
173 

 نماذج شفافيات العارض العلوي
 11لالستعمال في الجلسة 

 )المرأة(
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 المرأة وإنفاذ القوانين

: 
 المجرمات  ●
 الضحایا اإلناث ●
 الشرطيات  ●
: 

 ).26و 3 و2المواد (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ●
 .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ●
 .إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ●
 ).53 و23القاعدتان (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  ●
ن     ● كل م ذین یتعرضون ألي ش ع األشخاص ال ة جمي ة بحمای ادئ المتعلق ة المب مجموع

 ).5المبدأ (أشكال االحتجاز أو السجن 
 

 1)/ المرأة(11الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 المجرمات
 
 .الحمایة من العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي ●
 .الحمایة الخاصة للحوامل والمرضعات ●
: 

 .تواجد شرطية أنثى أثناء آل حاالت التماس مع النساء المجرمات ●
 .صل المحتجزات اإلناث عن المحتجزین الذآورف ●
 .اختصاص الشرطيات اإلناث باإلشراف على المحتجزات وتفتيشهن ●
 .توفير مرافق خاصة للحوامل والمرضعات المحتجزات ●
 

 2)/ المرأة(11الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 الضحایا اإلناث
 
 .ي ظل القانونالمساواة ف ●
 .الحمایة من العنف وغيره من الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس ●
: 

 .النظر في الشكاوى باعتبارها جرائم جسيمة ●
 .االستجابة فورا للشكاوى، والسيما الشكاوى المتعلقة بالعنف ●
 .دي المتاحإبالغ الضحایا بالدعم الطبي واالجتماعي والنفسي والما ●
 .إتاحة نقل الضحایا إلى مكان آمن ●
هود         ● حایا والش تجواب الض ي، واس ف المنزل ي العن املة ف ة وش ات دقيق راء تحقيق إج

 .والجيران واألخصائيين الطبيين
 .تطویر المهارات في مجال مساعدة وحمایة ضحایا الجرائم المرتبطة بالجنس ●
 .والوآاالت االجتماعيةالتعاون الوثيق مع األخصائيين الطبيين  ●
ة من النساء،               ● آفالة تواجد شرطية أنثى أثناء جميع حاالت التماس مع ضحایا الجریم

 .وبخاصة ضحایا جرائم العنف
 

 3)/ المرأة(11 الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء
 على العنف ضد المرأة

 .رأة من العنف البدني والجنسي والنفسي في الحياة العامة أو الخاصة حماية الم:
ه              : " ه     (أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب علي رجح أن يترتب علي أذى أو ) أو ي

 :معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك

  بأفعال من هذا القبيلالتهدید ●
 القسر ●
 الحرمان التعسفي من الحریة ●

: 
 الضرب ●
 التعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث ●
 العنف المتصل بالمهر ●
 اغتصاب الزوجة ●
 ختان اإلناث ●
 العنف غير الزوجي ●
 العنف المرتبط باالستغالل ●
: 
 االغتصاب ●
 التعدي الجنسي ●
ان              ● المضایقة الجنسية والتخویف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أي مك

 آخر
 االتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء ●

 4)/ المرأة(11الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 الشرطيات
: 
 عدم التمييز ●
 الحماية من المضايقة الجنسية ●
: 
فتح قنوات اتصال لتقديم البالغات أو التوصيات من الشرطيات  بشأن قضايا التحيز ضد         ●

 أحد الجنسين
 .الزجر عن األحاديث والنكات التي تتهكم على أحد الجنسين ●
زات ضد                ● ة أي تحي أحد  استعراض سياسات التعيين واالستخدام والتدريب والترقي إلزال

 الجنسين
 

 4)/ المرأة(11الجلسة   مرشد مدربي الشرطة-مفوضية حقوق اإلنسان
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 الالجئون وغير المواطنين: 12مخطط الجلسة 
 األهداف

ون         ه الالجئ اني من ذي يع اص ال عف الخ ي بالض ي ووع م أساس ارآين لفه اب المش اآتس
ي       ة الت ايير الدولي م المع ذلك فه واطنين وآ ر الم ا وغي ردون داخلي ك  والمش ة لتل وفر الحماي ت

 .المجموعات ودور مسؤولي الشرطة في تطبيق تلك المعايير
 

 
 

 المصادر
 ).14المادة (إعالن حقوق اإلنسان 

 ).13المادة (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ين   ة الالجئ واد (اتفاقي  32 و31 و28 و27 و26 و23 و22 و21 و16 و15 و4و) 2)(أ(1الم

 ).33و
 ).7 و6 و5المواد (اإلعالن الخاص بغير المواطنين 

 ).3المادة (اإلعالن الخاص باللجوء اإلقليمي 
 . للجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان15/27التعليق العام رقم 

م   " استنتاجات بشأن الحماية الدولية لالجئين "  التي أقرتها اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية األم
 ).HCR/1P/2/ENG/Rev., 1989( لشئون الالجئين المتحدة

 .155/1983آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغ رقم 
 

 المعایير
 .167دل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهالك
رره من التعرض لالضطهاد بسبب        خو الجئ هو شخص ال يستطيع، بسبب          ال ا يب ه م ف ل

ية، أ                    عرقه ه السياس ة أو آرائ ة معين ة اجتماعي ى فئ ه إل يته أو انتمائ ه أو جنس د  و أو دين  ال يري
د       (بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى بلده األصلي         ى بل ود إل ية، أن يع ك جنس ان ال يمل أو إن آ

 .168)دةإقامته المعتا
 
 
وق الس تي دا بعض الحق ا ع ية، فيم ان األساس وق اإلنس ع حق ون بجمي ع الالجئ ا مت ية، وأم ياس

ة           ةالالجئون الذين يقيمون بصور  ود معين ا فيجوز فرض قي ة م يم دول ة داخل إقل ر قانوني  غي
 .169على حريتهم في التنقل لدواعي النظام العام والصحة العامة

________________________ 
اتفاقية عام (ة المتعلقة بمرآز الالجئين قي من االتفا32 من إعالن حقوق اإلنسان؛ والمادة 14لمادة ا   167 )167(

 ").المشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الالجئين) (1951
 .من اتفاقية الالجئين) 2)(ألف(1لمادة  ا)  168(
عالن المتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه اإل من 6 و5لمادتان  ا)  169(
 للجنة األمم 15/27؛ وانظر أيضا التعلق العام رقم ") المواطنينراإلعالن الخاص بغي"باسم د المشار إليه فيما بع(

 ").15/27التعليق العام "د باسم المشار إليه فيما بع(المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 



180 

نفس المع        يت ل ب ى األق د من حيث ممارسة                  اممتع الالجئون عل و البل ا مواطن ع به ة التي يتمت ل
ى        ااالنتمالحقوق األساسية، مثل حرية      ء إلى الجمعيات، وحرية الدين، وإمكانية الحصول عل

 .170التعليم االبتدائي، واإلغاثة العامة، والتقاضي أمام المحاآم، وحقوق الملكية، واإلسكان
ه أوال ون حيات د تك ى بل اد الجئ إل ون  ح يجوز أن يع ه أو يك ددتين في ه مه ه مريت عرضا في

 .171 أن يعيد الالجئ إلى ذلك البلدلالضطهاد أو أن يعاد إلى بلد آخر يرجح
يم ال ة في إقل ر قانوني ين الموجودين بصورة غي ى الالجئ ة عل ات جزائي  يجوز فرض عقوب

د               ه لالضطهاد شريطة أن يق انوا يتعرضون في د آ هم فس وا أنمدولة ما، قادمين مباشرة من بل
 .172إلى السلطات دون إبطاء

انوا يتعرضون            يجوز رفض الدخول مؤقتا على األقل لالجئين ا        ال د آ لقادمين مباشرة من بل
 . 173فيها لالضطهاد

 .174جئين الموجودين بصورة قانونية في إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل واإلقامةالل
ائق السفر           لح جئين الموجودين بصورة قانونية في إقليم دولة ما ا        الل ى وث ق في الحصول عل

 .175وبطاقات الهوية
اء  طر ملتمسو اللجوء باإلجرا  خي ءات، ويزودون بالتسهيالت، الالزمة لذلك، ويسمح لهم بالبق

 .176لحين صدور قرار نهائي
 

 

ذا                   ال ذ ه ام وال يجوز تنفي وطني أو النظام الع األمن ال ق ب  يجوز طرد الجئ إال ألسباب تتعل
 .177ة التي ينص عليها القانوني متخذ وفقا لألصول اإلجرائارالطرد إال تطبيقا لقر

ه                         وجب قبل طرد  تي اح ل ه وأن تت ة وأن يوآل من يمثل ديم األدل نح فرصة لتق  أي الجئ أن يم
 .178فرصة االستئناف أمام سلطة عليا

 

 
 

__________________ 

 . من اتفاقية الالجئين23 و22 و21 و16 و15 و4لمواد ا)   170(
 . من اتفاقية الالجئين33لمادة ا)   171(
 . من اتفاقية الالجئين31دة مالا)   172(
 .جأ اإلقليمي من اإلعالن بشأن المل3؛ والمادة 15/27 من اتفاقية الالجئين؛ والتعليق العام 33 و31لمادتان ا)   173(
 . من اتفاقية الالجئين26لمادة ا)   174(
 . من اتفاقية الالجئين28 و27لمادتان ا)   175(
التي أقرتها اللجنة التنفيذية لبرنامج " ية لالجئينولستنتاجات بشأن الحماية الدا"؛ و15/27لتعليق العام ا)   176(

لتي توضح القواعد الدنيا األساسية ا) (Rev/ENG/2/P1/HCR. ,9891(مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين 
 .)لمعاملة الالجئين الذين لم يتم بعد تقنين مرآزهم في البلد الذي يستقبلهم

 .من اتفاقية الالجئين) 1(32لمادة ا)   177(
ة األمم المتحدة نوفيما يتعلق بحق االستئناف، انظر آراء لج.  من اإلعالن الخاص بغير الالجئين7لمادة ا)   178(
 من العهد الخاص بالحقوق المدنية 13انظر أيضا المادة . 155/1983لمعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغ رقم ا

 ).التي تحظر الطرد التعسفي لألجانب(والسياسية 
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 ).26 و13 و12 و3 و2المواد (عهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال
 ).10 و7 و6 و5 و1المواد (عالن الخاص بغير المواطنين إلا
 . للجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان15/27م تعليق العالا
 .58/1979اء لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغ رقم رآ
 .68/1980اء لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغ رقم رآ
 .155/1983اء لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغ رقم رآ
 E/CN.4/L.189/Rev.1عهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، األعمال التحضيرية الوثيقتان ال
  E/CN.4/SR.316,5و

 

 المعایير
 .179مل غير المواطنين األجانب واألشخاص عديمي الجنسيةشي
ر ال وي د غي وج ام      م ام النظ ا ألحك ا وفق ا إذا دخلوه ة م يم دول ي إقل ة ف ورة قانوني اطنين بص

 .180القانوني أو إذا آان بحوزتهم تصريح إقامة ساري المفعول
وق اإلنسان،               تي ع حق متع غير المواطنين الموجودين بصورة قانونية داخل إقليم دولة ما بجمي

 .181باستثناء حقوق سياسية معينة
 .182الرعايا في المغادرة والهجرة ققوير المواطنين نفس حغل
ك                 يجوز طرد غير المواطنين الموجودين     ال ربطهم بتل ا وت د م يم بل ة داخل إقل  بصورة قانوني

ا       االذين أنشأوا منزال لهم في تلك       (الدولة وشائج وثيقة ويعدونها وطنا لهم        دوا فيه ة أو ول لدول
 .183)أو أقاموا فيها لمدة طويلة

واطال ر الم رد غي ا إال  ني يجوز ط ة م يم دول ي إقل ة ف ودين بصورة قانوني رين الموج ن اآلخ
ه   بموجب قرار يت   ى                   م التوصل إلي ر تعسفي وال ينطوي عل رار غي ان الق انون وإذا آ ا للق وفق

________________________ 
 .عالن الخاص بغير المواطنيناإل من 1لمادة ا)   179(
لي يقرر، بما ال يتعارض مع العهد الذي ينص على أن القانون المح(27/ 15 من لتعليق العام 9لفرع ا)   180(

؛ وآراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في )الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، شروط دخول األجنبي بصورة قانونية
والذي خلص إلى أن قانونية دخول امرأة تحمل (ن مرافيدو ضد السويد  م58/1979من البالغ رقم ) 2(9الفرع 

المتعلقة " القانونية"معلومات العامة عن مقتضى لولمزيد من ا). ل أمر ال خالف عليهتصريح إقامة ساري المفعو
هد األمم المتحدة ع: كنوا.  من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انظر م13 و12بدخول األجانب في المادتين 

ا مالمشار إليه في (1993 ستراسبورغ، تعليق لجنة الحقوق المدنية واالقتصادية،: الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 .224 و201، الصفحتان ")نواك"بعد باسم 

 .15/27انظر أيضا التعليق العام .  من اإلعالن الخاص بغير المواطنين6 و5لمادتان ا)   181(
 ).أ) (2(5ن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة م) 2(12لمادة ا)   182(
حق الفرد في الدخول إلى (من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 4(12د من المادة ا المبدأ مستمهذ)   183(

  الحماية الأنإلى ) 4(12في المادة " بلده"وتشير عبارة . وتفسير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان لتلك المادة) بلده
بالحقوق المدنية والسياسية أن المقصود هو وتؤآد األعمال التحضيرية للعهد الخاص . تقتصر صراحة على رعايا البلد

 :انظر." بلدهم"توسيع هذه العبارة لتشمل األجانب وعديمي الجنسية الذين تربطهم وشائج قوية بالدولة بحيث يعدونها 
 1.Rev/189.L/4.CN/E 5316,و.SR/4.CN/E .219ع على معلومات عن هذه القضية، انظر نواك، صفحة اللالطو 
 .)68/1980ضد آندا في آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغ رقم . س. ه بشأن أوبخاصة مالحظات(
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 .184تمييز وإذا توافرت الضمانات اإلجرائية
ى     شت يته عل ي عرض قض واطن ف ر الم ق الشخص غي رد ح ة للط مل الضمانات اإلجرائي

ي   لطات وف ي        أنالس ق ف ه، والح ن يمثل ل م ي أن يوآ ه ف ة وحق لطة مختص ا س ر فيه  تنظ
ى انتصاف، والحق في     االستئناف أ  مام سلطة عليا، والتمتع بالتسهيالت الكاملة للحصول عل
ائل االنتصاف                  لالبقاء في الب   غ بوس واطن في أن يبل ر الم د أثناء االستئناف وحق الشخص غي

 .185المتاحة
األمن     ت  يجوز السماح باستثناءا   ال ق ب اهرة تتعل في بعض الضمانات اإلجرائية أال ألسباب ق

 .186لتهديدات السياسية أو العسكرية التي تتهدد األمة بأسرهاالوطني، مثل ا
 .187ظر الطرد الجماعي أو الواسع النطاقحي

ا وأوالده            يج  ة م يم دول ة في إقل يم بصورة قانوني واطن المق ر الم دخول زوج غي ب السماح ب
 .188 لاللتحاق بهينالقصر المعال

ل جي ال بقنص ي االتص رارا ف واطنين أح ر الم ع غي ون جمي اتهم ب أن يك ياتهم أو بعث
 .189الديبلوماسية

د                       يس ى بل رحيلهم إل بلهم وال يجوز ت د يق ى أي بل ادرة إل مح لغير المواطنين المطرودين بالمغ
 . 190اإلنسان الخاصة بهم تنتهك فيه حقوق

 

 الممارسة
 
 .ه ألي شواهد تدل على آره األجانب أو النشاط العنصري في منطقة عملكمبانتاال
ر     لا ين وغي اعد الالجئ ي تس ة الت االت االجتماعي رة والوآ لطات الهج ع س ق م اون الوثي تع

 .المواطنين
ة        مط م في التماس حماي اجرين بحقه ا تمرآزات المه ع فيه ي ترتف اطق الت ين في المن ة المقيم أن

 .وف من الترحيل خومساعدة الشرطة دون
ر ق       ذت واطنين الموجودين بصورة غي ر الم تبه     آير الزمالء بأن غي ة ليسوا مجرمين أو مش انوني

 .فيهم لمجرد مرآزهم القانوني آمهاجرين
 .الالجئين ومخيماتهم فير األمن بشكل واضح في أماآن إيواءوت

 
__________________ 

 ير من اإلعالن الخاص بغ7 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 26 و13 و3 و2لمواد ا)   184(
 .58/1979بالغ رقم المواطنين؛ ومرافيدو ضد السويد، آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن ال

 من اإلعالن الخاص بغير 7 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 13 و12لمادتان ا)   185(
انظر . 155/1983 رقم غسان بشأن البالنوفيما يتعلق بحق االستئناف، انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق اإل. المواطنين

 .15/27أيضا التعليق العام 
 .193/1985و 515/1983ظر آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن البالغين نا)   186(
 .15/27انظر أيضا التعليق العام .  من اإلعالن الخاص بغير المواطنين7لمادة ا)   187(
 .الن الخاص بغير المواطنينع من اإل7لمادة ا)   188(
 . من اإلعالن الخاص بغير المواطنين10لمادة ا)   189(
 .15/27ر التعليق العام نظا)   190(



183 

ى        جئدار أوامر مستديمة واضحة بشأن الضعف الخاص لال       إص واطنين وحاجتهم إل ين وغير الم
 .الحماية

ي ا  ضو ع ممثل ة م ات تعاوني لين    ع مخطط ف المتص ف والتخوي ة العن ي لمكافح ع المحل لمجتم
 .بالعنصرية وآره األجانب

اطنت ي المن اة ف ن المش ات م يم دوري اء  قظ ي إنش ين، والنظر ف ز الالجئ ا تمرآ زداد فيه ي ي  الت
 .مراآز فرعية للشرطة في تلك المناطق

ة وا نإ ارات اللغوي انوني الضروري والمه دريب الق زودة بالت دات خاصة م اء وح ة ش الجتماعي
 .يكون اختصاصها الترآيز على الحماية وليس إنفاذ قوانين الهجرة

ى  ني ي عل رطة  أجبغ زة الش دريبا       اله وفر ت رة أن ت وانين الهج اذ ق دود وإنف ة الح ة بمراقب مكلف
ر  ين وغي وق الالجئ ال حق ي مج ا ف ة المتخصص مانات اإلجرائي ال الض ي مج واطنين وف م

 .الممنوحة لتلك المجموعات
واطنين               امة ا قإ ر الم ين وغي تصال وثيق مع الوآاالت االجتماعية التي توفر خدمات الدعم لالجئ

 .المحتاجين
 

 أسئلة
ما هي   .  المعترف به أن المشاآل الناجمة عن منح اللجوء تتسم بطابع ونطاق دوليين              من  -1

رق ا د      لتالط ى أح ين إل دفق الالجئ ن ت ة ع ن الناجم ظ األم اآل حف ة مش ا معالج ن به ي يمك
 لبلدان؟ا

ذي يوجدون                      ي  -2 د ال ة البل وانين وأنظم رام ق واطنين واجب احت ر الم قع على الالجئين وغي
القوانين        . فيه م ب ى عل واطنين عل ما الذي يمكن أن تفعله الشرطة لكفالة أن الالجئين وغير الم

 ة؟ليواألنظمة المح
دون أحرارا ومتس        م  -3 ة   ن مبادئ قانون حقوق اإلنسان أن جميع البشر يول اوين في الكرام

وق ا  . والحق ع به ا يتمت ل مم وق أق ا بحق ون عموم د يتمتع ي أي بل واطنين ف ر الم ى أن غي عل
 آيف يمكن تبرير ذلك؟. ةلرعايا الدو

ة عل ت  -4 ق االتفاقي ين تطبي ز الالجئ ة بمرآ ة المتعلق ع االتفاقي ذي ى من تكب ار"الشخص ال
ة السياسية  "ما هي  ." جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء       ؟ وآيف تختلف   "الجريم

 ؟"غير السياسية"هذه الجريمة عن الجريمة 
ا     م -5 ن به ي يمك رق الت ف الط ي مختل كان   لا ه اعر الس ف ومش د مواق رطة أن ترص لش

ى    رين حت واطنين اآلخ ر الم ين وغي ين إزاء الالجئ ع     يالمحلي وات لمن اذ خط ا اتخ نى له تس
 جانب؟تعرضهم العتداءات عنصرية أو بسبب آره األ

ي،               إ  -6 ذا علمت الشرطة بالعداوة لالجئين أو غير المواطنين اآلخرين داخل المجتمع المحل
ره                   يما هي الخطوات الت    داءات العنصرية أو بسبب آ درأ عنهم االعت ا حتى ت  يمكن اتخاذه

 األجانب؟
 

 تدریب
 والمشردون داخليان الجئوال
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د   أس ن ت مالية ع ة الش ي المقاطع دائر ف ال ال ى   فر القت ا إل ردين داخلي اق للمش ع النط فق واس
اورة       دان المج ى البل ين إل رار الالجئ اورة وف ات المج واء الكثي  . المقاطع ري إي ن رويج  م

ين                 م المتحدة لشئون الالجئ ي  ف  المشردين داخليا في أماآن إيواء مؤقتة توفرها مفوضية األم
ا ه          . منطقة بعثتك   ين والمشردين داخلي ة العظمى من الالجئ ال    واألغلبي م من النساء واألطف

وعلى الرغم من أن معظمهم من       . وآبار السن على الرغم من وجود العديد من الشباب بينهم         
ة       . رتفعات فإن بعضهم أيضا من سكان الوديان      مسكان ال  وقد آلفت أنت بإجراء زيارات يومي

يم المش المة   يدرلمخ ث صحة وس ن حي ة م تقوم برصد الحال ث س ك حي ي منطقت ا ف ن داخلي
 .شردين داخليا وأمن عمليات اإلغاثةالم
روا         آ -1 ذي ف ين ال ة الالجئ د حال وا داخل البل يف تشبه حالة المشردين داخليا الذين ما زال

 إلى البلدان المجاورة؟ وما هو الفرق بينهما؟
ا      ل -2 اذا ينبغي عليك أن تبحث               ص  ماذا تعد المرأة ضعيفة بشكل خ ك الحاالت، وم في تل

  زيارة المخيمات؟ وماذا عن األطفال؟عنه في ذلك الصدد عند
ي      إ -3 ؤدي دورا ف ة، ت ر الحكومي ة غي االت اإلغاث ن وآ اعدة م ة، بمس ت الحكوم ذا آان

ة ع ات اإلغاث ك (ملي ى ذل ا إل ة وم ة واألدوي ليم األغذي ك أن )تس ي علي ذي ينبغ ا ال ، فم
دما   يما يتعلق بطريقة توزيع تلك المواد؟ وما الذي ينبغي أن تبحث عنه            ف تبحث عنه   عن

 يشارك األشخاص أنفسهم في عملية التوزيع؟
 يا؟لا هي المخاطر األمنية الرئيسية التي يتعرض عليها المشردون داخم -4
 ا هي المخاطر األمنية الرئيسية التي يتعرض لها عمال اإلغاثة؟م -5
ن المه ل -6 اذا م ي     م م ودين ف خاص الموج حة لألش ة وواض ات منتظم وفير معلوم ت

 المخيمات؟
وق     ت -7 ة حق ة حماي ي آفال ة ف االت اإلغاث رطة وآ ا الش اعد به د تس ي ق ة الت اول الكيفي ن

 :هم التاليةتالالجئين والمشردين داخليا واحتياجا
 .االضطهاد/م إعادتهم إلى الخطرعد ❖
 .اية حقوق اإلنسانمح ❖
 .لتي تنم عن التعاطف احاجة إلى المعاملةلا ❖
 .الإنسانية أو الحاطة بالكرامةحماية من المعاملة القاسية أو اللا ❖
 .م التمييزدع ❖
 .حق في أن يعاملوا آأشخاص أمام القانون والحق في التقاضي أمام المحاآملا ❖
 .حاجة إلى مكان آمن وصحيلا ❖
 .ضرورات األساسية، مثل الغذاء والمأوى ومرافق اإلصحاح والصحةلا ❖
 .اجة إلى وحدة األسرةحال ❖
 .قاربمساعدة في تعقب األلا ❖
 .اية األطفال القصر والذين بدون مرافقمح ❖
 .اية النساء والفتياتمح ❖
 .ديةيحاجة إلى إرسال وتلقي الرسائل البرلا ❖
 .قي المساعدات المادية من األصدقاءلت ❖
 .جيل المواليد والوفيات وحاالت الزواجست ❖
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 .ل طويل األجل ححاجة إلى تسهيالت للتوصل إلىلا ❖
 .الطوعية إلى الوطنهيل العودة ست ❖
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 نماذج شفافيات العارض العلوي
 12لالستعمال في الجلسة 

 )الالجئون وغير المواطنين(
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 الجئونال
 ریفتع
.( 

 معایير الدوليةال
 .ل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهادلك ❖
ا          اإلنسان األساسية، فيما     وقمتع الالجئون بجميع حق   تي ❖ ية، وأم وق السياس عدا بعض الحق

الالجئون الذين يقيمون بصورة غير قانونية داخل إقليم دولة ما فيجوز فرض قيود معينة              
 .على حريتهم في التنقل لدواعي النظام العام والصحة العامة

 من حيث ممارسة       لدمتع الالجئون على األقل بنفس المعاملة التي يتمتع بها مواطنو الب          يت ❖
ة الحصول               الحقوق   دين، وإمكاني ة ال ات، وحري األساسية، مثل حرية االنتماء إلى الجمعي

ة العام     دائي، واإلغاث يم االبت ى التعل ة،     ةعل وق الملكي اآم، وحق ام المح ي أم ، والتقاض
 .واإلسكان

ه أو يكون معرض                 ال ❖ ددتين في ه  ا  يجوز أن يعاد الجئ إلى بلد تكون حياته أو حريته مه في
 .عاد إلى بلد آخر يرجح أن يعيد الالجئ إلى ذلك البلدلالضطهاد أو أن ي

 
 

ةا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم ون(12 لجلس )/ الالجئ
1 
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 الجئونال
 المعایير الدولية) ابعت(

يم            ال ❖ ة في إقل   يجوز فرض عقوبات جزائية على الالجئين الموجودين بصورة غير قانوني
د  د ن بل رة م ادمين مباش ا، ق ة م دموا   ول ريطة أن يق ه لالضطهاد ش انوا يتعرضون في  آ

 .أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء

انوا    ال ❖ د آ ن بل رة م ادمين مباش ين الق ل لالجئ ى األق ا عل دخول مؤقت ض ال وز رف  يج
 . يتعرضون فيها لالضطهاد

 .رية التنقل واإلقامة حجئين الموجودين بصورة قانونية في إقليم دولة ما الحق فيالل ❖

ائق       الل ❖ ى وث ا الحق في الحصول عل ة م يم دول ة في إقل ين الموجودين بصورة قانوني جئ
 .السفر وبطاقات الهوية

م                  خي ❖ ذلك، ويسمح له ة ل زودون بالتسهيالت، الالزم اإلجراءات، وي طر ملتمسو اللجوء ب
 .بالبقاء لحين صدور قرار نهائي

ذا  باألمن الوطني أو اق  يجوز طرد الجئ إال ألسباب تتعل  ال ❖ لنظام العام وال يجوز تنفيذ ه
 .الطرد إال تطبيقا لقرار متخذ وفقا لألصول اإلجرائية التي ينص عليها القانون

ه                  تي ❖ وجب قبل طرد أي الجئ أن يمنح فرصة لتقديم األدلة وأن يوآل من يمثله وأن تتاح ل
 .فرصة االستئناف أمام سلطة عليا

 

ة ا   مرشد مدربي الشرطة-اننسفوضية حقوق اإلم ون(12لجلس )/ الالجئ
2 
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 ر المواطنينغي
 معایير الدوليةال

 .مل غير المواطنين األجانب واألشخاص عديمي الجنسيةيش ❖

ام النظام                     وي ❖ ا ألحك ا وفق ا إذا دخلوه ة م يم دول ة في إقل واطنين بصورة قانوني جد غير الم
 .ري المفعولساالقانوني أو إذا آان بحوزتهم تصريح إقامة 

ع غيتي ❖ وق     مت ع حق ا بجمي ة م يم دول ل إقل ة داخ ودين بصورة قانوني واطنين الموج ر الم
 .سياسية معينة اإلنسان، باستثناء حقوق

 .ير المواطنين نفس حقوق الرعايا في المغادرة والهجرةغل ❖

ربطهم                       ال ❖ ا وت د م يم بل ة داخل إقل واطنين الموجودين بصورة قانوني ر الم  يجوز طرد غي
م       الدولة وشائج وث   لكبت ة أو           (يقة ويعدونها وطنا له ك الدول م في تل زال له أوا من ذين أنش ال

 ).لمدة طويلة ولدوا فيها أو أقاموا فيها

ا إال                  ال ❖ ة م يم دول ة في إقل  يجوز طرد غير المواطنين اآلخرين الموجودين بصورة قانوني
وي على   تعسفي وال ينط   يربموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون وإذا آان القرار غ          

 .تمييز وإذا توافرت الضمانات اإلجرائية

 

 3)/ غير المواطنين(12لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-فوضية حقوق اإلنسانم



191 

 ر المواطنينغي
 المعایير الدولية) ابعت(

ى                   تش ❖ واطن في عرض قضيته عل ر الم مل الضمانات اإلجرائية للطرد حق الشخص غي
ا سلطة مختص      والسلطات  ه، والحق في       في أن تنظر فيه ه في أن يوآل من يمثل ة وحق

ى انتصاف، والحق               االستئناف أمام سلطة عليا، والتمتع بالتسهيالت الكاملة للحصول عل
ائل    غ بوس ي أن يبل واطن ف ر الم تئناف وحق الشخص غي اء االس د أثن ي البل اء ف ي البق ف

 . االنتصاف المتاحة

تثال ❖ ماح باس وز الس ي بعض الضمانات اإلنا يج ق  ءات ف اهرة تتعل باب ق ة أال ألس جرائي
 .رية التي تتهدد األمة بأسرهاكباألمن الوطني، مثل التهديدات السياسية أو العس

 .ظر الطرد الجماعي أو الواسع النطاقحي ❖

ا وأوالده                يج ❖ ة م ب السماح بدخول زوج غير المواطن المقيم بصورة قانونية في إقليم دول
 .ين لاللتحاق بهالالقصر المع

اتهم   جي ❖ لياتهم أو بعث ال بقنص ي االتص رارا ف واطنين أح ر الم ع غي ون جمي ب أن يك
 .وماسيةلالديب

مح لغير المواطنين المطرودين بالمغادرة إلى أي بلد يقبلهم وال يجوز ترحيلهم إلى بلد              يس ❖
 .تنتهك فيه حقوق اإلنسان الخاصة بهم

  

 4)/ غير المواطنين(12لجلسة ا   الشرطةبي مرشد مدر-وضية حقوق اإلنسانفم
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 الجئون وغير المواطنينال
 ظفي الشرطةموادئ توجيهية لجميع مب
 .نتباه ألي شواهد تدل على آره األجانب أو النشاط العنصري في منطقة عملكماال ❖

ر                    لا ❖ ين وغي ة التي تساعد الالجئ االت االجتماعي تعاون الوثيق مع سلطات الهجرة والوآ
 .طنينواالم

يمط ❖ ة المقيم ي التماس أن م ف اجرين بحقه زات المه ا تمرآ ع فيه ي ترتف اطق الت ي المن ن ف
 .ية ومساعدة الشرطة دون خوف من الترحيلاحم

ة ليسوا مجرمين أو                    ذت ❖ ر قانوني واطنين الموجودين بصورة غي ر الم آير الزمالء بأن غي
 .مشتبه فيهم لمجرد مرآزهم آالجئين

 .الجئين ومخيماتهم أماآن إيواء الفيفير األمن بشكل واضح وت ❖

 

ة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم ر (12لجلس ون وغي الالجئ
 5)/ المواطنين



193 

 الجئون وغير المواطنينال
 ادئ توجيهية للقادة والمشرفينمب

واطنين إص ❖ ر الم ين وغي اص لالجئ عف الخ أن الض حة بش تديمة واض ر مس دار أوام
 . إلى الحمايةهموحاجت

يف المتصلين واونية مع ممثلي المجتمع المحلي لمكافحة العنف والتخ ع مخططات تع  ضو ❖
 .بالعنصرية وآره األجانب

ي  نت ❖ ين، والنظر ف ز الالجئ ا تمرآ زداد فيه ي ي اطق الت ي المن اة ف ن المش ات م يم دوري ظ
 .إنشاء مراآز فرعية للشرطة في تلك المناطق

زودة ب    نإ ❖ ة م دات خاص اء وح روري   الش انوني الض دريب الق ة  ت ارات اللغوي والمه
 .ز على الحماية وليس إنفاذ قوانين الهجرةيواالجتماعية يكون اختصاصها الترآ

دريبا          الهزة الشرطة   أجبغي على   ني ❖ وفر ت وانين الهجرة أن ت مكلفة بمراقبة الحدود وإنفاذ ق
واطنين وفي مجال الضمان               ر الم ة   اتمتخصصا في مجال حقوق الالجئين وغي  اإلجرائي

 .تلك المجموعاتالممنوحة ل

ر  قإ ❖ ين وغي دعم لالجئ دمات ال وفر خ ي ت ة الت االت االجتماعي ع الوآ ق م ة اتصال وثي ام
 .المواطنين المحتاجين

 

ة ا  مرشد مدربي الشرطة-فوضية حقوق اإلنسان م ر (12لجلس ون وغي الالجئ
 6)/ المواطنين
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 الضحایا: 13طط الجلسة مخ

 هدافاأل
 التي تقع على عاتق الشرطة إزاء حماية ضحايا الجريمة   م المشارآين للمسؤولية الخاصة   هفت

وإساءة استعمال السلطة وانتهاآات حقوق اإلنسان، ومعاملتهم باحترام ورأفة ورعاية، وبذل           
 .الجهد الواجب في تزويدهم بكافة وسائل االنتصاف المتاحة

 

 مصادرال
 ).16 و15 و14 و12 و11 و8 و6 و5 و4ادئ مبال(عالن الخاص بالضحايا إلا
 ).15المبدأ (ادئ اإلعدام دون محاآمة بم
 

 معایيرال
 .191امل جميع ضحايا الجريمة برأفة واحترامعي
 .192ق للضحايا الوصول إلى آليات العدالة والحصول على االنتصاف الفوريحي
 .193 المناللةبغي أن تكون إجراءات االنتصاف عاجلة ومنصفة وغير مكلفة وسهني
 .194قوقهم في التماس اإلنصاف والحمايةبغي تعريف الضحايا بحين
ي يبت               ني ة الت بغي تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريق

 .195بها في قضاياهم
ون   سي ا تك ائل حيثم ع المس اعرهم إزاء جمي رهم ومش ات نظ رض وجه حايا بع مح للض

 .196مصالحهم عرضة للتأثر
ة وينبغي    مساعدة قانونيةبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من  ني مادية وطبية ونفسية واجتماعي

 .197إبالغهم بمدى توافر هذه المساعدات
 .198بغي اإلقالل من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد عند البت في قضاياهمني
 .199سالمتهموبغي حماية خصوصيات الضحايا ني
 .200 في البت في قضايا الضحايالهبغي تجنب التأخير الذي ال لزوم ني

________________________ 

 . من مبادئ اإلعدام دون محاآمة15 من اإلعالن الخاص بالضحايا؛ والمبدأ 4لمبدأ ا)   191(
 . من اإلعالن الخاص بالضحايا8 و4لمبدآن ا)   192(

 . من اإلعالن الخاص بالضحايا5لمبدأ ا)   193(

 .ص بالضحاياخا من اإلعالن ال5لمبدأ ا)   194(

 .اإلعالن الخاص بالضحايامن ) أ(6لمبدأ ا)   195(

 .من اإلعالن الخاص بالضحايا) ب(6لمبدأ ا)   196(

 . من اإلعالن الخاص بالضحايا15 و14و) ج(6لمبادئ ا)   197(

 .من اإلعالن الخاص بالضحايا) د(6لمبدأ ا)   198(

 .من اإلعالن الخاص بالضحايا) د(6لمبدأ ا)   199(

 .اص بالضحايخامن اإلعالن ال) هـ(6لمبدأ ا)   200(
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 .201غي أن يقوم المجرمون، عند االقتضاء، برد الحق للضحايابين
 .202أن تقوم الحكومة برد الحق للضحايا عندما يخطئ الموظفون العموميون بغيني
ثما ال يكون من    حيبغي أن يحصل الضحايا على تعويض مادي من المجرمين أومن الدولة            ني

 .203ض من المجرمويالممكن الحصول على تع
ى مو ني ي أن يتلق ة     بغ ادئ توجيهي حايا، ومب ات الض وعيتهم باحتياج دريبا لت رطة ت و الش ظف

 .204لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية
 

 
 
ة                  إب ة والمادي اح من المساعدة القانوني الغ جميع الضحايا، بلغة واضحة ومفهومة، بما هو مت

 .على تلك المساعدة إن رغبوا في ذلكنفسية واالجتماعية وتيسير حصولهم الوالطبية و
اعدة          الا ة لمس دمات المتاح ن الخ ات ع ل المعلوم ى آ وي عل االت تحت ة اتص اظ بقائم حتف

 .الضحايا
ك         قت اق تل ة وبنط راءات القانوني ي اإلج م ف وقهم ودوره ن حق حايا ع ق للض رح دقي ديم ش

 .قة التي يبت بها في قضاياهمريات وتوقيتها وسيرها وبالطءاإلجرا
ة            فيوت د األمن في األبني امتهم وتفق اآن إق ر وسائل لنقل الضحايا إلى الخدمات الطبية وإلى أم

 .وتسيير دوريات في المنطقة
 .شتراك في التدريب على مساعدة الضحاياالا
الغ ا    الا ك السجالت، وإب حايا لض حتفاظ بسجالت الضحايا في مأمن والعناية بحماية سرية تل

 . الصددبالتدابير التي ستتخذ في هذا
راءات        عإ ن اإلج اء م د االنته ن بع ا يمك رع م حايا بأس ى الض تردة إل ات مس ادة أي ممتلك

 .الضرورية
 قادة والمشرفونلا
 .ديم تدريب على مساعدة الضحايا لجميع الموظفينقت
ر       ضو ة واالج     اع إجراءات تعاونية وثيقة مع وآاالت وب ة    تممج المساعدة الطبي ة والقانوني اعي

 . وبرامج مساعدة الضحاياوغيرها من وآاالت
اث   ا (ظفي الشرطة  موشاء وحدات انتشار سريع لمساعدة الضحايا مؤلفة من         نإ ذآور واإلن ) ل

 .والموظفين الطبيين أو المعاونين الطبيين واألخصائيين االجتماعيين والمرشدين
مل لة االنتباه الفوري والسليم والشافاع خطوط توجيهية رسمية بشأن مساعدة الضحايا لك  ضو

 .الحتياجات الضحايا من المساعدة القانونية والمادية والطبية والنفسية واالجتماعية
وع     سا تعراض سجالت الجريمة عند وضع االستراتيجيات الوقائية، مع الترآيز على درء وق

__________________ 

 . من اإلعالن الخاص بالضحايا8لمبدأ ا)   201(

 . من اإلعالن الخاص بالضحايا11لمبدأ ا)   202(

 . من اإلعالن الخاص بالضحايا12لمبدأ ا)   203(

 . من اإلعالن الخاص بالضحايا16لمبدأ ا)   204(
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 .األذى للضحايا مرة أخرى
وظفين  كت ف م حاي   ملي ايا الض ع قض ين بتتب ر    ا عين ا بغ ت فيه ن الب رعة م اء بس ض واالنته

 .حصولهم على االنتصاف والعدالة
 

 أسئلة
ك،       ت -1 ي مجتمع ألذى ف رأة ل ا الم رض به ي تتع رة الت رق الخطي ة للط ة أمثل اول ثالث ن

ق                     ة تتسم بالحساسية ألوجه قل ه من سياسات وخطوط توجيهي واقترح على الشرطة ما تتبع
 ."األذى المزدوج"ء عنهن دريا اإلناث واحتياجاتهن وتاالضح

افةب -2 ى    اإلض واطنين، يجب عل ن الم المة وأم ن س ؤولية ع ة للمس ل الحكوم ى تحم  إل
وع األذى             م وق ة ومن ث ى درء الجريم راد الخاصين المساعدة عل ي واألف ا  . المجتمع المحل م

وا   ن الم راد م ي واألف ع المحل ن للمجتم ي يمك دابير الت ةطهي الت ع الجريم ا لمن ؟ نين اتخاذه
 م الرامية إلى تحقيق ذلك؟وآيف يمكن للشرطة أن تشجعهم في جهوده

ة                     -3 رة من الجرائم المرتكب الغ الشرطة بنسبة آبي هل  . أظهرت الدراسات أنه ال يتم إب
ينبغي أن تشجع الشرطة على زيادة نسبة الجرائم التي تبلغ بها فعًال؟ ما هي المزايا والعيوب 

 التي ينطوي عليها إبالغ نسبة أعلى من الجرائم إلى الشرطة؟
د               ا هي   م -4 وفير مزي اآلثار اإليجابية لمنع واآتشاف الجريمة نتيجة لجهود الشرطة في ت

 من الدعم والمساعدة إلى ضحايا الجريمة؟
 بي نازعات بين الضحايا ومرتك   مناول اآلليات غير الرسمية المطبقة في بلدك لفض ال        ت -5

 تلك اآلليات؟ وما هو مدى فعالية . الجريمة، مثل الوساطة والتحكيم والممارسات العرفية
ما هي الفرص المتاحة     . عد إعادة الممتلكات عنصرا مهما لرد الحق لضحية الجريمة        ت -6

تبه    قأمام الضحايا في بلدك السترداد ممتلكاتهم المسروقة قبل االنتهاء من أي             ضية ضد المش
 ي طرق تحسين نظام إعادة المسروقات إلى الضحايا في بلدك؟ هفيهم؟ وما

ذه             .  وللضحايا على السواء حقوق    لمشتبه فيهم ل -7 ين بعض ه ة تضارب ب وقد يبدو أن ثم
ة                 . الحقوق اقش آيفي ا تضارب ون حدد حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا التي قد ينشأ عنه

 .ثنينالتوفيق بين حقوق اال
ة الن -8 ياقش الطريق ف   ت ا تكيي ن به ام أح يمك ادئ    إعك أن المب دة بش م المتح الن األم

لة فيما يتعلق بضحايا الجريمة وسوء استخدام السلطة لتالئم الظروف القانونية األساسية للعدا
 . واالجتماعية والثقافية الخاصة ببلدك

اجمين عن   ن -9 ف الن اءة والتخوي ن اإلس دك م ي بل ة ف ة ضحايا الجريم ة حماي اقش آيفي
ةلتا ة سالمتهم البدني ة آفال ة وآيفي ي اإلجراءات الجنائي ة وآيف يمكن تعز. ورط ف ز حماي ي

 الضحايا في تلك الظروف؟
ا هي المنظمات المشترآة في توفير المساعدة للضحايا في بلدك خارج وداخل نظام       م -10

ك المنظمات ب          ة تل اقش عالق ة ال هيالعدالة الجنائية؟ ن ا     ارطةش ئ ا هي  وم . لتي تعمل أنت فيه
ا   ن به ي يمك ة الت ين الشرطة والكيفي ا وب ودة بينه وات االتصال الموج ا هي قن نها؟ وم تحس

ع                        ة في من ة المتمثل ا العام الطرق التي تتبعها تلك المنظمات في مساعدة الشرطة في مهمته
 واآتشاف الجريمة؟

ا للشرطة أن تس               ن -11 داء        ااقش مختلف الطرق التي يمكن به رامج بحث االعت  اتعد في ب
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ع في بحث    وما هي جوانب االعتداءات التي تود بحثها؟ وآيف يمكن الشرو            . على الضحايا 
 تلك الجوانب وآيف يمكن لوآالتك أن تساعد عل إجرائها والمساهمة في ذلك العمل؟

 

 تدریب
 
 سة تبادل اآلراءجل
و                 ي:  ه التماس حل دريب مكثف الغرض من ك الجلسة آت اه     ل  تم إجراء تل ة أدن . للمشكلة المبين

ام المجمو          م قي ة           وتتطلب هذه العملية تحليل المشكلة ث ة تدريجي اع عملي ول باتب اد حل . عة بإيج
درتنا   ز ق و حف ه ه رض من ارآة، والغ ة المش ادة درج ب زي ادل اآلراء ويتطل جع تب ويش

 .االبتكارية على حل المشكلة المطروحة
ة        قدة، يتم تسجيل األفكار الم    لعض عرض المشك  بو . مة استجابة لها على سبورة أو لوحة قالب

يم أو رفض                  ويتم تسجيل جميع اآلراء وال يلز      ديم أي توضيحات أو تقي ة تق ك المرحل م في تل
ويقوم المحاضر بعد ذلك بتصنيف وتحليل األفكار مع المجموعة حيث يتم في             . أي مداخالت 

 .اهضألفكار أو تعديلها أو رفاتلك المرحلة الجمع بين بعض تلك 
ة   خيرا، تقدم المجموعة توصيات وتتخذ قرارات نهائية بشأن المشكلة وبشأن           أو أفضل طريق

 .لحلها
دا د ت:  داء جنسي     .عرضت إميل ان تعيش في العاصمة، العت رأة من سكان الودي . ، وهي ام

كان        ن س ل م و رج ية ه ك القض ي تل ي ف ه الرئيس تبهة في إن المش الند ف رطة إآس ا لش ووفق
ات ر .سمه جوزيف ل االمرتفع غ من العم و يبل ة32، وه ه أي سوابق جنائي يس ل ا ول .  عام

ابه أسماء       ويقسم ة      .  جوزيف بأنه برئ ويدعي بأنها قضية تش ة انفعالي دا من حال اني إميل وتع
قتها  ادرة ش ن مغ ية وتخشى م ة الوحش ك الجريم د تعرضها لتل ة بع وم . حرج ا الن وال يمكنه

الي     ضوباإل ة التي                  لا افة إلى الضغط االنفع اني من عدد من اإلصابات البدني ف، فهي تع عني
ذي                 . اءأصيبت بها أثناء االعتد    ات العالج الطبي المستمر ال ع نفق آما يساورها قلق بشأن دف

ى جوزيف واحتجازه،               . ستحتاجه وعلى الرغم من إحساسها ببعض الراحة نتيجة للقبض عل
ن موا  را م ا تخشى آثي ةجفإنه ي المحكم ه ف ي ال . هت ة يرتوه ابوس بإدان ي الك د إال أن ينته

 .جوزيف وإيداعه السجن ألطول مدة ممكنة
 ا هي حقوق إميلدا باعتبارها ضحية جريمة بشعة؟م -1
 ا هي حقوق جوزيف باعتباره مشتبها به؟م -2
 ين يبدو التضارب بين هاتين المجموعتين من الحقوق؟أ -3
 هما؟نيف يمكن التوفيق بيآ -4
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 لعارض العلوي ااذج شفافياتنم
 13ستعمال في الجلسة الل

 )لضحایاا(
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 وق الضحایاحق
 لضحایاعان من انو
 ايا الجريمةضح ❖

دني أو                   ا - ك الضرر الب ا في ذل ا، بم ألشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعي
رة من                    ان بدرجة آبي ية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرم العقلي أو المعاناة النفس

وقهم  ع بحق كل األالتمت ال تش االت إهم ال أو ح ق أفع ن طري ية، ع ا انساس تهاآ
ة                ا للقوانين الجنائية  اءة الجنائي ي تحرم اإلس وانين الت ا الق لنافذة في الدولة، بما فيه
 .الستعمال السلطة

 ايا انتهاآات حقوق اإلنسانضح ❖
ا         ا - ا، بم دني أو          ألشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعي ك الضرر الب في ذل

رة                 ي  العقل ان بدرجة آبي ية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرم من  أو المعاناة النفس
ات       كل انتهاآ ال تش االت إهم ال أو ح ق أفع ن طري ية، ع وقهم األساس ع بحق التمت

  .لمعايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا
 

 1)/الضحایا(13لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 ق الضحایاوقح
 ث حاالت اتصالثال
 تصال المباشر بالضحایااال ❖

 ة مع الضحایاد تعامل الشرطة المحليصر ❖

 داء المشورة للشرطة المحلية بشأن التعامل مع الضحایاسإ ❖

 مبادئ األساسية بشأن التعامل مع الضحایاال
 حساسيةال ❖
 سریةلا ❖
 سالمةلا ❖
 

 2)/الضحایا(13لجلسة ا طة مرشد مدربي الشر-وضية حقوق اإلنسانفم
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 وق الضحایاحق
 معایير الدوليةال

 .ة برأفة واحترامامل جميع ضحايا الجريميع ❖

 .ق للضحايا الوصول إلى آليات العدالة والحصول على االنتصاف الفوريحي ❖

 .بغي أن تكون إجراءات االنتصاف عاجلة ومنصفة وغير مكلفة وسهلة المنالني ❖

 .قوقهم في التماس اإلنصاف والحمايةبحبغي تعريف الضحايا ين ❖

دورهم وبنطاق اإلجرا    ني ❖ ة التي     بغي تعريف الضحايا ب ا وسيرها، وبالطريق ءات وتوقيته
 .يبت بها في قضاياهم

ون    سي ❖ ا تك ائل حيثم ع المس اعرهم إزاء جمي رهم ومش ات نظ مح للضحايا بعرض وجه
 .حهم عرضة للتأثرلمصا

زم من م   ني ❖ ا يل ى الضحايا م ا بغي أن يتلق ة   س ة ونفسية واجتماعي ة وطبي ة مادي عدة قانوني
 . المساعداتوينبغي إبالغهم بمدى توافر هذه

 .بغي اإلقالل من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد عند البت في قضاياهمني ❖

 .بغي حماية خصوصيات الضحايا وسالمتهمني ❖

 

 3)/الضحایا(13لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة- حقوق اإلنسانةوضيفم
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 وق الضحایاحق
 المعایير الدولية) ابعت(

 . البت في قضايا الضحايابغي تجنب التأخير الذي ال لزوم له فيين ❖

 .بغي أن يقوم المجرمون، عند االقتضاء، برد الحق للضحاياين ❖

 .بغي أن تقوم الحكومة برد الحق للضحايا عندما يخطئ الموظفون العموميونني ❖

ثما ال يكون    حيض مادي من المجرمين أومن الدولة       ويبغي أن يحصل الضحايا على تع     ني ❖
 .ض من المجرممن الممكن الحصول على تعوي

ة        ني ❖ ادئ توجيهي وعيتهم باحتياجات الضحايا، ومب دريبا لت بغي أن يتلقى موظفو الشرطة ت
 سبة والفوريةالضمان تقديم المعونة المن

 

 4)/الضحایا(13لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 وق الضحایاحق
 تجابة الشرطةاس

ة واضحة وم إب ❖ ع الضحايا، بلغ ة    الغ جمي اعدة القانوني ن المس اح م و مت ا ه ة، بم فهوم
وا                  ك المساعدة إن رغب ى تل والمادية والطبية والنفسية واالجتماعية وتيسير حصولهم عل

 .في ذلك

ى آل المعلو  الا ❖ وي عل ة اتصاالت تحت اظ بقائم احتف اعدة م ت عن الخدمات المتاحة لمس
 .الضحايا

م في       ق ت ❖ وقهم ودوره ق للضحايا عن حق ك     ديم شرح دقي ة وبنطاق تل  اإلجراءات القانوني
 .اإلجراءات وتوقيتها وسيرها وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم

ي وت ❖ د األمن ف امتهم وتفق اآن إق ى أم ة وإل ى الخدمات الطبي ل الضحايا إل ائل لنق فير وس
 .ية وتسيير دوريات في المنطقةبناأل

 .شتراك في التدريب على مساعدة الضحاياالا ❖

الغ      حتالا ❖ جالت، وإب ك الس رية تل ة س ة بحماي أمن والعناي ي م حايا ف جالت الض اظ بس ف
 .هذا الصدد الضحايا بالتدابير التي ستتخذ في

اء من اإل                   عإ ❖ د االنته ا يمكن بع ى الضحايا بأسرع م اءات جر ادة أي ممتلكات مستردة إل
 .الضرورية

 .ديم تدريب على مساعدة الضحايا لجميع الموظفينقت ❖

 

 5)/الضحایا(13لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-حقوق اإلنسانوضية فم
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 وق الضحایاحق
 استجابة الشرطة) ابعت(

ة  وض ❖ ة واالجتماعي اعدة الطبي رامج المس االت وب ع وآ ة م ة وثيق راءات تعاوني ع إج
 .من وآاالت وبرامج مساعدة الضحاياا والقانونية وغيره

حايا م   نإ ❖ اعدة الض ريع لمس ار س دات انتش اء وح ن  ش ة م وؤلف رطةم ذآور ا (ظفي الش ل
اث ائيين اال    ) واإلن ين واألخص اونين الطبي ين أو المع وظفين الطبي اعيين والم جتم
 .والمرشدين

وري وا ضو ❖ اه الف ة االنتب اعدة الضحايا لكفال أن مس مية بش ة رس ليم لسع خطوط توجيهي
ة وال        ة والطبي ة والمادي اعدة القانوني ن المس حايا م ات الض امل الحتياج ية  والش نفس

 .واالجتماعية

ى د                 سا ❖ ز عل ة، مع الترآي د وضع االستراتيجيات الوقائي ء رتعراض سجالت الجريمة عن
 .وقوع األذى للضحايا مرة أخرى

اء بسرعة من ال      كت ❖ ع قضايا الضحايا واالنته ين بتتب ا بغرض  بت ليف موظفين معين  فيه
 .حصولهم على االنتصاف والعدالة

 

 6)/الضحایا(13لجلسة ا  مدربي الشرطة مرشد -وضية حقوق اإلنسانفم
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 قيادة وإدارة الشرطة: 14طط الجلسة مخ

 هدافاأل
هم المشارآين لمقتضيات حقوق اإلنسان والمسؤوليات التي تقع على عاتق مسؤولي القيادة            فت

ك رةواإلدا ي ذل ا ف تخدام والتكليف واإلشراف  آث، بم ين واالس ى التعي ان عل وق اإلنس ار حق
 .خطيط االستراتيجيواالنضباط والت

 

 مصادرال
 ).26 و3 و2المواد (عهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا
ري  تا ز العنص ى التميي اء عل ة القض رات (فاقي واد  10 و9 و8 و5الفق ة والم ن الديباج  م

 )).ه(5و) 2(2و) هـ)(1(2
رات  (فاقية القضاء على التمييز ضد المرأة   تا و   14 و9 و3الفق ى  ) د(2اد  من الديباجة والم إل
 )).ب(7و) أ(5 و3و) و(
 ).47 و46 و7القواعد (اعد معاملة السجناء وق
 ).12 و3المبدآن (ادئ االحتجاز أو السجن بم
 )).2(10و) 3(6المادتان (عالن الخاص باالختفاء القسري إلا
 ).6المبدأ (ادئ اإلعدام دون محاآمة بم
ة         بم وة واألسلحة الناري ادئ  (ادئ استخدام الق  24 و23 و22 و19 و18 و11 و6 و2و 1المب
 ).26 و25و
 ).8 و7 و4 و2 و1المواد (ونة قواعد السلوك دم

 

 المعایير
ؤدوا الواجعل ات، أن ي ع األوق ي جمي وانين، ف اذ الق ين بإنف وظفين المكلف ه ب ى الم ذي يلقي ال

ر    ال غي ن األعم ع األشخاص م ة جمي ع وبحماي ة المجتم ك بخدم اتقهم، وذل ى ع انون عل الق
 .205نونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهمالقا
ة                مي اد الذم ال إفس يهم  . تنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفع وعل

 .206 هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامةيعأيضا مواجهة جم
امهم  حي اء قي وانين، أثن اذ الق ون بإنف ون المكلف رم الموظف انية ابوت ة اإلنس اتهم، الكرام جب

 .207ويحمونها، ويحافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها
 .208ثل آل جهاز إلنفاذ القوانين المجتمع آكل ويتجاوب معه ويكون مسؤوال أمامهيم

________________________ 

 . من مدونة قواعد السلوك1لمادة ا)   205(

 . من مدونة قواعد السلوك7لمادة ا)   206(

 .واعد السلوك ق من مدونة2لمادة ا)   207(

 17 المؤرخ في 34/169من الفقرة الثامنة من ديباجة قرار الجمعية العامة رقم ) أ(لفقرة الفرعية ا)   208(
 . والذي اعتمدت بموجبه مدونة قواعد السلوك1977آانون األول /ديسمبر
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زة الشرطة     أجتضمن سياسات التعيين واالستخدام والتكليف والترقي في           ت ال  شكل من     أيه
 .209ير المشروعأشكال التمييز غ

ن التحقيق       يت ة ع توفاة ودقيق حة ومس جالت واض اظ بس ب االحتف ال  اوج االت االعتق ت وح
ائل المتصلة  ع المس اعدة الضحايا وجمي ة ومس لحة الناري وة واألس تخدام الق از واس  واالحتج

 .210أنشطة الشرطةب
ي             تإ ؤثر  احة التدريب والخطوط التوجيهية الواضحة بشأن جميع جوانب أنشطة الشرطة الت ت

 .211على حقوق اإلنسان
رطة  أجى لع زة الش ائل   أنه ن وس ة م يح مجموع وة اال تت ايز للق تخدام المتم درب  وس أن ت

 .212الضباط على استعمالها
 .213وة أو األسلحة النارية ومراجعتهالقى الرؤساء اإلبالغ عن جميع حوادث استخدام الع
راد الشرطة الخاضعي                قت ال أف ى الرؤساء المسؤولية عن أفع ان هؤالء        ع عل ادتهم إذا آ ن لقي

ذوا أي          م يتخ نهم ل اءات ولك م باإلس ى عل وا عل ي أن يكون ان ينبغ م أو آ ى عل اء عل الرؤس
 .214إجراءات بشأنها

 .215مر عليا غير مشروعةوانح الحصانة للموظفين الذين يمتنعون عن تنفيذ أمت
 .216امل مع المعلومات السرية بما يكفل الحفاظ على سريتهاعوجب التتي
 .217ن يتحلى جميع المرشحين للعمل في الشرطة بخصائص بدنية وذهنية مالئمةب أجي
 .218يع العاملين في الشرطة إلجراءات إبالغ واستعراض مستمرة وفعالةمضع جخي
 .219لقوانين تكون فعالة وقانونية ومراعية لحقوق اإلنسان اع الشرطة استراتيجيات إلنفاذضت

 

__________________ 

) ه) (1(2اد مو وال10 و9 و8 و5 والفقرات ية؛س من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسيا26 و3 و2لمواد ا)   209(
و ) و(إلى ) د(2 من الديباجة والمواد 14 و9 و3من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري؛ والفقرات [) ه(5و) 2(2و
 .من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة) ب(7و) أ(5

ن اإلعالن م) 2(10اعد معاملة السجناء؛ والمادة  من قو7 من مبادئ االحتجاز أو السجن؛ والقاعدة 12لمبدأ ا)   210(
 من مبادئ استخدام 22و) و(1 و6 اإلعدام دون محاآمة؛ والمبادئ ئ من مباد6الخاص باالختفاء القسري؛ والمبدأ 

 .القوة واألسلحة النارية

من ) 3(6والمـادة سجناء؛ ل من قواعد معاملة ا47 و46 من مبادئ االحتجاز أو السجن؛ والقاعدتان 3لمبدأ ا)   211(
 . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية19 و11 و1ختفاء القسري؛ والمواد االاإلعالن الخاص ب

 . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية2مبدأ ال)   212(

 . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية22و) و(11 و6لمبادئ ا)   213(

 . استخدام القوة واألسلحة النارية من مبادئ24لمبدأ ا)   214(

 .ن مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية م25لمبدأ ا)   215(

 . من مدونة قواعد السلوك4لمادة ا)   216(

 . من قواعد معاملة السجناء46 من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية؛ والقاعدة 18لمبدأ ا)   217(

 .ريةنا من مبادئ استخدام القوة واألسلحة ال26 إلى 22وك؛ والمبادئ من  من مدونة قواعد السل8لمادة ا)   218(

 .من مدونة قواعد السلوك 2 و1لمادتان ا)   219(
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 الممارسة
 قادة والمشرفونال

 . أخالقية لقواعد سلوك الموظفين بإنفاذ القوانينع مدونةوض
دار أوامر مستديمة واضحة وملزمة بشأن احترام حقوق اإلنسان في جميع مجاالت عمل             صإ

 .الشرطة
مل وأثناء الخدمة لجميع الموظفين، مع التأآيد على جوانب          لعفير التدريب لدى االلتحاق با    وت

 .دة في هذا المرشدحقوق اإلنسان المتعلقة بعمل الشرطة الوار
ود              طت ع الجه وير عمليات فرز دقيق للتعيينات واإلجراءات الجديدة إلجراء تقييم دوري لجمي

 .الرامية إلى تحديد مدى مالءمة الشخصية لواجبات إنفاذ القوانين
 .ي في المجتمع المحليسع استراتيجيات للعمل البوليضو
 .ت وتقديم التقاريرع وتطبيق خطوط توجيهية صارمة بشأن حفظ السجالضو
ي وإجراء تحقيق آامل في                  ضو راد المجتمع المحل ع آلية سهلة المنال لتلقي الشكاوى من أف

 .آل تلك الشكاوى وتوفير وسائل االنتصاف
لي برمته، بما في ذلك سياسات حمثل المجتمع الم يئة الشرطةهيع خطة لكفالة أن تكوين ضو

 .ةالتعيين واإلدارة المنصفة وغير التمييزي
درات               لا ارات والق ات والمه تماس المساعدة التقنية من البرامج الدولية والثنائية لتطوير التقني

 .التقنية في مجال حفظ األمن من أجل إنفاذ القوانين بشكل سليم وفعال
ة من الجزا        إعع و ضو راوح من الوقف             ءالن مجموعة مالئم ى انتهاآات الشرطة تت ات عل

ن ال   م م ل والخص ن العم ا ع ة     مؤقت ي حال ة ف زاءات الجنائي ى الج ة إل اء الخدم ب وإنه مرت
 .االنتهاآات الجسيمة

 .ظيم مراقبة األسلحة والذخيرة وتخزينها وتسليمها بشكل صارمتن
ة     افق االحتجاز ومراآز الشرطة       مرراء عمليات تفتيش دورية مفاجئة ل     جإ والمراآز الفرعي

 .شرطة لكفالة امتثالهم لألنظمة الرسميةوتفقد األسلحة والذخيرة التي يحملها العاملون في ال
زة أجامة عالقات تعاونية وثيقة مع       قإ ة               إ ه ع القضاة وأعضاء النياب انون األخرى وم اذ الق نف

م ومنظمات  الوخدمات الطوارئ ووسائل اإلع   ة  والمرافق الطبية ووآاالت الخدمة االجتماعي    
 .المجتمع المحلي

الخبر  إن رطة ب د الش دات متخصصة لتزوي اء وح داث  ش ثال، باألح ام، م ي االهتم ة ف ة المهني
 .والضحايا وحاالت التجمهر ومرافق احتجاز النساء ومراقبة الحدود

 

 أسئلة
ة متخصص للعمل في       ام ا هي الحجج المؤيدة والمعارضة لتعيين خبير عالقات ع        م -1

 الشرطة؟
ات الشرطة   هيغراض إعداد مدونة أخالقية إلحدى       أل -2 ة  حدد ثالث مشاآل أخال      ،  ئ قي

 .يواجهها موظفو الشرطة في أدائهم لواجباتهم واقترح حلوال لها
رة في إعداد             ق -3 م بوضع مخطط إلشراك جميع أعضاء إحدى منظمات الشرطة الكبي

 ي ستستخدمها؟تهي التقنيات االستشارية الا م. مدونة أخالق لتلك المنظمة
ة التي ت             ي -4 دليل السمات التالي ز تنظيم وإدارة الشرطة     تناول الفصل المناظر من ال : مي
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رار،               أغراض وأهداف منظمة الشرطة، وأخالق المهنة، والتخطيط االستراتيجي وصنع الق
دريب       سمات التنظيم واإلدارة     ض  حدد بع   . ونظم القيادة، واإلدارة والسيطرة، والتعيين، والت

 .رى التي تتأثر بااللتزام بصون حقوق اإلنسان واذآر آيفية تأثرهاخاأل
 أربعا من الطرق التي يمكن بها لقائد الشرطة أن يكون على وعي باالحتياجات                ددح -5

 .والتوقعات العامة
يمكن ف  دد ستا من مهارات القيادة واإلدارة المهمة لكبار ضباط الشرطة واذآر آي           ح -6

 .اهلضابط الشرطة أن يطور
ين      م -7 ادة "ا هو الفرق ب ا هي      "اإلدارة"و  " القي ة "؟ وم ز     وهل هي   " الزعام  صفة تمي

 القائد أو المدير؟
م   ح -8 ى عل ون عل ار ضباط الشرطة أن يك د آب ا ألح ن به ي يمك دد بعض الطرق الت
وب ن   اظفي الشرطةم ان وم وق اإلنس ون حق ن يحترم ه مم املين تحت قيادت ى ينلع زعون إل

 انتهاآها؟
اته      ا ظفي الشرطة  مو ي الطرق التي يمكن بها تقدير ومكافأة        ها  م -9 ذون واجب ذي ينف م ل

 باالحترام الواجب لحقوق اإلنسان؟
تبه في           ت -10 ا األشخاص المش ة الشرطة التي يحتجز فيه م عرض اقتراح بأن تكون أبني

ة     ت لجن ي أي وق ا ف ارات تجريه ة لزي رائم متاح ابهم لج نهم    مارتك خاص يمك ن أش ة م ؤلف
ا م . وسوف تتألف اللجنة من محام وسياسي منتخب وطبيب          . ل فورا إلى أي محتجز    والوص

دة  ين الحجج المؤي ان؟ ب وق اإلنس ي صون حق ك المخطط ف ا ذل اعد به ي يس هي الطرق الت
 .والمعارضة لذلك المخطط

 

 تدریب
 ادة وإدارة الشرطةيق
نة ا         ندي إآسال   ف  ظفي الشرطة  مويل ست من    أح ى مدى الس ة عل ابهم    ل للمحاآم ماضية الرتك

ك القضايا، ادعى         . انتهاآات لحقوق اإلنسان أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية       وفي خمس من تل
ذهم لألنشطة             ) وأيدت األدلة ادعاءاتهم  (المدعى عليهم    ا في تنفي أنهم آانوا ينفذون أوامر علي

ا وا بارتكابه ي اتهم دعى . الت ع الم ن جمي د يلعوأعل م بع ى عل انوا عل م آ روعية مهم أنه  مش
 .سلوآهم ولكنهم آانوا يخشون عصيان أمر مباشر من رؤسائهم

رطة   د طلقو ى عناصر الش ر عل ة تيس ة العام ة للسياس ا توجيهي ك أن تصوغ خطوط ب إلي
ادة       ل القي المة تسلس الل بس دون اإلخ ن ب روعة، ولك ر المش ا غي ر العلي ذ األوام رفض تنفي

ين               (ماذا توصي؟    ب .وانضباط الشرطة  و النقطة وتب ه نقطة تل قم بإعداد رد تفصيلي تتناول في
 ).ها شخص صدرت إليه أمر غير مشروعفيه الخطوات التي ينبغي أن يتخذ
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 اذج شفافيات العارض العلوينم
 14ستعمال في الجلسة الل

 )لقيادة واإلدارةا(
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 ادة وإدارة الشرطةقي
 معایير الدوليةال

ه               ظفى المو عل ❖ ذي يلقي ين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع األوقات، أن يؤدوا الواجب ال
ر              القانون على عاتقهم، وذل    ال غي ع األشخاص من األعم ك بخدمة المجتمع وبحماية جمي

 .القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم

وانينمي ❖ اذ الق ون بإنف ون المكلف ع الموظف ل من أف عتن ةعن ارتكاب أي فع اد الذم . ال إفس
 .وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامة

انية    حي ❖ ة اإلنس اتهم، الكرام امهم بواجب اء قي وانين، أثن اذ الق ون بإنف ون المكلف رم الموظف ت
 .ويحمونها، ويحافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها

 .آكل ويتجاوب معه ويكون مسؤوال أمامه  القوانين المجتمعاذثل آل جهاز إلنفيم ❖

زة الشرطة     أج والتكليف والترقي في         تتضمن سياسات التعيين واالستخدام    ال ❖  شكل   أيه
 .من أشكال التمييز غير المشروع

ال         يت ❖ ات وحاالت االعتق ة عن التحقيق توفاة ودقيق اظ بسجالت واضحة ومس وجب االحتف
ائل المتصلة          وةواالحتجاز واستخدام الق    واألسلحة النارية ومساعدة الضحايا وجميع المس

 .بأنشطة الشرطة

ع جوانب أنشطة الشرطة التي         احة التدريب تإ ❖  والخطوط التوجيهية الواضحة بشأن جمي
 .تؤثر على حقوق اإلنسان

 

  1)/القيادة واإلدارة(14لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 دارة الشرطةوإادة قي
 المعایير الدولية) ابعت(

ائل          أنهزة الشرطة   أجى  عل ❖ يح مجموعة من وس وة   ستخدام الم  اال تت ايز للق درب    و تم أن ت
 .الضباط على استعمالها

 .ى الرؤساء اإلبالغ عن جميع حوادث استخدام القوة أو األسلحة النارية ومراجعتهالع ❖

ان هؤالء        شرع على الرؤساء المسؤولية عن أفعال أفراد ال       قت ❖ طة الخاضعين لقيادتهم إذا آ
م باإل                  ى عل وا عل ان ينبغي أن يكون م أو آ ى عل م يتخذوا أي         الرؤساء عل نهم ل ساءات ولك

 .إجراءات بشأنها

 .نح الحصانة للموظفين الذين يمتنعون عن تنفيذ أوامر عليا غير مشروعةمت ❖

 .هاوجب التعامل مع المعلومات السرية بما يكفل الحفاظ على سريتتي ❖

 .ب أن يتحلى جميع المرشحين للعمل في الشرطة بخصائص بدنية وذهنية مالئمةجي ❖

 .جميع العاملين في الشرطة إلجراءات إبالغ واستعراض مستمرة وفعالةضع خي ❖

وق  ضت ❖ ة لحق ة ومراعي ة وقانوني ون فعال وانين تك اذ الق تراتيجيات إلنف رطة اس ع الش
 .اإلنسان

 

  2)/القيادة واإلدارة(14لجلسة ا مدربي الشرطةد رشم -وضية حقوق اإلنسانفم
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 ادة وإدارة الشرطةقي
 تجابة القيادةاس

 .ع مدونة أخالقية لقواعد سلوك الموظفين بإنفاذ القوانينوض ❖

ع مجاالت                صإ ❖ دار أوامر مستديمة واضحة وملزمة بشأن احترام حقوق اإلنسان في جمي
 .عمل الشرطة

دى االلتحاق        وت ❖ دريب ل ى                بافير الت د عل وظفين، مع التأآي ع الم ة لجمي اء الخدم لعمل وأثن
 .ل الشرطة الواردة في هذا المرشدجوانب حقوق اإلنسان المتعلقة بعم

ع   طت ❖ يم دوري لجمي راء تقي دة إلج راءات الجدي ات واإلج ق للتعيين رز دقي ات ف وير عملي
 .ذ القوانيناالجهود الرامية إلى تحديد مدى مالءمة الشخصية لواجبات إنف

 .ع استراتيجيات للعمل البوليسي في المجتمع المحليضو ❖

 .ارمة بشأن حفظ السجالت وتقديم التقاريرع وتطبيق خطوط توجيهية صضو ❖

ي وإجراء تحقيق آامل               ضو ❖ راد المجتمع المحل ع آلية سهلة المنال لتلقي الشكاوى من أف
 .في آل تلك الشكاوى وتوفير وسائل االنتصاف

وي       عضو ❖ ة أن تك ة الشرطة   ن هي خطة لكفال ك               ي ئ ا في ذل ه، بم ي برمت ل المجتمع المحل مث
 .رة المنصفة وغير التمييزيةسياسات التعيين واإلدا

 

  3)/القيادة واإلدارة(14لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 ادة وإدارة الشرطةقي
 استجابة القيادة) ابعت(

راال ❖ ن الب ة م اعدة التقني اس المس ارات مجتم ات والمه وير التقني ة لتط ة والثنائي  الدولي
 .ن من أجل إنفاذ القوانين بشكل سليم وفعالوالقدرات التقنية في مجال حفظ األم

ع وإعالن مجموعة مالئمة من الجزاءات على انتهاآات الشرطة تتراوح من الوقف             ضو ❖
اء              ى الجزاءات الج      امؤقتا عن العمل والخصم من المرتب وإنه ة إل ة      نالخدم ة في حال ئي

 .االنتهاآات الجسيمة

 .ليمها بشكل صارمظيم مراقبة األسلحة والذخيرة وتخزينها وتسنت ❖

ز        جإ ❖ رطة والمراآ ز الش از ومراآ ق االحتج ة لمراف ة مفاجئ يش دوري ات تفت راء عملي
رطة لكف       ي الش املون ف ا الع ي يحمله ذخيرة الت لحة وال د األس ة وتفق الهم  االفرعي ة امتث ل

 .ةلألنظمة الرسمي

أعضاء النيابة  نفاذ القانون األخرى ومع القضاة و      إ هزةأجامة عالقات تعاونية وثيقة مع      قإ ❖
الم          ائل اإلع وارئ ووس دمات الط ة وخ ة االجتماعي االت الخدم ة ووآ ق الطبي والمراف

 .ومنظمات المجتمع المحلي

ثال، باألحد         مشاء وحدات متخصصة لتزويد الشرطة بالخبرة ال      نإ ❖ ام، م ة في االهتم  اثهني
 . ذلكوالضحايا وحاالت التجمهر ومرافق احتجاز النساء ومراقبة الحدود وما إلى

 

ة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم ادة (14لجلس القي
  4)/واإلدارة
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 عمل الشرطة في المجتمع المحلي: 15طط الجلسة مخ

 هدافاأل
 )).1(29المادة (الن حقوق اإلنسان عإ
 )من الفقرة الثامنة من الديباجة) أ(الفقرة الفرعية (واعد السلوك  قونةدم
 )).2(1من الديباجة؛ والمادة ) 4(11 و7ن الفقرتا(اعد طوآيو وق
م                    لا ي قامت بوضعها مفوضية األم مبادئ التالية يشأن الحفاظ على األمن في المجتمع المحل

ة            لين استنادا إلى األحكام المشار إ      االمتحدة لحقوق اإلنس   وق اإلنسان ومدون ا في إعالن حق ه
ر      راء الش ة خب وء تجرب ى ض و، وعل د طوآي لوك وقواع د الس اء قواع دول األعض . طة وال

والغرض من هذه المبادئ هو زيادة التعاون والتنسيق بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي 
 .تعمل فيها

 

 الممارسة
 .لملتزمين بالقانون ان الشرطة وأفراد المجتمع المحلييامة شراآة بقإ
 .رار سياسة للعالقات المجتمعية وخطة للعملقإ
 .لمجتمع المحليتعيين من جميع قطاعات الا
 .ريب الضباط على التعامل مع التنوعدت
 .ع برامج للتوعية المجتمعية واإلعالمضو
 .تصال بانتظام مع جميع فئات المجتمع المحليالا
 .الل األنشطة غير اإلنقاذية خامة اتصاالت مع المجتمع المحلي منقإ
 .ليف الضابط بدرك دائمكت
ة          ادة مشارآة المجتمع المحلي في أنشط     يز ة القائم ة الحفاظ على األمن وبرامج السالمة العام

 .على أساس المجتمع المحلي
 .راك المجتمع المحلي في تحدد المشاآل ودواعي القلقشإ
حددة، بما في ذلك الطرق واالستراتيجيات      لمداعي في حل المشاآل المجتمعية ا     بتهاج نهج إ  نا

 .غير التقليدية
ع المنظمات     سيق السياسات واإلستراتيجيات واأل   نت نشطة مع الوآاالت الحكومية األخرى وم

 .غير الحكومية
 

 أسئلة
ة                   آ -1 د من فعالي ي أن تزي يف يمكن الستراتيجيات العمل البوليسي في المجتمع المحل

 عمل الشرطة؟
شطة الحفاظ على األمن في المجتمع المحلي التي تضطلع بها الشرطة حاليا      أنا هي   م -2

 في بلدك؟
 ؟"العمل البوليسي االستباقي"ينطوي عليه ا الذي م  -3

 

 تدریب
 مل الشرطة في المجتمع المحلي في إآسالندع
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ين شرطة إآسالند والجمهور                قر كن  يمرت أنت أن مشاآل التمييز والعالقة السلبية عموما ب
. معالجتها بشكل جيد عن طريق تطبيق استراتيجية مجتمعية للحفاظ على األمن في إآسالند               

 جج التي ستستعين بها إلقناع قادة شرطة إآسالند لتطبيق تلك االستراتيجية؟ما هي الح
ه         مق ين في المشاآل الرئيسية    ) ب(وأهداف االستراتيجية،     ) أ( بإعداد مخطط لالستراتيجية تب

 .العناصر الرئيسية التي تتألف منها االستراتيجية) ج(ها االستراتيجية، ولجالتي ستعا
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 رض العلوياذج شفافيات العانم
 15ستعمال في الجلسة الل

 )مل الشرطة في المجتمع المحليع(
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 ل الشرطة في المجتمع المحليعم
 .مجتمع المحلي الملتزمين بالقانونلامة شراآة بين الشرطة وأفراد اإق ❖

 .رار سياسة للعالقات المجتمعية وخطة للعملقإ ❖

 .تعيين من جميع قطاعات المجتمع المحليلا ❖

 .الضباط على التعامل مع التنوعريب دت ❖

 .ع برامج للتوعية المجتمعية واإلعالمضو ❖

 .تصال بانتظام مع جميع فئات المجتمع المحليالا ❖

 .قاذيةنامة اتصاالت مع المجتمع المحلي من خالل األنشطة غير اإلقإ ❖

 .ليف الضابط بدرك دائمكت ❖

اظ عل             يز ❖ ي في أنشطة الحف ة         ادة مشارآة المجتمع المحل رامج السالمة العام ى األمن وب
 .القائمة على أساس المجتمع المحلي

 .راك المجتمع المحلي في تحدد المشاآل ودواعي القلقشإ ❖

ك ا        نا ❖ ي ذل ا ف ددة، بم ة المح اآل المجتمعي ل المش ي ح داعي ف ج إب اج نه رق لطته
 .واالستراتيجيات غير التقليدية

طةنت ❖ تراتيجيات واألنش ات واإلس يق السياس ع س رى وم ة األخ االت الحكومي ع الوآ  م
 .المنظمات غير الحكومية

 

ة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانمف ي المج  (15لجلس رطة ف ل الش ع تعم م
  1)/المحلي
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 إلنسان اانتهاآات الشرطة لحقوق: 16طط الجلسة مخ

 هدافاأل
لحقوق اإلنسان، وأهمية   هم المشارآين ألهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع انتهاآات الشرطة          فت

ة                 ة فرض جزاءات فعال التحقيقات الفورية والشاملة والفعالة في ارتكاب تلك األفعال، وأهمي
 .على المذنبين

 

 مصادرال
 ).6المبدأ (عالن الخاص بالضحايا إلا
 ).36القاعدة (املة السجناء معاعد وق
ر  ) د(و  ) أ(الفقرتان الفرعيتان   (ونة قواعد السلوك    دم واد          من الفق ة من الديباجة؛ والم  2ة الثامن
 ).8 و7و
 ).33المبدأ (ادئ االحتجاز أو السجن بم
 ).13 و9ان تالماد(عالن الخاص باالختفاء القسري إلا
 ).13 و12 و9المبادئ (ادئ اإلعدام دون محاآمة بم
 ).26 و25 و24 و23 و22المبادئ (ادئ استخدام القوة واألسلحة النارية بم
 

 المعایير
رمحي ى    ت افظون عل ا، ويح انية ويحمونه ة اإلنس وانين الكرام اذ الق ون بإنف ون المكلف  الموظف

 .220حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها
 .221نفاذ القوانين مسؤولة أمام المجتمع آكل إهزةأجون تك
ى               تن ال عل شأ آليات فعالة لكفالة االنضباط الداخلي والسيطرة الخارجية وآذلك اإلشراف الفع

 .222ن المكلفين بإنفاذ القوانينالموظفي
وع أو          يى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذ     عل اد بوق ن يتوفر لديهم ما يحملهم على االعتق

 .223وشك وقوع انتهاك، اإلبالغ عن األمر
ين            تيخذ التر تت راد الجمهور ضد الموظفين المكلف بات لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من أف

 .224علن عن وجود تلك الترتيباتبإنفاذ القوانين، وي

________________________ 
 . من مدونة قواعد السلوك2لمادة ا)  220(

 17 المؤرخ في 34/169من الفقرة الثامنة من ديباجة قرار الجمعية العامة رقم ) أ(لفقرة الفرعية ا)   221(
 . والذي اعتمدت بموجبه مدونة قواعد السلوك1977 األول آانون/ديسمبر

 من مبادئ استخدام القوة واألسلحة 26 إلى 22ونة قواعد السلوك؛ والمبادئ من مد من 8 و7لمادتان ا)   222(
 .النارية

 . من مدونة قواعد السلوك8لمادة ا)   223(

 من مبادئ اإلعدام دون محاآمة؛ والمبدأ 9بدأ  من اإلعالن الخاص باالختفاء القسري؛ والم13و 9 لمادتانا)   224(
 من قواعد 36 من مبادئ االحتجاز أو السجن؛ والقاعدة 33؛ والمبدأ ية من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النار23

 .معاملة السجناء
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 .225وجب أن تكون التحقيقات في االنتهاآات فورية وفعالة وشاملة ومحايدةيت
ا واآتشاف              ست اظ به ة واالحتف شهود وأسباب   العى التحقيقات إلى تحديد الضحايا وجمع األدل

 .226وقوع االنتهاآات وطريقة ومكان ووقت وقوعها، وتحديد مرتكبيها والقبض عليهم
 .227عناية مواقع ارتكاب الجرائمحص بتف
ان ينبغي                    تق م أو آ ى عل ع على الرؤساء المسؤولية عن اإلساءات إذا آان هؤالء الرؤساء عل

 .228جراءات بشأنها إ على علم بوقوع تلك اإلساءات ولكنهم لم يتخذوااأن يكونو
ليا غير  ب أن تتمتع الشرطة بالحصانة من المالحقة أو التأديب نتيجة رفض تنفيذ أوامر ع             جي

 .229مشروعة
 .230تكاب انتهاآاتار يجوز للشرطة التذرع بأوامر عليا لتبرير ال

 

 الممارسة
 قادة والمشرفونال

نسان لكل األشخاص  اإلدار أوامر مستديمة وتوفير تدريب منتظم في مجال حماية حقوق      إص
بهم رفض     ن واج ع الضباط وم ن حق جمي ه م ى أن ديد عل رطة، والتش ذين يتصلون بالش ال

ى مسؤول                 األ ر المشروعة إل وامر العليا الغير مشروعة، واإلبالغ فورا عن تلك األوامر غي
 .أعلى
اء من                        قو وق اإلنسان عن العمل لحين االنته اك لحق ف أي موظف متورط في ارتكاب انته
مراإج ق مالئ ت . ء تحقي ة(وإذا ثب ي محاآم ذنب) ف ه ،أن الموظف م رض علي ي أن تف  ينبغ

 .وإذا ثبتت براءته، ينبغي تبرئة ساحته وترد إليه جميع مستحقاته. ةجزاءات جنائية وتأديبي
اون             صإ ام والتع دار بيان واضح عن السياسة العامة وما يقابلها من أوامر تقتضي الكشف الت

 .ع التحقيقات المستقلة والداخلية على السواء ممن جميع الموظفين
دخ    بض عقورف ة الت ي حال ارم ف كل ص ا بش ددة وتطبيقه تقلة   ات مش ات المس ي التحقيق ل ف

 .والداخلية أو عدم التعاون معها
ة        جإ راءات فوري اذ إج ة واتخ ل الهيئ ادي داخ ل القي ة التسلس تظم لفعالي تعراض من راء اس

 .لتوطيدها حيثما يشار بذلك
ة و     ر فيوت ع األدل ارير وجم داد التق ن إع حة ع ة واض وط توجيهي ن  اخط ا، وع اظ به الحتف

 .دإجراءات حماية سرية الشهو
فير التدريب لدى االلتحاق بالعمل وأثناء الخدمة لجميع الموظفين، مع التأآيد على جوانب              تو

__________________ 

ن اإلعالن  م13 من مبادئ اإلعدام دون محاآمة؛ والمادة 9 من اإلعالن الخاص بالضحايا؛ والمبدأ 6لمبدأ ا)   225(
 .الخاص باالختفاء القسري

 . من مبادئ اإلعدام دون محاآمة9لمبدأ ا)   226(

 . من مبادئ اإلعدام دون محاآمة13 و12 و9لمبادئ ا)   227(

 . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية24لمبدأ ا)   228(

 .ةي من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النار25لمبدأ ا)   229(

 . من مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية26أ لمبدا)   230(
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 .حقوق اإلنسان المتعلقة بعمل الشرطة الواردة في هذا المرشد
ود    ليق للتعيينات واإلجراءات الجديدة إلجراء تقييم دوري        دقوير عمليات فرز    طت ع الجه جمي

 .الشخصية لواجبات إنفاذ القوانينالرامية إلى تحديد مدى مالءمة 
ي وإجراء تحقيق آامل في                      ضو راد المجتمع المحل ع آلية سهلة المنال لتلقي الشكاوى من أف

 .آل تلك الشكاوى وتوفير وسائل االنتصاف
 .ألسلحة والذخيرة وتخزينها وتسليمها بشكل صارم اظيم مراقبةتن
ة         عمليات تفتيش دورية مفاجئة لمرافق االحتجاز        راءجإ  ومراآز الشرطة والمراآز الفرعي

 .وتفقد األسلحة والذخيرة التي يحملها العاملون في الشرطة لكفالة امتثالهم لألنظمة الرسمية
 

 أسئلة
اذ     8 دةمن التعليق على الما   ) د(لفقرة  ا -1 ين بإنف  من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلف
ه     قال ار أ          يموانين تذآر أن دان اعتب اهيري تضطلع         كن في بعض البل ن وسائط االتصال الجم

وانين                 اذ الق ين بإنف ة ضد الموظفين المكلف ا  . بوظائف النظر في الشكاوى والتظلمات المقدم م
وع انتهاآات         ة  هي الظروف التي يكون مقبوال فيها من موظف الشرط            غ صحيفة بوق أن يبل

 لمدونة قواعد السلوك؟
 ظفي الشرطة مو  الشرطة لكفالة قيام ا هي الخطوات التي يمكن اتخاذها في منظمات       م -2
 اإلبالغ عن وقوع انتهاآات لحقوق اإلنسان من زمالئهم؟ب

ر        م -3 ال غي ي األفع رطة ف ات الش أن تحقيق ور ب ة الجمه ه لطمأن ام ب ن القي ذي يمك ا ال
وق اإلنسان، التي يرت             ال ك انتهاآات حق و الشرطة اآلخرون        كمشروعة، بما في ذل ا موظف به

 تكون شاملة ودقيقة؟
ي    م -4 ة ف النظم المتبع ور ب راد الجمه ف أف ا تعري ن به ي يمك ة الت ي الطرق المختلف ا ه

راد      ن وصول أف ف يمك رطة؟ وآي ا الش ي ترتكبه ان الت وق اإلنس ات حق ي انتهاآ ق ف التحقي
وق        إلالجمهور   ى تلك النظم حتى ال تكون هناك عقبات أمام التقدم بشكاوى عن انتهاآات حق
 اإلنسان؟

ك انتهاآات               ل ينبغي أن  ه -5  تقوم الشرطة بالتحقيق في النشاط غير المشروع، بما في ذل
ات في             إجراء التحقيق ا ب الشرطة لحقوق اإلنسان، أم ينبغي أن تتولى هيئة أخرى مستقلة تمام

 أعمال إجرامية من الشرطة؟ع المزاعم بوقو
ؤوليات لذين يضطلعون بمس   ا ظفي الشرطة مو فيها اعتبار    يا هي الظروف التي ينبغ    م -6

ارهم                   ى أي مدى ينبغي اعتب وق اإلنسان وإل إشرافية مسؤولين عن انتهاآات مرؤوسيهم لحق
 مسؤولين عن ذلك؟

إلنسان، فهل من شأن   اذا آانت هناك نظم فعالة للتحقيق في انتهاآات الشرطة لحقوق      إ -7
ل         ى درء الجريم          ذلك أن يزيد من حذر الشرطة ويقل تعدادها للعمل بشكل حاسم عل ة من اس

ديرو         واآتشافها؟ وإذا آان ذلك يشكل خطرا، فما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها قادة وم
 نفاذ القوانين لدرأ تلك اإلمكانية بدون اإلضرار بفعالية نظم التحقيق؟ إهزةأج
ى الشرعية في نظ             ف -8 ا          ري الدولة التي تفتقر فيها الحكومة إل د فيه ي تعتم  الشعب أو الت

د ال تستطيع                 بشكل مفرط على قوا    تعدة أو ق ة مس ت األمن لضمان بقائها، قد ال تكون الحكوم
اذ                      ون بإنف ون المكلف ا الموظف وق اإلنسان التي يرتكبه إجراء تحقيقات فعالة في انتهاآات حق
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ة دائ    ت لفه. القوانين ا سلطة    م وصي أنت في تلك الحاالت بتكوين هيئة تحقيق دولي ة تكون له
قوق اإلنسان داخل الدول وفي أن تحيل األشخاص المسؤولين أجراء تحقيقات في انتهاآات ح

تنتاجاتك                 ل اس ة؟ عل ة دولي ة جنائي ى محكم ا هي العوامل      . عن ارتكاب تلك االنتهاآات إل وم
 يئة؟هلاالتي ستؤثر على فعالية تلك 

د   ت -9 أن أح د ب ة تفي ات موثوق ك معلوم ورد إلي رطة ظفيم ام   االش د ق ك ق ابعين لقيادت لت
حتجز وأن هذا الشخص قد اعترف بعد ذلك بضلوعه في حادث سرقة بنك     بتعذيب شخص م  

د اللصوص             ى ي ى استرداد        . لقي أثناءه أحد حراس األمن مصرعه عل راف إل وأفضى االعت
 ماذا ستفعل؟. للصوص اآلخرين االمسروقات وإلقاء القبض على

ق في الفس           دتم في آثير من البل    ي -10 ك   ان تكوين فرق خاصة من الشرطة للتحقي ر ذل اد وغي
ك           . من األنشطة الجنائية التي يرتكبها موظفو الشرطة       ة تل اد ذم آيف يمكنك أن تكفل عدم فس

 الفرق الخاصة؟ ومن الذي يراقب المراقبين؟
 
 
 

 تدریب
 
ا شرطة إآسالن           لتقر الجمهور في إآسالند بشكل عام إ      يف د ى الثقة في الطريقة التي تتعامل به

ا الضباط أنفسهم       ى      . مع االنتهاآات التي يرتكبه ة عل ة الجنائي م يوجه المالحق ه ل ع أن والواق
ة  دياالنتهاآات إال عدد قليل نسبيا من الضباط وقلما تطبق رسميا اإلجراءات التأ               ة الداخلي . بي

ة                     د من الفعالي اآم حتى تتعامل بمزي على أنه يجرى اتخاذ خطوات لتوطيد دور النيابة والمح
ة من الشرطة           و ة المرتكب م تتخذ أي خطوات           . اإلنصاف مع االنتهاآات الجنائي ك، ل ع ذل وم

 .لتعزيز اللوائح واإلجراءات التأديبية الداخلية أو بتقوية تطبيقها
توفر للضحايا ا ي س را، ينبغي أن تم. لت زوأخي ة ي ي تقتضي محاآم رائم الت ين الج  الخطة ب

 .جراءات التأديبية الداخليةم التي يمكن التعامل معها بشكل مالئم من خالل اإلئجنائية والجرا
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 اذج شفافيات العارض العلوينم
 16ستعمال في الجلسة الل

 )نتهاآات الشرطةا(
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 تهاآات الشرطةان
 معایير الدوليةال
ى            لمترم الموظفون ا  يح ❖ ا، ويحافظون عل انية ويحمونه كلفون بإنفاذ القوانين الكرامة اإلنس

 .حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها

 .نفاذ القوانين مسؤولة أمام المجتمع آكل إهزةأجون تك ❖

ال             تن ❖ ذلك اإلشراف الفع ة وآ داخلي والسيطرة الخارجي شأ آليات فعالة لكفالة االنضباط ال
 .اذ القوانيننفعلى الموظفين المكلفين بإ

قوع لقوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على االعتقاد بو        اى الموظفين المكلفين بإنفاذ     عل ❖
 .أو وشك وقوع انتهاك، اإلبالغ عن األمر

وظفين       تت ❖ د الم ور ض راد الجمه ن أف ة م كاوى المقدم ة الش ي ومعالج ات لتلق ذ الترتيب خ
 .لترتيبات االمكلفين بإنفاذ القوانين، ويعلن عن وجود تلك

 .نتهاآات فورية وفعالة وشاملة ومحايدةالوجب أن تكون التحقيقات في ايت ❖

هود      عى التحقيقتس ❖ اف الش ا واآتش اظ به ة واالحتف ع األدل حايا وجم د الض ى تحدي ات إل
بض   ا والق د مرتكبيه ا، وتحدي ان ووقت وقوعه ة ومك ات وطريق وع االنتهاآ باب وق وأس

 .عليهم

 

 1)/انتهاآات الشرطة(16لجلسة ا رشد مدربي الشرطة م-وضية حقوق اإلنسانفم
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 تهاآات الشرطةان
 المعایير الدولية) ابعت(

 .ص بعناية مواقع ارتكاب الجرائمحتف ❖

ان      تق  ❖ م أو آ ى عل ان هؤالء الرؤساء عل ى الرؤساء المسؤولية عن اإلساءات إذا آ ع عل
 .خذوا إجراءات بشأنهايتينبغي أن يكونوا على علم بوقوع تلك اإلساءات ولكنهم لم 

ذ أو           مب أن تت  جي ❖ ا    تع الشرطة بالحصانة من المالحقة أو التأديب نتيجة رفض تنفي امر علي
 .غير مشروعة

 .تكاب انتهاآاتار يجوز للشرطة التذرع بأوامر عليا لتبرير ال ❖

 

 2)/انتهاآات الشرطة(16لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 تهاآات الشرطةان
 وط توجيهية للقادة والمشرفينخط

وق     إص ❖ ة حق ال حماي ي مج تظم ف دريب من وفير ت تديمة وت ر مس ل  دار أوام ان لك  اإلنس
ن      ع الضباط وم ن حق جمي ه م ى أن ديد عل رطة، والتش ذين يتصلون بالش األشخاص ال

ر      ك األوام ن تل ورا ع الغ ف روعة، واإلب ر مش ا الغي ر العلي بهم رفض األوام ر  غواج ي
 .المشروعة إلى مسؤول أعلى

 ف أي موظف متورط في ارتكاب انتهاك لحقوق اإلنسان عن العمل لحين االنتهاء من             قو ❖
ه        ) في محاآمة (وإذا ثبت   . إجراء تحقيق مالئم   ذنب، ينبغي أن تفرض علي أن الموظف م

ة ة وتأديبي زاءات جنائي ع . ج ه جمي رد إلي احته وت ة س ي تبرئ ه، ينبغ ت براءت وإذا ثبت
 .حقاتهستم

ان واضحصإ ❖ ام      دار بي ر تقتضي الكشف الت ن أوام ا م ا يقابله ة وم ة العام ن السياس ع
 .وظفين مع التحقيقات المستقلة والداخلية على السواءوالتعاون من جميع الم

تقلة                رف ❖ ات المس دخل في التحقيق ة الت ا بشكل صارم في حال ات مشددة وتطبيقه ض عقوب
 .والداخلية أو عدم التعاون معها

تظم      إج ❖ ة                لراء استعراض من اذ إجراءات فوري ة واتخ ادي داخل الهيئ ة التسلسل القي فعالي
 .ذلكلتوطيدها حيثما يشار ب

 

 3)/انتهاآات الشرطة(16لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 تهاآات الشرطةان
 خطوط توجيهية للقادة والمشرفين) ابعت(

ة واضحة       تو ❖ ارير      عن فير خطوط توجيهي ا، وعن          و إعداد التق اظ به ة واالحتف ع األدل جم
 .إجراءات حماية سرية الشهود

دى االلت     وت ❖ دريب ل ى                  فير الت د عل وظفين، مع التأآي ع الم ة لجمي اء الخدم حاق بالعمل وأثن
 .جوانب حقوق اإلنسان المتعلقة بعمل الشرطة الواردة في هذا المرشد

ر طت ❖ ات واإلج ق للتعيين رز دقي ات ف دة إلاءوير عملي ع ات الجدي يم دوري لجمي راء تقي ج
 .قوانينالجهود الرامية إلى تحديد مدى مالءمة الشخصية لواجبات إنفاذ ال

ي وإجراء تحقيق آامل               ضو ❖ راد المجتمع المحل ع آلية سهلة المنال لتلقي الشكاوى من أف
 .في آل تلك الشكاوى وتوفير وسائل االنتصاف

 .مها بشكل صارمينها وتسلزيظيم مراقبة األسلحة والذخيرة وتخنت ❖

رطة وال      جإ ❖ ز الش از ومراآ ق االحتج ة لمراف ة مفاجئ يش دوري ات تفت ز راء عملي مراآ
الهم          ة امتث رطة لكفال ي الش املون ف ا الع ي يحمله ذخيرة الت لحة وال د األس ة وتفق الفرعي

 .لألنظمة الرسمية

 

 4)/ت الشرطةآاانتها(16لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 تحقيق في انتهاآات الشرطةال
 مبادئ األساسيةال

وق        حترام ا  ا ظفي الشرطة وموهزة الشرطة   أجى  عل ❖ ز حق ة وتعزي لكرامة اإلنسانية وحماي
 .اإلنسان لجميع األشخاص

 .فاذ القوانين مسؤولة أمام المجتمع آكلإنهزة أجب أن تكون جي ❖

ام         شخص ب أن يكون موظفو الشرطة مسؤولين مسؤولية        جي ❖ انون عن القي ية بمقتضى الق
 .بعمل ما أو االمتناع عنه

تبه في ارتكاب         إلبالغ عن انتهاآات   ا ظفي الشرطة موى  عل ❖ ظفي مو  حقوق اإلنسان المش
 .ها لالشرطة

ب   يج ❖ ن جان ان م وق اإلنس ات حق زاعم انتهاآ وب أن تخضع م رطةم ق  لظفي الش تحقي
 .شامل وفوري ونزيه

وق             سس جب أن تكون اإلجراءات والمؤ      ي ❖ ق في انتهاآات الشرطة لحق أة للتحقي ات المنش
 .اإلنسان معروفة ويسهل وصول المواطنين إليها

 

 5)/انتهاآات الشرطة(16لجلسة ا  مرشد مدربي الشرطة-وضية حقوق اإلنسانفم
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 جزء الخامسال
 اد تدریبية مختارةمو

 وذج االستبيان التمهيدي للدورة التدریبيةنم
. 

ادين الدراسة والشهادات     (ا هي خلفيتك التعليمية     م -1 ي حصلت        /مي ة الت درجات العلمي ال
 ؟)عليها

 ا هي الواجبات المكلف بأدائها؟م -2
ذلك، الرجاء        ل  ل حصلت عل تدريب سابق في مجا      ه -3 حقوق اإلنسان؟ إن آان األمر آ

 .ذآر التفاصيل
 ؟ا هو التحدي األآبر الذي يواجه ضابط الشرطةم -4
ة من                  م -5 ا هي في رأيك أهم قضايا حقوق اإلنسان التي ينبغي معالجتها في دورة تدريبي

 هذا القبيل؟
 ؟ظفي الشرطةل مو عمىل تعرف أيا من المعايير الدولية المنطبقة بصفة خاصة عله -6
ا من الصكوك             إ -7 ا        /ن آان األمر آذلك، فهل يمكنك أن تذآر أي رد فيه المعاهدات التي ت

 يير؟تلك المعا
 ا هي حقوق األشخاص المعتقلين؟م -8
 ل هناك ظروف يسمح فيها بالتعذيب؟ه -9

 تى يسمح لموظف الشرطة أن يستخدم أسلحته النارية؟م -10
وق         مك ال فبلغ علم الموظ  ي -11 يما لحق لف بإنفاذ القوانين أن وآيال له قد ارتكب انتهاآا جس

 ما هو اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه؟. اإلنسان
الغين؟     ه -12 رمين الب ة المج ن معامل داث ع رمين األح ة المج ف معامل ي أن تختل ل ينبغ

 .وّضح
 ة؟رطالش ل ينبغي أن يمثل العنف في إطار األسرة مسألة تستدعي تدخال منه -13
ود         ه -14 ت ت ا أو آن دريب إليه ق الت اه فري ت انتب ود أن تلف رى ت ألة أخ اك أي مس ل هن

 مناقشتها في الدورة؟
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 تقييم الالحق للدورة التدریبيةوذج النم
 .تعاونك معنا 

 ا هو مدى رضائك عن عرض المعايير الدولية في هذه الدورة؟م -1

  راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(

 :جو التعليقرن

 لجة وسائل التطبيق العملي لهذه المعايير في عملك؟عاة مجا هو مدى رضائك عن درم -2

 راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :جو التعليقرن

 ضائك عن تنظيم الدورة؟ا هو مدى رم -3

 راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :جو التعليقرن

 ا هو مدى رضائك عن محاضرات الخبراء؟م -4

 راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :التعليقو جرن
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اء        م -5 ا هو مدى رضائك عن األفرقة العاملة وغيرها من التدريبات العملية التي أجريت أثن
 الدورة؟

 راض جدا )أ(

 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :جو التعليقرن

 ا هو مدى رضائك عن المناقشات العامة التي أجريت أثناء الدورة؟م -6

 راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :يقجو التعلنر

 ا هو مدى رضائك عن المواد التدريبية التي حصلت عليها أثناء الدورة؟م -7

 راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :قجو التعليرن

 ل اآتسبت أثناء هذه الدورة المعرفة والمهارات الضرورية؟ه -8

 راض جدا )أ(
 راض )ب(
 غير راض )ج(
 :جو التعليقرن

 ي مجال حقوق اإلنسان؟ فظفي الشرطةموب ريا هي في رأيك أفضل طريقة لتدم -9

 ل لديك أي تعليقات أخرى؟ه -10
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 اذج البرامج التدریبيةنم

 م المتحدة لحقوق اإلنسانوضية األممف

 :وق اإلنسان في مجال إنفاذ القوانينحق
 رة تدریبية لمدربي الشرطةود

 نامج العملبر
 يوم األولال 
  صباحا8لى  إ7:30 
 
  

  صباحا9لى  إ8:30

  صباحا9:30لى  إ9:30 
  صباحا9:45لى  إ9:30 تراحة لتناول القهوةاس
  صباحا 10لى  إ9:45 
 
  دقيقة40: محاضراتال
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ

  صباحا11 إلى 10

 

  دقيقة40:محاضراتال
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة40: فرقةألارير الجلسة العامة المقدمة من اقت

  بعد الظهر1باحا إلى ص 11

  بعد الظهر2لى  إ1 تراحة لتناول طعام الغداءاس
 
  دقيقة20: محاضرةال
  دقيقة70: اقشة جماعية منسقةنم

  بعد الظهر 3:30لى إ 2

 ایة اليوم األولنه
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 يوم الثانيال 
 
  دقيقة40: محاضراتال
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

 ا صباح11لى إ 8:30

  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس
 
  دقيقة20: اضرةمح
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة45: ارير الجلسة العامةقت

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2لى  إ1 تراحة لتناول الغداءاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة60: منع جرائم األحداث: عيةاقشة جمانم

  بعد الظهر3:30لى إ 2

 ایة اليوم الثانينه
 يوم الثالثال 
 
 يقةدق 40: اضرةمح
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

  صباحا11لى إ 8:30

  صباحا11:15لى  إ11 ول القهوةتراحة لتنااس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة75: سة لتبادل اآلراءلج

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2لى  إ1 لتناول الغداءة تراحاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة60 :حماية حقوق المرأة: اقشة جماعيةنم

  بعد الظهر3:30لى إ 2

 ایة اليوم الثالثنه
 يوم الرابعال 
  صباحا11لى إ 8:30 
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  دقيقة40: اضرةمح
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ
  دقيقة40: فرقة العاملةاأل
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس
 
  دقيقة20: اضرةمح
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة45: ارير الجلسة العامةقت

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2لى إ 1 ول الغداءناتراحة لتاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة 60: العدالة للضحايا: اقشة جماعيةنم

  بعد الظهر3:30ى لإ 2

 ایة اليوم الرابعنه
 يوم الخامسال 
 
  دقيقة40: اضرةمح
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ
  دقيقة40: ةملفرقة العاألا
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

  صباحا11لى إ 8:30

  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة45: فرقة العاملةألا
  دقيقة30: ارير الجلسة العامةقت

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2لى  إ1 راحة لتناول الغداءتسا
 
  دقيقة15: ليماتتع
  دقيقة90: رقة الصياغة الخاضعة لإلشراففأ
  دقيقة45: تعراض في الجلسة العامةسا

  بعد الظهر4لى إ 2

 ایة اليوم الخامسنه
 يوم السادسال 
 
 ةيق دق15: ليماتتع

  صباحا11لى إ 8:30
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  دقيقة135: قاء المتدربين للدروسلإ
  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15  دقيقة 95: ابعت:
  بعد الظهر2لى  إ1 تراحة لتناول الغداءاس
  بعد الظهر3لى  إ2 تحان نهایة الدورةام
  بعد الظهر3:15لى  إ3 ةتراحة لتناول القهواس
  بعد الظهر4لى  إ3:15 اجعة االمتحاناتمر

 ایة اليوم السادسنه

 يوم السابعال 
 
  دقائق5: اضرةمح
  دقيقة30: تيفاء استمارات التقييمسا
  دقيقة25: اقشة جماعيةنم

 باحاص 10 -9

  صباحا10:15لى  إ10 تراحة لتناول القهوةاس
 ل الختامحف
 الختام من ممثل فريق التدريبة مآل
 مة الختام من ممثل الشرطةلآ
 ديم الشهاداتقت

  صباحا11:15لى إ 10:15
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 ة لحقوق اإلنسانوضية األمم المتحدمف

 :وق اإلنسان في مجال إنفاذ القوانينحق
 قة تدریبية لقادة الشرطةلح

 نامج العملبر

 يوم األولال 
  صباحا8لى  إ7:30 
 
  

  صباحا9لى  إ8:30

  صباحا9:30لى  إ9:30 
  صباحا9:45لى  إ9:30 تراحة لتناول القهوةاس
  صباحا 10لى  إ9:45 
 
  دقيقة40: محاضراتال
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ

  صباحا11 إلى 10

 

  دقيقة40:محاضراتال
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
 ةيقدق 40: ارير الجلسة العامة المقدمة من األفرقةقت

  بعد الظهر1باحا إلى ص 11

  بعد الظهر2لى  إ1 تراحة لتناول طعام الغداءاس
 
  دقيقة20: اضرةمحال
  دقيقة70: اقشة جماعية منسقةنم

  بعد الظهر 3:30لى إ 2

 ایة اليوم األولنه
 يوم الثانيال 
  صباحا11لى إ 8:30 



240 

 قيقة د40: محاضراتال
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

  صباحا11:15لى  إ11 ة لتناول القهوةتراحاس
 
  دقيقة20: اضرةمح
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة45: ارير الجلسة العامةقت

 بعد الظهر 1ى باحا إلص11:15

  بعد الظهر2لى  إ1 تراحة لتناول الغداءاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة60: جرائم األحداثمنع : اقشة جماعيةنم

  بعد الظهر3:30لىإ 2

 ایة اليوم الثانينه
 يوم الثالثال 
 
  دقيقة40: اضرةمح
  دقيقة20: بةجوئلة وأسأ
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

  صباحا11لى إ 8:30

  صباحا11:15لى إ 11 تراحة لتناول القهوةاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة75: سة لتبادل اآلراءلج

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2لى  إ1 ءتراحة لتناول الغدااس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة60: حماية حقوق المرأة: اقشة جماعيةنم

  بعد الظهر3:30لىإ 2

 ایة اليوم الثالثنه
 يوم الرابعال 
 
  دقيقة40: اضرةمح
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ

  صباحا11لى إ 8:30
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 قيقة د40 :فرقة العاملةألا
  دقيقة50: ارير الجلسة العامةقت

  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس
 انتهاآات الشرطة 

  دقيقة20: اضرةمح
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة45: ارير الجلسة العامةقت

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2  إلى1 تراحة لتناول الغداءاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة 60: العدالة للضحايا: اقشة جماعيةنم

 الظهر بعد 3:30لى إ 2

 ایة اليوم الرابعنه

 يوم الخامسال 
 
  دقيقة40: اضرةمح
  دقيقة20: ئلة وأجوبةسأ
  دقيقة40: فرقة العاملةألا
  دقيقة50: رير الجلسة العامةاتق

  صباحا11لى إ 8:30

  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس
 
  دقيقة30: اضرةمح
  دقيقة45: فرقة العاملةألا
  دقيقة30: ارير الجلسة العامةقت

 

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2ى ل إ1 تراحة لتناول الغداءاس
 
  دقيقة15: ليماتتع
  دقيقة90: رقة الصياغة الخاضعة لإلشراففأ
  دقيقة45: تعراض في الجلسة العامةسا

  بعد الظهر4لى إ 2

 ایة اليوم الخامسنه
 يوم السادسال 
  صباحا11لى إ 8:30 
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  دقيقة15: يماتلعت
  دقيقة135: قاء المتدربين للدروسلإ

  صباحا11:15لى  إ11 تراحة لتناول القهوةاس
 نتهاء من وضع األوامر المستديمة واعتمادهاالا
  دقيقة90: اقشةنم
  دقيقة15: تماد األوامر المستديمةعا

  بعد الظهر1باحا إلى ص11:15

  بعد الظهر2لى  إ1 ءتراحة لتناول الغدااس
  بعد الظهر3لى  إ2 اقشة نهائيةمن
  بعد الظهر3:15لى  إ3 تراحة لتناول القهوةاس
  بعد الظهر4ى ل إ3:15 اجعة مر

 ایة اليوم السادسنه

 يوم السابعال 
 
  دقائق5: اضرةمح
  دقيقة30: تيفاء استمارات التقييمسا
  دقيقة25: اقشة جماعيةنم

 باحا ص10 -9

  صباحا10:15لى  إ10 تراحة لتناول القهوةاس
 ل الختامحف
 مة الختام من ممثل الشرطةآل
 التدريبمة الختام من ممثل فريق لآ
 ديم الشهاداتقت

  صباحا11:15لى إ 10:15

 
 
 


