - 10
 ولذلك، هناك هدف سادس وأعم ، وهو أن ينظر موظفو حقوق اإلنسان إىل مراقبة احملاكمة . القضاء

 ومثال . جلميع الوظائف واهلياكل يف إدارة شئون القضاء كاملني جزءا من استعراض ووصف باعتبارها
 وإجراء تقييم . ام القانوين لتقييم احتياجات النظ ذلك أن عمليات مراقبة احملاكمات  قد تكون وسيلة

 أوسع قد يتطلب معرفة وتعريف مبختلف احملاكم على كل مستوى حكومي أو إقليمي، ومكتب عضو
 النيابة، والشرطة ومسؤويل السجون، اخل، ودورهم يف كل خطوة من إجراءات احملكمة من التوقيف أو تقدمي

 ما هي أنواع التدريب األكادميي واملهين  اليت و . الدعوى ومرورا  بالتحقيق وحكم احملكمة واالستئناف
 حصل عليها خمتلف العاملني يف النظام القانوين؟  وما هي ظروف  عملهم؟  وما هي مواردهم املادية؟ واىل
 أي مدى يقوم النظام بأداء وظائفه؟ وكيف يدرك خمتلف  الفاعلني يف النظام القضائي أدوارهم  وما هي

 عتقدون أنه سيكون مفيدا؟ التدريب الذي ي / املساعدة

 اختيار احملاكمات - دال

 وبصفة عامة، سيتم إرسال موظفي األمم . من املستحيل مراقبة مجيع احملاكمات من الواضح أنه - 11
 ملراقبة احملاكمات اليت تثري أكرب بواعث القلق بشأن حقوق املتحدة العاملني يف جمال حقوق اإلنسان

 ا احملاكمات اليت من املالئم التعبري فيها عن قلق األمم املتحدة بطريقة وسوف يراقبون أيض . اإلنسان
 إىل عملية حقوق اإلنسان امليدانية قد حتتاج ويف  إجراء رصد منتظم إلدارة شئون القضاء يف البلد، . واضحة

 احملامني، واحلفاظ على اتصاالت بالقضاة وأعضاء النيابة و إرساء منط حلضور جلسات احملكمة بصورة منتظمة
 . اخل

 ومن هنا، إذا كانت األمم املتحدة تنظر يف . مصداقية على أي جلسة األمم املتحدة ويضفي وجود - 12
 إمكانية مراقبة جلسة، فيجب أن تقرر األمم املتحدة بصورة مستقلة ما إن كان ذلك سيفيد  حقوق اإلنسان

 عملية امليدانية  أو غريها من املنظمات املرسلة وعلى أي حال، يتخذ هذه القرارات يف العادة  ال . إمجاال
. وليس موظف حقوق اإلنسان مبفرده



106 

 اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني - هاء

للمحاكمات واختيار مؤهالم

 اخلربة العوامل اليت تؤخذ يف االعتبار عند اختيار موظف حقوق اإلنسان للعمل كمراقب  تشمل - 13

 أو غريهم ممن يتمتعون  خبربة يف إدارة شئون كقضاة أو أعضاء يف النيابة أو حمامني ة املهنية أو اخلرب الفنية
 الذي ستتم فيه احملاكمة، بدراية عن النظام القانوين وينبغي أيضا أن يتمتع موظف حقوق اإلنسان . القضاء

 اإلنسان يف العادة من  بلد ويأيت موظفو حقوق . معرفة  املعايري الدولية للمحاكمات املنصفة فضال عن
 املراقب استقالل خمتلف  عن الكان الذي تقام فيه احملاكمة، وهو ما يتفق مع  املمارسة العامة للحفاظ على

 وفيما يتعلق باحملاكمات اليت تتسم بأمهية خاصة واليت  قد يطلب فيها بصفة خاصة من . وعدم حتيزه
 اخلارج، ينبغي أن تشمل مؤهالت املراقب املكانة املرموقة املراقب حضور اجللسات، بل وأن يكون من

 . وعدم التحيز وأن يكون معروفا  باإلنصاف والصراحة واملصداقية والقدرات اللغوية

 وينبغي أال يغيب عنه ما تتسم . وينبغي أن يتسم سلوك موظف حقوق اإلنسان بعدم التحيز وباجلدية - 14
 . ما، وأهداف األمم املتحدة فيما يتعلق خصيصا ذه احملاكمة به احملاكمات من طبيعة حساسة عمو

 إبالغ السلطات باملراقبة - واو

 يف حالة العمليات امليدانية،  يتواجد موظفو حقوق اإلنسان عادة يف البلد قبل مراقبة احملاكمة، ولكن - 15
 ويف حالة املراقبني الوافدين . ة بنية العملية يف إرسال مراقب إىل اجللس من املفيد إخطار احلكومة قد يكون

 من اخلارج، جرى العرف عموما على إخطار السلطات يف البلد الذي جتري فيه احملاكمة  حبضور مراقب
 وال حيتاج املراقب إىل االنتظار  للحصول على إذن بالدخول . بدال من طلب السماح  بإرسال مراقب

 وجيري يف كثري من . ألن سكوت احلكومة يعين موافقتها نظرا ألن احملاكمة ستكون عموما علنية  ونظرا
 . األحيان إبالغ احلكومة  باملراقبة قبل رحيل املراقب مباشرة

اإلفادة باملعلومات والبحث قبل املراقبة - زاي
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 بتاريخ  املكان ينبغي قدر اإلمكان إبالغ موظف حقوق اإلنسان الذي يعمل كمراقب للمحاكمة - 16

 وينبغي أيضا أن . احملاكمة وبسياسته واقتصاده وقانونه وأحوال حقوق اإلنسان فيه الذي ستجري فيه
 وينبغي، إن أمكن، . حيصل  املراقب على معلومات أساسية عن األحداث احملددة اليت أفضت إىل  احملاكمة

 واألحكام جلنائية، ، واملدونة ا ومدونة اإلجراءات اجلنائية تقارير املراقبة يف املاضي أن يستعرض  املراقب

 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن حيصل املراقب . ذات الصلة، والوثائق القانونية والتقارير الصحفية الدستورية
 أو خمربين  يف املوقع الذي ستجري فيه كهمزات وصل األشخاص الذين ميكنهم  العمل أمساء على

 . احملاكمة

 املترمجون الشفويون / املترمجون - حاء

 . احمللية املستخدمة يف احملاكمة باللغة نبغي من الناحية املثالية أن  يتخاطب موظف حقوق اإلنسان ي - 17
 ونظرا لعدم  إمكانية هذه القدرة اللغوية يف مجيع احلاالت، حيتاج املراقبون يف كثري من األحيان إىل مترمجني

 ومن األفضل عموما احلصول على . اخل أو مترمجني شفويني للمساعدة يف املراقبة ويف إجراء املقابالت،
 . مترجم شفوي قبل الوصول إىل مكان احملاكمة / مترجم

 بشأن استخدام " إجراء املقابالت " املعنون الفصل الثامن وتنطبق هنا يف العادة االعتبارات الواردة يف - 18
 على كثريا سيؤثر ذلك املترجم الشفوي بعناية فائقة ألن / وينبغي اختيار املترجم . املترمجني الشفويني

 املترجم الشفوي / وينبغي أن يكون املترجم . املراقب وعدم حتيزه وما يتكون عنه من انطباعات استقالل
 وأن غري متحيز وينبغي أيضا أن يكون . وموثوق به وعلى علم باملصطلحات القانونية ، واسع االطالع

 وي  من منظمة أو حزب سياسي أو مجاعة ينتمي املترجم الشف / وعندما  يأيت املترجم . يكون معروفا بذلك
 . قد ال يستطيع التحقق من صحة الترمجة ) 2 ( قد يبدو متحيزا و ) 1 ( إليها املدعى عليه،  فإن املراقب

 ومن املمكن أن ( وباإلضافة إىل ذلك، فإن اختيار مترجم متعاطف مع املدعى عليه قد  يعرض املترجم
 . املقابل، ينبغي أال  يعول املراقب على  خدمات مترجم من احلكومة ويف . خلطر بالغ ) يعرض املراقب

 البيانات العامة قبل وأثناء وبعد املراقبة - طاء

 . قبل اية احملاكمة ينبغي بصفة عامة عدم إصدار أي بيانات عامة عن الوقائع اليت يستخلصها املراقب - 19
بيان  عام  يف بداية الزيارة لتوضيح الغرض من ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة يف بعض احلاالت إىل
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 وقد تقرر عملية حقوق اإلنسان امليدانية أن إصدار بيان عام قد يكون ضروريا أيضا يف . مراقبة احملاكمة
 وقد يرمي . اية املراقبة لتقدمي تقرير عن الوقائع املستخلصة واإلعالن عن اخلطوات التالية اليت سيتم اختاذها

 ويف كل حالة، . العام الذي يتم إصداره خالل عملية االستئناف إىل استرعاء االنتباه الدويل إىل القضية البيان
 . البد من تقييم الفائدة املتوقعة ألي بيان عام يف مقابل العواقب احملتملة

 مقدمة من وتقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بإصدار معظم البيانات العامة استنادا إىل معلومات - 20
 . املراقبني، ولكنها ال تنسب إىل املراقبني أنفسهم

 ترتيبات السفر واملعيشة - ياء

 إذا كان البد ملوظف حقوق اإلنسان أن يسافر إىل موقع احملاكمة، فيجب أن يتوخى احلذر عند عمل - 21
 االحنياز قدر اإلمكان ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتفادى وعلى سبيل املثال، . ترتيبات السفر واملعيشة

 . يف نفس الفندق على سبيل املثال بالبقاء إىل أي طرف

 االتصاالت واملقابالت بعد الوصول إىل مكان - كاف

احملاكمة

 قبل البدء يف مراقبة احملاكمة،  ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن جيري اتصاالت ومقابالت مع عدد - 22
 ومات  وتفاصيل ضرورية ملساعدته على فهم القضية واحلالة احمليطة من األشخاص الذين ميكنهم تقدمي معل

 وينبغي . وقبل الوصول إىل موقع احملاكمة، ينبغي أن يكون موظف حقوق اإلنسان فكرة عمن يقابلهم . ا
 وذلك باالتصال بعضو النيابة احلفاظ على التوازن ملوظف حقوق اإلنسان الذي يقوم باملراقبة أن حياول

 . ي ومسؤويل احلكومة وغريهم ممن ميكنهم تقدمي معلومات مفيدة، فضال عن املتهم وحمامي الدفاع والقاض
 . ومستقال ومتحفظا نوعا ما وكما هو معهود دائما، جيب أن  يكون املراقب  غري متحيز

 ؤويل إلجراء مقابالت مع مس وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبة أن يغتنم الفرصة - 23

 . حيث إن هذه املناقشات قد تساعد على اطالع املراقب على مجيع الظروف اليت  تكتنف احملاكمة احلكومة
 ومع ذلك، ينبغي  أال . كما أن االتصال مبسؤويل احلكومة قد يزيد من تأثري املراقب على عملية احملاكمة

. يتخطى املراقب واليته
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 ، ينبغي أن حياول موظف حقوق اإلنسان القيام بذلك يف مكان إجراء مقابلة مع املدعى عليه وعند - 24
 يتيح أقصى درجة من الكتمان بينما يتم السماح للموظف بالتحقق من احلالة العقلية والبدنية للمدعى عليه

 وينبغي أن يقرر موظف حقوق اإلنسان ما إن كان سيجرى املقابلة مع املدعى عليه . وظروف احتجازه
 . ضور حمامي الدفاع إن لزم األمر مبفرده  أو يف ح

 احملاكمة ) دوسيه ( إمكانية الوصول إىل ملف - الم

 اليت ستستخدم يف قاعة احملكمة واليت الوثائق الرئيسية ينبغي أن حيصل موظف حقوق اإلنسان على - 25
 ن املدين، ومن احلاسم، وخباصة يف البلدان اليت تطبق القانو . ستكون أساسية لتحقيق فهم كامل للمحاكمة

 كما ينبغي أن يتاح حملامي الدفاع . إمكانية احلصول على ملف حماكمة املدعى عليه أن يتاح للمراقب
 وينبغي أيضا لكتبة احملكمة . إمكانية احلصول على  امللف وينبغي أن يستطيع  توفري الوثائق الضرورية

 وقد سعى مراقبو احملاكمات إىل . ىل املراقبة التأكد من إتاحة ملف احملاكمة ملوظف حقوق اإلنسان الذي يتو
 احلصول على حق استعراض امللف ألن مهمتهم شبه القضائية هي التحقق من توخي اإلنصاف يف اجللسات

 وباملثل، فقد أتيح ملراقيب احملاكمات حضور . حىت يف احلاالت اليت ال يتاح فيها الوصول علنا إىل امللف
 . ية املغلقة اليت يمنع اجلمهور يف العادة من حضورها اجللسات العسكرية أو  األمن

 اجللوس يف قاعة احملكمة والتقدمي يف احملكمة وتدوين - ميم

املالحظات

 كما أن االتفاق بني عملية . احلق يف دخول قاعة احملكمة ألن احملاكمة علنية ملوظف حقوق اإلنسان - 26
 عادة حكا ينص على دخول موظفي حقوق اإلنسان إىل أي حقوق اإلنسان امليدانية واحلكومة ستتضمن يف ال

 وإذا كان البد من حصول موظف حقوق اإلنسان . مبىن أو مرفق لضمان أو رصد محاية حقوق اإلنسان
 إىل تقدمي أمر التكليف املراقب فقد حيتاج على إذن بصورة استثنائية للدخول واجللوس يف قاعة احملكمة،

 وبدخول قاعة . رة اخلارجية أو وزارة العدل أو إىل القاضي الذي يرأس اجللسة إىل وزا مبراقبة احملاكمة
 وحيث إن كل قاعة حمكمة تتسم بعمارة . أين سيجلس موظف حقوق اإلنسان يقرر احملكمة،  جيب أن

وينبغي، إن لزم ألمهية اجللوس وشكل خاصني ا، جيب على موظف  حقوق اإلنسان أن يكون حساسا
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 وينبغي أن خيتار . ولتسهيل مراقبة احملاكمة للحفاظ على مظهر  عدم التحيز ماس مكان خاص األمر، الت
 . املراقب اجللوس يف مكان ظاهر  وحمايد يف قاعة احملكمة

 ويطلب مراقبو احملاكمة يف بعض األحيان تقدميهم يف احملكمة املفتوحة حىت يعلم املشاركون - 27
 وينبغي أن يهتم موظف حقوق . يزيد هذا األسلوب من تأثري املراقب وقد . واجلمهور بوجودهم رمسيا

 اإلنسان باحلفاظ على مظهر  عدم التحيز عن طريق ترتيب تقدميه  على يد طرف حمايد، مثل رئيس نقابة
 إن وإذا كان موظف حقوق اإلنسان ال يعتزم البقاء يف احملكمة إال  أثناء جزء من احملاكمة،  ف . احملامني احمللية

 . تقدميه سيربز غيابه يف اجلزء اآلخر من احملاكمة وقد يكون غري مستصوب

 تدوين مالحظات كثرية وأحد أفضل الطرق اليت يؤثر ا موظف حقوق اإلنسان تكون عن طريق - 28
 احملامني املشاركني ء ومع ذلك، ينبغي أن يدرك أن هناك بضعة بلدان متنع أي شخص، باستثنا . أثناء احملاكمة

 وهناك صعوبة أخرى تكتنف تدوين املالحظات، والسيما بعد التحدث . والصحافة،  من تدوين مالحظات
 مع املخربين، وهي أن املالحظات قد تكون عرضة للمصادرة أو االستعراض السري من قبل الشرطة  أو

 ون مالحظات ومن هنا ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان يف األماكن األقل أمنا أن يد . السلطات األخرى
 . سريعة للغاية  وأال يبدأ يف إعداد تقارير عنها إال بعد الوصول إىل مكان آمن

 مواعيد تقدمي تقرير املراقب وإعدادها وجوهرها - نون

 وحىت . إعداد تقرير على وجه السرعة املسؤولية الرئيسية ملوظف حقوق اإلنسان بعد املراقبة هي - 29
 قدمي تقرير بينما ال تزال حكومة االدعاء حساسة للنقد الرمسي واملستقل وللرأي تكون املراقبة فعالة، جيب  ت

 وبينما تتسم السرعة بأمهية حيوية، ينبغي، لدواعي األمن،  أال يبدأ املراقب عموما يف كتابة التقرير . العام
 امليدانية وينبغي كتابة التقرير بلغة ميكن للعملية . حىت يصل موظف حقوق اإلنسان إىل مكان آمن

 . استخدامها

 : يف تقاريرهم إدراج  املعلومات التالية وبقد ما  يسمح به الوقت،  ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 30

 ؛ اختصاصاته موظف حقوق اإلنسان أو تعليمات ) 1 (
؛ خلفية القضية ) 2 (
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 على النحو الذي تكشفت به يف احملاكمة والرصد املستقل، مع التشديد وقائع القضية ) 3 (
 ة على  أدلة االدعاء والدفاع، والتهم، والقوانني املنطبقة، واإلجراءات السابقة بصفة خاص

 ،  واجللسات الالحقة؛ ) إن وجد ( للمحاكمة، وعملية احملاكمة،  واحلكم
 وظروف االحتجاز؛ احلالة العقلية والبدنية للمتهم ) 4 (
 املعايري الوطنية يف اجللسات، وللقوانني املنطبقة ومعاملة املتهم مبقتضى تقييم  لإلنصاف ) 5 (

 والدولية؛
 ) مشفوعة بتوصيات ( خامتة ) 6 (

 : وميكن  إحلاق ما يلي بالتقرير - 31

 نسخة من أمر التكليف مبراقبة احملاكمة أو التعليمات املشاة اليت تبني اختصاصات ) 1 (
 موظف حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبة؛

 ذات الصلة؛ نسخ من القواعد اإلجرائية  وقرارات احملكمة والقوانني ) 2 (
 نسخ من التهم  ونصوص التسجيالت وحكم احملكمة؛ ) 3 (
 وصف ملنهجية موظف حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملراقبة، مبا يف ذلك املواد اليت خضعت ) 4 (

 بالقدر الذي ال يتعارض مع الشواغل ( للدراسة واألشخاص الذين أجريت مقابالت معهم
 ؛ ) األمنية

 وين وأرقام اهلاتف اخلاصة باألشخاص الذين قد املواد احلساسة، مثل األمساء والعنا ) 5 (
 ؛ ) ينبغي حذف هذه املواد من أي تقرير منشور ( يتعرضون للخطر من جراء إفشائها

 نسخ من مقاالت الصحف اليت تشري إىل احملاكمة واىل وجود موظف حقوق اإلنسان، مع ) 6 (
 ذكر أمساء الصحف وتواريخ النشر؛

 مثل ( ا ضمن اختصاصات موظف حقوق اإلنسان املعلومات اإلضافية اليت ال تقع متام ) 7 (
 ؛ ) املعلومات عن السجناء اآلخرين واحملاكمات الوشيكة والتغيريات يف القانون، اخل

 . املراقبات العملية لتوجيه موظفي حقوق اإلنسان الذين سيعملون كمراقبني يف املستقبل ) 8 (

 مراقبة احملاكمة  مقترنة بعمليات الرصد األخرى - سني

 افة إىل اإلبالغ عن معاينتهم يف احملاكمة،  فإن موظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني باإلض - 32
. للمحاكمات حيتاجون يف كثري من األحيان إىل البت الواقعي فيما  يقع من أحداث بسبب وجودهم
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 اكمة وإضافة معلومات ويعمل املراقبون يف كثري من األحيان يف تقصي احلقائق لتقييم األدلة املقدمة أثناء احمل
 ، وهو ما قد يتطلب بالضرورة حكما بارتكاب والتوصل إىل قرار كلي بشأن اإلنصاف يف اجللسات خارجية

 . املتهم للذنب أو برباءته

 ميكن ملوظف حقوق اإلنسان استجواب الشهود وبينما تعد احملاكمة مصدرا لألدلة املقدمة رمسيا، ال - 33
 ومن هنا، ينبغي ملوظف . ة أو ضمان اإلنصاف يف إجراءات تقصي احلقائق شخصيا يف احملكمة املفتوح

 ومثال ذلك أنه . حقوق اإلنسان، مىت أمكن، أن يراقب اجللسات  بالتوازي مع عملية رصد غري رمسية
 إذا كان يشتبه يف حتيز القاضي أو إذا كان ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن جيمع املعلومات ذات الصلة

 دفاع خيضعون لضغوط من احلكومة بعدم السعي إىل إجراء دفاع قوي أو إذا كان االدعاء يتيح حمامو ال
 . ملرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان اإلفالت من العقاب عن طريق عدم التماس العدالة يف انتهاكات سابقة

 أنظر .  ( ت قضائية وينبغي لتحقيقات املراقبني خارج احملاكمة أن تشبه املقابالت بدال من أن تكون جلسا
 "). إجراء املقابالت " املعنون الفصل الثامن

 وبدال من استخدام النهج . وال  يتقيد الرصد الدويل بالقواعد االستداللية ذات التوجه حنو احمللفني - 34
 ا ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن ينظر يف مجيع األدلة املتاحة ويقيمه احلظري املتبع يف حماكم القانون العام،

 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبة أن يضمن موثوقية عملية تقصي احلقائق عن طريق . بدقة
 استخدام أساليب مثل حتري املعلومات من خمتلف املصادر  وتوخي احلذر يف استجواب األشخاص الذين

 . يتقدمون مبعلومات

 اكمات والزيارات إىل أماكن االحتجاز إال تشكل تقييمات اإلنصاف يف احمل ال وكما جاء أعاله، - 35
 وتتمتع عمليات حقوق اإلنسان امليدانية يف . طريقتني للتأكد مما إن كان نظام القضاء يعمل بصورة مالئمة

 ووفهم نقاط القوة والضعف يف . كثري من األحيان بوالية رصد إدارة شئون القضاء وتوفري املساعدة التقنية
 يساعد عملية حقوق اإلنسان امليدانية ليس فقط يف حتديد املسؤولني عن االنتهاكات، نظام القضاء ميكن أن

 ولكن األهم من ذلك أا تساعد  على العمل  مع احلكومة املضيفة للتعرف على مشاريع املساعدة التقنية
 . د اليت ستتاح هلا فرصة حتسني إدارة شئون القضاء، حىت بعد رحيل العملية امليدانية عن البل

 تقييما استعراضا ليس فقط ملراقبة احملاكمة، بل أيضا ويتطلب التحليل الواسع  إلدارة شئون القضاء - 36

 للقضاة وكتبة احملكمة وأعضاء النيابة واحملامني والعاملني اآلخرين يف لألداء الفعلي واملؤهالت والتدريب
 . يف كل موقع يف البلد بإنفاذ القانون، اخل احملكمة والشرطة ومسئويل السجن وغريهم من العاملني املكلفني

 وغري ذلك من استعراضا لقواعد احملكمة واملدونة اجلنائية ومدونة اإلجراءات اجلنائية كما يتطلب أيضا
. آليات فض املنازعات وذلك لتحليل ما إن كان من املفيد إجراء إصالحات على ضوء  املعايري الدولية
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 ون عقد لقاءات منتظمة مع املسؤولني من وزارة العدل مفيدا ملساعدم على وباإلضافة إىل ذلك، قد يك
 وقد تستطيع عملية حقوق 15 . وضع برامج لتحسني إدارة شئون القضاء، مثل تدريب القضاة والشرطة ، اخل

 . اإلنسان امليدانية  كذلك املساعدة على التماس أو حتديد املوارد اخلارجية لدعم هذه اجلهود

 ا كانت تلك هي والية عملية حقوق اإلنسان امليدانية، فينبغي للعملية أال  تقوم فقط  بإعداد وإذ - 37
 تقارير عن حماكمات حمددة مثرية للقلق وبإعداد حتليل واسع ألداء إدارة شئون القضاء مشفوعا بتوصيات

 ، وهو ما ميكن أن نشرات دورية عن أداء النظام القانوين بإدخال حتسينات فقط، بل ينبغي أيضا أن تعد
 . مع وزارة العدل فضال عن املسؤولني والقضاة احملليني ذوي الصلة اجتماعات منتظمة يكون حينئذ موضوع

 وتشمل بعض "). املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية " املعنون الفصل التاسع والعشرين أنظر (
 ن بعد ذلك استيفاؤها يف تقارير دورية من املكاتب القضايا اليت ميكن مناقشتها يف التحليل الواسع واليت ميك

 16 : احمللية ما يلي

 مسؤويل القضاء، التدريب الذي أعداد القضاة وأعضاء النيابة، اخل؛ واالحتياجات إىل تدريب ) أ (
 . مت احلصول عليه والتحسينات والصعوبات

 ال ميكنهم العمل بدون ( . وجود أو عدم وجود املواد الضرورية ألداء القضاة  والكتبة، اخل ) ب (
 اآلالت الكاتبة والورق واألقالم واملناضد - جتهيزات أساسية يف مكتب عضو النيابة أو القاضي

 ). ومن مث ال ميكنهم محاية حقوق اآلخرين - واملقاعد وسيارة، اخل
 . اخل واحلضور إىل العمل وإجراء التحقيقات وإعداد امللفات، االفتقار إىل الرغبة يف أداء املهام ) ج (
 . والشرطة وغريهم جانب املسئولني اإلداريني والعسكريني أو التهديدات من التدخل ) د (
 . والرشاوى، اخل الفساد حاالت ) هـ (
 . عنها وتسجيل التهم واجللسات واحملاكمات، اخل اإلحصائيات تواتر حاالت التوقيف أو ) و (
 . ملا إن كانت حاالت التوقيف مصرح ا قانونا تقييمات ) ز (
 . ملا إن كانت حتقيقات الشرطة  أو التحقيقات القضائية يتم إجراؤها تقييمات ) ح (
 . اإلنصاف يف احملاكمات اليت يتم إجراؤها تقييم ) ط (
 من جانب قيادة احملاكم ووزارة العدل، اخل؟ اإلدارة والتحسني ما هي  جهود ) ي (
 وما الذي أسفرت عنه؟ جهود اإلصالح ما هي ) ك (

 نقال عن أونيل وذلك . لويوليام غ " رصد إدارة شئون القضاء يف عمليات حقوق اإلنسان امليدانية " تستند هذه املراقبات أساسا إىل 15
 ). 1977 املعهد النروجيي حلقوق اإلنسان، ( ثييس . هليدج أرالدسن وأويفيند و دليل رصد حقوق اإلنسان

. نفس املرجع السابق 16
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 صل الثالث عشر للف 1 التذييل

 17 عناصر احملاكمة املنصفة : قائمة مرجعية

 18 . الناس مجيعا سواء أمام القضاء - 1

 من حق كل فرد لدى الفصل يف أية مة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، - 2
 19 . أن تكون قضيته حمل نظر منصف

 20 . عالنية احملاكمة - 3

 21 . كمة خمتصة ومستقلة وحيادية املثول أمام حم - 4

 22 . املثول أمام حماكم منشأة فقط حبكم القانون - 5

 23 . من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه اجلرم قانونا - 6

 : 24 لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية - 7

 أنظر أيضا الفروع اخلاصة بالتوقيف واالحتجاز الواردة يف الفصل ). 1995 ( وثيقة داخلية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 17
 . للحصول على معلومات إضافية متصلة باحلقوق قبل احملاكمة " ارات للمحتجزين الزي : " التاسع

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 14 املادة 18
 . نفس املرجع السابق 19
 و األمن القومي يف جمتمع جيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام  العام  أ 20

 دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى، أو يف أدىن احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية  حني يكون من شأن
ورة العلنية يف بعض الظروف االستثنائية  أن اخل مبصلحة العدالة، اال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بص

 علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتنازل خالفات بني زوجني أو تتعلق
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 14 املادة . بالوصاية على أطفال

 . اسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي ) 1 ( 14 املادة 21
 . نفس املرجع السابق 22
. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 2 ( 14 املادة 23



115 

 ؛ 25 أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل ، ويف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباا ) أ (

 ؛ 26 أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ) ب (

 ؛ 27 مبحام  خيتاره بنفسه أن يتصل مباشرة ) ج (

 ؛ 28 أن حياكم دون تأخري ال مربر له ) د (

 ؛ 29 وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام  من اختياره أن حياكم حضوريا ) هـ (

 ؛ 30 أن يخطَر حبقه يف  وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه ) و (

 أن تزوده احملكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون ) ز (
 ؛ 31 افية لدفع هذا األجر حتميله  أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الك

 ؛ 32 أن يناقش شهود االام وأن يناقش شهود النفي بذات الشروط ) ح (

 ؛ 33 أن يزود جمانا  بترمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم  اللغة املستخدمة  يف احملكمة ) ط (

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 3 ( 14 املادة 24

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) أ ) ( 3 ( 14 املادة 25

 . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد ) ب ) ( 3 ( 14 املادة 26

 . نفس املرجع السابق 27
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ج ) ( 3 ( 14 املادة 28

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) د ) ( 3 ( 14 املادة 29
 . نفس املرجع السابق 30
 . نفس املرجع السابق 31
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) هـ ) ( 3 ( 14 املادة 32
. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) و ) ( 3 ( 14 املادة 33
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 34 . أال يكره على الشهادة  ضد نفسه أو على االعتراف بذنب ) ي (

 حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل حمكمة أعلى كيما تعيد النظر يف قرار إدانته ويف لكل شخص أدين جبرمية - 8
 35 . العقاب الذي حكم به عليه

 حني يكون قد صدر على شخص ما حكم ائي يدينه جبرمية، مث ابطل هذا احلكم أو صدر عفو خاص - 9
 ع على وقوع خطأ قضائي، عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاط

 يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل،
 36 . كليا أو جزئيا، املسئولية عن عدم إفشاء الواقعة اهولة يف الوقت املناسب

 ين ا أو برئ منها حبكم ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أد - 10
  . 37ائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد

 ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى - 11
 38 . القانون الوطين أو الدويل

 ملفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك اليت كانت سارية ا - 12
 39 . اجلرمية

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ز ) ( 3 ( 14 املادة 34
 . ية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس ) 5 ( 14 املادة 35

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 6 ( 14 املادة 36

 احملاكمة على ذات " أو " اخلطر املزدوج " ويعرف ذلك باسم . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 7 ( 14 املادة 37
 ." اجلرم مرتني

 ال خيل ذلك  مبحاكمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها . ة والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني ) 1 ( 15 املادة 38
 وكانت جنائية مبوجب القانون الدويل العام، مبا يف ذلك انتهاكات القانون الدويل العريف، مثل جرائم احلرب والتعذيب والرق وإبادة

 . ملدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا ) 2 ( 15 أنظر املادة .  ( األجناس، اخل
 ال خيل ذلك  مبحاكمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 15 املادة 39

 ادة وكانت جنائية مبوجب القانون الدويل العام، مبا يف ذلك انتهاكات القانون الدويل العريف، مثل جرائم احلرب والتعذيب والرق وإب
. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 2 ( 15 أنظر املادة .  ( األجناس، اخل
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 إذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب - 13
 40 . اجلرمية من هذا التخفيف

 41 . ال جيوز سجن أي إنسان رد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي - 14

 ال خيل ذلك  مبحاكمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 15 املادة 40
 ذلك انتهاكات القانون الدويل العريف، مثل جرائم احلرب والتعذيب والرق وإبادة وكانت جنائية مبوجب القانون الدويل العام، مبا يف

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 2 ( 15 أنظر املادة .  ( األجناس، اخل

. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 11 املادة 41
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 الفصل الرابع عشر

 مراقبة االنتخابات

 املفاهيم الرئيسية
 حق كل شخص يف املشاركة يف إدارة شئون احلكم من خالل

 هو أحد حقوق اإلنسان األساسية اليت انتخابات حرة  ونزيهة
 . ينبغي التمتع ا دومنا متييز

 وتتطلب االنتخابات احلرة والنـزيهة احتراما  للحق يف حرية
 الرأي والتجمع السلمي وحرية تكوين اجلماعات وحرية التعبري و

 . التنقل وغري ذلك من احلقوق األخرى
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني

 : لالنتخابات أن
 توجد منهم أعداد كافية لضمان تواجدهم بصورة كافية •

 يف أماكن وأنشطة االنتخاب؛
 املوضوعية أن يعرف عنهم االستقالل وعد التحيز و •

 واملهارات اللغوية واخلربة يف إدارة شئون االنتخابات؛
 التواجد منذ بداية العملية االنتخابية؛ •
 مع مسؤويل ) سابقة والحقة لالنتخابات ( ترتيب لقاءات •

 احلكومة وقادة األحزاب واملرشحني واملنظمات غري
 احلكومية وغريهم ملعرفة ما إن كانت حقوقهم حتظى

 ن كانت لديهم شواغل بشأن العملية باالحترام وما إ
 االنتخابية؛

 دراسة القوانني والبينة األساسية •
 التمتع حبرية التنقل والوصول •
 رصد االستعدادات  السابقة لالنتخابات، وفترة احلملة •

 االنتخابية، وأي عملية تسجيل، وأي تثقيف للمواطنني،
ووسائل اإلعالم، واالقتراع، وعد األصوات، ونتائج

. خابات ومتابعتها االنت
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 42 مقدمة - ألف

 أوال،  قامت األمم املتحدة . طرق شاركت ا األمم املتحدة يف االنتخابات أربع هناك على األقل - 1
 ويف هذه احلالة، تنظم األمم املتحدة تقريبا كل جوانب . يف بلدان مثل ناميبيا وإجراء االنتخابات بتنظيم

 على االنتخابات عن طريق اختيار ممثل خاص لألمني العام األمم املتحدة ت أشرف وثانيا، . العملية االنتخابية
 وىل تنظيم العملية االنتخابية جهاز وثالثا، يت . ليشهد بصالحية جوانب حامسة معينة يف العملية االنتخابية

 حبرية جتري مما إن كانت العملية االنتخابية والتحقق ويطلب إىل األمم املتحدة مراقبة االنتخابات وطين
 . ونزاهة

 ، البد من توفر مجيع العناصر ة وبالنسبة ملا ورد أعاله من أنواع  املشاركات اليت  تسهم ا األمم املتحد - 2
 : اخلمسة التالية

 من الدولة املعنية؛ أن تتلقى طلبا رمسيا ) 1 (
 ملشاركة األمم املتحدة؛ وجود دعم عام عريض ) 2 (
 جانب األمم املتحدة؛ للمشاركة الشاملة من وجود وقت مسبق كاف ) 3 (
 يف احلالة؛ بعد دويل واضح وجود ) 4 (
 ). مثل اجلمعية العامة أو جملس األمن ( اختاذ قرار إجيايب من إحدى هيئات األمم املتحدة ) 5 (

 أو عملية األمم ( لألمم املتحدة ي يف أي انتخابات، سيتعني على املقر الرئيس وقبل االضطالع بدورٍ - 3
 : النظر بدقة فيما يلي ) نسان املتحدة امليدانية حلقوق اإل

 ؟ حالة انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان هل توجد ) 1 (
 ؟ نطاق املساعدة املطلوبة مالئم هل ) 2 (
 يف عملية متصدعة  وزائفة؟ ستشجع مشاركة األمم املتحدة  على الثقة بدون مربر هل ) 3 (
 ني والفاعلني السياسي هل ستوضع نصيحة األمم املتحدة موضع التنفيذ من جانب احلكومة ) 4 (

 الرئيسيني ؟

 دليل اجلوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق - حقوق اإلنسان واالنتخابات تستند املادة الواردة يف هذا اجلزء بصورة أساسية إىل 42
. HR/P/PT/2 ، 1994 اإلنسان، ، مركز األمم املتحدة حلقوق 2 ، سلسلة التدريب املهين رقم اإلنسان يف االنتخابات
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 فيما يتعلق  جبوانب االنتخابات وهناك نوع رابع من مشاركة األمم املتحدة، وهو حتسني القدرة الوطنية - 4
 وميكن . املادية واجلوانب اخلاصة بالبينة األساسية واجلوانب القانونية واجلوانب اخلاصة حبقوق اإلنسان

 ون احلاجة إىل دراستها من جانب إحدى هيئات صنع القرار يف االستجابة لطلبات املساعدة التقنية سريعا بد
 . األمم املتحدة

 ومن الواضح أن . وينبغي إجراء اختيارات استراتيجية حول شكل الدور الذي ستؤديه األمم املتحدة - 5
 لتابعني لألمم ويطلب مرارا من مراقيب االنتخابات ا . دور عملية األمم املتحدة امليدانية يتغري  بتغري واليتها

 املتحدة وغريهم من مراقيب االنتخابات  أداء عدة أدوار أثناء االنتخابات، مبا يف ذلك املساعدة يف التحضري
 وبعد املساعدة يف التحضري لعملية االنتخابات يكون من . لالنتخابات مث مراقبتها وذلك على سبيل املثال

 ينبغي عموما على أنه . د مراقبة نتائج جهودهم اخلاصة الصعب على نفس األفراد التحلي  بعدم التحيز عن
 للعملية امليدانية وملوظفيها، والسيما فيما يتعلق مبراقبة االنتخابات، التحلي باحلياد فيما يتعلق بنتيجة

 . االقتراع

 على وأياً كان الدور احملدد الذي يضطلع به مراقب األمم املتحدة لالنتخابات، ميكن أن يساعد وجوده - 6
 وموظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني لالنتخابات يكونون يف . ضمان سالمة العملية االنتخابية

 وباإلضافة إىل ذلك، ميكن ملوظفي حقوق . موقع يتيح هلم تقدمي تقارير عن احترام البلد للحقوق السياسية
 تكوين اجلمعيات، واعتناق آراء بدون اإلنسان تقييم درجة احترام احلكومة حلقوق حرية  التعبري وحرية

 وفضال عن ذلك، قد يستفيد املوظفون من االنفتاح النسيب الذي تتسم به . تدخل،  والتجمع السلمي، اخل
 . فترة االنتخابات وذلك للتحقيق يف تقارير حمددة عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 لثالث من مشاركة األمم املتحدة، وهو وينصب هذا الفصل من الدليل يف املقام األول على النوع ا - 7
 مراقبة االنتخابات والتحقق منها، وهو نوع من املشاركة من املرجح أن تشارك فيه العملية امليدانية حلقوق

 وبينما يتطلب إجراء . اإلنسان لدرجة أكرب مما يف أنواع املشاركة األخرى اليت تسهم ا األمم املتحدة
 خربة فنية كبرية مثلما هي احلال يف ناميبيا،  يتطلب مراقبة االنتخابات والتحقق االنتخابات موارد هائلة و

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن مراقبة انتخابات قد تضع عملية . منها أيضا موارد وخربة فنية كبرية على السواء
 رصد  وقد يعرض حقوق اإلنسان امليدانية يف موقف بالغ احلساسية قد يؤثر على وظائفها األخرى يف جمال ال

 . ومن هنا، جيب أن  خيضع قرار املساعدة يف رصد االنتخابات لدراسة متفحصة . حيادها الضروري للخطر
 . ومع ذلك، فقد منحت عدة عمليات يف ميدان حقوق اإلنسان والية للقيام مبراقبة االنتخابات والتحقق منها

 ن الدولية فيما يتصل باالنتخابات احلرة ويشمل هذا الفصل نبذة عامة عن  معايري حقوق اإلنسا - 8
ويستند هذا الفصل يف . والنـزيهة، كما يشمل حتليال للقضايا واألساليب املتصلة مبراقبة االنتخابات
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 دليل اجلوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق - حقوق اإلنسان واالنتخابات " األساس إىل املنشورة املعنونة
 . 43 مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان " يت صدرت عما كان يعرف باسم ال " اإلنسان يف االنتخابات

 التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن املساعدة والرصد ط اخلطو 1 التذييل ويتضمن

 . قائمة  مراجعة حقوق اإلنسان لبحث الترتيبات االنتخابية - واملراقبة االنتخابية

 نتخابات احلرة والنـزيهة املعايري الدولية لال - باء

 املشاركة يف احلكم وعدم التمييز - 1

 وتتسم . حق أساسي من حقوق اإلنسان حق كل شخص يف املشاركة يف إدارة شئون بلده إن - 9
 من اإلعالن ) 3 ( 21 وتنص املادة 44 . االنتخابات بأمهية أساسية  يف ضمان االلتزام حبق املشاركة السياسية

 إرادة الشعب هي مناط السلطة، وجيب أن تتجلى  هذه اإلرادة من خالل " سان على أن العاملي حلقوق اإلن
 أو باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري نزيهة جتري دوريا انتخابات

 ." بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

 ) ب ( 25 احلقوق املدنية والسياسية  يضمن يف املادة وباإلضافة إىل ذلك،  فإن العهد الدويل اخلاص ب - 10
 ، يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقتراع العام ينتخب وينتخب ] أن "[ والفرصة يف احلق أن لكل مواطن

 ..." وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني

 من 3 وتبعا للمادة . اإلقليمية أيضا احلق يف املشاركة يف انتخابات حرة ونزيهة كما أكدت املنظمات - 11
 بإجراء انتخابات حرة الربوتوكول األول امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، تتعهد الدول األطراف

 لبعد اإلنساين  يف وتنص الوثيقة األخرية اليت صدرت عن اجتماع ا . على فترات معقولة   باالقتراع السري
 االنتخابات احلرة اليت جتري على فترات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا الذي عقد يف كوبنهاغن على أن

معقولة باالقتراع السري تتسم بأمهية جوهرية للتعبري الكامل عما يتمتع به مجيع البشر من كرامة أصيلة

 Larry ؛   أنظر أيضا 1 أنظر احلاشية رقم 43 Gerber,  Guidelines  for  International  Election 
Observing (1984); Guy D. GoodwinGill, Free and Fair Elections: International Law 
and  Practice  (1994);  OSCE/ODIHR  Election  Observation  Handbook  (1996);  Hege 
Araldsen  and  Oyvind W.  Thiis,  “Election  Observation”,  Manual  on  Human Rights 

Monitoring (Norwegian Institute of Human Rights 1997).
. اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ) 1 ( 21 املادة 44
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د جملس االحتاد الربملاين الدويل يف أوروبا باإلمجاع وباإلضافة إىل ذلك، اعتم . وحقوق متساوية وثابتة
 . 1994 اإلعالن اخلاص مبعايري االنتخابات احلرة  والنـزيهة يف عام

 من ) ب ( 23 من اإلعالن األمريكي اخلاص حبقوق اإلنسان وواجباته واملادة 20 وتضمن املادة - 12
نتخبوا يف انتخابات نزيهة جتري دوريا االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان حق املواطنني يف أن ينتخبوا وي . 

 حلقوق اإلنسان والشعوب على أن ) بنجول ( من امليثاق األفريقي ) 1 ( 13 وإضافة إىل ذلك، تنص املادة
 . لكل مواطن احلق يف املشاركة حبرية يف إدارة شئون احلكم

 . تطبيقا عاما وبدون متييز ت حرة ونزيهة احلق يف املشاركة يف انتخابا وباإلضافة إىل ما سبق، يطبق - 13
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ) أ ( 7 من اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة واملادة 1 وتنص املادة

 5 وعمال باملادة . حق املرأة يف التصويت يف مجيع االنتخابات  على قدم املساواة مع الرجل ضد املرأة على
 تتعهد الدول األطراف حبظر التمييز العنصري " لقضاء على مجيع أشكال التمييز  العنصري، من اتفاقية ا ) ج (

 والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان ، دون متييز بسبب العرق  أو اللون  أو األصل القومي
 سيما  حق االشتراك يف ، وال ] السياسية [ أو  اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيما يف التمتع باحلقوق

 على أساس االقتراع العام املتساوي،  واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشئون - اقتراعا وترشيحا - االنتخابات
 من 2 أنظر أيضا املادة ...".  ( العامة  على مجيع املستويات، وتويل الوظائف العامة على قدم املساواة

 ). العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من 2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة

 45 احلقوق األساسية - 2

 حتمي صكوك حقوق اإلنسان الدولية أيضا عددا من احلقوق األساسية اليت يعد التمتع ا حامسا ألي - 14
 : هذه احلقوق، مبا فيها واحلق يف املشاركة يف انتخابات حرة ونزيهة  يتضمن . عملية انتخابية حقيقية

v العملية االنتخابية آليةٌ الغرض منها هو التعبري عن اإلرادة السياسية للشعب - احلق يف حرية التعبري . 
 46 . ولذلك  جيب توطيد محاية احلق يف التعبري عن  األفكار احلزبية خالل فترة االنتخابات

v ا يف سياق احلرية غري املشروطة يف اعتناق رأى سياسي تعد أمرا حتمي - احلق يف حرية الرأي 
 لإلرادة الشعبية يف بيئة تغيب عنها هذه احلرية أو ختضع الرمسي االنتخابات نظرا  الستحالة التأكيد

 47 . فيها لقيود بأي طريقة

 . 8 إىل 6 الفصل الثالث، الصفحات من حقوق اإلنسان واالنتخابات، مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 45
. 7 املرجع السابق، صفحة 46
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v جيب احترام حق التجمع حيث إن  املظاهرات العامة والتجمعات - احلق يف التجمع السلمي 
 وتتيح آلية فعالة لنشر املعلومات السياسية السياسية تشكل جزءا ال يتجزأ من العملية االنتخابية

 48 . على اجلمهور

v يشمل هذا احلق بوضوح احلق يف تكوين املنظمات السياسية - احلق يف تكوين اجلمعيات 
 واحترام هذا احلق أمر حيوي أثناء العملية االنتخابية نظرا ألن القدرة على تكوين . واملشاركة فيها

 ثل واحدة من أهم الوسائل اليت ميكن أن يشارك ا الشعب يف أحزاب سياسية واالنضمام إليها مي
 49 . العملية الدميقراطية

 نبذة عامة عن معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون " املعنون الفصل الرابع أنظر - 15

 احلقوق وتشمل . للحصول على مزيد من التفاصيل عن  املعايري الدولية املتصلة ذه احلقوق " اإلنساين
 األخرى ذات الصلة بالعملية االنتخابية  احلق يف حرية التنقل، وتنظيم احتادات العمال، ومشاركة الشخص
 يف إدارة شئون احلكم، والتحرر من التمييز ألسباب سياسية و احلق يف التحرر من القتل التعسفي يف

 . الظروف اليت تتسم بصعوبة خاصة

 أهداف مراقبة االنتخابات - جيم

 : ميكن أن حيقق رصد االنتخابات سبعة أغراض على األقل - 16
v يتسم باالستقالل للعملية االنتخابية تقييم إجراء ضمان والرئيسي يف الواقع هو األول الغرض 

 . واملوضوعية وعدم التحيز
v لتشجيع قبول نتائج االنتخابات وثانيا، ميكن إجراء الرصد . 
v يف العملية االنتخابية تشجيع املشاركة ولبناء ثقة املنتخب ل وثالثا، ميكن إجراء مراقبة االنتخابات . 
v مبا يف ذلك ردع وكشف العنف  واإلرهاب ضمان سالمة العملية االنتخابية والغرض الرابع هو ، 

 . والتزوير
v وخامسا، هناك حاجة إىل رصد محاية مجيع حقوق اإلنسان خالل فترة االنتخابات . 
v لوخباصة فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بالعملية ملنازعات رصد االنتخابات فض ا وسادسا، يسه ، 

 . االنتخابية

 . 7 املرجع السابق، صفحة 47
 . 8 املرجع السابق، صفحة 48
. 8 املرجع السابق، صفحة 49
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v تمع املدين دعما غري مباشر  للتربية الوطنية رصد االنتخابات يوفر وسابعا، ميكن أنوبناء ا . 

 اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني - دال

لالنتخابات

 ومن املثايل رغم ذلك  أن يضم . ن عضوين كحد أدىن ينبغي أن يتألف وفد مراقبة االنتخابات م - 17
 بعدد كاف من املراقبني ومن املهم السماح . الوفد عددا  أكرب كثريا من اثنني من موظفي حقوق اإلنسان

 وعند تقرير حجم وفد املراقبة، . لضمان وجودهم يف عدد كاف من أماكن التصويت وأنشطة االنتخابات
 . جم البلد وعدد سكانه وعدد مراكز التصويت ينبغي النظر يف عوامل مثل ح

 وكلما قل عدد املراقبني، كلما ازدادت أمهية . ينبغي النظر يف عدد من العوامل عند اختيار املراقبني - 18
 تفوق املؤهالت الطبيعية اليت يتمتع ا موظفو بسمعة يف االستقالل وعدم التحيز واملوضوعية متتعهم

 وهناك عامل آخر، وهو اخلربة يف إدارة شئون االنتخابات . رات اللغوية مهمة أيضا واملها . حقوق اإلنسان
 . أو السياسة

 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن . ينبغي أن يدرك مراقبو االنتخابات والية  العملية امليدانية وطرقها - 19
 لد الذي جتري فيه االنتخابات إحاطتهم باملعلومات عن تاريخ الب يكونوا واسعي املعرفة بالفعل أو أن يتم

 . وسياسته الراهنة وثقافته احمللية والعملية االنتخابية فيه

 مدة املراقبة - هاء

 وجودهم من بداية العملية املشاركة الفعالة ملوظفي حقوق اإلنسان باعتبارهم مراقبني تتطلب - 20

 لالنتخابات ال يقيمون بصفة منتظمة وإذا  كان موظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون مراقبني . االنتخابية
 يف البلد، فيفضل أن يقوموا بزيارة موقع االنتخاب مرتني على األقل، مرة الستعراض التحضريات

 وكحد أدىن، ينبغي ملوظفي . واحلملة السياسية ومرة ثانية ملراقبة االنتخابات وعد األصوات ت لالنتخابا
 وينبغي . على األقل خابات  أن خيططوا إلجراء زيارة تستغرق سبعة أيام حقوق اإلنسان القائمني مبراقبة االنت

أن يستخدم مراقبو االنتخابات هذه املرة ملقابلة الفاعلني الرئيسيني يف العملية السياسية والسفر خارج
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العاصمة وتقييم االستعدادات لالنتخابات، مبا يف ذلك جلسات التسجيل ومراقبة األنشطة اليومية
 . خابات ورصد عد األصوات لالنت

 إخطار السلطات باملراقبة - واو

 كمراقبني لالنتخابات،  فالبد أن يكون وجودهم إذا كان ملوظفي حقوق اإلنسان أن يعملوا - 21
ً من جانب كل من والية العملية امليدانية وقوانني االنتخابات واإلجراءات و  أو / مسموحا به صراحة

 البارزة اليت تتسم ا عملية االنتخابات،  ينبغي وصف دور املراقب وصفا ونظرا  لألمهية . املسؤولني
 . واضحا يف املواد اإلعالمية العامة

 ويف بداية عملية مراقبة االنتخابات، ينبغي أن يعلن موظفو حقوق اإلنسان عن وجودهم يف موقع - 22
 بغي أن يؤكدوا على استقالل موظفي كما ين . وينبغي أن يوضحوا األهداف احملددة للمراقبة . االنتخاب

 حقوق اإلنسان وعدم حتيزهم يف أدائهم لدور مراقيب االنتخابات، وعلى استعداد عملية حقوق اإلنسان
 . امليدانية لتلقي تعليقات

 االتصاالت واملقابالت - زاي

 عدد من ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  الذين يعملون كمراقبني لالنتخابات السعي إىل مقابلة - 23
 ) سابقة لالنتخابات والحقة هلا على السواء ( ومن املهم ترتيب اجتماعات . املشاركني يف العملية السياسية

 وينبغي أن حياولوا أيضا مقابلة أعضاء اهليئة احلكومية . مع مسؤويل احلكومة وزعماء األحزاب واملرشحني
 مال واملنظمات املهنية ومجاعات حقوق اإلنسان، اليت تدير االنتخابات، وممثلي املنظمات، مثل احتادات الع

 وعند مقابلة أعضاء املنظمات، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التحقيق يف الشكاوى احملددة خبصوص . اخل
 . العملية االنتخابية

قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية - 1



126 

 50 إىل معرفة يعملون كمراقبني لالنتخابات عموما موظفو حقوق اإلنسان الذين حيتاج - 24

 قد حظيت باالحترام أثناء حرية التنقل والتجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري ما إن كانت ) 1 (
 فترة االنتخاب؛

 ؛ أنشطتها السياسية يف حدود القانون ما إن كانت مجيع األحزاب قد أجرت ) 2 (
 لقيود تعسفية وغري ما إن كان أي حزب سياسي أو مجاعة ذات اهتمام خاص قد خضعا ) 3 (

 أو فيما يتعلق عموما حبرية  توصيل يما يتعلق بإمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم ضرورية ف
 آرائها؛

 واملؤيدين قد متتعوا باألمن على قدم املساواة؛ األحزاب واملرشحني ما إن كانت ) 4 (
 بدون خوف أو ديد؛ التصويت حبرية ما إن  كان  املنتخبون قد استطاعوا ) 5 (
 ؛ االقتراع سرية ما  إن كان هناك حفاظ على ) 6 (
 تتفادى التزوير واخلروج على املبادئ ما إن كان االقتراع قد جرى يف جممله بطريقة ) 7 (

 . القانونية

 اجلماعات املعنية - 2

 عن طريق تقرير موقف وانطباعات اجلماعات املعنية ينبغي أن يسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل - 25
 : طرح األسئلة التالية

 ؟ حزاب السياسية املتنافسة شواغل كل واحد من األ ما هي ) 1 (
 ؟ شواغل منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية احمللية ما هي ) 2 (
 ؟ شواغل منظمات حقوق اإلنسان الدولية املعنية ما هي ) 3 (
 ؟ شواغل األوساط القانونية ما هي ) 4 (
 االنتخابات؟ الالعبني الوطنيني الرئيسيني علنا على االلتزام بنتيجة مجيع وافق هل ) 5 (
 ؟ الديبلوماسية شواغل األوساط ما هي ) 6 (

 البنية األساسية الوطنية - 3

50 Gu y S. GoodwinGill, Free and Fair Elections: International Law and Practice 62 
(1994).
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 دراسة البنية األساسية القائمة يف وينبغي أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان العاملني كمراقبني لالنتخابات - 26

 : وطرح األسئلة التالية البلد

 ؟ خبربة يف تنظيم انتخابات حرة ونزيهة هل يتمتع اهليكل اإلداري الوطين ) 1 (
 ؟ خبربة يف   املشاركة يف االنتخابات املتعددة األحزاب سياسية ال األحزاب هل تتمتع ) 2 (
 ؟ تستطيع األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات الوشيكة هل ) 3 (
 الذين يتيحان هلا  احلكم يف أمور اهليئة القضائية باالستقالل الكايف وحسن األداء هل تتمتع ) 4 (

 االنتخابات؟

 بشأن ما يلي بتقرير قوق اإلنسان القائمني مبراقبة االنتخابات وباإلضافة إىل ما سبق، يقوم موظفو ح - 27

 : قوانني البلد وإجراءاته

 ؟ حتترم القوانني واإلجراءات  املعايري الدولية هل ) 1 (
 للشعب الذي يعنيه األمر؟ تعرب عن االحتياجات اخلاصة والطموحات والواقع التارخيي وهل ) 2 (
 تقرير مصريه؟ وحق الشعب يف تعرب عن اإلرادة السياسية وهل ) 3 (

 السفر - حاء

 كمراقبني لالنتخابات أن  يتمتعوا حبرية من املهم بصفة خاصة ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون - 28

 كما ينبغي ، يف ظل الوالية األساسية للعملية امليدانية، محايتهم من األذى أو التدخل يف . التنقل والوصول
 . واجبام الرمسية

 وقوع انتهاكات للحملة وتزوير لالنتخابات يف مجيع أحناء البلد، ينبغي للموظفني السفر ومع احتمال - 29
 وينبغي ملوظفي . على امتداد واسع قدر اإلمكان  من أجل احلصول على تقييم دقيق للعملية االنتخابية

 األمن فالسفر مع قوات . حقوق اإلنسان أثناء سفرهم عدم استخدام مرافقني من احلكومة أو اجليش
. احلكومية أو مسؤويل احلكومة أو ممثلي األحزاب قد يرهب األفراد الذين يتم إجراء مقابالت معهم
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 51 رصد االنتخابات - طاء

 : عند مراقبة عملية االنتخاب، قد تقسم عملية حقوق اإلنسان امليدانية جهودها إىل أربع فترات هي - 30
 النتخابية، والتصويت،  وعد األصوات،  واملتابعة الالحقة االستعدادات السابقة لالنتخابات وفترة احلملة ا

 . لالنتخابات

 رصد االستعدادات السابقة لالنتخابات وفترة احلملة االنتخابية - 1

 وضع قانون وإجراءات لالنتخابات - أ

 قدم ينبغي أن حتترم عملية حتديد الدوائر واحلدود االنتخابية املعيار الدويل اخلاص باالقتراع على - 31

 وينبغي أال يكون اهلدف من  هذا التحديد متييع أو  استبعاد أصوات أي جمموعات . املساواة بني الناخبني
 . أو مناطق جغرافية معينة

 يف االعتبار نطاقا من املعلومات، مبا يف ذلك إجراءات التحديد املنصف للدوائر االنتخابية تأخذ - 32
 وإذا كان التحديد . لسالمة اإلقليمية، والتوزيع اجلغرايف،  والتضاريس، اخل املعلومات الدميغرافية املتاحة،  وا

 وباإلضافة إىل . ما إن كان  التعداد دقيقا يستند إىل بيانات التعداد، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يقرروا
 . رة انتخابية داخل كل دائ يضمن املساواة يف الوصول إليها على حنو توزيع مراكز االقتراع ذلك، ينبغي

 وينبغي أن  حتاذر القوانني واإلجراءات  االنتخابية من منح مزايا غري منصفة للمرشحني الذين تدعمهم - 33
 وجيب أن تكون األحكام املتعلقة مبؤهالت املرشحني واضحة وجيب أال تنطوي على متييز ضد . احلكومة

 . فقد األهلية الستعراض مستقل وجيب أن  خيضع . املرأة أو مجاعات عنصرية أو إثنية معينة

 . على املشاركة أو إجراء احلمالت االنتخابية وينبغي أال تواجه األحزاب السياسية قيودا غري معقولة - 34
 وينبغي أن ينشئ القانون بوضوح إجراءات . وينبغي توفري محاية  مبقتضى القانون ألمساء األحزاب ورموزها

 الصادرة عن مركز األمم املتحدة حلقوق حقوق اإلنسان واالنتخابات إىل يستند هذا اجلزء بصورة أساسية 51
. HR/P/PT/2 ، 1994 اإلنسان،
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 وباإلضافة إىل ذلك،  ينبغي . وقت ومكان الترشيح، ومتويل احلمالت تسمية وكالء األحزاب،  ومتطلبات
 . وقتا كافيا للحمالت واجلهود اإلعالمية العامة التقومي االنتخايب أن يوفر

 رصد إدارة شئون االنتخابات - ب

 . هيكل إداري موضوعي وغري متحيز ومستقل وفعال تطبيق القانون أحكام ينبغي أن تضمن - 35
 واملكافأة والواجبات والسلطات األحكام اخلاصة بالتعيني في حقوق اإلنسان االنتباه بعناية إىل وينبغي ملوظ

 : وينبغي أن يطرح موظف حقوق اإلنسان هذه األسئلة . واملؤهالت وهيكل تقدمي تقارير موظفي االنتخابات
 هل من ) 3 ( تحيزة؟ و هل طريقة التعيني موضوعية وغري م ) 2 ( هل أنشئ خط واحد للسلطة النهائية؟ و ) 1 (

احملتمل أن تكون وسيلة التعويض فاسدة؟

 يكون كما ينبغي أن . حسن األداء مؤهالت على مجيع املستويات املوظفني وجيب أن تتوفر يف - 36

 والتدريب املسبق الكايف حتمي جلميع املسؤولني عن . معزولني عن التحيز والضغط السياسي املوظفون
 راء مجيع األنشطة االنتخابية، مبا فيها عملية صنع القرار والعملية القانونية وتنظيم وينبغي إج . االنتخابات

 وباإلضافة إىل ذلك، البد من وجود إمجاع عام بشأن اهليكل . األنشطة،  على حنو يتسم بالشفافية الكاملة
 . اإلداري

 رصد التسجيل - ج

 تنظيما دقيقا لضمان  إنصاف العملية يم تنظ للناخبني، فيجب التسجيل املسبق يف حالة اقتراح - 37

 وفعالية األحكام املتعلقة مبؤهالت الناخبني ومتطلبات اإلقامة وقوائم االنتخاب والسجالت ووسائل

 وإذا مل جير تسجيل سابق . وينبغي أن تتاح قوائم الناخبني  لألحزاب املعنية . الطعن يف تلك الوثائق
 وتصويت ملنع ازدواجية التصويت ) مثل استخدام احلرب الذي ال ميحى ( ة تدابري بديل لالقتراع، فيجب تطبيق

 . األشخاص الذين ال يتمتعون باألهلية

 وجيب أال متثل عوامل فقد األهلية متييزا غري مسموح به، وينبغي أن تقييدها لتوفري احلد األقصى - 38
 وأال ينجم للمشاركة الواسعة التسجيل إجراءات وجيب أن تتسع . املعقول من حق الشعب يف االنتخاب

 . عنها حواجز تقنية غري ضرورية أمام مشاركة األشخاص املؤهلني

رصد توعية املواطنني - د
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 . لتوعية الناخبني توعية موضوعية وغري حزبية وللحمالت اإلعالمية ينبغي توفري التمويل واإلدارة - 39
 وينبغي إحاطة اجلمهور علما . بة السكان يف التصويت وينبغي أن تقوم محلة توعية الناخبني على أساس جتر

 . كما ينبغي توعية اجلمهور بأسباب أمهية التصويت . مبكان وزمان وكيفية التصويت

 وينبغي إتاحة كتابات على نطاق واسع  وينبغي نشرها بشىت اللغات الوطنية للمساعدة على ضمان - 40
 وينبغي أن تشجع توعية الناخبني على مشاركة اجلميع، مبن . املشاركة الفعالة من مجيع الناخبني املؤهلني

 وينبغي استخدام طرق الوسائط املتعددة لتوفري توعية فعالة للمواطنني . فيهم أفراد اجلماعات اإلثنية واملرأة
 ع وينبغي أن متتد محالت توعية الناخبني يف مجي . على خمتلف مستويام من القدرة على القراءة والكتابة

 . أرجاء إقليم البلد، مبا يف ذلك املناطق الريفية والنائية

 رصد وسائل اإلعالم - هـ

 تتسم بأمهية خاصة  عندما وسائل اإلعالم املرشحني واألحزاب إىل اإلنصاف يف وصول ترتيبات - 41
 ضمانات وسائل اإلعالم على وجود أنظمة وينبغي أن تنص . تسيطر احلكومة على وسائل اإلعالم الرئيسية

 ضد الرقابة السياسية واملزايا احلكومية غري املنصفة وعدم املساواة يف الوصول خالل فترة احلملة

 والوصول املنصف إىل وسائل اإلعالم ال يتضمن فقط املساواة يف الوقت واملكان املخصصني، . االنتخابية
 كما ينبغي ملوظفي . ه اإلعالنات املطبوعة بل أيضا يف االنتباه إىل ساعة البث اإلذاعي واملوضع الذي تنشر في

 . حقوق اإلنسان حماولة تقرير ما إن كان هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظيمي لوسائل اإلعالم

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني لالنتخابات  القيام برصد وسائل اإلعالم - 42
 تقييم إمكانية وصول املشاركني إىل العملية السياسية عن طريق رصد وميكن . الوطنية واحمللية على السواء

 . الربامج  السياسية وبرامج توعية املواطنني املذاعة وختصيص الوقت ملختلف األحزاب السياسية

 رصد التصويت - 2

 تغطية أكرب عدد ممكن من مراكز االقتراع  يف يوم ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل - 43

. وينبغي هلم إيالء اهتمام خاص مبراعاة املبادئ التالية . نتخاب اال
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 بأحكام تفصيلية تتعلق بشكل بطاقات التصويت ينبغي توجيه االنتخابات احلرة  والنـزيهة - 44
 حتمي العملية من وينبغي هلذه األحكام أن . وتصميم صناديق ومقصورات االنتخاب وطريقة التصويت

 . غي أن حتترم سرية التصويت وينب ممارسات التزوير

 وينبغي أن تصاغ بطاقات االنتخاب صياغة واضحة وأن حتتوي على معلومات مماثلة جبميع - 45

 مع ذلك ينبغي وضع مناصب املرشحني وأمساء األحزاب بالتناوب على البطاقة االنتخابية و . اللغات الوطنية
 تؤخذ يف االعتبار وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن . ك وذلك لتفادي التزوير وإلتاحة فرصة متساوية لكل مشار

 وينبغي . يف البلد  عند تصميم شكل البطاقة االنتخابية خمتلف مستويات القدرة على القراءة والكتابة
 والتصويت الغيايب مبا يشجع أوسع مشاركة ممكنة بدون اإلخالل بأمن ة تصميم أحكام التصويت بالوكال

 مثل املعوقني وكبار السن ( اذ ترتيبات تالئم الناخبني ذوي االحتياجات اخلاصة وينبغي اخت . االنتخابات
 مع عدم ) والطلبة واندين والعمال وموظفي اخلدمة اخلارجية والسجناء الذين حيتفظون حبقوق التصويت

 . اإلخالل بأمن االنتخابات

 وينبغي تزويد . كن التصويت وينبغي إتاحة كميات كافية من مواد التصويت يف كل واحد من أما - 46
 وينبغي أن تكون . موظفي االنتخاب بتوجيه واضح بشأن قبول الناخبني املؤهلني والتعرف على هويام

 موظفو حقوق يراقب وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن . األسئلة املطروحة على الناخبني حمددة بالنظام األساسي
 . بني أو تعرضهم ملعاملة متييزية أي شواهد تدل على حدوث إرهاب للناخ اإلنسان

 . وينبغي أال يتدخل موظفو حقوق اإلنسان يف عملية التصويت، إال إذا استعانت م السلطات - 47
 وينبغي . واستجابة موظف حقوق اإلنسان لطلبات املساعدة تتوقف على الظروف اليت تنطوي عليها احلالة

 لدى اختاذ مثل هذا القرار وأن يضمن عدم تأويل " كمراقب " ملوظف حقوق اإلنسان  أن يكون واعيا ملركزه
 وينبغي إبالغ سلطات . أي إجراء يتم اختاذه باعتباره حزبيا أو أن يساء تفسريه بأي طريقة أخرى

 . االنتخابات املركزية بأي مشاكل خطرية

 رصد عد األصوات - 3

 ية االقتراع وعد البطاقات ملوظفي حقوق اإلنسان التواجد عند ا من املهم بصفة خاصة - 48

 وينبغي أن يكون عد األصوات مفتوحا أمام املراقبة الرمسية من قبل األحزاب املعنية، مبا يف ذلك . االنتخابية
 وجيب يف كل احلاالت أن تؤخذ يف احلسبان مجيع البطاقات االنتخابية اليت . املراقبني الوطنيني والدوليني

وجيب أن تكون عمليات عد األصوات والتحقق منها . بطريقة منتظمة صدرت واليت مل تصدر والتالفة
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 وينبغي إتاحة إجراءات إعادة عد األصوات يف . وإبالغ النتائج واالحتفاظ بالوثائق الرمسية آمنة ونزيهة
 ومن املثايل تطبيق إجراءات بديلة ومستقلة للتحقق، مثل جدولة التصويت . حالة النتائج املشكوك فيها

 . ازي بالتو

 ما إن كان األشخاص الذين حرموا من حقوق التصويت موظفو حقوق اإلنسان يقرر وينبغي أن - 49

 وينبغي أن ينص القانون على حق الطعن يف نتائج االنتخابات وعلى حق . حيصلون على تعويض موضوعي
 ستعراض املتاح وإجراءات وينبغي أن حتدد عملية االلتماس نطاق اال . األحزاب املغبونة يف التماس التعويض

 . الشروع فيه والسلطات اليت تتمتع ا اهليئة القضائية املستقلة املكلفة ذا االستعراض

 رصد النتائج واملتابعة - 4

 وعقب االنتخابات مباشرة، تطلب الصحافة  يف العادة من األمم املتحدة  واملراقبني الدوليني اآلخرين - 50
 ومن املستحيل إصدار حكم ائي سريع خبصوص . نتخابات حرة ونزيهة اإلعالن عما إن كانت اال

 حيث مل يتم بعد البدء يف التقدم بشكاوى ومل يتم احلصول بعد على املعلومات  من املناطق االنتخابات
 قت إصدار بيان مؤ أو املمثل اخلاص لألمني العام من الضروري يف العادة ملقر األمم املتحدة غري أنه . القروية

 . استنادا إىل املعلومات املتاحة يف ذلك الوقت وذلك من أجل االستفادة من اهتمام وسائل اإلعالم ومشروط

 وال ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان تكوين صورة كاملة عما حدث إال بعد تلقي شكاوى من األحزاب - 51
 لتقرير ما بالتحقيق يف الشكاوى وبعد قيام موظفي حقوق اإلنسان . السياسية املعارضة والناخبني وغريهم

 ميكن لقيادة عملية حقوق إن كانت مربرة  وبعد تقرير ما إن كان ذلك قد أثر على  نتائج االنتخابات،
 قد جرت بصورة حرة ت اإلنسان امليدانية  اليت تتوىل رصد االنتخابات أن تقوم بتقييم ما إن كانت االنتخابا

 أو املمثل اخلاص هذا التقييم يصدره يف العادة مقر األمم املتحدة فإن أي بيان عن ومع ذلك، . ونزيهة
 وال . لألمني العام  أو قيادة  عملية حقوق اإلنسان امليدانية وذلك بعد التشاور واحلصول على التفويض

 جيوز  حتت أي ظرف أن يتوىل موظف حقوق اإلنسان أو مراقب االنتخابات خماطبة وسائل اإلعالم

. النتخابات أو احلكم عليها أو على نتيجتها بشأن تقييم ا
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 للفصل الرابع عشر 1 التذييل

 اخلطوط التوجيهية ملساعدة ورصد ومراقبة االنتخابات
 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

 قائمة مراجعة حقوق اإلنسان لفحص الترتيبات االنتخابية
 ) 1993 ن، وثيقة داخلية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا (

 إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكومة
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) 3 ( 21 املادة

 : تشمل أغراض مشاركة األمم املتحدة ما يلي
 بناء الثقة -
 ردع العنف واإلرهاب -
 تسهيل فض املنازعات -
 ردع التزوير -
 الكشف عن التزوير -
 تشجيع قبول النتائج -
 دعم توعية املواطنني -
 اية حقوق اإلنسان تعزيز ومح -

 : تشمل املوضوعات اليت يغطيها الراصدون واملستشارون
 وضع قانون وإجراءات لالنتخابات -
 إدارة شئون االنتخابات -
 التسجيل -
 إعداد قوائم الناخبني -
 فترة احلملة االنتخابية -
 توعية املواطنني -
 التصويت -
 وسائل اإلعالم -
عد األصوات -
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 ) تسليم السلطة، اخل ( النتائج واملتابعة -
 حاالت األقليات  وغريهم من اجلماعات املستضعفة قبل وأثناء وبعد االنتخابات -

 : تشمل أسئلة الرصد واملراقبة والتحقق ما يلي
 هل هناك ما ينص صراحة على وجود مراقبني؟ -
 هل سيسمح حبضور مراقبني  وطنيني؟ -
 هل سيسمح حبضور مراقبني دوليني؟ -
 هل دورهم حيدده القانون بوضوح؟ -
 قدم مواد توعية الناخبني وصفا لدورهم؟ هل  ت -
 هل سيتمتعون حبرية التنقل داخل البلد؟ -
 هل سيتاح هلم إمكانية الوصول إىل كافة األنشطة اهلامة؟ -
 كيف سيتم محايتهم من وقوع أذى هلم؟ -
 كيف  سيتم منع التدخل يف واجبام؟ -
 كيف  سيتم تدريبهم وتوجيهم؟ -
 هل سيتواجدون بأعداد كافية؟ -
 م إيواؤهم؟ كيف سيت -
 ما هو الدور احملدد الذي سيضطلعون به؟ -
 هل   هلم احلق يف تقدمي  شكاوى والتماسات؟ -

 : األسئلة املسبقة بشأن مشاركة األمم املتحدة
 والية رمسية من احلكومة؟ / هل مت احلصول على طلب -
 هل يوجد دعم عام واسع ملشاركة األمم املتحدة؟ -
 جانب األمم املتحدة؟ هل يتوفر وقت مسبق ملشاركة فعالة من -
 هل يوجد بعد دويل  واضح للحالة؟ -
 الشواغل بشأن حقوق اإلنسان اليت يتم تقدميها؟ -
 إمكانية فض املنازعات؟ -
 هل قامت إحدى هيئات األمم املتحدة الرمسية باختاذ قرار لصاحل  مشاركة األمم ملتحدة -

 ؟ ) مثل جملس األمن أو اجلمعية العامة (
 سيمة حلقوق اإلنسان؟ هل توجد حالة انتهاكات ج -
 هل نطاق املساعدة املطلوبة مالئم؟ -
 هل ينبغي توسيعها؟ -
 هل ينبغي ختفيضها؟ -
هل ستشجع مشاركة األمم املتحدة على الثقة غري املربرة يف عملية متصدعة أو زائفة؟ -
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 هل ستحسن مشاركة األمم املتحدة من العملية؟ -
 بتنفيذ نصيحة األمم املتحدة؟ هل ستقوم احلكومة  والفاعلني السياسيني  الرئيسيني -

 : اجلماعات املعنية ت االستعالم عن مواقف وانطباعا
 ما هي شواغل كل واحد من األحزاب السياسية املتنافسة؟ -
 ما هي شواغل منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية احمللية؟ -
 ما هي  شواغل مجاعات األقلية؟ -
 ما هي  شواغل مجاعات املرأة؟ -
 ات حقوق اإلنسان الدولية املعنية؟ ما هي  شواغل منظم -
 ما هي  شواغل األوساط القانونية؟ -
 ما هي  شواغل األوساط الديبلوماسية؟ -
 هل وافق مجيع الالعبني الرئيسيني  موافقة علنية على االلتزام بنتيجة االنتخابات؟ -

 : فحص البنية األساسية القائمة
 نتخابات حرة ونزيهة؟ هل يتمتع اهليكل اإلداري الوطين  خبربة يف تنظيم ا -
 هل تتمتع األحزاب السياسية  خبربة يف املشاركة يف االنتخابات املتعددة األحزاب؟ -
 هل تتمتع اهليئة القضائية باالستقالل الكايف وحسن األداء الذين يتيحان هلا احلكم يف -

 املسائل االنتخابية؟
 : استعراض القوانني واإلجراءات االنتخابية

 واإلجراءات  املعايري الدولية؟ هل حتترم القوانني -
 وهل تعرب عن االحتياجات اخلاصة والطموحات والواقع التارخيي للشعب  املعين باألمر؟ -
 وهل تعرب عن اإلرادة السياسية  وحق الشعب يف تقرير مصريه؟ -

 : احلكم  مبا إن كانت االنتخابات حرة
 هل ستسمح  بعدم تقييد التعبري عن إرادة الشعب؟ -
 جو خيلو من اإلرهاب؟ هل ستجري يف -
 هل ستصاحبها آليات حلماية حقوق اإلنسان؟ -

 : تقرير ما إن كانت احلقوق األساسية مضمونة
 حرية التعبري؟ -
 حرية الرأي؟ -
 حرية  املعلومات؟ -
 حرية التجمع؟ -
 حرية تكوين اجلمعيات؟ -
استقالل اإلجراءات القضائية ؟ -
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 : فحص ترتيبات سرية االقتراع
 حتليل ( وبطاقات وصناديق  التصويت كافية لتحقيق السرية؟ هل املقصورات والستائر -

 ) موضوعي
 ) حتليل ذايت ( هل يضمن الناخبون أم يف أمان يتيح هلم التصويت كما يرغبون؟ -

 : قياس الترتيبات الرامية إىل حتقيق اإلنصاف
 هل مت إرساء مبدأ االقتراع على قدم املساواة بني الناخبني؟ -
 ع العام بني الكبار؟ هل مت إرساء مبدأ االقترا -
 هل هناك ضمان لعدم التمييز يف احلقوق السياسية؟ -
 ما هي الضمانات التقنية حلماية اإلنصاف؟ -

 : تقييم التواتر الكايف للدورات
 هل توجد فواصل زمنية معقولة لالنتخابات اجلديدة؟ -
 هل يوجد وقت كاف لالستعداد  لكل مرحلة من مراحل العملية؟ -
 على إجراءات  التعطيل املسموح ا يف حاالت الطوارئ؟ هل توجد قيود كافية -

 ": بالنـزاهة " توقع ما إن كانت االنتخابات ستتسم
 نزيهة تالئم إرادة الشعب؟ إجراءات هل توجد -
 حقيقية، مبا يف ذلك نقل السلطة؟ تأثريات هل ستوجد -

 حقيقي ملختلف األحزاب واملرشحني؟ اختيار هل سيكون هناك -

 : اة يف احلصول على الترشيح واخلدمة تقييم املساو
 هل تعمل القوانني أو اإلجراءات أو الوقائع املوجودة على  أرض الواقع على التمييز ضد -

 مرشحني  حمتملني؟
 : قياس  إمكانية االختيار عن علم من جانب الناخبني

 هل كانت احلملة االنتخابية كافية ليكون الشعب على فهم بالقضايا واملواقف؟ -
 لت إىل مجيع قطاعات مجهور الناخبني مواد مفهومة لتوعية الناخبني؟ هل وص -
 هل يفهم الناخبون يف احلقيقة القضايا واألحزاب الرئيسية؟ -

 : تقييم خطط إدارة االنتخابات
 هل اهليكل اإلداري مستقل وموضوعي؟ -
 هل هو فعال؟ -
 هل مت إنشاء خط واحد للسلطة النهائية؟ -
 ري متحيزة؟ هل طريقة التعيني  موضوعية وغ -
هل من احملتمل أن وسائل التعويض فاسدة؟ -
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 هل سيتمتع املوظفون باملؤهالت الضرورية حلسن األداء؟ -
 هل كل مستويات املوظفني معزولة عن التحيز؟ -
 هل هي معزولة عن الضغط السياسي؟ -
 وعن تعديل املرتبات أو احلرمان منها ألسباب سياسية؟ -
 الفساد؟ هل هناك ضمانات قانونية مطبقة ملنع -
 وملنع التحيز؟ -
 وملنع التزوير؟ -
 هل هناك إمجاع عام بشأن اهليكل اإلداري؟ -
 هل سيتوفر تدريب مسبق كاف للمسؤولني؟ -

 : فحص حدود الدوائر االنتخابية
 هل حتترم  الدوائر واحلدود االقتراع على قدم املساواة بني الناخبني؟ -
 هل مت رمسها النتقاص أصوات مجاعة معينة؟ -
 افية معينة؟ منطقة جغر -
 هل تأخذ يف احلسبان املعلومات الدميغرافية املتاحة؟ -
 هل هناك تعداد دقيق؟ -
 هل تأخذ التضاريس يف احلسبان؟ -
 هل يأخذ التوزيع اجلغرايف يف احلسبان؟ -
هل سيتم توزيع مراكز االقتراع بالتساوي؟ -

 : تقييم تسجيل الناخبني
 هل مت اقتراح تسجيل مسبق للناخبني؟ -
 خلاصة باملؤهالت منصفة؟ هل األحكام ا -
 هل متطلبات اإلقامة منصفة؟ -
 هل اإلجراءات اخلاصة بالقوائم والسجالت منصفة؟ -
 وهل هي فعالة؟ -
 هل مت وضع إجراءات للطعن يف القوائم؟ -
 الستئناف تلك القرارات؟ -
 هل القوائم مقبولة  لألطراف املعنية؟ -
 هل متثل عوامل احلرمان من األهلية متييزا غري مسموح به؟ -
 وهل تسمح باحلد األقصى املعقول من احلق يف االنتخاب؟ -
 هل هناك حواجز تقنية  تعترض سبيل التصويت أمام األشخاص املؤهلني؟ -
إجراءات التسجيل ملن يناهزون العمر األدىن؟ -
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 هل فترة التسجيل طويلة مبا يكفي لتحقيق أقصى إمكانية للوصول إليه؟ -
 : ك وسائل أخرى من أجل إذا مل يكن هناك تسجيل مسبق، فهل هنا -

 منع ازدواجية التصويت؟ -
 منع التصويت  الذي ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة؟ -

 : النظر يف الترشيحات واألحزاب واملرشحني
 هل حيظى املرشحون الذين تدعمهم احلكومة مبزايا غري منصفة؟ -
 هل األحكام اخلاصة مبؤهالت املرشحني واضحة؟ -
 وهل هي منصفة؟ -
 تشكل متييزا ضد املرأة؟ وهل -
 وهل توقع متييزا ضد مجاعات عنصرية معينة؟ -
 وضد مجاعات إثنية حمددة؟ -
 هل خيضع  فقد األهلية الستعراض مستقل؟ -
 هل تواجه األحزاب  قيودا غري معقولة على املشاركة؟ -
 وعلى تنظيم احلمالت؟ -
 هل تتمتع األحزاب ورموزها باحلماية مبقتضى القانون؟ -
 اخلاصة بوكالء األحزاب، إن كانت مسموحة، منصفة وواضحة؟ هل اإلجراءات -
 هل هناك ما ينص بوضوح على أوقات وأماكن الترشيح؟ -
 هل يتصدى القانون على حنو منصف لتمويل احلمالت؟ -
 هل هناك وقت كاف إلجراء محالت سياسية؟ -

 : فحص االقتراع واجلدولة وتقدمي التقارير
 يات االقتراع؟ هل توجد أحكام تفصيلية حتدد شكل عمل -
 وحتدد تصميم صناديق االقتراع؟ -
 وتصميم مقصورات االقتراع؟ -
 وطريقة االقتراع؟ -
 وهل حتمي هذه التصاميم العملية من التزوير؟ -
 وهل حتترم سرية التصويت؟ -
 هل بطاقات التصويت مكتوبة بطريقة واضحة؟ -
 هل يتم تطبيق إجراءات  للتصويت بالوكالة والتصويت الغيايب؟ -
 ذه اإلجراءات املشاركة الواسعة؟ هل تسهل ه -
 وهل تعرض أمن االنتخابات للخطر؟ -
وهل هناك جتهيزات تالئم الناخبني املعوقني؟ -
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 وغريهم من ذوي االحتياجات اخلاصة؟ -
 والناخبني من كبار السن والعجزة؟ -
 والطلبة؟ -
 واندين؟ -
 والعمال؟ -
 والالجئني واملشردين داخليا؟ -
 والعاملني يف اخلدمة اخلارجية؟ -
 والسجناء الذين حيتفظون حبق التصويت؟ -
 وهل لدى موظفي االقتراع توجيه واضح بشأن التعرف على هويات الناخبني؟ -
 هل األسئلة اليت ستطرح على الناخبني حمددة بالنظام األساسي؟ -
 هل هناك ترتيبات حلضور املراقبني؟ -
 هل عد األصوات مفتوح أمام املراقبة الرمسية؟ -
 اق االقتراع يف احلسبان يف كل احلاالت؟ هل  يتم أخذ مجيع أور -
 هل عملية عد أصوات آمنة ومنصفة؟ -
 هل هناك ترتيبات لتخزين مواد االنتخابات بطريقة مأمونة؟ -
 هل مت إنشاء إجراءات إلعادة عد األصوات يف النتائج املشكوك فيها؟ -

 : عمليات تقدمي الشكاوى وااللتماسات والطعون
 تقدمي شكاوى؟ هل لألحزاب املتضررة احلق يف -
 هل تتوفر وسائل انتصاف موضوعية؟ -
 هل  حتدد عملية االلتماس نطاق االستعراض املتاح؟ -
 هل ينشئ القانون بوضوح إجراءات لاللتماسات؟ -
 هل االلتماسات هي الوسيلة الوحيدة للطعن يف النتائج؟ -
 هل سلطات اهليئة املكلفة باالستعراض واضحة؟ -
 وهل هي هيئة قضائية مستقلة؟ -
 تتاح مستويات متعددة لالستعراض عند االقتضاء؟ هل -
 ما هو تأثري احلاالت الشاذة املؤكدة على النتيجة؟ -
 هل هناك انتصاف  لألفراد احملرومني من حقوق التصويت؟ -

 : االنتباه إىل احترام حقوق اإلنسان األساسية
 هل هناك ضمان حلرية التعبري؟ -
 وحرية الرأي؟ -
وحرية املعلومات؟ -
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 ؟ وحرية التجمع -
 وحرية تكوين اجلمعيات؟ -
 وحرية التنقل؟ -
 واحترام حقوق الشخص؟ -
 واحترام حقوق اإلنسان األخرى؟ -
 هل يسود جو من اإلرهاب؟ -
 هل هناك قوانني أخرى قد تثبط من املشاركة؟ -
 هل تسري حالة طوارئ؟ -
 هل هناك تدابري استثنائية أخرى تتطلبها بشدة مقتضيات احلالة؟ -
 الستثنائية تفسد العملية؟ هل  يعتقد بأن التدابري ا -
 هل يعتقد بأن التدابري االستثنائية تؤخر العملية بدون دواع ضرورية؟ -
 هل توجد مشاكل تتعلق بالتمييز على أساس العنصر  أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو -

 الدين أو الرأي أو األصل أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر؟
 : على النظام اجلرائم واجلزاءات واحلفاظ

 هل حيمي القانون العملية من الفساد؟ -
 ومن التقصري الرمسي وإساءة استعمال السلطة وإتيان أفعال منافية للقانون؟ -
 ومن إعاقة ممارسة احلقوق؟ -
 ومن ممارسة تأثري غري مشروع ؟ -
 ومن انتحال شخصية الغري؟ -
 ومن الرشوة؟ -
 ومن اإلكراميات؟ -
 ومن اإلرهاب؟ -
 الت اختفاء؟ واألدلة على حدوث  حا -
 ودعاوى التعذيب؟ -
 وحاالت التوقيف واالعتقال  تعسفا؟ -
 بإجراءات موجزة أو تعسفا؟ م وحاالت اإلعدا -
 وأي حاالت مت استرعاء االنتباه إليها يف خمتلف اآلليات املوضوعية للجنة حقوق اإلنسان -

 التابعة لألمم املتحدة؟
 روعة والفاسدة؟ هل حياذر القانون من مجيع  ضروب املمارسات غري املش -
 وهل حتترم اجلزاءات واإلجراءات املعايري الدولية بشأن إدارة شئون القضاء؟ -
هل ستتواجد الشرطة يف أماكن االقتراع؟ -
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 إن كان األمر كذلك، فهل ستتواجد فقط  بالقدر الضروري متاما؟ -
 هل ستتسبب يف احدث تأثري   ترهيـيب على الناخبني؟ -
 قيق وظيفة الشرطة يف بعض احلاالت؟ هل ميكن ملوظفي االقتراع حت -
 هل تفرض املساءلة اجلنائية على إساءة التصرف الرمسي؟ -
 هل تفرض املساءلة املدنية على التعويض ضد املسؤولني؟ -

 : تقييم الوصول إىل وسائل اإلعالم وتنظيمها
 هل هناك ترتيبات مطبقة إلتاحة إمكانية الوصول املنصف إىل وسائل اإلعالم؟ -
 لألحزاب؟ -
 للمرشحني؟ و -
 هل تسيطر احلكومة على وسائل اإلعالم الرئيسية؟ -
 هل وسائل اإلعالم الرئيسية مرخصة من احلكومة؟ -
 هل تتوفر ضمانات للحماية من الرقابة؟ -
 ومن احملسوبية؟ -
 ومن املزايا احلكومية غري املنصفة؟ -
 ومن عدم املساواة يف الوصول خالل فترات احلمالت؟ -
 واة يف الوقت؟ وهل هناك ما ينص على املسا -
 وعلى املساواة يف أولوية الربامج املذاعة؟ -
 هل هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظيمي؟ -

 : االستفسارات بشأن املعلومات العامة  وتثقيف الناخبني
 هل مت ختطيط محلة لتوعية الناخبني؟ -
 وهل تتلقى التمويل الكايف؟ -
 وهل هي غري متحيزة؟ -
 : ة يف التصويت لدى وهل تقوم على أساس مستوى اخلرب -
 السكان؟ -
 وهل هي مالئمة من الناحية التعليمية؟ -
 وهل هي مالئمة من الناحية الثقافية؟ -
 وهل تستهدف مجيع   فئات العمر املؤهلة؟ -
 وهل تشجع مشاركة املرأة؟ -
 وهل تشجع مشاركة مجيع اجلماعات اإلثنية؟ -
 وهل توضح أين يتم التصويت؟ -
وهل توضح مىت يتم التصويت؟ -
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 ضح من ميكنه التصويت؟ وهل تو -
 وهل توضح كيفية التصويت؟ -
 وهل يتم إجراؤها جبميع اللغات الوطنية؟ -
 وهل تشجع على الثقة يف العملية؟ -
 هل هناك كتابات متاحة على نطاق واسع؟ -
 هل تذاع برامج على نطاق واسع؟ -
 هل يتم الوصول إىل املناطق النائية والريفية؟ -

 : ني فحص قضايا السلطة واهليكل القانوني
 هل  ترد احلقوق السياسية يف الدستور؟ -
 ويف غريه من القوانني األساسية العليا للدولة؟ -
 وهل يشمل ذلك صراحةً احلق يف انتخابات حرة؟ -
 ويف انتخابات دورية؟ -
 ويف اقتراع عام على قدم املساواة بني الناخبني وبدون متييز؟ -
 ويف االقتراع السري؟ -
 رشيح؟ ويف خوض املعركة االنتخابية والت -
 ويف إمكانية تقلد املناصب العامة على قدم املساواة؟ -
 ويف حرية التعبري والرأي واملعلومات والتجمع وتكوين اجلمعيات؟ -
 والتعددية واألحزاب السياسية؟ -
 هل اللغة القانونية واضحة وموجزة؟ -
 وهل هي حمددة بدرجة تكفي ملنع إساءة االجتهاد يف الرأي؟ -
 وملنع التطبيق التمييزي؟ -
 وملنع التفسريات اليت تثبط حرية الكالم؟ -
 وملنع التفسريات اليت تثبط املشاركة الكاملة؟ -
 هل اللغة القانونية حمايدة للجنسني؟ -
 وهل تشجع مشاركة املرأة؟ -
 هل القوانني واألنظمة مترمجة إىل مجيع اللغات؟ -
 هل مت اإلعالن عن تشريع فرعي؟ -
 هل األنظمة مفصلة تفصيال كافيا؟ -
 مات اإلدارية واضحة وشاملة؟ هل التعلي -
 هل أُعدت أدلة لتوجيه املوظفني على كل املستويات؟ -

: حتليل املسؤولية القانونية الدولية
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 ؟ ) امليثاق ( هل الدولة عضو يف األمم املتحدة -
 ) 25 املادة ( وهل هي طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؟ -
 املادة ( للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؟ وهل هي طرف يف االتفاقية الدولية -

5 .( 
 املادة ( وهل هي طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؟ -

7 .( 
 املواد األوىل والثانية ( وهل هي طرف يف االتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة؟ -

 ) والثالثة
 املادة ( لية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؟ وهل هي طرف يف االتفاقية الدو -

 ). الثانية
 وهل هي طرف يف الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق -

 املدنية والسياسية؟
إن كانت كذلك، فهل نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف أي شكاوى تتعلق باملادة -

 باحلقوق املدنية والسياسية؟ من العهد اخلاص 25
 هل الدولة طرف يف أيٍ من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية اليت تنص على احلقوق -

 السياسية؟
 هل القوانني واإلجراءات اخلاصة باالنتخابات تتمشى مع مجيع متطلبات الصكوك -

 املذكورة أعاله؟
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؟ 21 وهل تفي مبتطلبات املادة -
 وهل تفي  مبتطلبات ميثاق األمم املتحدة، عند االقتضاء؟ -
 من إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة؟ 4 وهل حتترم املادة -
 من إعالن طهران؟ 5 وهل حتترم املادة -
 من  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؟ 5 و 2 وهل حتترم املادتان -
 ن اخلاص بالتقدم واإلمناء يف امليدان االجتماعي؟ من اإلعال 18 و 5 وهل حتترم املادتان -

: مالحظات
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 الفصل اخلامس عشر

 رصد املظاهرات واالجتماعات العامة

 املفاهيم الرئيسية
 فيما متنح مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية لألفراد
 احلق يف حرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمع السلمي، فهي تتيح
 للدول فرض قيود معينة على تلك احلقوق لألسباب وبالشروط

 . هذه املعاهدات نفسها احملددة يف
 ويف حالة تفريق التجمعات اليت تكون غري قانونية، ولكنها ال تلجأ
 إيل استخدام العنف، على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني تفادي
 استعمال القوة أو، حيثما ال ينطبق ذلك عمليا، يقيدون تلك القوة

 . إىل احلد األدىن الالزم
 : سان الذين يرصدون املظاهرات وينبغي ملوظفي حقوق اإلن

 االعتراف بأن دورهم قد يتعقد من جراء أفعال •
 املتظاهرين واملوظفني املكلفني بإنفاذ  القوانني؛

 إدراك أن دورهم  هو التحقق من عدم تدخل السلطات •
 يف حرية التجمع  واالجتماع السلمي؛

 عدم تشجيع  أو تثبيط عقد جتمع سلمي؛ •
 ب يف املظاهرات أو االنتسا عدم املشاركة  بأي حال •

 إليها؛
 إقامة اتصال مع القائمني على التنظيم ومجع معلومات •

 عن األنشطة املخططة والطريق الذي ستسلكه وعدد
 املشاركني ومدة استمرار األنشطة وأهدافها، اخل؛

 البقاء على مسافة معقولة  وكافية من املظاهرة؛ •
 م خطة أن يكونوا على وعي مبوقعهم وأن تكون لديه •

 للهرب؛
 تكريس انتباه خاص لألشخاص الذين يتعرضون للتوقيف •

 أو الضرب؛
كتابة تقرير تفصيلي عن أي جتمعات أو اجتماعات •
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 . عامة ملحوظة

 مقدمة - ألف

 ميكن أن يكون رصد املظاهرات مهمة شائعة نوعا ما بني موظفي حقوق اإلنسان يف فترات احلمالت - 1
 ويغطي هذا الفصل  معايري حقوق اإلنسان الدولية اليت يسعى موظفو . بلد العملية السياسية واالنتخابية يف

 حقوق اإلنسان إىل ضمان احترامها يف أدائهم هلذه الوظيفة احملددة، كما يغطي هذا الفصل عددا من
 . لة اجلوانب العملية والتقنية اليت ينبغي أخذها يف احلسبان من أجل رصد املظاهرات بصورة مهنية وفعا

 املعايري الدولية حلرية التجمع واالشتراك يف اجلمعيات - باء

 والتعبري

 : حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان القانون الدويل " املعنون الفصل الثالث كما  ناقشنا يف - 2

 وتنص . احلق يف حرية التجمع واجلمعيات السلمية ، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يضمن " اإلطار
 لكل شخص حق يف حرية االشتراك يف االجتماعات " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  على أن 20 املادة

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلق يف التجمع 21 وتضمن املادة ." واجلمعيات السلمية
 لكل " من االتفاقية األوروبية أن ) 1 ( 11 وتعلن املادة . حرية تكوين اجلمعيات 22 السلمي وحتمي املادة

 وباإلضافة إىل ذلك، ...". شخص احلق يف حرية التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين
 . من االتفاقية األمريكية احلق يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات 16 و 15 تضمن املادتان

 ة والسياسية، واالتفاقية األوروبية، واالتفاقية األمريكية، على وينص كل من العهد اخلاص باحلقوق املدني - 3
 ولغة التقييد املستخدمة يف . أنه جيوز للدول فرض قيود قانونية معينة على ممارسة حرية تكوين اجلمعيات

 ال " نه من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أ ) 2 ( 22 االتفاقيتني اإلقليميتني تشبه املادة

 على ممارسة هذا احلق  إال تلك اليت ينص عليها  القانون وتشكل تدابري ضرورية، جيوز أن يوضع من القيود
 يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام  أو محاية الصحة العامة  أو

." اآلداب العامة  أو محاية حقوق اآلخرين وحريام
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 على احلق يف حرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمعات، ولكن ) بنجول ( وينص أيضا امليثاق األفريقي - 4
 حيق لكل إنسان أن يكون وحبرية مجعيات مع " على أنه ) 1 ( 10 وتنص املادة . على حنو خمتلف نوعا ما

 ق لكل إنسان أن حي " على أنه 11 وتنص املادة ." حددها القانون اليت آخرين شريطة أن يلتزم باألحكام
 جيتمع حبرية مع آخرين وال حيد ممارسة هذا احلق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية اليت حتددها
 القوانني واللوائح خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق

 ." األشخاص وحريام

 نسان الدولية واإلقليمية لألفراد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حقوق اإل ت وفيما متنح مجيع اتفاقيا - 5
 القانون على أن . والتجمع السلمي، فهي تسمح للدول بفرض قيود معينة مسموح ا على تلك احلقوق

 ورمبا الدول األخرى اليت تقع عليها التزامات مشاة مبوجب ( يشري إىل أن الدول األوروبية األورويب
 ويف قضية . قد يقع عليها التزام باختاذ خطوات أخرى لضمان تلك احلقوق ) قوق اإلنسان معاهدات ح

 رقم ( 1988 حزيران / يونيو 21 احلكم الصادر يف ( ضد النمسا " رابطة األطباء  للدفاع عن احلق يف احلياة "
 : الحظت احملكمة أن ) 204 ،  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ) 139

 زعاجا أو إساءة لألشخاص املعارضني لألفكار أو الدعاوى اليت تسعي إىل املظاهرة قد تسبب إ
 جيب أن يستطيع   املشاركون إقامة املظاهرة بدون اخلوف من التعرض للعنف على أنه . تعزيزها

 ومن شأن هذا اخلوف أن يعوق تكوين اجلمعيات أو غريها من . املادي من جانب خصومهم
 أو املصاحل املشتركة من التعبري بصراحة عن آرائهم يف القضايا املثرية اجلماعات اليت تدعم األفكار

 ويف أي دميقراطية ال ميكن توسيع احلق يف الرد على املظاهرات ليشمل . جلدل شديد ميس اتمع
 ولذلك ال ميكن  اختزال احلرية احلقيقية والفعالة يف التجمع . منع ممارسة احلق يف إقامة مظاهرات

 وأي مفهوم سليب متاما سيتعارض مع . جمرد واجب  بعدم التدخل من جانب الدولة السلمي إىل
 اختاذ يف بعض األحيان 11 وتتطلب املادة ]... من االتفاقية األوروبية [ 11 هدف وغرض املادة

 . ، حىت يف جمال العالقات بني األفراد، عند احلاجة تدابري إجيابية

 ، 14 ، ) 202 رقم ( 1991 نيسان / أبريل 26 ، احلكم املؤرخ يف أنظر أيضا قضية إيزيلني ضد فرنسا - 6
 ومبادئ جوهانسربغ لألمن القومي وحرية التعبري وإمكانية الوصول 362 احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان،

 . 1995 تشرين األول / أكتوبر 1 يف 19 إىل املعلومات اليت اعتمدت يف مؤمتر عقد مبوجب املادة

 هو حق أساسي ضروري للتمتع باحلقوق اخلاصة حبرية االشتراك يف اجلمعيات بري حرية التع واحلق يف - 7
لكل شخص  حق التمتع " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 19 وتنص املادة . والتجمع السلمي
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 األفكار حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التماس األنباء و
 واحلق يف حرية التعبري منصوص عليه أيضا يف ." وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودمنا اعتبار للحدود

 واملادة ) بنجول ( من امليثاق األفريقي 9 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  واملادة 19 املادة
 وملزيد من املعلومات عن  حرية التعبري، . االتفاقية األوروبية من 10 من االتفاقية األمريكية واملادة 13

 : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان " املعنون الفصل الثالث ميكن الرجوع إىل

 ). 1993 ( 19 ودليل حرية التعبري املنصوص عليها يف املادة يف هذا الدليل " اإلطار

 قوة من جانب املوظفني املكلفني معايري استعمال ال - جيم

 بإنفاذ  القوانني

 بسلطة السيطرة على املظاهرات لصاحل استعادة احمللية والوطنية على السواء السلطات تتمتع عموما - 8

 مبا فيها القارة األوروبية واليابان والواليات ( ويوجد لدى قوات الشرطة يف بعض البلدان . النظام العام
 فرق شبه عسكرية متخصصة يف  السيطرة على الشغب، وهي فرق مدربة للتعامل مع ) ية املتحدة األمريك

 52 . املظاهرات

 وترد بعض  املعايري الدولية  الستعمال القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ  القوانني يف مدونة - 9
 17 بتاريخ 169 / 34 العامة يف القرار قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واليت اعتمدا اجلمعية

 من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ 2 وعمال باملادة . 1979 كانون األول / ديسمرب
 ، الكرامة اإلنسانية وحيموا حيترم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، أثناء قيامهم بواجبام، " القوانني،

 للموظفني ز ال جيو " على أنه 3 وتنص املادة ." كل األشخاص ويوطدوا ل حقوق اإلنسان وحيافظون على
 ." املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة  إال يف حالة الضرورة القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم

 حلكم مبا يسمح بأية حال  تفسري هذا ا ز ال جيو " مبدأ التناسبية  ويعلن أنه 3 على املادة ) ب ( ويناقش التعليق
 ." باستعمال  القوة بشكل ال يتناسب مع اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه

52 R obert Reiner, “Forces of Disorder: How the Police Control “Riots””, 52 New Society 
914, 951 (1980).
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 بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب  املوظفني ة من املبادئ األساسي 12 وينص املبدأ - 10
 رمني الذي عقد يف الفترة اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ا ( املكلفني بإنفاذ القوانني

 : على ما يلي ) 1990 أيلول / سبتمرب 7 آب إىل / أغسطس 27 من

طبقا لكل شخص احلق يف  املشاركة يف التجمعات القانونية والسلمية حيث إن "
 للمبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص

 ف احلكومات والوكاالت واملوظفون  املكلفون بإنفاذ باحلقوق املدنية والسياسية، تعتر
 ." 14 و 13 القوة واألسلحة النارية إال طبقا للمبدأين ل القوانني بأنه ال جيوز استعما

 يف تفريق التجمعات اليت تكون غري قانونية ولكنها ال تتسم بالعنف، يتفادى " ، 13 وعمال باملبدأ - 11

 ، أو، حيثما ال يكون ذلك ممكنا عمليا، يقيدون استعماهلا استعمال القوة املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني
 ." إىل احلد األدىن الضروري

 بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب  املوظفني ة من املبادئ األساسي 14 وينص املبدأ - 12
 للموظفني املكلفني بإنفاذ ال جيوز ، يف تفريق التجمعات اليت تتسم بالعنف " املكلفني بإنفاذ القوانني على أن

 استعمال األسلحة النارية إال إذا كان استعمال وسائل أقل خطورة غري عملي وأال تستعمل إال القوانني

 للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال األسلحة النارية  يف ز وال جيو . يف أضيق احلدود الضرورية
 وملعرفة معايري أكثر تفصيال ووثيقة 53 ." 9 نصوص عليها يف املبدأ إال يف الظروف امل هذه احلاالت،

 من 2 - الفرع جيم االتصال باستعمال القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ميكن الرجوع إىل
 احلدود اليت تقيد استعمال القوة من جانب مسؤويل احلكومة ملنع حاالت " حتت عنوان الفصل الرابع

 ." التعسفية اإلعدام

 حتديات رصد املظاهرات - دال

 املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني األسلحة النارية ضد األشخاص إال دفاعا عن أنفسهم أو ل ال يستعم " على  أن 9 ينص املبدأ 53
 من اخلطورة تنطوي على دفاعا عن اآلخرين ضد التهديد الوشيك باملوت أو اإلصابة البالغة، أو ملنع ارتكاب جرمية على درجة خاصة

 ديد جسيم للحياة، أو لتوقيف شخص يشكل هذا اخلطر ويقاوم السلطة، أو ملنعه من الفرار، وحينما ال تكفي الوسائل األخرى األقل
 كن وعلى أية حال، ال جيوز استخدام األسلحة النارية استخداما يفضي إىل املوت عن قصد إال إذا مل ي . تطرفا لتحقيق هذه األهداف

." هناك بد من استعماهلا حلماية احلياة
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 الغرض من رصد املظاهرات - 1

 . قد يكون رصد املظاهرات واحدة من أصعب املهام اليت يضطلع ا موظفو حقوق اإلنسان - 13
 على أن . رصد احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي الذي يبغيه موظف حقوق اإلنسان هو واهلدف

 . ان قد يتعقد من جراء أفعال املتظاهرين واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني دور موظف حقوق اإلنس

 ومن واجب موظف . الغرض من وجود موظفي حقوق اإلنسان هو كفالة حرية التعبري والتجمع - 14
 كما أن التجمعات . حقوق اإلنسان التحقق من أن السلطات ال تتدخل يف حرية التجمع واالجتماع السلمي

 مشتركة للتعبري عن معارضة انتهاكات حقوق اإلنسان ومن مث ميكن أن متثل خطوة هامة حنو حتسني وسيلة
 ال يتأثر وجود موظفي حقوق اإلنسان مبشروعية أو عدم مشروعية  املظاهرة وعلى أية حال، 54 . احلالة

 ال ومن هنا . ما أو ما إن كانت السلطات قد أحيطت عل ، أو االجتماع مبقتضى القانون الوطين أو احمللي

 بشأن مشروعية أو عدم مشروعية  املظاهرات مبقتضى التعبري عن أي رأي ملوظفي حقوق اإلنسان ينبغي
 أال يشجعوا أو يثبطوا وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . القانون الوطين أو احمللي

 وموظفو . تشكيل مظاهرة سلمية األشخاص الذين يعربون عن عزمهم أو رغبتهم يف عقد اجتماع أو يف
 وال ينبغي بأي حال . حقوق اإلنسان ليسوا مفوضني إال ملراقبة  احترام احلقوق والكتشاف االنتهاكات

 . ملوظفي حقوق اإلنسان املشاركة يف املظاهرات أو االنتساب إليها

 ان التابعني لألمم أن جمرد وجود موظفي حقوق اإلنس ومما يؤسف له أن جتارب املاضي قد أظهرت - 15
 وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان . قد يكون كافيا إلطالق شرارة مظاهرة تلقائية يف بعض احلاالت املتحدة

 وقد . إىل إدراك أن شارات األمم املتحدة  على املالبس واملركبات قد يؤدي يف الواقع إىل اندالع مظاهرة
 ولذلك قد يقرر موظفو حقوق . وفر محاية وجييز التجمع تتجمع املظاهرات اعتقادا بأن رمز األمم املتحدة ي

 ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان وعلى أية حال، . اإلنسان  مراقبة مظاهرة معينة من على بعد
 باستمرار على علم باملوقع الذي يتواجدون فيه، وأن تكون لديهم خطة  للهرب يف حالة تغلب حشود

 . ارهم املتظاهرين عليهم أو حماولة حص

 قبل املظاهرة - 2

54 S ee Diane Paul, Beyond Monitoring and Reporting, Strategies for the Field-level Protection of 
Civilians Under Threat (1996).
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 أن يكون مستعدا للتوجه إىل ملوظف حقوق اإلنسان ينبغي لدى تلقى معلومات عن تنظيم مظاهرة، - 16

 . ، سواء أكانت يف مكان عام أم يف منشأة خاصة حيثما تندلع املظاهرة

 عن لومات االتصال مسبقا مبنظمي املظاهرة ومجع مع وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان، إن أمكن، - 17
 السيناريو، مبا يف ذلك املوقع واألنشطة املخططة والطريق وعدد املشاركني ومدة املظاهرة وأهدافها

 . واالستجابة املتوقعة من السلطات ومسارات العمل البديلة

 املوظفني ومركبام ستبقى على مسافة موظفو حقوق اإلنسان للمنظمني  أن يوضح وينبغي أن - 18

 وينبغي، إن أمكن،  أن يطلب موظفو حقوق االنسان إىل منظمي املظاهرة . ن املظاهرة م معقولة وكافية
 نصح املتظاهرين بتفادي االقتراب من مركبات العملية امليدانية وتفادي السلوك الذي من شأنه أن يورط

 . املوظفني يف املظاهرة ويعوقهم عن تنفيذ مهمتهم

 الطريق الذي خططه موظفو حقوق اإلنسان على غي أن يتعرف ينب وخالل األيام السابقة للمظاهرة، - 19

 ومعرفة الطريق ستساعد موظفي حقوق اإلنسان على التعرف على الصعوبات املمكنة واألخطار . املنظمون
 وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للموظفني حتديد أفضل تردد السلكي أو أفضل وسيلة اتصال يف . وطرق الفرار

 . املنطقة

 . بأقصى قدر من احليطة والتعقل هذه الزيارة التمهيدية الستكشاف الطريق تنفيذ نه ينبغي على أ - 20
 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تضم الزيارة . وينبغي عدم تنفيذها يف نفس اليوم الذي ستجري فيه املظاهرة

 ولنفس السبب، . التمهيدية شوارع ومناطق أخرى يف املدينة وذلك لتفادي الكشف عن الطريق املقترح
 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تفادي أي حديث  أو عالمة أو إشارة قد متكن أي شخص من التعرف على

 كما ينبغي عدم نقل أي معلومات إىل السلطات املدنية أو العسكرية عن املظاهرة أو خطط موظفي . الطريق
 . أعاله 16 الواردة يف الفقرة حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملظاهرة، إال فيما يتعلق باألمور

 وعند دراسة الطريق أثناء الزيارة التمهيدية ، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يزود السائق بتعليمات - 21
 حمددة  ليأخذ يف االعتبار مجيع السيناريوهات املمكنة للمظاهرة  وطرق  دخول موظفي األمم املتحدة

 . سائقني على دراية باملنطقة / سائق وينبغي، إن أمكن، استخدام . وطرق اهلرب

أثناء املظاهرة - 3
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 يتفادوا املشاركة يف املظاهرة، جيب على موظفي حقوق اإلنسان يف اليوم الذي تقام فيه املظاهرة أن - 22

 وجيب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل . أو أن   يعتربهم اآلخرون أم مشاركني فيها، على أي حنو
 وجيب أن يتفادى موظفو حقوق اإلنسان . يع باعتبارهم مراقبني وليسوا متظاهرين ينظر إليهم اجلم أن

 وجيب أن يتخذوا إجراءات إلثناء املتظاهرين عن املخاطرة اليت قد تنطوي على . تشجيع املظاهرة بوجودهم
 ظاهرات ومثال ذلك أنه ينبغي أال يقوم موظفو حقوق اإلنسان بتصوير امل . عواقب ال ميكن السيطرة عليها

 " واستخدام آلة التصوير قد يفضي ببعض األشخاص إىل . باستخدام آالت التصوير الفوتوغرايف أو الفيديو
 ." االفتعال أمام الكامريا

 ، وكذلك االحتفاظ مبسافة معقولة وكافية بينهم وبني املتظاهرين وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 23
 فاإلفراط يف الظهور . ينبغي أن  يظهر املراقبون بدون إفراط و . أو الشرطة / بينهم وبني قوات اجليش و

 على أن  التقليل من الظهور يعوق الرصد وحيد . ميكن أن  يعترب مشاركة وحتريض أو قد يفاقم من احلالة
 . من أي إمكانية لردع القمع

 ا موقعا خارج وإذا تعرض موظفو حقوق اإلنسان خلطر جسيم فينبغي أن يغادروا املكان ويتخذو - 24
 ويف مجيع احلاالت، ينبغي أن يتفادى املوظفون البقاء يف نفس املكان وينبغي أن حيافظوا على . منطقة اخلطر

 وينبغي للموظفني، إن أمكن، استخدام عدة مركبات والوقوف ا عند نقاط . درجة معينة من التحرك
 . خمتلفة بالقرب من طريق املظاهرة

 هوية رئيس الشرطة أو رئيس السلطة ظفو حقوق اإلنسان أو يستعلموا عن مو وينبغي أن يدرك - 25

 . وذلك ملعرفة من يتحدثون إليه عن الصعوبات وينبغي إدراج هذه املعلومات الحقا يف التقرير املسؤولة

 ويقرروا ما إن كان من املستصوب االنتظار وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يتناقشوا مسبقا - 26

 مرابطة أحد موظفي األمم املتحدة بالقرب من الثكنات العسكرية أو السجن ملراقبة وصول مبركبة أو

 االنتظار مبركبة بالقرب من الثكنات ) 1 ( وهذا االقتراح اختياري ألن . أي متظاهرين يتم توقيفهم
 انتقامية، السجن قد تنظر إليه السلطات باعتباره عمال حتريضيا  وقد  يفضي إىل إثارة أعمال / العسكرية

 ليست نقطة املراقبة هذه هي األفضل بالضرورة حيث ال ميكن التحقق من  أن األشخاص الذين يؤتى ) 2 ( و
 ميكن أن يتعذر كثريا تنفيذ هذا اإلجراء يف مكان من احملتمل أن )  ) 3م  قد مت توقيفهم أثناء املظاهرة، و

. تكثر فيه أماكن االحتجاز
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 عت حاالت توقيف أثناء أو عقب املظاهرة أن جتري حماولة للحصول على إذا وق ومن األساسي - 27

 وللقيام . وميكن أيضا احلصول على أمساء الشهود على التوقيف أمساء األشخاص الذين ألقي القبض عليهم
 بذلك، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتصرف حبذر  وأن يتفادى أي سلوك أو لغة من املرجح أن تفاقم

 اليت نقل إليها زيارة مراكز االحتجاز وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . التوتر السائدة بالفعل من حالة
 وإذا مل يسمح ملوظفي حقوق اإلنسان بدخول مراكز . املوقوفون أو اليت ميكن أن يكونوا قد نقلوا إليها

 أنظر .   ( على إذن بالدخول االحتجاز،فينبغي أال يفرضوا أنفسهم وال أن يلبثوا باخلارج انتظارا للحصول
 "). الزيارات إىل احملتجزين " املعنون الفصل التاسع

 . حيافظ على اتصال السلكي متواتر ومنتظم بقاعدة العمليات وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن - 28
 وينبغي أن يستخدم املوظفون رسائل مشفرة ويتفادوا استخدام الكلمات املهمة اليت ميكن للسلطات أو

 كما ينبغي  للموظفني، إن أمكن، . تظاهرين الذين  يتنصتون على جهاز الالسلكي فهم معناها بسهولة امل
 . التحقق من أم ال خيضعون للمراقبة

 بعد املظاهرة - 4

 . يكتبوا عنها تقريرا تفصيليا بعد املظاهرة ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين حضروا املظاهرة أن - 29
 : لتقرير املكتوب باإلجياز قدر اإلمكان وأن يشمل املعلومات التالية وينبغي أن يتسم ا

v املكان؛ 
v التاريخ؛ 
v الساعة؛ 
v املنظمات اليت دعت إىل املظاهرة؛ 
v األسباب؛ 
v األهداف؛ 
v الشعارات؛ 
v عدد املتظاهرين؛ 
v موقف وسلوك القوات املسلحة؛ 
v لألمم املتحدة التهديدات الالحقة أو أعمال التحريض ضد موظفي حقوق اإلنسان التابعني . 

 كما ينبغي أن تتضمن تقارير املتابعة أي معلومات إضافية تصل إىل موظفي حقوق اإلنسان يف األيام - 30
. التالية للمظاهرة عن املظاهرة وآثارها
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 أو إساءة معاملتهم، م حلاالت األشخاص الذين مت توقيفهم أو ضر انتباه خاص وينبغي  تكريس - 31

 . وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان زيارم حيثما نقلوا يف مستشفي أو مركز اعتقال، اخل . رة اخل أثناء املظاه
 وتنطبق نفس القواعد على متابعة احلاالت اليت نقل فيها أشخاص إىل املستشفيات أو احتجزوا  بعد املظاهرة

 املعنون فصل الثامن ال أنظر ( كما تنطبق بنفس القدر على االستعالمات والتقارير عن احلاالت الفردية
 وفيما يتعلق باحملتجزين، ينبغي اتباع القواعد اخلاصة بالزيارات الفورية إىل السجون "). إجراء املقابالت "

"). الزيارات إىل احملتجزين " املعنون الفصل التاسع أنظر ( لرؤية بعض السجناء


