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 اجلزء األول

……………………… 

 مقدمة دليل التدريب

 الفصل األول

 مقدمة
 املفاهيم الرئيسية

 ينبغي أن تكون اخلربات واملبادئ واملنهجيات املتطورة يف
 العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان، مبا فيها رصد حقوق اإلنسان،
 يف متناول موظفي حقوق اإلنسان يف املستقبل كما ينبغي

 يف ضوء كل حالة على حدة من الوالية والظروف استكماهلا
 . وتقدير قيادة العملية

 هو العمل الفعلي يف مجع املعلومات والتحقق منها " الرصد "
. واستعماهلا فوراً لتحسني محاية حقوق اإلنسان
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 احلاجة إىل دليل التدريب - ألف
 مثل بوروندي والبوسنة واهلرسك أقامت األمم املتحدة عمليات ميدانية حلقوق اإلنسان يف بلدان - 1

 ويف كل هذه العمليات كانت إحدى الوظائف األساسية . ورواندا والسلفادور وغواتيماال وكمبوديا وهاييت
 فقد قامت كل عملية بصياغة منهجيتها إىل حد كبري . هي رصد حالة حقوق اإلنسان يف بلد العملية
 وهذه العملية عملية بطيئة وتزيد من . صد حقوق اإلنسان وكذلك هيكل إجراء األعمال امليدانية مبا فيها ر

 . أي ستة أشهر أو سنة أو أطول من ذلك – الوقت املطلوب حىت تصبح عملية حقوق اإلنسان عملية فعالة
 وعندما يتم أخرياً التوصل إىل قرار إلقامة العملية تكون حالة حقوق اإلنسان يف البلد قد بلغت عادة مرحلة

 . ب جتنب أي مزيد من التأخري ولذلك جي . حرجة

 وقد أخذت األمم املتحدة تزيد من جتميع خربات كبرية يف العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان وتكوين - 2
 مع إيالء – ويسعى دليل التدريب هذا إىل جتميع هذه اخلربة . جمموعة من األفراد الذين عملوا يف امليدان

 ووضعها يف متناول موظفي حقوق اإلنسان يف – حقوق اإلنسان االعتبار بالتحديد إىل أداء واجبات رصد
 . املستقبل حىت ميكن تدريبهم بفعالية أكرب على العمل مبنهجية واحتراف

 وعادة ما تكون احلاجة إىل إرسال املوظفني إىل امليدان عاجلة إىل درجة أن الوقت لن يكون متاحاً - 3
 وإىل جانب ذلك فإن عوامل مثل املتطلبات . قبل وزع املوظفني لتدريب موظفي حقوق اإلنسان تدريباً دقيقاً

 اللغوية احملددة واالستعداد لقبول املخاطرة اجلسدية وضرورة احلصول على اخلربة القطرية قد أدت يف بعض
 . األحيان إىل تعيني موظفني حلقوق اإلنسان مبستويات شىت من اخلربة يف خمتلف املهام اليت سيقومون ا

 ومن املهم أن يتلقى موظفو . حاجة كبرية إىل تدريب موظفي حقوق اإلنسان يف املوقع ألسباب توجد وهلذه ا
 حقوق اإلنسان تدريباً شامالً يزيد عن جمرد التثقيف مبعايري وإجراءات حقوق اإلنسان ويشمل إرشادات عن

 . التقنيات واألساليب العملية يف العمل مبا يف ذلك أعمال رصد حقوق اإلنسان

 اليت متت مبادئ ومنهجية رصد حقوق اإلنسان هذا نظرة عامة عن يقدم دليل التدريب وبناء على ذلك - 4
 صياغتها أساساً من خالل أعمال عمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان ولتطبيقها يف سياق هذه

 نساين؛ وج تشخيص وهو يعرض ما ينطبق من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإل . العمليات
 انتهاكات حقوق اإلنسان ومجع املعلومات وإجراء املقابالت وزيارات األشخاص احملتجزين وزيارات
 األشخاص املشردين يف املخيمات ورصد عودة الالجئني واملشردين داخلياً ومراقبة احملاكمات ومراقبة

 تقارير والتدخل لدى السلطات احمللية وغري االنتخابات ورصد املظاهرات ورصد احلقوق االقتصادية وإعداد ال
وباإلضافة إىل ذلك يقدم الدليل . ذلك من إجراءات املتابعة؛ وكذلك تاريخ معايري رصد األمم املتحدة إخل



3 

 اقتراحات بشأن املعايري املنطبقة على أعمال موظفي حقوق اإلنسان يف العمليات امليدانية وكيف يستطيعون
 . يواجهوا من ناحية املشقة واألمن معاجلة التحديات اليت س

 ويقصد من دليل التدريب أن يكون أداة للتدريب العام لرصد حقوق اإلنسان قبل إرساهلم إىل امليدان أو - 5
 ويف هذه احلالة األخرية سيحتاج هذا الدليل إىل استكماله . ليكون أساساً لصياغة أدلة خاصة لكل بلد

 . الواقعية وغري ذلك من عناصر سياق عمليات حقوق اإلنسان املقبلة واستعراضه يف ضوء الوالية واحلالة
 وهذا الدليل جيمع كثرياً من مبادئ الرصد املقبولة عموماً واليت ينبغي تطبيقها يف كل العمليات امليدانية لألمم

 ولكن كل عملية ستكون ذات والية خمتلفة كما أا ستكون ذات موارد خمتلفة وسوف تواجه . املتحدة
 ومع احملاولة لتقدمي أداة . مشاكل خمتلف يف جمال حقوق اإلنسان يف جمموعة واسعة من الظروف العامة

منهجية وتدريبية صاحلة موعة واسعة من العمليات على هذا النحو فإن هذا الدليل يظل دليالً عاماً ولذلك
 نسان يف ضوء الوالية احملددة حيتاج إىل استكماله لكي يستكمل يف كل عملية ميدانية حلقوق اإل فإنه

 ويف الواقع فإن كثرياً من جوانب هذه الدليل تشمل . والظروف احملددة وكذلك يف ضوء ما تراه قيادة العملية
 أحكاماً تتصل بالسياسة العامة ولكن ينبغي استعراضها بدقة من جانب رئيس عملية حقوق اإلنسان للتأكد

 وباملثل ينبغي أن يلتمس موظفو حقوق اإلنسان إرشادات . لعملية من أن هذه األحكام تناسب احتياجات ا
 . يف السياسة العامة من قيادة عملية حقوق اإلنسان بشأن هذه املسائل

 وتتلقى كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان اختصاصها أو واليتها من مؤسسة األمم املتحدة اليت تصدر - 6
 أو على أساس اتفاق بني األمم – القتصادي أو االجتماعي مثل جملس األمن أو الس ا – هذا الترخيص

 . وهذه الواليات تتشابه يف كثري من األحيان من عملية ألخرى مع وجود اختالفات . املتحدة والبلد املضيف
 وبناء على ذلك فإن نقطة التركيز لوالية رصد حقوق اإلنسان ومدى هذا الرصد قد خيتلفان اختالفاً كبرياً

 ويف حني أن هذا الدليل قد يشري بطريقة لتفسري هذه الواليات باملعايري القانونية الدولية اليت . يف كل عملية
 تستند إليها اجلوانب الرئيسية يف الواليات النمطية للرصد من العمليات السابقة إال أن اإلرشاد الرمسي ال

 جرد التصريح بإحدى العمليات ومن هنا جيب مب . ميكن أن يوضع إال بعد حتديد والية كل عملية بذاا
 امليدانية أن يبدأ العمل يف استكمال هذا الدليل من خالل إضافة مواد تتصل بالعملية اجلديدة على وجه

 . التحديد

 هذا الدليل العام موجه لالستعمال يف حاالت خمتلفة وهو ال يتضمن هلذا السبب بيانات خاصة بأي بلد؛ - 7
 موظفي حقوق اإلنسان على القيام ة بكل بلد اليت ينبغي إتاحتها لتدريب أنواع املادة اخلاص ولكنه يربز

 مبهامهم بالرصد بفعالية، مبا يف ذلك املعلومات عن اجلغرافيا والتاريخ واالقتصاد والسكان ونظام احلكم
 يقات واألديان واللغات والنـزاعات العرقية وحالة الالجئني واملشردين داخلياً والثقافة والعادات والتصد

 على معاهدات حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية األخرى املوجودة يف البلد واملنظمات غري احلكومية وغري
ومن هنا يشري الدليل بالطريقة اليت ميكن ا استكماله لكي . ذلك من املعلومات عن حالة حقوق اإلنسان
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 املادة التكميلية تقييم االحتياجات ويف هذا الصدد ينبغي أن يراعي يف . يستعمل يف حاالت قطرية حمددة
 ومبجرد بدء العملية فعالً تقوم احلاجة إىل جتميع . الذي يسبق عادة التصريح بالعملية امليدانية حلقوق اإلنسان

 ). " السياق احمللي العام : " الفصل الثاين انظر ( املادة ذات الصلة بالسياق العام

 حتتاج إىل استكمال وبعضها اآلخر اليت قد ال تقوم ويتضمن دليل التدريب بعض الفصول اليت قد - 8
 فعلى سبيل املثال ميكن استكمال بعض . احلاجة إىل استعماهلا ألا ال تتصل بوالية العملية امليدانية احملددة

 رصد ومحاية : " أو الفصل احلادي عشر " الزيارات إىل األشخاص  احملتجزين : " الفصل التاسع الفصول مثل
 ويكون ذلك االستكمال عن طريق إضافة " أو األشخاص املشردين داخلياً / لعائدين و حقوق اإلنسان ل

 ويف الوقت نفسه فإن والية كل عملية ميدانية ستكون خمتلفة وليس من . بعض املعلومات اخلاصة بالبلد
 . " صد وظيفة الر " اجلزء الثالث املرجح أن تشمل أي عملية وحيدة يف إطار واليتها كل الفصول املختلفة يف

 ومن هنا فقد حيدث مثالً أن دليل التدريب امليداين النهائي لعملية بعينها قد ال حيتاج إىل بعض األقسام
 أو األشخاص املشردين / رصد ومحاية حقوق اإلنسان لالجئني و : " الفصل العاشر املتصلة مبوضوعات مثل

 . " نتخابات مراقبة اال : " الفصل الرابع عشر أو " داخلياً الذين يعيشون يف خميمات

 وينبغي أن يتم تعيني رئيس العملية امليدانية يف أقرب فرصة كي ميكنه اختاذ القرارات السياسية والتنظيمية - 9
 وبالفعل فإن رئيس العمليات ينبغي . اليت ينبغي استعماهلا الستكمال وتطبيق هذا الدليل على العملية احملددة

 . استكمال هذا الدليل وم بالعمل احلاسم الذي يتمثل يف أن خيتار بأسرع ما ميكن شخصاً يستطيع أن يق
 والشخص الذي يضطلع يف النهاية مبسؤولية التدريب على عملية حقوق اإلنسان هو الشخص املثايل الذي

 . ينبغي أن يمنح مسؤولية تعديل هذا الدليل

 املوظفني اآلخرين هذا بالتشاور الوثيق مع رئيس العملية ومع " موظف التدريب " وينبغي أن يعمل - 10
 نيويورك إذا كان / وميكن أن يبدأ العمل يف حتديث الدليل يف املقر يف جنيف . الذين يعملون للتمهيد هلا

 مبا يف ذلك – موظف التدريب يستطيع احلصول على نسخ الوالية اجلديدة وعلى املعلومات عن بلد العملية
 وينبغي إيالء اهتمام خاص . ف العمل احمللية تفاصيل عن حقوق اإلنسان واحلالة السياسية وكذلك ظرو

 لتقييم االحتياجات وهذا العمل ينبغي أن يسبق التصريح بالعملية امليدانية حلقوق اإلنسان، بل ويسبقه فعالً
 . يف كثري من األحيان

 ة وميكن وضع املادة التكميلية يف بضع . وينبغي إرسال موظف للتدريب بأسرع ما ميكن إىل بلد العملية - 11
 وسيتطلب األمر جتميع . أسابيع باستعمال فصول هذا الدليل كأساس هلذه العملية وحتت توجيه رئيس العملية

). " السياق احمللي : " الفصل الثاين انظر . ( عدد من املواد عن السياق املعني
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 وية على وينبغي أن تتركز األول . وليس من الضروري أن تكون املواد التكميلية لدليل التدريب كاملة - 12
 لتدريب املوظفني اجلدد مع وصوهلم واستعمال دليل التدريب باملعلومات التكميلية أهم املعلومات إتاحة

 . كوسيلة لتوجيه موظفي حقوق اإلنسان ولتعريف منهجية العملية والسياسة املتصلة باحلالة احملددة

 يف البلد ومع تطور العملية امليدانية مواد التدريب التكميلية مع تطور املوقف ينبغي حتديث وبعد ذلك - 13
 فعلى سبيل املثال قد يستدعي عودة . وقد يتطلب األمر حتديث بعض الفصول استجابة حلادثة معينة . نفسها

 يف التدريب وبالتايل تعديل السياسة العامة للعمليات ومنهجية رصد إدخال معلومات جديدة 100000
 . حقوق العائدين

 ملادة التدريب التكميلية ينبغي ملوظف التدريب أن يعمل عن كثب مع موظفي ويف النصوص اجلديدة - 14
 وبناء على ذلك ميكن على سبيل املثال أن يساعد موظف . حقوق اإلنسان اآلخرين يف استكمال كل فصل

 يف أي أعمال ) إن وجدت ( أو موظفي حقوق اإلنسان املسؤول أو املسؤولني عن رصد ظروف االحتجاز
 وينبغي بقدر . " الزيارات إىل احملتجزين : " الفصل التاسع ملنهجية ومواد التدريب ألغراض أخرى لصياغة ا

 اإلمكان إتاحة الفرصة ملوظفي حقوق اإلنسان يف أي عملية لالشتراك يف األعمال املنتظمة لتحديث وتطوير
 ظفني يساعد على ويستطيع كل موظف أن يساهم بشيء ما، واشتراك مجيع املو . املواد التدريبية التكميلية

 التأكد من أن الدليل مبواده التدريبية التكميلية سيكون مرآة تعكس اخلربة الواسعة كما أن كل شخص
 . سيشترك يف حتسني وتعريف العمل الذي سيقوم به

 املستفيدون املستهدفون - بـاء
 راً غري مباشر ولكنه وضع هذا الدليل التدرييب ليخدم عدداً من املستفيدين املباشرين وليخدم مجهو - 15

 املسؤولني عن تدريب موظفي حقوق اإلنسان يف أداء وظائف رصد ودليل التدريب موجه أوالً إىل . أوسع
 وميكن إجراء التدريب قبل وصول موظفي حقوق . يف العمليات امليدانية لألمم املتحدة حقوق اإلنسان

 التدريب إىل موظف حقوق اإلنسان يف أي عملية وثانياً يتجه دليل . اإلنسان إىل بلد العملية أو يف املوقع
 ميدانية يتم اختياره الستكمال وتعديل الدليل يف ضوء الوالية والظروف والسياسات اخلاصة بالعملية احملددة

 حىت ميكن استعماله إلرشاد مجيع موظفي حقوق – العملية / أي اخلروج بنص هلذا الدليل خيتص بالبلد –
 ن دليل التدريب مفيداً أيضاً لرئيس كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان يف وضع وال بد أن يكو . اإلنسان

 وباإلضافة إىل ذلك سيكون دليل التدريب ودليل املدرب املتصل به مفيداً . السياسات لعمليته احملددة
 . لعملية للموظفني املسؤولني عن تقدمي التدريب األويل أو تدريب املتابعة ملوظفي حقوق اإلنسان يف بلد ا

 ملوظفي حقوق اإلنسان الذين سيتلقون وسيكون دليل التدريب مبواده التكميلية املتصلة بالسياق مفيداً
. سواء قبل أو بعد توزيعهم التوجيه والتثقيف
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 اليت ترغب يف تدريب موظفيها على رصد للمنظمات املشاركة وقد يكون دليل التدريب مفيداً أيضاً - 16
 فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وصندوق األمم املتحدة للطفولة واللجنة مثل م – حقوق اإلنسان

 . الدولية للصليب األمحر ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 العاملة املنظمات األخرى احلكومية الدولية أو غري احلكومية وباإلضافة إىل ذلك فقد يساعد الدليل - 17
 . قوق اإلنسان على وضع منهجياا اخلاصة وتدريب موظفيها يف جمال ح

 وسيكون املستفيدون النهائيون من الدليل هم األفراد واجلماعات اليت تتعرض حقوق اإلنسان اخلاصة - 18
 م للتهديد أو االنتهاك والذين يستطيعون االعتماد على املساعدة اليت ميكن تقدميها إليهم من خالل

 . نية حلقوق اإلنسان العمليات امليدا

 األهداف - جيم
 حتسني كفاءة العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان وطابعها االحترايف وتأثريها اهلدف الشامل للدليل هو - 19

 : أما األهداف احملددة للدليل فهي . يف تنفيذ واليات الرصد اخلاصة ا

 لة بالعمليات امليدانية لألمم املتحدة؛ تقدمي املعلومات عن املعايري اإلنسانية الدولية ذات الص ) أ

 تقدمي املعلومات عن تقنيات رصد حقوق اإلنسان وتشجيع تطوير املهارات ذات الصلة ) ب
 . لدى موظفي حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وغريهم من العاملني يف جمال حقوق اإلنسان

 يدانية حلقوق اإلنسان، اليت جتري يف واهلدف الرئيسي للدليل هو تدريب املوظفني يف العمليات امل - 20
 مثالً عشرة على ( مع وجود عدد كبري من املوظفني ) ستة أشهر على األقل مثالً ( املوقع لفترة طويلة من الزمن
 ولكن معظم فصول الدليل تعاجل التقنيات اليت . ألداء وظيفة رصد يف األساس ) األقل وعادة أكثر من ذلك

 . طة حقوق اإلنسان األصغر واألقصر واألضيق نطاقاً ميكن أن تنطبق أيضاً على أنش

 . وينبغي أال يغيب عن بال مستعملي الدليل أن الدليل ليس خاصاً بأي عملية واحدة أو بلد واحد - 21
 وكل عملية ميدانية ستختلف عما سبقها بسبب اختالف والية كل منها، كما ختتلف مشاكل حقوق

 دليل أيضاً على وظيفة واحدة فقط من بني الوظائف احملتملة ويركز ال . اإلنسان وظروفها يف كل بلد
 . للعمليات امليدانية وهي وظيفة رصد انتهاكات حقوق اإلنسان

 . لالنتهاكات أو النـزاع ال يقدم الدليل وال العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان عالجاً سحرياً وأخرياً - 22
 ستطيعون يف كثري من احلاالت تغيري األحداث وال ينبغي وينبغي أن يتذكر موظفو حقوق اإلنسان أم ال ي

وأعمال موظفي حقوق اإلنسان تنحصر يف حدود . هلم أن يشعروا باملسؤولية عما ال يستطيعون تغيريه
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 ال تلحق ( تفرضها املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت حياولون تنفيذها وحدود املبادئ األساسية للرصد
 وملزيد من التفاصيل بشأن هذه املبادئ .) ية، استعمل قدرتك على احلكم السليم، إخل األذى، احترم الوال

 . " املبادئ األساسية للرصد : " الفصل اخلامس و " موظف حقوق اإلنسان : " اجلزء الرابع انظر

 تعريف املصطلحات األساسية - دال

 " القانون اإلنساين الدويل " و " حقوق اإلنسان " - 1

 مانات قانونية عاملية حتمي األفراد واموعات من إجراءات احلكومات اليت حقوق اإلنسان هي ض - 23
 ويلزم قانون حقوق اإلنسان احلكومات بفعل أشياء معينة . تتدخل يف احلريات األساسية والكرامة اإلنسانية

 : لي ومن بني مسات حقوق اإلنسان اليت يستشهد ا أكثر من غريها ما ي . ومينعها من فعل أشياء أخرى

v تركز على الفرد اإلنساين 

v حتظى باحلماية القانونية 

v موضع ضمانة دولية 

v موعاتحتمي الفرد وا 

v لزم الدول والعاملني باسم الدولةت 

v انتزاعها / ال ميكن التنازل عنها 

v متساوية ومترابطة 

v عاملية 

 ك احلقوق اليت يقول بأا تل " حقوق اإلنسان " ويف مرحلة سابقة من هذا القرن كان تعريف مصطلح - 24
 وتتألف من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ( تضمنها الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوليه
 الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان تعلن بصراحة ولكن مع مرور السنوات أخذت الصكوك ). االختياريني

 اآلن ينطوي " حقوق اإلنسان " وأصبح تعريف . أكثر احلقوق املبسوطة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان
 ولذلك فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ميد محاية أكرب إىل . على قدر أكرب من التفاصيل ومن التخصيص

ماعات ويشمل ذلك األطفال واموعات األصلية من السكان والالجئني الضعفاء من األفراد واجل
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 وباإلضافة إىل ذلك وسعت بعض صكوك حقوق اإلنسان هذا التعريف . واألشخاص املشردين واملرأة
 1 . بصياغة حقوق جديدة

 الة بأنه جزء من القانون الدويل يهدف خصيصاً إىل كف " القانون اإلنساين الدويل " وميكن تعريف - 25
زاع الدويل املسلح وكذلك  النـزاع الداخلي ) بقدر أقل ( احترام املبادئ العامة لإلنسانية يف حاالت الـن

 وقد نشأ القانون اإلنساين الدويل عن القانون الدويل العريف واجلهود األوىل يف التقنني واملعاهدات . املسلح
 ادر الرئيسية هلذا القانون هي اتفاقيات واملص 1907 و 1899 املعتمدة يف مؤمتر الهاي للسلم يف عامي

 .1977 والربوتوكوالن اإلضافيان هلذه االتفاقيات لعام 1949 جنيف األربع لعام

 ويف حني أن معظم حقوق اإلنسان تعترب حقوقاً فردية جتاه احلكومات فقد تنطبق معايري حقوق - 26
 املسلحة والشركات واملؤسسات املالية مثل اجلماعات املعارِضة ( اإلنسان أيضاً على أطراف غري الدولة

 وقد كانت احلملة . اليت ترتكب إساءات ضد حقوق اإلنسان ) الدولية واألفراد الذين يرتكبون العنف احمللي
 إللغاء الرق، وهي واحدة من أول اجلهود حلماية حقوق اإلنسان، حماولة ملنع أطراف خاصة من االحتفاظ

 وبروتوكليها 1949 املشتركة بني اتفاقيات جنيف لعام 3 املادة ومبوجب 2 . بالرقيق أو االجتار فيه
 وباإلضافة إىل ذلك . ينطبق القانون اإلنساين الدويل على مجاعات املعارضة املسلحة 1977 اإلضافيني لعام

 وقد أخذت معايري . توجد سلسلة من املعاهدات اليت تتصل باختطاف الطائرات وخطف الدبلوماسيني إخل
 نسان الدولية تتطرق يف الفترة األخرية إىل مسؤولية احلكومات ملنع األفراد من ارتكاب خمالفات حقوق اإل

 وقد جاء يف خطوط . حقوق اإلنسان يف مناطق العنف احمللي وتشويه األعضاء التناسلية للمرأة إخل
 اعتمدا يف اليت ( مايسترشت التوجيهية بشأن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 : ما يلي 3 خبرياً قانونياً دولياً 30 جمموعة من 1997 كانون الثاين / يناير 26

 إن االلتزام باحلماية يتطلب من الدول أن متنع انتهاكات هذه احلقوق من جانب أطراف ...
 وهكذا فإن اإلخفاق يف كفالة امتثال أصحاب العمل اخلاصني ملعايري العمل األساسية قد . أخرى

 اخلط ... ( لغ حد انتهاك احلق يف العمل أو احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية يب
 ). 6 التوجيهي

 ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم ) 30 د ( 3447 انظر على سبيل املثال اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني، قرار اجلمعية العامة 1
 ، 41/128 وإعالن احلق يف التنمية، قرار اجلمعية العامة ) A/10034 ) 1975 ، الوثيقة 34 ون، امللحق رقم املتحدة، الدورة الثالث

 ). A/41/53 ) 1986 ، الوثيقة 186 ، صفحة 53 ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، امللحق رقم 41 املرفق،
 ، وثائق 1926 واتفاقية الرق لعام 1919 سان جريمان أون الي لعام ، اتفاقية 1890 انظر البيان العام وإعالن بروكسل لعام 2

 . 1927 آذار / مارس 9 ، دخلت حيز التنفيذ يف 253 عصبة األمم

. 1 ، العدد 20 ، الد 1997 نشرت يف حولية حقوق اإلنسان، فرباير 3
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 يف الوقت احلاضر بوصفه " حقوق اإلنسان " وباختصار ينبغي ألغراض هذا الدليل النظر إىل مصطلح - 27
 ع ذلك التعريف ليشمل وكذلك توسي احلقوق املعرفة تقليدياً يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان يشمل كال

 اآلن قابلة وباإلضافة إىل ذلك فإن معايري حقوق اإلنسان تعترب . احلقوق اليت يضمنها القانون اإلنساين الدويل
 ، أو أا على األقل جتعل احلكومات مسؤولة عن منع بعض للتنفيذ ضد بعض األطراف من غري الدولة
 ن املهم أن يالحظ أن والية كثري من عمليات األمم ولكن م 4 . خمالفات حقوق اإلنسان من جانب األفراد

 تعريفها باإلشارة إىل حقوق اإلنسان األكثر أمهية يف – وينبغي – املتحدة لرصد حقوق اإلنسان قد ميكن
 . بلد بعينه واليت ميكن إىل أقصى حد معاجلتها على يد عدد حمدود من موظفي حقوق اإلنسان

 " الرصد " - 2

 العمل النشط يف جتميع املعلومات والتحقق منها واستعماهلا فوراً واسع يصف هو مصطلح " الرصد " - 28
 ويشمل رصد حقوق اإلنسان مجع املعلومات عن احلوادث . من أجل معاجلة مشاكل حقوق اإلنسان

 وزيارة املواقع مثل أماكن االعتقال وخميمات ) االنتخابات واحملاكمات واملظاهرات إخل ( وأحداث املراقبة
 واملناقشات مع السلطات احلكومية للحصول على املعلومات ومتابعة وسائل العالج وغري ذلك من الالجئني

 ويشمل املصطلح أنشطة التقييم يف مقر األمم املتحدة أو املكتب املركزي للعملية . إجراءات املتابعة الفورية
 إىل ذلك يتسم الرصد بصفة وباإلضافة . وكذلك جتميع احلقائق شخصياً وغري ذلك من األعمال يف امليدان

 . زمنية حيث إنه جيري عادة يف فترة طويلة من الوقت

 " تقصي احلقائق " - 3

 تقصي " ومن هنا كان مصطلح . يصف عملية استخالص احلقائق من أرصدة الرصد " تقصي احلقائق " - 29
 املعلومات مجع ويؤدي تقصي احلقائق إىل قدر كبري من ". الرصد " بالضرورة أضيق من مصطلح " احلقائق

 وباإلضافة إىل ذلك يعين تقصي احلقائق . انتهاك حقوق اإلنسان احلقائق احمليطة بادعاء للتأكد والتحقق من
 . متابعة املصداقية من خالل استعمال إجراءات مقبولة عموماً وإثبات االشتهار بالنـزاهة وعدم التحيز

 " املراقبة " - 4

 بقدر أكرب حنو السلبية يف مالحظة األحداث مثل التجمعات تشري عادة إىل عملية متيل " املراقبة " - 30
 وهي أحد جوانب رصد حقوق اإلنسان اليت تتطلب حضوراً يف . واحملاكمات واالنتخابات واملظاهرات

 . املوقع

). 1993 ( 133 - 95 ، حقوق اإلنسان يف اال اخلاص أندرو كالفام، : انظر 4
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 " خمالفات حقوق اإلنسان " و " انتهاكات حقوق اإلنسان " - 5

 قوق اليت تضمنها القوانني الوطنية التعديات احلكومية على احل " انتهاكات حقوق اإلنسان " تشمل - 31
 كما تشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي يعزى مباشرة إىل الدولة وينطوي واإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان

 وحتدث االنتهاكات عندما . على إخفاق يف تنفيذ االلتزامات القانونية املستمدة من معايري حقوق اإلنسان
 عامة أو املمارسة خرق أو جتاهل االلتزامات الواقعة على الدولة املعنية أو عندما يتعمد القانون أو السياسة ال

 وتقع االنتهاكات اإلضافية عندما تسحب . ختفق الدولة يف حتقيق املستوى املطلوب من السلوك أو النتيجة
 . الدولة أو تزيل احلماية القائمة حلقوق اإلنسان

 ثالثة أنواع – لثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية املدنية وا – وتفرض كل حقوق اإلنسان - 32
 وإخفاق احلكومة يف أداء أي . التزامات االحترام واحلماية والوفاء : متمايزة من االلتزامات على احلكومات

 . من هذه االلتزامات يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان

 يتحقق إال بطريقة تدرجيية فإن ذلك ال ورغم أن اإلعمال الكامل لبعض جوانب حقوق بعينها قد ال - 33
 يغري من طابع االلتزامات القانونية على الدولة وال يعين أن مجيع احلقوق تنطوي على بعض العناصر اليت

 . ختضع دائماً للتنفيذ الفوري

 ويف صدد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالذات ميكن أن حتدث االنتهاكات أيضاً عندما - 34
 املتضمنة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق " املستويات اجلوهرية الدنيا من احلقوق " ختفق الدولة يف توفري

 عدد كبري من األفراد احملرومني من " االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن هنا فإن أي دولة يوجد فيها
 وى واملسكن األساسي أو من أبسط أشكال األغذية األساسية ومن الرعاية الصحية األولية األساسية ومن املأ

 وينطبق ". التعليم هي ألول وهلة دولة تنتهك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 هذا احلد األدىن من االلتزامات األساسية بغض النظر عن توفر املوارد يف البلد املعين وبغض النظر عن وجود

 . أطراف أخرى وصعوبات

 وأي متييز يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان سواء كان هذا التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس - 35
 أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو امليالد أو

 ساواة يف التمتع بأي حق من حقوق اإلنسان أو غري ذلك من األوضاع بغرض أو بنتيجة إلغاء أو تقويض امل
 . ممارسته

 " االنتهاكات " يف هذا الدليل كمصطلح أوسع عن مصطلح " حقوق اإلنسان خمالفة " وتستخدم عبارة - 36
. السلوك االنتهاكي الذي ترتكبه جهات فاعلة غري الدولة وتشمل
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 " موظف حقوق اإلنسان " - 6

 منظمة حقوق اإلنسان أو العملية امليدانية التابعة لألمم هو موظف يف " موظف حقوق اإلنسان " - 37
 املتحدة، وهو يؤدي أعمال الرصد وكتابة التقارير واملساعدة التقنية والترويج أو غري ذلك من الوظائف

 وكما جاء أعاله يركز هذا الدليل على وظيفة واحدة فقط من الوظائف احملتملة ملوظف حقوق . الفنية
 وهذا هو السياق الذي ينبغي فيه . ة امليدانية وهي وظيفة رصد حالة حقوق اإلنسان اإلنسان يف العملي
 وقد يعمل موظف حقوق اإلنسان أثناء أي . يف هذا الدليل " موظف حقوق اإلنسان " استخدام مصطلح

 أو يف املكتب املركزي ليقوم ) بعيدة عن املكتب املركزي ( عملية ميدانية لألمم املتحدة يف مكاتب حملية
 . بأعمال حتليل املعلومات وكتابة التقارير وأداء خمتلف األنشطة إخل

 والعمل الرئيسي ملوظف حقوق اإلنسان ال ينطوي عادة على أعمال السكرتارية أو أعمال مساعدة - 38
 فهذه الوظائف . يف صدد احلاسوب أو املساعدة اللوجستية أو غري ذلك من املساعدة لدعم العملية امليدانية

 وللحفاظ على الطابع الدويل للعملية امليدانية ال يعمل رعايا البلد الذي . ا فريق من موظفي الدعم يؤديه
 جتري فيه العملية عادة بصفة موظفي حقوق اإلنسان ولكن ميكن للموظفني من هذا البلد أداء وظائف

. أخرى كثرية للعملية



12 

 اجلزء الثاين

…………………… . 

 السياق احمللي

 واملعايري الدولية

 الفصل الثاين

 السياق احمللي
 املفاهيم الرئيسية

 تأيت والية العملية امليدانية حلقوق اإلنسان عادة من جملس األمن أو
 غريه من هيئات األمم املتحدة أو من االتفاق مع احلكومة أو من

 . كليهما
 وتكون هذه الوالية مفصلة للتنفيذ يف ضوء القانون الدويل حلقوق

 اإلنساين وكذلك يف ضوء تقييم االحتياجات اإلنسان والقانون
 . الذي جيري قبل تنفيذ العملية

 وتنطبق الوالية يف سياق شعب البلد وتارخيه وحكومته وجغرافيته
 واقتصاده والتزاماته مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 . والقانون اإلنساين

 ستكمال دليل التدريب وأي برنامج تدرييب تستدعي احلاجة ا " املقدمة : " الفصل األول كما جاء يف - 1
 مبا يف ذلك – يستند إليه لكي ميكن استعماله يف كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان يف ضوء سياق العملية

. والية العملية والظروف الواقعية واحلكم السياسي لقيادة العملية
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 فيها الوالية احملددة وظروف البلد ويربز هذا الفصل املعلومات اليت جيب جتميعها عن السياق مبا - 2
 . الستكمال دليل التدريب وإلعداد التدريب ملوظفي حقوق اإلنسان وغريهم من املوظفني

 اليت تصدر هيئة األمم املتحدة من الوالية وتأخذ كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان اختصاصها أو - 3
 بني األمم املتحدة والبلد اتفاق أو على أساس ) ي مثل جملس األمن أو الس االقتصادي واالجتماع ( التفويض

 املضيف وبناء على ذلك فإن اخلطوة األوىل هي احلصول على نسخة من قرار جملس األمن أو اتفاق األمم
 . أو أي وثيقة أخرى تنشئ العملية امليدانية حلقوق اإلنسان مث دراستها بعناية / املتحدة مع احلكومة و

 ضوء الواليات السابقة املمنوحة للعمليات امليدانية حلقوق اإلنسان وطريقة وميكن فهم الوالية يف - 4
 " اإلطار : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان : " والفصل الثالث . تفسريها وتطبيقها

 بقة يتعقبان التفسري الذي وضع لوالية عمليات حقوق اإلنسان السا " وظيفة الرصد : " اجلزء الثالث و
 وسيكون من املمكن استكمال . واألحكام ذات الصلة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 وقد يكون ممكناً أيضاً إزالة أو استبعاد عناصر الفصول اليت . هذه الفصول بعد دراسة االختصاصات الدقيقة
 . ال صلة هلا من التدريب

 تحدة قبل إنشاء معظم العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان بإرسال بعثة وباإلضافة إىل ذلك تقوم األمم امل - 5
 متهيدية أو تقييمية للموقع املنتظر فترة قصرية لوضع توصيات يف صدد االحتياجات متثل اختصاصات موثوقة

طار ودقيقة للعملية من أجل االستجابة لتلك االحتياجات واملتطلبات من املوظفني وامليزانية املتوقعة واإل
 الزمين لنشر العملية والتصميم الشامل للعملية وعالقة عنصر حقوق اإلنسان بالعمليات األخرى لألمم

 ويساعد التقرير عن تقييم . املتحدة والعمليات الدولية يف البلد وغري ذلك من اجلوانب اهلامة يف التخطيط
 ملعلومات عن السياق الوقائعي الذي االحتياجات يف تفسري الوالية مبا يف ذلك جوانب الرصد وكذلك وضع ا

 . جتري فيه العملية

 وباإلضافة إىل تقييم الوالية، وهو تقييم مركز بعناية كاملة، يستفيد موظف حقوق اإلنسان أيضاً من - 6
 وبناء على ذلك ينبغي مجع املعلومات من تقييم . وحالة حقوق اإلنسان فيه املعلومات األساسية عن البلد

 : صادر األخرى عن املوضوعات التالية وتلخيصها لتقدميها إىل موظفي حقوق اإلنسان اجلدد االحتياجات وامل

v ؛ ) مبا يف ذلك التضاريس واملناخ واخلرائط ( اجلغرافيا 

v تاريخ موجز للبلد؛ 

v ؛ ) اهليكل واإلنتاج وجماالت العمل والبطالة ( االقتصاد 

v ع التشكيل ذات الصلة، مبا يف ذلك التوزيع والتشكيل اإلثين وغريه من أنوا ( السكان 

v ؛ ) انظر أيضاً الالجئني أدناه – جمموعات املغتربني اهلامة
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v نظام احلكومة : 

 الدستور؛ •

 النظام القانوين؛ •

 : هياكل احلكومة على صعيد البلد واحملافظات واألقاليم واحملليات •

 اهلياكل التشريعية؛ -

 النظام القضائي؛ -

 املظامل؛ جلان حقوق اإلنسان أو مكاتب أمني -

 قوات الدفاع وقوات األمن الداخلي؛ -

 ؛ ) األشخاص املسجونون، املوظفون، املرافق، املمارسات ( هياكل السجون -

 : العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون •

 القانون اجلنائي؛ -

 قانون اإلجراءات اجلنائية واملمارسة يف صدد هذه اإلجراءات؛ -

 ؛ النظام السياسي واحلالة السياسية •

v األديان والتوترات املتصلة؛ 

v اللغات والتوترات املتصلة؛ 

v موعات اليت حتتاج محاية خاصة مبا فيها املرأة واألطفال واألقليات والعجزة والسكانحالة ا 
 األصليني وغريهم؛

v زاعات العرقية إخل؛  املؤثرات الداخلية مبا فيها املليشيات واحلركات الثورية والـن

v م مركز الالجئني واألسواء من داخل البلد أو من ( شخاص املشردين داخلياً وأعدادهم وحاال 
 ؛ ) خارجه

v ؛ ) ما يتصل منها بأعمال موظفي حقوق اإلنسان ( الثقافة والعادات 

v تاريخ االحتفاالت السنوية السياسية أو التارخيية أو غريها من االحتفاالت اهلامة؛ 

v ة األخرى؛ ما هو وضع عملية حقوق اإلنسان والوكاالت الدولي
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v أو ما هو الوضع املتوقع يف نظر السكان احملليني؛ 

v التصديقات أو حاالت االنضمام األخرى إىل معاهدات حقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات ذات 
 ؛ ) مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة ومزايا وحصانات األمم املتحدة ( الصلة

v املنظمات الدولية األخرى يف البلد؛ 

v ة منظمات حقوقمثل االحتادات ( اإلنسان الدولية والوطنية واحمللية واملنظمات غري احلكومية املشا 
 يف البلد؛ ) النسائية ومنظمات الشباب ورابطات األقليات

v أي معلومات أخرى عن حالة حقوق اإلنسان . 

 ت أو عروض شفوية أثناء الدورا / وميكن أن تكون هذه املوضوعات موضع ملخصات مكتوبة قصرية و - 7
 " املعامل القطرية " وميكن احلصول على كثري من املعلومات عن هذه املوضوعات املذكورة أعاله يف . التدريبية

 مبصادر إضافية – ألغراض التدريب – اليت تعدها مفوضية حقوق اإلنسان، وهي قد حتتاج إىل استكمال
 هلذا الفصل خطوط املعامل األول التذييل ويتضمن . ومباشرة من املعلومات عن البلد واملوضوعات املعنية

 وإذا مل يكن اإلطار القطري متوفراً من مفوضية حقوق اإلنسان . القطرية ومرفق ا قائمة مرجعية باملعايري
 . فإن هذه اخلطوط تتيح إرشاداً مفيداً جلمع املعلومات املطلوبة للتدريب

 فعلى سبيل املثال . د تتطلب الترمجة أحياناً وقد تتطلب املواد املذكورة أعاله ما هو أكثر من التصوير وق - 8
 ال ينبغي االكتفاء بتقدمي نسخة من قانون اإلجراءات اجلنائية إىل موظفي حقوق اإلنسان بل جيب أيضاً

 ورمبا ميكن تقدمي وثيقة أخرى . تزويدهم بتحليل للمجاالت اليت يقل فيها القانون احمللي عن املعايري الدولية
 يف يسري نظام العدالة اجلنائية يف الواقع، مبا يف ذلك إجراءات التحقيق والقبض تفسر بأسلوب بسيط ك

 . واالحتجاز واالستجواب وإطالق السراح يف انتظار احملاكمة واحملاكمة واالستئناف إخل

 ويف استكمال املعلومات املذكورة أعاله ووضع ملخصات قصرية الستخدامها يف التدريب سيكون من - 9
 يف املكتب املركزي واملكاتب غرفة مراجع / مكتبة عدد من الوثائق تصبح بعد ذلك جزءاً من املفيد جتميع

 : احمللية للعملية امليدانية

v دليل التدريب احلاضر واإلرشادات التدريبية املتصلة؛ 

v ؛ ) باللغات ذات الصلة ( نسخ من والية العملية امليدانية 

v وميكن أيضاً أن تكون ( من املعايري ذات الصلة جمموعة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وغريها 
؛ ) باللغة احمللية إذا كانت هذه اللغة ختتلف عن لغة العمل يف العملية امليدانية



16 

v أي اتفاق بني العملية والسلطات احمللية أو الوطنية اليت تصدر التصريح لتحركات موظفي حقوق 
 تفاقات توقيع السلطات جبميع اللغات وينبغي أن تتضمن هذه اال ( اإلنسان وألنشطتهم األخرى

 ؛ ) ذات الصلة

v أي اتفاق بني العملية امليدانية واللجنة الدولية للصليب األمحر ومفوضية شؤون الالجئني وغريمها 
 أو أي اتفاق بني مقر العملية امليدانية وأي منظمة دولية أو تابعة لألمم املتحدة / من املنظمات و

 موجودة يف بلد العملية؛

v تقييم االحتياجات الذي سبق العملية؛ تقرير 

v خرائط البلد واملناطق واملدن واملقاطعات ذات الصلة؛ 

v نسخة من دستور البلد والقانون اجلنائي وقوانني اإلجراءات اجلنائية؛ 

v األنظمة األساسية واملعاهدات األخرى ذات الصلة؛ 

v ية؛ خريطة تنظيمية أو أي شرح آخر للهياكل اإلدارية الوطنية واحملل 

v خريطة تنظيمية أو أي شرح آخر للنظام القضائي؛ 

v خريطة تنظيمية أو أي شرح آخر هليكلي الشرطة والسجون؛ 

v قائمة باملنظمات غري احلكومية احمللية اليت تعاجل مسائل حقوق اإلنسان؛ 

v نسخة من تقارير األمم املتحدة والتقارير احلكومية وغري احلكومية عن حالة حقوق اإلنسان؛ 

v ن قصاصات الصحف ذات الصلة؛ نسخ م 

v والية وأساليب عمل أية آليات حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة إذا كانت ذات صلة ببلد العملية 
 سواء كانوا مقررين – مفوضية حقوق اإلنسان، واهليئات التعاهدية واملقررين اخلاصني (

 ). للموضوعات أو للبلدان

 الية والظروف ورأي قيادة عملية حقوق اإلنسان ومع السري يف وبعد استكمال دليل التدريب يف ضوء الو - 10
 إجراءات إقامة العملية ينبغي إعداد عدد من الوثائق اإلضافية وإتاحتها ملوظفي حقوق اإلنسان واملكتب

 : املركزي واملكتبة واملكاتب احمللية

v مواد تدريبية إضافية عن بلد العملية؛ 

v نوات تقدمي التقارير فيها؛ خريطة تنظيمية للعملية امليدانية وق
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v أية إجراءات تشغيل موحدة وخطوط توجيهية إدارية وقواعد سلوك وتوجيهات ميدانية صادرة عن 
 العملية؛

v معلومات االتصال للمكتب املركزي واملكاتب احمللية؛ 

v كمية من مناذج تقدمي التقارير وغريها من النماذج ذات الصلة؛ 

v ؛ ) عاله احملددة أ ( ملخصات لسياق العملية 

v التقارير اخلارجية املالئمة الصادرة عن العملية؛ 

v أية نشرات صحفية صادرة عن العملية؛ 

v خريطة تنظيمية ملفوضية حقوق اإلنسان .
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 للفصل الثاين 1 التذييل

 اإلطار القطري الصادر عن مفوضية حقوق اإلنسان
 ] االسم املختصر للبلد [

                 

 : االسم الرمسي للبلد •

 : وقع اجلغرايف امل •

 : املساحة •

 ): الطبوغرافيا ( التضاريس •

 : البنية التحتية •

 : العاصمة •

 : املدن الرئيسية األخرى •

 : املناخ •

 : املوارد املائية •

 : اموعات اإلثنية •

 : اللغات •

 : الديانات •

                      /                      

: موجز تارخيي •
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 يب؛ اهليمنة اخلارجية؛ الوجود االستعماري؛ النظم العنصرية؛ حركات االحتالل األجن ( تقرير املصري •
 ): االستقالل

زاع •  : أطراف الـن

 : اتفاق السالم / عملية •

 ): انتخابات ألول مرة؛ ثورة؛ انقالب؛ دستور جديد ( التحوالت السياسية األخرية •

 : شكل احلكومة •

 : األحزاب السياسية الرئيسية •

زاع •  أعمال عنف / سلح دويل؛ نزاع مسلح داخلي؛ حالة طوارئ؛ اضطرابات أهلية نزاع م ( مستوى الـن
زاع؛ إخل  ): متفرقة؛ حالة طبيعية؛ عملية إعادة بناء بعد الـن

 : العالقة مع البلدان ااورة •

 : اإلقليمية / العسكرية / العضوية يف األحالف السياسية •

 ، اللغة، الدين، الرأي، األصل، امللكية، املولد، اجلنس، اللون، النوع ( التمييز الذي يعاقب عليه القانون •
 ): االجتاه اجلنسي، حاالت أخرى

                                      

 ): النسبة املئوية للذكور واإلناث / اموع ( السكان •

 (%): املعدل السنوي لنمو السكان •

 ): اإلناث / الذكور /%/ العدد ( 15 جمموع السكان حتت سن •

 ): حسب النوع ) ( د األطفال عد ( معدل اخلصوبة •

 ): حسب النوع والسن ( السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية % •

 ): حسب النوع والسن ( السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية % •

 ): تسجيل فعال للمواليد والوفيات وحاالت الزواج ( حالة نظام التسجيل املدين •

: تاريخ التعداد األخري •
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 مبا يف ذلك األعداد والتشكيل الدميغرايف ومناطق املنشأ ومناطق ( التركيزات اهلامة من املشردين داخلياً •
 ): اللجوء

 مبا يف ذلك األعداد ( التدفقات اخلارجية / التدفقات الداخلية / احلاالت اهلامة من تواجد الالجئني •
 ): طق اللجوء والتشكيل الدميغرايف ومناطق النشوء ومنا

                     

                      

 ): مبليارات دوالرات الواليات املتحدة ( الناتج القومي اإلمجايل •

 ): بدوالرات الواليات املتحدة ( الناتج القومي اإلمجايل للفرد •

 ): بدوالرات الواليات املتحدة ( الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي للفرد •

 ): بدوالرات الواليات املتحدة كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل ( الدين اخلارجي •

 : املوارد الطبيعية الرئيسية / الصناعات الرئيسية •

                                                                      

 ): صناعي، إخل منخفضة؛ من أقل البلدان منواً، بلد / متوسطة / تنمية بشرية مرتفعة ( الترتيب اإلمنائي العام •

 : الرقم القياسي للتنمية البشرية •

                   

 : الرقم القياسي للتنمية اجلنسانية •

 : مقياس التمكني اجلنساين •

: الرقم القياسي للفقر اإلنساين •
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 ): الذكور / اإلناث / اموع ( متوسط الدخل •

 ): الذكور / اإلناث / اموع ( معدالت البطالة •

                                                

 ): الذكور / اإلناث / اموع ( معدل وفيات الرضع •

 (%): معدل وفيات األطفال •

 ): الذكور / اإلناث / اموع ( معدل الوفيات حتت سن اخلامسة •

 (%): معدل وفيات األمهات •

 (%): معدل البقاء على قيد احلياة حىت الصف اخلامس •

 : سن اخلامسة انتشار نقص الوزن حتت •

 : نسبة حاالت الوالدة حتت إشراف عاملني صحيني مدربني •

 : النسبة املئوية للتطعيم ضد احلصبة بني األطفال يف عمر سنة واحدة •

        

 ): الذكور / اإلناث / اموع ( نسبة التسجيل يف املدارس االبتدائية •

 ): كور الذ / اإلناث / اموع ( نسبة التسجيل يف املدارس الثانوية •

 ): الذكور / اإلناث / اموع ( نسبة التسجيل يف املرحلة الثالثة •

 ): الذكور / اإلناث / الكبار ( معدالت القراءة والكتابة بني الكبار •

 : التعليم االبتدائي ااين •

 : التعليم االبتدائي اإللزامي •

: التعليم الثانوي ااين •
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 : التعليم الثانوية اإللزامي •

       

 ): الذكور / اإلناث / اموع ( املتوقع عند الوالدة العمر •

 : النسبة املئوية للسكان الذين يستطيعون احلصول على اخلدمات الصحية األولية •

 (%): معدل انتشار وسائل منع احلمل •

 التشريعات أو السياسات اليت حتظر ختطيط األسرة لغري املتزوجني أو للذين يقلون عن سن معني أو •
 : ة األزواج أو اآلباء بدون موافق

          

 ): باستثناء غرف احلمامات ( عدد األشخاص لكل غرفة أو متوسط املساحة املسكونة لكل شخص •

 : من السكان الذين حيصلون على اإلصحاح الكايف % •

 : من السكان الذين يستطيعون احلصول على مياه الشرب املأمونة % •

 : الربملان / املرأة يف احلكومة •

 : نفاق االجتماعي مقابل النفقات العسكرية اإل •

                    

                            

 : االنضمام إليها / التصديق عليها / معاهدات حقوق اإلنسان اليت مت التوقيع عليها •

ÿ اتفاقات منظمة العمل الدولية 

ÿ صكوك اليونسكو 

ÿ معاهدات حقوق اإلنسان األخرى 

ÿ ليمية صكوك حقوق اإلنسان اإلق



23 

ÿ صكوك منظمة الدول األمريكية 

ÿ صكوك منظمة الوحدة األفريقية 

ÿ صكوك جملس أوروبا 

ÿ اتفاقية مناهضة التعذيب 

ÿ الربوتوكول / 1951 الالجئون 

ÿ معاهدة جنيف األوىل 

ÿ معاهدة جنيف الثانية 

ÿ معاهدة جنيف الثالثة 

ÿ معاهدة جنيف الرابعة 

ÿ بروتوكول جنيف اإلضايف األول 

ÿ لعهد الدويل  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا 

ÿ العهد الدويل  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ÿ الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ÿ ة الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي 

ÿ اتفاقية حقوق الطفل 

ÿ اتفاقية العمال املهاجرين 

ÿ ا االقتصاديةميثاق حقوق الدول وواجبا 

                     

ÿ صكوك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 

ÿ بروتوكول جنيف اإلضايف الثاين 

ÿ اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة 

ÿ 1999 مارس / آذار ( لى التمييز ضد املرأة الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ع (
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 : التحفظات على املعاهدات •

 : حالة تقدمي التقرير مبوجب املعاهدات •

 : تواجد اللجنة الدولية للصليب األمحر / االتفاقات مع اللجنة الدولية للصليب األمحر •

                             

 ): ، إسالمي، تقليدي، خليط، خالف ذلك قانون عام، قانون مدين، اشتراكي ( النظام القانوين •

 : استقالل القضاء -

 : املوظفني احلكوميني أمام القضاء / الوسائل القضائية لالنتصاف من الوكاالت احلكومية -

: نظام احملاكم •

                     

 : خطة العمل الوطنية املعتمدة •

 : القائمة حلقوق اإلنسان ) التنفيذية ( املؤسسات احلكومية •

 ): جلنة حقوق اإلنسان أو مكتب املظامل " ( مبادئ باريس " ؤسسات القائمة مبوجب امل •

 : هيئات حقوق اإلنسان الربملانية القائمة •

 : املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان •

                     

 : املنظمات النسائية الرئيسية •

 : املنظمات الرئيسية للدفاع عن األطفال •

 : حتادات العمال الرئيسية ا •

): األكادميية والبحثية ( املعاهد الرئيسية حلقوق اإلنسان •
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 : ممثل قطري للجنة حقوق اإلنسان / مقرر •

 : اإلحاالت اهلامة إىل آليات املوضوعات التابعة للجنة حقوق اإلنسان •

 : التعاون التقين املطلوب من مفوضية حقوق اإلنسان •

 : التعاون التقين الذي سبق تقدميه من مفوضية حقوق اإلنسان •

 : العضوية يف هيئات األمم املتحدة •

 : وكاالت وبرامج األمم املتحدة احلاضرة •

 : UNDAF/HURIST / بلد يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية •

 : املنسق املقيم •

 : موظف األمن املعني •

 : ع لألمم املتحدة ترتيب مقر العمل التاب •

 أو ) إدارة الشؤون السياسية ( البعثات السياسية اخلاصة ) إدارة عمليات حفظ السلم ( بعثات حفظ السلم •
 ): إدارة التعاون واملساعدة اإلنسانية ( بعثات إنسانية خاصة

 : التواجد مبيدان ملفوضية حقوق اإلنسان

                                       

 حتليلي حلالة حقوق اإلنسان السائلة مع تعريف مساا الرئيسية والتحديات يرجى تقدمي وصف موجز وعرض
 األساسية واالنتهاكات املتكررة مع إيالء اهتمام خاص حبالة املرأة واألطفال واألشخاص الذين يعيشون يف
 فقر مدقع واألقليات والشعوب األصلية والشعوب احملتلة واألشخاص املشردين داخلياً وغري ذلك من

. اموعات اليت تستلزم اهتماماً خاصاً يف صدد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أكثرهم هشاشة
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 وينبغي إيالء االعتبار الواجب إىل النطاق الكامل من احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية
 اإلطار الوارد أعاله قد يود وعند حتليل بيانات السياق املذكورة يف . واالجتماعية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 وينبغي االستفادة . موظفو املنطقة احملددة الرجوع إىل القائمة املرجعية املرفقة ألغراض النظرة العامة والتحليل
 متاماً من االستنتاجات والتوصيات اخلاصة بكل بلد والصادرة عن هيئات املعاهدات واملقررين اخلاصني

 . نة حقوق اإلنسان واملصادر الداخلية األخرى واألفرقة العاملة التابعة للج

                       

] ترفق وثيقة سياسية هنا [
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          :                                                     

ÿ احلق يف الصحة ÿ احلق يف امللكية ÿ االعتراف بشخصية 
 الفرد أمام القانون

ÿ التصديقات 

ÿ احلق يف الغذاء 
 الكايف

ÿ الضمري حرية الفكر و 
 والدين

ÿ املساواة يف التمتع 
 حبماية القانون

ÿ زاع أو  حاالت الـن
 الطوارئ

ÿ احلق يف امللبس الكايف ÿ حرية الرأي والتعبري 
 واملعلومات

ÿ احلق يف االنتصاف 
 الفعال من االنتهاكات

ÿ حالة التنمية 

ÿ احلق يف املسكن 
 الكايف

ÿ حرية التجمع ÿ التعسف يف القبض أو
 از أو النفي االحتج

ÿ حالة املرأة 

ÿ احلق يف اخلدمات 
 االجتماعية الالزمة

ÿ حرية تكوين 
 اجلماعات

ÿ احملاكمة العادلة ÿ حالة األطفال 

ÿ احلق يف الضمان من 
 البطالة واملرض والعجز
 والترمل وكرب السن أو
 االفتقار إىل أسباب

 املعيشة

ÿ احلق يف املشاركة يف 
 احلكومة والوصول إىل

 دمة العامة وحرية اخل
 ونزاهة االنتخابات

ÿ افتراض الرباءة ÿ حالة األقليات 

ÿ ÿ ÿ تدابري العقوبات بأثر 
 رجعي

ÿ حالة الشعوب األصلية 

ÿ احلق يف رعاية خاصة 
 لألمومة والطفولة

ÿ احلق يف الضمان 
 االجتماعي

ÿ التطفل على 
 اخلصوصيات أو األسرة

 أو البيت أو املراسالت

ÿ موعات اهلشة حالة ا 
 األخرى

ÿ احلق يف التعليم ÿ احلق يف العمل 
 وحرية اختيار العمل
 والظروف املواتية

ÿ تلطيخ الشرف 
 والسمعة

ÿ تقرير املصري
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 واحلماية من البطالة

ÿ احلق يف املشاركة يف 
 احلياة الثقافية

ÿ ÿ حرية احلركة واإلقامة ÿ التمييز 

ÿ حقوق التأليف ÿ األجر العادل 
 ملشجع وا

ÿ احلق يف املغادرة
 والعودة

ÿ احلياة واحلرية وأمن 
 الشخص

ÿ حق التمكني من 
 النظام االجتماعي

 والدويل

ÿ احلق يف األجر 
 الواحد عن العمل

 الواحد

ÿ احلق يف اللجوء ÿ الرق 

ÿ ÿ احلق يف تكوين 
 االحتادات العمالية

 واالنضمام إليها

ÿ احلق يف اجلنسية ÿ التعذيب 
 العقوبة القاسية / لة واملعام

 والالإنسانية واملهينة

ÿ ÿ احلق يف الراحة 
 ووقت الفراغ

ÿ احلق يف الزواج 
 واألسرة

ÿ
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 الفصل الثالث

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان
 اإلطار : والقانون اإلنساين املنطبقان

 املفاهيم الرئيسية
 لقانون ي ساس التعريف األ توفر الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

 يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل حقوق اإلنسان
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 اتفاقيات جنيف بصورة أساسية إىل القانون اإلنساين ويستند

 بالرتاع املتصلني 1977 وبروتوكويل عام 1949 لعام األربع

 . املسلح الدويل وغري الدويل
 اليت ال ميكن أن تكون احلقوق الدنيا األساسية وهناك بعض

 حىت أثناء املنازعات املسلحة أو حاالت الطوارئ موضع تعطيل
 من 4 املادة االستثنائية األخرى؛ وهي حقوق منصوص عليها يف

 بني املشتركة 3 دة واملا اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهد
 اتفاقيات جنيف

 مقدمة - ألف

 القانون الدويل اليت يضمنها ق باحلقو ينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان أن يكون ملما - 1
 ويوفر هذا الفصل اإلطار للقانون الدويل . العملية متصلة بوالية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مادامت

 اإلنساين، ويوضح مصادر املعايري الدولية وصالحيتها القانونية، ويبني الصلة بني حلقوق اإلنسان والقانون
 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، ويناقش الصلة بني هذا القانون وبني عمل موظفي حقوق اإلنسان

 إىل وباإلضافة . للحقوق األساسية جلميع البشر واسعة يعلن القانون الدويل حلقوق اإلنسان  ضمانات - 2
1949 ذلك، فإن القانون اإلنساين الدويل، كما هو منصوص عليه يف اتفاقيات جنيف األربع لعام
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 الدويل الرتاع املسلح ، ينظم معاملة احملاربني واملدنيني أثناء فترات 1977 والربوتوكولني اإلضافيني لعام
 حاالت الرتاع املسلح،  إىل وجوب ويعيد القانون اإلنساين الدويل تأكيد  املبدأ الداعي، يف . والداخلي

 . معاملة األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة يف األعمال العدائية معاملة إنسانية

 األثر القانوين لصكوك قانون حقوق اإلنسان والقانون - باء
 اإلنساين

 طراف، مثل املتعددة األ املعاهدات قد يالحظ موظفو حقوق اإلنسان  اختالف األمساء اليت تطلق على - 3
 ملزمة من الناحية وهذه كلها معاهدات بني الدول  حتمل التزامات . امليثاق والعهد واالتفاقية والربوتوكول

 ،  ينبغي 103 وباستثناء ميثاق األمم املتحدة الذي، مبوجب املادة . طبقا للغة املستخدمة فيها القانونية
 ويستخدم . األخرى بنفس األثر القانوين ت يع املعاهدا تغليبه يف حالة التضارب مع معاهدة أخرى، تتمتع مج

 للداللة على معاهدة متعددة األطراف توسع أو تعدل أثر االتفاقية أو العهد أو " الربوتوكول " مصطلح
 . معاهدة أخرى يرتبط ا

 . ية، اخل ويشار إىل النصوص األخرى املتفق عليها دوليا بأا إعالن أو جمموعة مبادئ أو خطوط توجيه - 4
 والفرق الرئيسي بني املعاهدات وبني هذا النوع الثاين من الوثائق هو أن املعاهدات قد تقبلها احلكومات

 ويتفاوت . ومن مث تعد اتفاقات ملزمة قانونا بني الدول ) عن طريق التصديق عليها أو االنضمام إليها ( رمسيا
 إلعالنات واخلطوط التوجيهية والواعد الدنيا وجمموعات ، مثل ا الذي تتسم به الوثائق األثر القانوين امللزم

 ، تبعا للدرجة، وذلك على سبيل املثال،  اليت تفسر ا االلتزامات مبوجب املعاهدات  أو تعرب ا عن املبادئ
 أو القانون الدويل العريف أو املبادئ العامة للقانون، أو تعرب ا عن القانون الدويل العريف يف عملية الصياغة

 . اليت يعترب ا أا نعرب عن أفضل املمارسات دون أن يكون هلا تأثري قانوين أكثر إلزاما

 يف كثري من األحيان كمصطلح عام للداللة إما على معاهدة أو وثيقة " الصك " ويستعمل مصطلح - 5
 . تقنينية، مثل اإلعالن أو جمموعة املبادئ أو اخلطوط التوجيهية، اخل

ايري الدولية أمهية املع - جيم
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 ألن هذه املعايري حتدد واليتها معايري حقوق اإلنسان الدولية وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل معرفة - 6
 وتوفر هوية دولية لعملية األمم املتحدة، وترسي التزامات قانونية للحكومة، ومن مث توفر األساس ملطالبة

 . احلكومة والفاعلني اآلخرين باحترام حقوق اإلنسان

 ومعايري حقوق اإلنسان الدولية  هي النقطة املرجعية املعيارية الرئيسية ملوظفي حقوق اإلنسان العاملني - 7
 وال ميكن  للمعايري احمللية أو جتربة بلد املنشأ اخلاص مبوظف حقوق اإلنسان، . حتت رعاية األمم املتحدة

 وسواء يف عملية رصد . يري الدولية أو تبطلها مهما كانت درجة معرفة املوظف ا، أن حتل حمل هذه املعا
 امتثال احلكومة أو تقدمي تقارير عن انتهاكات أو إجراء مقابالت مع السلطات احمللية أو إسداء املشورة، فان
 األساس الشرعي ألي عمل يقوم به موظف حقوق اإلنسان هو املعايري والقواعد الدولية الواردة يف اموعة

 . مم املتحدة حلقوق اإلنسان أو الصكوك اإلقليمية الكاملة لصكوك األ

 حتديد الوالية من خالل ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات األخرى - 1
 واملعايري ذات الصلة

 ميثاق األمم املتحدة - أ

 األمم ستستند يف اية املطاف إىل سلطة الدقيقة للعملية امليدانية يف حالة معينة، فإا الوالية أيا كانت - 8
 بني الدول ويتضمن أحكام حقوق أبرز املعاهدات وميثاق األمم املتحدة هو من . املتحدة مبوجب امليثاق

 55 ملادة وحتدد ا ). من ميثاق األمم املتحدة 103 و 56 و 55 و 1 أنظر املواد ( اإلنسان األساسية على السواء
 ي إليها األمم املتحدة  عندما تنص على أن أهداف حقوق اإلنسان األساسية اليت ترم من ميثاق األمم املتحدة
 : تعمل األمم املتحدة على

 حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل ) أ (
 التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي،

 ل ا، وتعزيز تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتص ) ب (
 التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم،

 أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس ) ج (
. أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات
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 بأن يقوموا، منفردين أو " 56 املادة يف مجيع األعضاء " يتعهد " تحدة، وبالتصديق على ميثاق األمم امل - 9
 " . 55 مشتركني، مبا جيب عليهم من عمل بالتعاون مع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة

 ، مبا يف ذلك القانون الدويل للقانون الدويل املصادر الرئيسية ، مبا فيها امليثاق، تؤلف واملعاهدات - 10
 ولذلك، إذا كانت الوالية تشري إىل أنه ينبغي لعملية حقوق اإلنسان أن ترصد وتعزز محاية . حلقوق اإلنسان

 وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة، فضال عن " حقوق اإلنسان " فسوف  يتم حتديد " حقوق اإلنسان،
 ا كانت الوالية تتسم مبزيد من وإذ . املعاهدات األخرى  والصكوك ذات الصلة  اليت يعلنها اتمع الدويل

 ، فان ما حتدده من حقوق ) مثل رصد االنتخابات احلرة والرتيهة أو عودة الالجئني  أو التمييز اإلثين ( الدقة
 ميكن أن يوجد ويفسر من خالل معاهدات حقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان األخرى، فضال عن

 . امة للقانون القانون العريف الدويل ذي الصلة واملبادئ الع

 الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان - ب

 حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االلتزامات حبقوق اإلنسان اليت تقع على الدول األعضاء يف األمم - 11
 : املتحدة وذلك يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتألف مما يلي

v اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ 
v اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ العهد الدويل 
v العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري األول . 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية - ج

 دول األطراف معيارا دوليا أدىن لسلوك مجيع ال العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يرسي - 12
 فيه، وهو يكفل احلقوق اخلاصة بتقرير املصري، واالنتصاف القانوين، واملساواة، واحلياة، واحلرية، وحرية
 التنقل،  والنظر املنصف والعلين والسريع يف التهم اجلزائية، واخلصوصية، وحرية التعبري والفكر والوجدان

 مبا يف ذلك حقوق نقابات العمال واألحزاب ( والدين، والتجمع السلمي، وحرية تكوين اجلمعيات،
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو " التعذيب و حيظر ، واألسرة، واملشاركة يف الشئون العامة، ولكنه ) السياسية

 والرق والتوقيف التعسفي، واحملاكمة على ذات اجلرم مرتني، والسجن بسبب " الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة
 . الدين العجز عن الوفاء ب

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - د
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 معايري دنيا دولية للدول اليت العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يرسي - 13
 . والثقافية صدقت على هذا النص الختاذ خطوات حنو احترام ومحاية  وتنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية

 ويتطلب هذا العهد من الدول األطراف تكريس أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة  بأكثر الطرق املمكنة
 وتشمل . فعالية وسرعة  لكفالة اإلعمال الكامل، والتدرجيي يف بعض احلاالت،  للحقوق اليت تعترف ا

 ظروف عمل تكفل السالمة والصحة، حق الفرد يف كسب رزقه بالعمل، و : احلقوق الواردة يف العهد
 والتمتع حبقوق النقابات، واحلصول على الضمان االجتماعي، ومحاية األسرة، والسكن والكساء املالئمني،
 والتحرر من اجلوع،  وتلقي الرعاية الصحية، واحلصول على التعليم العام ااين،  واملشاركة يف احلياة

 كما حيظر العهد بشدة التمييز فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية . العلمي الثقافية والنشاط  اإلبداعي والبحث
 . واالجتماعية والثقافية ويكفل مساواة الرجال والنساء يف حق التمتع ذه احلقوق

 املعاهدات املتخصصة - هـ

 ت عدد من املعاهدا كما قامت األمم املتحدة بوضع قانون دويل حلقوق اإلنسان أكثر حتديدا يف - 14
 وتنشئ املعاهدات . اليت حددا بصورة أولية الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان املتصلة مبختلف  املواضيع

 على أن . التزامات قانونية للدول األطراف فيها، ولكنها بصفة عامة ليست ملزمة للمجتمع الدويل ككل
 هذه االتفاقات إىل متسك الدول ا الدول عندما ترمي لكافة املعاهدات قد تنشئ قانونا دوليا عاما ملزما

 عموما وعندما تكون يف احلقيقة مقبولة على نطاق واسع  وعندما تنص مرة أخرى على املبادئ العامة
 . للقانون

 وباإلضافة إىل ميثاق األمم املتحدة والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، فإن أهم معاهدات األمم املتحدة - 15
 حسب ترتيب تاريخ بدأ ( ديقات أو االنضمامات يكفي لبدء نفاذها تشمل ما يلي اليت حظيت بعدد من التص

 ): النفاذ

v اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ 
v االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني؛ 
v الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني؛ 
v االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ 
v اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ اتف 
v اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 
v اتفاقية حقوق الطفل؛
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v دف إلغاء عقوبة  ،الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 
 . ام اإلعد

 على املعاهدة أو صدقت قد ) أي البلد ( على بلد معني،  البد أن تكون الدولة تنطبق معاهدة ولكي - 16
 ومن هنا فمن املهم ملوظف حقوق اإلنسان أن يتحقق مما إن كانت الدولة . التزمت ا رمسيا بأي شكل آخر

 أو غريها من حتفظات عض الدول وتلحق ب . اليت تقام فيها عملية حقوق اإلنسان  قد صدقت على املعاهدة
 ولذلك من املهم أيضا التحقق مما إن كانت الدولة قد أكدت هذا . القيود على تصديقها على املعاهدة

 وينبغي مالحظة  أن التحفظ، . التقييد بشأن احلقوق اليت قد تتصل بعمل موظف حقوق اإلنسان / التحفظ
 . هك اهلدف والغرض من االتفاقية إذا انت الغيا يكون حىت وإن أكدته الدولة، قد

 هيئات املعاهدات - و

 وهذه . ، أنشئت جلان ملراقبة تنفيذ املعاهدات بست من معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية عمال - 17
 ) مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ( هي  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اهليئات التعاهدية الست

 القتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة القضاء على التمييز وجلنة احلقوق ا
 التقارير املقدمة اهليئات التعاهدية الست وتستعرض . ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل

 تعرب تعليقات عامة وتوصيات وتصدر معظم هذه اهليئات . عن امتثاهلا هلذه املعاهدات الدول األطراف من
 . وذه الطريقة، ميكنها أن تقدم تفسريات رمسية ألحكام املعاهدات . عن جتربتها يف استعراض تقارير الدول

 وباإلضافة إىل ذلك، يف حبث مدى تنفيذ الدول األطراف للمعاهدات بصورة دورية من خالل حتليل تقارير
 تصف وتتناول جماالت معينة ميكن للدول األطراف أن ت ختامية مالحظا الدول، تصدر اهليئات التعاهدية

 تغري فيها الدول األطراف تشريعاا وسياستها العامة وممارساا من أجل تعزيز االمتثال للمعاهدة اليت عليها
 واملالحظات اخلتامية هي يف كثري من األحيان مصدر قيم للمعلومات عن العاملني يف ميدان . مدار البحث

 كما أن ثالثاً من اهليئات التعاهدية، وهي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على . وق اإلنسان حق
 بانتهاكات هذه بالغات فردية التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب، قد تتلقى يف أحوال معينة

 أن  اهليئات التعاهدية األخرى ويف حني . املعاهدات ومن مث تصدر أحكاما تفسر أحكام املعاهدات وتطبقها
 ال ميكنها أن تتلقى شكاوى رمسية غي شكل بالغات فردية، فإا تقوم بإصدار إعالنات تفسر وتطبق

 إىل أنه ينبغي للدول - وإن كان  على حنو خمصص يف كثري من األحيان - أحكام املعاهدة، فضال عن اإلشارة
 . ثال بالتزاماا مبوجب املعاهدة األطراف أن تغري من سلوكها من أجل ضمان االمت

صكوك األمم املتحدة غري التعاهدية ذات الصلة - زاي
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 ، قامت األمم املتحدة باإلشراف على وضع  واعتماد العشرات من وباإلضافة إىل املعاهدات - 18
 تعمل وغري ذلك من الصكوك اليت واملدونات والقواعد واخلطوط التوجيهية واملبادئ والقرارات اإلعالنات

 من ميثاق 56 و 55 التزامات الدول األعضاء حبقوق اإلنسان العامة مبوجب املادتني على تفسري وتوسيع
 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو أبرز صكوك حقوق . األمم املتحدة وقد تعرب عن القانون الدويل العريف

 قريبا لاللتزامات حقوق اإلنسان مبوجب ميثاق اإلنسان، وهو ال يوفر فقط  تفسريا رمسيا وشامال  ومعاصرا ت
 األمم املتحدة، ولكنه يتضمن أيضا أحكاما مت االعتراف ا  باعتبارها  تعرب عن القانون الدويل العريف امللزم

 ومن . لكل الدول بصرف النظر عما إن كانت أطرافا يف املعاهدات اليت تتضمن هي األخرى تلك األحكام
 األخرى اليت ليست معاهدات ولكنها تتسم بأمهية عظيمة  يف ميدان حقوق اإلنسان بني الصكوك البارزة

 : ما يلي ) مرتبة حسب تاريخ اعتمادها (

v القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ 
v اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني؛ 
v ؛ مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 
v ؛ ساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة إعالن بشأن املبادئ األ 
v ؛ ") قواعد بكني (" القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث 
v ؛ إعالن احلق يف التنمية 
v جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 

 ن؛ السج
v التقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام مبادئ املنع و 

 ؛ دون حماكمة
v مبادئ أساسية بشأن استعمال األسلحة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ 
v ؛ إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
v ؛ مية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قو 
v إعالن القضاء على العنف ضد املرأة؛ 
v تمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلعالن اخلاص حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وأجهزة ا 

 . واحلريات األساسية املعترف ا عامليا

معاهدات وصكوك األمم املتحدة  األخرى - حاء
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 تحدة ليست املنظمة العاملية الوحيدة اليت أصدرت أو يسرت إصدار معايري حلقوق اإلنسان األمم امل - 19
 مثل منظمة العمل ( وتشمل املنظمات األخرى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة . على مستوى العامل

 ). للصليب األمحر ، فضال عن اللجنة الدولية ) اليونسكو ( الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 138 ومنظمة العمل الدولية، باعتبارها واحدة من أعرق املنظمات احلكومية الدولية، قامت بنشر - 20
 وقامت اليونسكو بنشر عدة . اتفاقية، مبا يف ذلك عدة معاهدات متصلة حبقوق اإلنسان 176 توصية و

 لتمييز يف جمال التعليم، سلسلة معاهدات معاهدات متصلة حبقوق اإلنسان، مثل االتفاقية اخلاصة مبكافحة ا
 . 1962 أيار / مايو 22 ، اليت بدأ نفاذها يف 93 ، 429 األمم املتحدة

 اتفاقيات جنيف وبروتوكوالها - ط

 ، منذ أواسط القرن التاسع عشر، إىل عقد مؤمترات حكومية اللجنة الدولية للصليب األمحر دعت - 21
 ت املسلحة يف امليدان ويف البحر أثناء الرتاع املسلح، وأسرى لصياغة معاهدات بغرض محاية جرحى القوا

 وتؤلف هذه املعاهدات جوهر القانون اإلنساين الدويل الرامي إىل كفالة . احلرب واملدنيني يف وقت احلرب
 سلحة، ويف سياق املنازعات امل . احترام املبادئ العامة لإلنسانية أثناء فترات الرتاع املسلح الدويل وغري الدويل

 يوفر القانون اإلنساين الدويل أساسا حلماية حقوق اإلنسان بدرجة من التفصيل أكرب بكثري مما يف الشرعة
 . الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

 وهي - دويل واملعاهدات املتعددة األطراف الرئيسية اليت توف األساس التشريعي للقانون اإلنساين ال - 22
 حظيت بعدد من التصديقات يزيد عما حظيت به معاهدات حقوق اإلنسان - 1949 اتفاقيات جنيف لعام

 1977 ويوسع الربوتوكوالن اإلضافيان لعام . األخرى فيما عدا ميثاق األمم املتحدة واتفاقية حقوق الطفل
 أكثر حتديدا لتشمل املنازعات وجيعلها 1949 من أنواع احلماية املكفولة مبوجب اتفاقيات جنيف لعام

 . املسلحة الدولية وغري الدولية

v ؛ ) اتفاقية جنيف األوىل ( اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان 
v اتفاقية جنيف ( اتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة يف البحار 

 ؛ ) الثانية
v ؛ ) اتفاقية جنيف الثالثة ( معاملة أسرى احلرب اتفاقية حنيف بشأن 
v ؛ ) اتفاقية جنيف الرابعة ( اتفاقية حنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 
v واملتعلق 1949 أغسطس / آب 12 الربتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف 

؛ ) إلضايف األول الربوتوكول ا ( حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية
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v واملتعلق 1949 أغسطس / آب 12 الربتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف 
 ). الربوتوكول اإلضايف الثاين ( حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية

 1899 وحتظى كثري من أحكام اتفاقيات جنيف األربـع وبروتوكوالها واتفاقييت الهـاي لعامـي - 23
 بقبول واسع باعتبارها تنص من جديد على القانون اإلنساين الدويل العريف املنطبق على مجيع 1907 و

 حاالت " وينطبق القانون اإلنسان بالتحديد على حاالت الرتاع املسلح اليت تدخل عادة يف عداد . البلدان
 ." الطوارئ االستثنائية

 احلدود املقيدة للحقوق - ي

 منصوص عليها يف أحوال حمددة أن تفرض  حدودا على ممارسة بعض حقوق اإلنسان يف ميكن للدول - 24
 على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن  احلدود على احلقوق . معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة

 خمتلف حمددة يف نصوص احلدود على احلقوق، حيثما مسح ا، . هي االستثناء وليست باألحرى القاعدة
 وأن تكون حمددة من قبل القانون وجيب عموما أن تكون هذه احلدود والقيود . معاهدات حقوق اإلنسان

 : من أجل ضرورية يف جمتمع دميقراطي

v كفالة احترام حقوق وحريات اآلخرين؛ 
v الوفاء باملتطلبات العادلة للنظام العام أو الصحة أو األخالق العامة أو األمن القومي أو السالمة 

 . امة الع

 . والقيود املفروضة على احلقوق خارج األحوال السالفة الذكر ال يسمح ا القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 حاالت الطوارئ والتضييق - ك

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ) 1 ( 4 يف احلاالت احملددة والصارمة املشار إليها يف املادة - 25
 احلقوق أثناء فترات ) أي تعطل مؤقتا ( تضيق بأن دويل حلقوق اإلنسان للدول يسمح القانون ال والسياسية،

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ما ) 1 ( 4 وتنص املادة ." الطوارئ االستثنائية "
: يلي
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 دول األطراف ، واملعلن قيامها رمسيا، جيوز لل تتهدد حياة األمة يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت
 يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املترتبة

 األخرى املترتبة عليها مبقتضى عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة
 هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة يكون مربره الوحيد وعدم انطوائها على متييز القانون الدويل

 . أو الدين أو األصل االجتماعي

 على أنه توجد جمموعة من احلقوق اليت ال ميكن  تضييقها أو تعطيلها بأي حال من األحوال، مبا يف - 26
 احلقوق تشمل هذه و . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 4 ذلك يف احلالة املبينة يف املادة

 احلق يف التحرر من احلرمان التعسفي من احلياة، والتحرر من التعذيب  وغري ذلك من : ال جيوز تضييقها اليت
 إساءة املعاملة والرق والسجن للعجز عن الوفاء بالدين، والعقوبة بأثر رجعي وعدم االعتراف من قبل القانون

 )). 2 ( 4 املادة ( واالعتداء على حرية الفكر والوجدان والدين

 وتشدد أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على الطابع االستثنائي حلاالت عدم - 27
 وينبغي االنتباه بشدة إىل  األحوال اجلوهرية واإلجرائية يسمح فيها . التقيد باحلقوق املكفولة يف العهد

 : القانون الدويل  بعدم التقيد باحلقوق

v ة األمة؛ وجود ما يتهدد حيا 
v اإلعالن رمسيا عن قيام حالة طوارئ؛ 
v أن يكون عدم التقيد باحلقوق يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع؛ 
v ؛ عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل 
v ؛ عدم انطوائها على متييز 
v ا احترام احلقوق اليت ال جيوز عدم التقيد . 

 اليت ال تتقيد باحلقوق أن تعلم فورا الدول األخرى الدول وجوب قيام ) 3 ( 4 كما  تتطلب املادة - 28
 ، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 . اليت مل تتقيد ا وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك

قانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين انطباق ال - الم
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 كما أوضحنا أعاله ويف الفصل األول، القانون اإلنساين الدويل هو صلب القانون الدويل املنطبق على - 29
 ويرسي هذا القانون أنواعا من احلماية لألفراد ويفرض حدودا . حاالت الرتاع املسلح الدويل وغري الدويل

 . رب بني الدول املتحاربة على طرق ووسائل احل

 غري أنه نظرا ألن حاالت الرتاع املسلح . يف أوقات الرتاع يف االنطباق ويستمر قانون حقوق اإلنسان - 30
 من العهد الدويل اخلاص 4 على النحو احملدد يف املادة " حاالت الطوارئ االستثنائية " هي يف العادة من قبيل

 ملمكن ومن املرجح أنه يف هذه احلاالت قد تطبق الدول قيودا وتدابري باحلقوق املدنية والسياسية، من ا
 ولذلك من املرجح أن أعلى مستوى من ). يف األحوال السالفة الذكر ( للخروج على حقوق اإلنسان

 . احلماية لألفراد يف حاالت الرتاع املسلح توفرها أحكام القانون اإلنساين الدويل

 اق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف خمتلف احلاالت وما ويربز اجلدول التايل انطب - 31
 : يقابلها من خمتلف مستويات الرتاع

 5 انطباق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 احلالة القانون املنطبق

 1949 اتفاقيات جنيف األربع لعام
 اجلرحى واملرضى يف امليدان ) 1 (
 الغرقى ) 2 (
 احلرب أسرى ) 3 (
 ) حتت االحتالل ( األشخاص املدنيني ) 4 (

 1977 الربوتوكول اإلضايف األول لعام
 طاملا ال جيوز ( أحكام حقوق اإلنسان األخرى

 ) خمالفتها ومل تعلن حالة طوارئ

 الرتاع املسلح الدويل - 1
 التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب ويشمل

 ق تقرير ح ة وضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارس
 املصري

 تنطبق ( بني اتفاقيات جنيف املشتركة 3 ملادة ا
 ) على احلكومة وقوة املعارضة املسلحة

 لدويل الرتاع املسلح غري ا - 2
 احلرب األهلية أو أي حالة أخرى متارس فيها قوات

. التدريب النموذجية اليت أصدرا مفوضية حقوق اإلنسان للشرطة وقوات حفظ السالم جمموعات 5
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 ميدان ( 1977 لعام الربوتوكول اإلضايف الثاين
 ) تطبيق أشد تقييداً

 طاملا ال جيوز ( أحكام حقوق اإلنسان األخرى
 ) خمالفتها ومل تعلن حالة طوارئ

 حتت قيادة مسؤولة علي جزء من مسلحة نظامية
 إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات

 القانون عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ
 . اإلنساين

 : ، باستثناء ما يلي مجيع حقوق اإلنسان
 ض احلقوق قد يسمح بعدم التقيد ببع •

 بالقدر  الذي تتطلبه فقط مقتضيات احلالة،
 وأال يتعارض مع املتطلبات األخرى مبقتضى

 مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف ( القانون الدويل
 ). والربوتوكوالن امللحقان ا

 على أساس العنصر أو اللون عدم التمييز •
 أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل

 . االجتماعي
 تضييق فيما يتعلق بالتجريد ال يسمح بأي •

 التعسفي من احلياة أو التعذيب أو الرق أو
 . السجن للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي

 حالة الطوارئ - 3
 الشغب وأعمال العنف و أعمال االضطرابات

 من حاالت الطوارئ العامة العرضية الندري وغريها
 ري اليت دد حياة الدولة واليت ال تكفي فيها التداب

 املتفقة يف العادة مع الدستور والقوانني للتصدي
 . للحالة

 . جيب إعالن حالة الطوارئ رمسيا

 ولكن ينظر يف أي تقييد ذي ( مجيع حقوق اإلنسان
 وال ميكن أن ختضع . صلة بكل واحد من احلقوق

 احلقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل القانون
 اجبني  حلقوق بغرض ضمان االعتراف واالحترام الو

 وحريات اآلخرين وللوفاء باملتطلبات العادلة
 لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف جمتمع

 ). دميقراطي

 التوترات الداخلية األخرى - 4
 الشغب وأعمال العنف و أعمال االضطرابات

 اليت ال تعد مبثابة حالة طوارئ عامة العرضية الندري
 . دد حياة األمة

 . عالن حالة طوارئ عدم إ

 ولكن ينظر يف أي تقييد ذي ( مجيع حقوق اإلنسان
 وال ميكن أن ختضع . صلة بكل واحد من احلقوق

العادية احلاالت - 5
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 احلقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل القانون
 بغرض ضمان االعتراف واالحترام الواجبني  حلقوق
 وحريات اآلخرين وللوفاء باملتطلبات العادلة

 ظام العام والرفاه العام يف جمتمع لألخالقيات والن
 ). دميقراطي

 املعيار األكثر محاية - م

 ونظرا لعدم االتساق والثغرات بني احلماية املمنوحة من خمتلف صكوك قانون حقوق اإلنسان - 32
 رد باألحكام األكثر محاية الواردة والقانون اإلنساين، فضال عن القوانني الوطنية واحمللية، ينبغي أن  يتمتع الف

 وبناء على ذلك، إذا كان القانون اإلنساين يتيح أنواعا من . يف القوانني الدولية أو الوطنية أو احمللية املنطبقة
 احلماية أفضل  من تلك اليت يتيحها قانون حقوق اإلنسان، فينبغي تطبيق القانون اإلنساين، والعكس

 . بالعكس

 قليمية حلقوق اإلنسان احلماية اإل - ن

 أفريقيا وباإلضافة إىل آليات األمم املتحدة لتنفيذ حقوق اإلنسان، هناك هياكل إقليمية تعمل اآلن يف - 33
 واحلقوق اليت حتميها هذه اهلياكل مستمدة من احلقوق املنصوص عليها يف الشرعة . واألمريكتني وأوروبا

 أن كل هيكل قد طور وجا فريدة للسعي إىل تأكيد  التطبيق الدولية حلقوق اإلنسان ومشاة هلا، غري
 ويف حني أن املواد التالية تنصب يف كثري من األحيان على معايري األمم املتحدة وغريها . العملي هلذه احلقوق

 ملثال من املعايري العاملية، تتسم املعايري اإلقليمية بدرجة كبرية من األمهية يف ظروف معينة وذلك على سبيل ا
 أو ألن أكثر إقناعا تعتربها احلكومة معاهدات إقليمية مهمة حلقوق اإلنسان ألن البلد يكون قد صدق على

 تعهد اتفاقات دايتون بشأن ( يف االتفاق مع عملية حقوق اإلنسان حتظى بأمهية هذه الصكوك اإلقليمية
 نسان واحلريات األساسية مركزا مساويا يف لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإل ك الرتاع يف البوسنة واهلرس

 املشار إليها يف هذا الدليل 6 ومعاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية الثالث ). مواجهة القانون احمللي
 : هي

 : حقوق اإلنسان للحصول على جمموعة شاملة من صكوك حقوق  اإلنسان اإلقليمية، أنظر مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 6
. 1997 الد الثاين، الصكوك  اإلقليمية، نيويورك وجنيف، - جمموعة صكوك دولية
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v ميثاق بنجول ( امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ( 
v االتفاقية األمريكية ( االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ( 
v االتفاقية األوروبية ( التفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ا .( 

 اتصال املعايري الدولية وية عملية حقوق اإلنسان امليدانية وبفعاليتها - 2

 كما جاء أعاله، ينصب هذا الدليل على معايري حقوق اإلنسان الدولية ألا حتدد يف العادة والية - 34
 حتديد اجلهود وترتيب أولوياا يف صدد : " الفصل السادس ، اجلزء الثالث أنظر . ( وق اإلنسان عملية حق

 للعملية امليدانية وميكن توضيحها يف دليل الطابع الدويل كما حتدد هذه املعايري ). " انتهاكات حقوق اإلنسان
 على اإلقناع باعتبارها يرمي إىل تغطية احلاالت يف أي مكان من العامل وهي على األرجح تتسم بقدرا

 . معايري دنيا دولية

 الطابع الدويل للعملية - أ

 وهي ترتكز على فهم أن العملية عادلة . هي أهم مقومات عملية حقوق اإلنسان امليدانية الشرعية - 35
 لشرعية هذه ا ويزيد من تعزيز . بأسره وليس باألحرى بعض املصاحل اجلزئية إرادة اتمع الدويل وأا متثل

 . اليت تشمل يف العادة موظفني من جمموعة عريضة من البلدان تكوين العملية امليدانية

 واستناد عمليات حقوق اإلنسان امليدانية إىل القانون الدويل يتيح مزيدا من الدعم لشرعية العمليات - 36
 أن جتد حكومة أو شعب البلد ومن غري املرجح يف حقيقة األمر . باعتبارها تعرب عن إرادة اتمع الدويل

 الذي جتري فيه العملية أن موظفي حقوق اإلنسان قادرين على اإلقناع إذا حاجج كل  موظف بأن احلكومة
 وتوفر املعايري الدنيا الدولية نقطة اتفاق أساسية . ينبغي هلا اتباع وج حقوق اإلنسان  اليت تنتهجها دولته

 وظفي حقوق اإلنسان، بشأن ما ينبغي رصده أو تعزيزه أو التوصية ليس بني الدول فحسب، بل أيضا بني م
 . به

 فائدة املعايري الدولية - ب

 ينصب دليل التدريب على معايري حقوق اإلنسان العاملية ألن عمليات حقوق اإلنسان قد جتري يف - 37
معايري حقوق اإلنسان أي مكان من العامل وسيكون من الصعوبة البالغة من الناحية العملية تغطية مجيع
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 على أنه ينبغي أال ينتهي موظفو حقوق اإلنسان . اإلقليمية والوطنية اليت قد تكون ذات صلة يف حالة معينة
 . إىل أن هذا الدليل يناقش مجيع املعايري ذات الصلة

 ق اإلنسان، معايري  األمم املتحدة حلقو إىل األمم املتحدة من عمليات ي عملية أ والية ويف حني تستند - 38
 مثل احلقوق اليت نوقشت يف هذا الدليل، قد حيدد اتفاق بني احلكومة واألمم املتحدة الوالية باإلشارة أيضا

 وإذا . إىل املعايري الدولية األخرى ومعاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية ودستور البلد أو املعايري األخرى
 جهات أخرى غري األمم املتحدة  أو إذا كانت هذه املعايري اليت أشارت الوالية بالفعل إىل املعايري اليت تطبقها

 تطبقها جهات أخرى غري األمم املتحدة أكثر محاية أو إقناعا، فينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التعرف على
 يف بعض البلدان قد تكون املعايري اإلقليمية ومثال ذلك أن . أي معايري تكون أقدر على مساعدم يف عملهم

 وباملثل قد  جيسد الدستور أو . وفة بدرجة أكرب وحتظى باحترام أكرب من املعايري الدولية املماثلة هلا تقريبا معر
 وقد يوجد مثال آخر يف بلد . القانون الوطين املعايري اإلقليمية ومن مث  البد من استعماهلا على نطاق واسع

 والواقع أن أهم وسيلة حلماية حقوق اإلنسان . ية يعرب دستوره أو قانونه الوطين عن فحوى املعايري الدول
 التشريع واحملاكم والوكاالت اإلدارية ولتنفيذ القانون الدويل من منظور الفرد يف معظم البلدان هي من خالل

 وقد يتسم موظف حقوق اإلنسان مبزيد من الفعالية يف الرجوع إىل الدستور أو القانون الوطين . الوطنية
 . حلقوق اإلنسان لتحقيق احلماية

 وهناك مثال ثالث لفائدة معايري حقوق اإلنسان يف جهات غري األمم املتحدة قد جنده يف بلد  يكفل - 39
 . فيه الدستور أو القانون الوطين أو املمارسة محاية حلقوق اإلنسان أكرب من تلك اليت  يكفلها القانون الدويل

 وليس مثة ما مينع بلد من توفري محاية حلقوق . دولية دنيا يري غري أن معاهدات حقوق اإلنسان ال توفر إال معا
 وكما أسلفنا، ينبغي أن يكون للفرد احلق يف التمتع . اإلنسان أكرب من تلك اليت توفرها املعايري الدولية

 نبغي وعلى ضوء ذلك ي . باألحكام األكثر محاية اليت ترد يف القوانني الدولية أو الوطنية أو احمللية املنطبقة
 . باملعايري األكثر محاية أيا كانت هذه املعايري ملوظف حقوق اإلنسان أن يستعني

 على أن موظفي حقوق اإلنسان سيجدون بصفة عامة أن حقوق اإلنسان حتظى حبماية يف ظل القانون - 40
 وظفون إىل وبناء على ذلك،  حيتاج امل . الدويل أكرب مما حتظى به مبوجب القانون أو املمارسة الوطنيني

 تدريب على كيفية الرجوع إىل أنواع من احلماية األوسع  واالستفادة من األفكار الدولية بشأن الطريقة اليت
. ويوفر الفصل التايل أساسا هلذا التدريب . ميكن ا تنفيذ حقوق اإلنسان
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 الفصل الرابع

 نبذة عامة عن  معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان
 نساين والقانون اإل

 املفاهيم الرئيسية
 ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي باموعة
 الكاملة ملعايري حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك احلقوق املدنية
 والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، بالرغم من أن بؤرة

 بكل عملية اهتمام عملهم قد تتفاوت تبعا للوالية احملددة املنوطة
 . ميدانية

 وتضمن القانون الدويل حلقوق اإلنسان أحكاما حمددة للجماعات
 اليت تتطلب محاية خاصة، مثل الالجئني واملشردين داخليا والنساء

 . واألقليات واألطفال
 ويتطلب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين من

 ات هذا القانون الدول حماكمة ومعاقبة املسؤولني عن انتهاك
 . بغرض  وضع حد  لإلفالت من العقاب

 مقدمة - ألف

 يقدم هذا الفصل ملخصا موجزا عن معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقة - 1
 وباإلضافة إىل ذلك، ترد تغطية تفصيلية للمعايري املتصلة مبجاالت حمددة . على عمل موظفي حقوق اإلنسان

 ويف الفصول املتصلة مبجاالت مثل االنتخابات " وظيفة الرصد : " اجلزء الثالث ن حقوق اإلنسان الدولية يف م
 واالحتجاز واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملشردين داخليا والالجئني واحملاكمة املنصفة وغري

. ذلك
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 على اموعة نظرة موجزة امللخص يوفر فقط على أنه ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن  يدرك أن هذا - 2
 على بضعة فقط وينصب هذا الدليل . الكبرية من معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 والقانون اإلنساين بدون أن يعين ذلك أن هذه هي القانون الدويل حلقوق اإلنسان معايري أساسية من معايري
 ومن أجل تضييق نطاق هذا الفصل، وقع االختيار على . م موظفي حقوق اإلنسان احلقوق الوحيدة اليت 

 ما يتم مناقشته من حقوق يف هذا الفصل وذلك أساسا بسبب اتصاهلا بالواليات السابقة ملراقيب حقوق
 إىل ويلقى موظفو حقوق اإلنسان تشجيعا على الرجوع . اإلنسان والعمليات امليدانية التابعة لألمم املتحدة

 النصوص األخرى  اليت تتضمن معلومات أمشل عن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين واليت يرد بعضها
 . يف قائمة املراجع املوجودة يف اية هذا الدليل

 التالية اخلاصة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون  اإلنساين، مناقشة املبادئ وسيتم يف هذا الفصل - 3
 الفرد يف أال حيرم من احلياة تعسفا، واحلق يف السالمة الشخصية،  وحق الفرد يف احلرية واألمن حق : وهي

 على شخصه،  واحلقوق اخلاصة بإدارة شئون القضاء، وحرية الرأي والتعبري، وحرية تكوين اجلماعات
 قوق اإلنسان اخلاصة وحرية التجمع، وحرية التنقل واإلقامة، وحقوق الالجئني واملشردين داخليا،  وح

 باملرأة،  وحقوق األقليات، واحلق يف املعاملة غري التمييزية، وحق التملك، واحلق يف السكن وغريه من
 . العقاب، وغري ذلك من معايري حقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلفالت من

 حق الفرد يف عدم حرمانه  من احلياة تعسفا - باء

 املعايري الدولية - 1

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان - أ

 لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وأمن على " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 3 عمال باملادة - 4
 احلق يف احلياة حق " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عل  أن 6 وتنص املادة ." شخصه

 والحظت " . وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا . وعلى القانون أن حيمى هذا احلق . سان مالزم لكل إن
 من العهد 4 وتنص املادة 7 ." حقا ال جيوز تضييق تفسريه " تعلن 6 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  أن املادة

 ، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة ) 1982 الدورة السادسة عشرة، ( 6 ، املادة 6 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام 7
). 1994 ( من النص اإلنكليزي 6 ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة
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 القتل التعسفي، أي أن احلق يف التحرر من عدم جواز تضييق الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على
 . هذا احلق ال ميكن تعطيله حىت يف حاالت الطوارئ

 وعلى القانون أن . لكل شخص احلق  يف احترام حياته " من االتفاقية األمريكية أن ) 1 ( 4 وتعلن املادة - 5
 ال " من ميثاق بنجول أنه 4 كما تضمن املادة ." وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا ... حيمي هذا احلق

 وال جيوز حرمانه من . ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية واملعنوية . جيوز انتهاك حرمة اإلنسان
 على القانون أن حيمي حق كل فرد " من االتفاقية األوروبية على أنه ) 1 ( 2 وتنص املادة ." هذا احلق تعسفا

 ." يف احلياة

 القانون اإلنساين الدويل - ب

 3 املادة وحتظر . قانون اإلنساين الدويل حق الفرد يف عدم حرمانه من احلياة تعسفا كما حيمي ال - 6
 االعتداء علي احلياة والسالمة البدنية، ... يف مجيع األوقات واألماكن " املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع

 سلح ال يتسم بطابع ضد األشخاص الذين ال يشتركون اشتراكا فعليا يف نزاع م " وخباصة القتل جبميع أشكاله
 ذين ال ال [ االعتداء علي حياة األشخاص " من الربوتوكول اإلضايف الثاين 4 كما  حتظر املادة . دويل

 وصحتهم وسالمتهم ] الدولية يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك يف األعمال العدائية
 ". وال سيما القتل البدنية أو العقلية

 املدنيني ( اع املسلح الدويل، تعد أعمال القتل املتعمدة اليت  تقترف ضد  أشخاص حمميني وبالنسبة للرت - 7
 مبوجب  اتفاقيات جنيف  خمالفة جسيمة للقانون ) وأسرى احلرب واجلنود الذين ألقوا عنهم أسلحتهم

 130 الثانية واملادة من اتفاقية جنيف 51 من اتفاقية جنيف األوىل واملادة 50 أنظر املادة . ( اإلنساين الدويل
 ). من الربتوكول اإلضايف األول 85 من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة 147 من اتفاقية جنيف الثالثة واملادة

 اجلرحى واملرضى من أفراد من اتفاقية جنيف األول واتفاقية جنيف الثانية على معاملة 12 وتنص املادة - 8
 عتداء علي حيام أو استعمال العنف معهم، وجيب ا ظر بشدة أي وحي ... معاملة إنسانية " القوات املسلحة

 ...". علي األخص عدم قتلهم أو إبادم

 جيب معاملة أسرى احلرب معاملة إنسانية يف مجيع " من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه 13 وتنص املادة - 9
 يسبب موت أسري يف عهدا، وحيظر أن تقترف الدولة احلاجزة أي فعل أو إمهال غري مشروع . األوقات

" . ويعترب انتهاكا جسيما هلذه االتفاقية
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 معاناة بدنية أو إبادة " من اتفاقية جنيف الرابعة أي تدابري من شأا أن تسبب 32 وحتظر املادة - 10
 وال يقتصر هذا احلظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية . لألشخاص احملميني املوجودين حتت سلطتها

 والتشويه والتجارب الطبية العلمية اليت ال تقتضيها املعاجلة الطبية للشخص احملمي وحسب، ولكنه يشمل
 " . أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام ا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون

 انتهاكات احلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفا - 2

 اإلعدام التعسفي - أ

 قتل شخص على يد وكيل للدولة أو أي شخص آخر يعمل حتت سلطة هو اإلعدام التعسفي - 11
 بدون أي عملية قضائية أو بدون عملية أو بتواطئها معهم  أو تغاضيها عن أفعاهلم أو قبوهلا ولكن احلكومة

 وحاالت اإلعدام  املنبثقة عن حكم باإلعدام صادر عن حمكمة هي أيضا حاالت إعدام . قضائية مناسبة
 من العهد الدويل 15 و 14 ا مل تحترم ضمانات احملاكمة املنصفة املنصوص عليها يف املادتني تعسفي إذ

 . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 هي يف كثري من ) اليت ختتلف عن حاالت اإلعدام بعد حماكمة منصفة ( وحاالت اإلعدام التعسفي - 12
 : يلي األحيان أعمال قتل ترتكب يف ظروف مشبوهة وتتسم مبا

 كأن يكون ( وقوع الوفاة حال وجود الشخص يف قبضة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ) 1 (
 . أو  املوظفني العموميني أو األشخاص اآلخرين  العاملني بصفة رمسية ) مثال حمتجزا من قبل الشرطة

 تتخذ اخلطوات ومل  تجر السلطات تشرحيا جلثة الضحية أو مل . مل يعقب الوفاة حتقيق رمسي ) 2 (
 ). تقريرا طبيا أو عالمات على وقوع تعذيب سابق، اخل ( الالزمة للحصول على أدلة ذات صلة

 وتشمل حاالت اإلعدام التعسفي أعمال القتل اليت تقترف ألسباب سياسية وحاالت الوفاة   النامجة - 13
 ينة وأعمال القتل يف أعقاب االختطاف أو أو امله ة عن التعذيب أو غري ذلك من املعاملة القاسية أو الالإنساني

 . االختفاء القسري يف حالة توفر الشروط املذكورة

تقصي حاالت اإلعدام التعسفي - ب
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 لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام تتضمن مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقصي الفعالني - 14
 وترد املبادئ حتت ثالثة . ول وملوظفي حقوق اإلنسان توجيها هاما للد 8 التعسفي واإلعدام دون حماكمة

 ، حتظر احلكومات، مبوجب القانون ، 1 وعمال باملبدأ . املنع، والتقصي، واإلجراءات القانونية : عناوين، وهي
 وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب . مجيع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي

 وتعيد املبادئ  تأكيد واجب احلكومة يف . ئية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورا قوانينها اجلنا
 : كما تنص املبادئ على ما يلي . خارج نطاق القانون تقصي مجيع حاالت اإلعدام التعسفي واإلعدام

 يضطلع مفتشون مؤهلون، ضمنهم موظفون طبيون، أو سلطة مستقلة مناظرة هلم، - 7 املبدأ
 منتظمة يف أماكن االحتجاز، ومينحون صالحية إجراءات عمليات تفتيش مفاجئة، تفتيش يات بعمل

 ويكون هلم حق الوصول . مببادرة منهم، مع توفري ضمانات كاملة الستقالهلم يف أدائهم هذه املهمة
 . بال قيود إيل مجيع األشخاص احملتجزين يف أماكن االحتجاز هذه وكذلك إيل مجيع ملفام

 عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام ملنع تبذل احلكومات قصارى جهدها - 8 دأ املب
 التعسفي واإلعدام دون حماكمة، وذلك باختاذ تدابري مثل الوساطة الدبلوماسية، وحتسني إمكانيات

 وتستخدم آليات . اتصال الشاكني باهليئات الدولية احلكومية واهليئات القضائية، والشجب العلين
 فيما تتضمنه البالغات عن أي عمليات إعدام من هذا القبيل والختاذ للتحقيق دولية حكومية

 وتقيم احلكومات، وضمنها حكومات البلدان اليت يشتبه يف . إجراءات فعالة ضد هذه املمارسات
 أنه حتدث فيها عمليات إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون حماكمة، تعاونا

 . اما فيما بينها يف التحقيقات الدولية عن هذا املوضوع ت

 وحيق للقائمني .. . واف هلا تشريح ال جيوز التصرف يف جثة املتوىف إال بعد إجراء - 12 املبدأ
 بالتشريح االطالع علي مجيع البيانات املتعلقة بالتحقيق، ودخول املكان الذي اكتشفت فيه اجلثة،

 ... ة حصلت فيه واملكان الذي يعتقد أن الوفا

 ويسعى . تتاح جثة املتوىف ملن جيرون التشريح لفترة زمنية تكفي إلجراء حتقيق شامل - 13 املبدأ
 التشريح إيل أن حيدد، علي األقل، هوية الشخص املتوىف وسبب الوفاة وكيفيتها، وحيدد، ضمن

 للشخص املتوىف بغية ويتضمن تقرير التشريح صورا ملونة تفصيلية . اإلمكان، وقت الوفاة ومكاا

 واعتمد املبادئ الس االقتصادي واالجتماعي يف قراره . 1988 ة اجلرمية ذه  املبادئ يف عام أوصت اللجنة املعنية مبنع ومراقب 8
 15 املؤرخ يف 162 / 44 ووافقت عليه اجلمعية العامة يف قراراها 1989 أيار / مايو 24 ، املرفق، املؤرخ يف 65 / 1989
. 1989 كانون األول / ديسمرب



49 

 ويصف تقرير التشريح أي إصابات تظهر علي . توثيق ودعم النتائج اليت خيلص إليها التحقيق
 . املتوىف، وضمن ذلك أي دليل علي تعرضه للتعذيب

 واستعمال هذه اإلجراءات أثناء التحقيق يف الوفاة البد وأن يقدم األدلة الالزمة لزيادة اكتشاف - 15
 خبطوط توجيهية  لتقييم كما تزود هذه املبادئ املراقبني الدوليني . ى والكشف عنها حاالت إعدام أخر

 وقد قامت األمم املتحدة جبمع املبادئ وشرحها يف . التحقيقات اليت جتري يف  حاالت الوفاة املشتبه فيها
 واإلعدام دون لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي دليل املنع والتقصي الفعالني

 كما ترد معلومات ذات صلة يف اخلطوط التوجيهية لسري حتقيقات األمم املتحدة يف االدعاءات 9 . حماكمة
 10 . بوقوع مذابح

 احلدود اليت تقيد استعمال القوة من جانب مسؤويل احلكومة ملنع حاالت اإلعدام التعسفي - ج

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 6 املادة جاء يف تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على - 16
 : أن

 تتسم بأعظم ) 1 ( 6 احلماية من احلرمان التعسفي من احلياة، وهو ما تتطلبه اجلملة الثالثة من املادة
وتعترب اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف اختاذ تدابري ليس فقط ملنع احلرمان من احلياة عن . األمهية

 . ل اإلجرامية، بل أيضا ملنع القتل التعسفي الذي ترتكبه قوات األمن التابعة هلا طريق األعما
 ولذلك جيب أن يتحكم القانون . واحلرمان من احلياة على يد سلطات الدولة هو أمر بالغ اخلطورة

 يف الظروف اليت قد حيرم فيها شخص من حياته على يد هذه السلطات، وأن حيد من هذه
 11 . الظروف

 وال تعترب أعمال القتل املرتكبة وفقا الستخدام مشروع للقوة بتفويض من القانون حاالت إعدام - 17
 وعلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، يف أدائهم لواجبهم، أن يطبقوا، قدر اإلمكان، الوسائل . تعسفي

 جيوز هلم استعمال األسلحة وال . قبل اللجوء إىل استعمال القوة واألسلحة النارية ال تتسم بالعنف اليت
 ثبت عجز غريها من الوسائل عن أداء املهمة أو عدم وجود أي أمل يف حتقيقها للنتيجة النارية إال إذا

 يقلل املوظفون ومىت كان االستعمال املشروع للقوة واألسلحة النارية أمرا ال مناص منه، . املنشودة
 . ، وحيترمون احلياة اإلنسانية وحيافظون عليها ىل احلد األدىن املكلفون بإنفاذ القوانني  الضرر واإلصابة إ

 ). ST/CSDHA/12 ) 1991 الوثيقة 9
 ). DPI/1710 ) 1995 قة الوثي 10
 ، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة ) 1982 الدورة السادسة عشرة، ( 6 ، املادة 6 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام 11

). 1994 ( من النص اإلنكليزي 6 ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة
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 ال جيوز " أنه 12 لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني األمم املتحدة مدونة من 3 وتقرر املادة - 18
 ألداء احلدود الالزمة وىف الضرورة القصوى للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة

 : على ما يلي 3 كما ينص التعليق علل املاد " . واجبهم

 يشدد هذا احلكم على أن استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ينبغي أن ) أ (
 يكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من املأذون به للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 القوة ما جتعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع اجلرائم أو يف أن يستخدموا من
 تنفيذ االعتقال القانوين للمجرمني أو املشتبه بأم جمرمون، أو املساعدة على ذلك، فهو ال جييز

 استخدام القوة بشكل يتعدى هذا احلد،

 فني املكلفني بإنفاذ القوانني وفقا يقيد القانون الوطين يف العادة استعمال القوة من قبل املوظ ) ب (
 وجيب أن يفهم أنه يتعني احترام مبادئ التناسبية املعمول ا على الصعيد الوطين يف . ملبدأ التناسبية

 وال جيوز بأية حال تفسري هذا احلكم مبا يسمح باستعمال القوة بشكل ال . تفسري هذا احلكم
 يتناسب مع اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه،

 وينبغي بذل كل جهد ممكن لتاليف استعمال . يعترب استعمال األسلحة النارية تدبريا أقصى ) ج (
 وبوجه عام، ال ينبغي استعمال األسلحة النارية إال عندما . األسلحة النارية، وال سيما ضد األطفال

 يبدى الشخص املشتبه يف ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة
 وىف كل حالة . أخرى وتكون التدابري األقل تطرفا غري كافية لكبح املشتبه به أو إللقاء القبض عليه

 . يطلق فيها سالح ناري ينبغي تقدمي تقرير إىل السلطات املختصة دون إبطاء

 وتنص مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني - 19
 13 : كلفني بإنفاذ القوانني على اخلطوط التوجيهية التالية بشأن هذه املسألة امل

 املبادئ العامة الستعمال القوة ‘ 1 ‘

 . 1979 كانون األول / ديسمرب 17 املؤرخ يف 169 / 34 لعامة يف القرار اعتمدا اجلمعية ا 12
 معايري : امللخص التايل للمعايري الدولية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني مستمد من 13

. 1996 فوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ، م كتيب عن حقوق اإلنسان للشرطة - حقوق اإلنسان الدولية إلنفاذ القوانني
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 14 السعي أوال إىل استعمال الوسائل غري العنيفة

 15 يقتصر استعمال القوة على حاالت الضرورة القصوى

 16 يقتصر استعمال القوة على األغراض املشروعة إلنفاذ القانون

 17 ال جيوز السماح بأي استثناءات أو أي ذرائع الستعمال القوة بصورة غري مشروعة

 18 استعمال القوة يف كل احلاالت بشكل يتناسب مع اهلدف املشروع املراد حتقيقه

 19 ممارسة ضبط النمس يف استعمال القوة

 20 تقليل الضرر واإلصابة إىل احلد األدىن

 21 القوة بدرجات متباينة وسائل استعمال إتاحة جمموعة من

 22 تدريب مجيع املوظفني على استعمال خمتلف وسائل االستعمال املتباين للقوة

 23 تدريب مجيع املوظفني على استعمال الوسائل اليت ال  تتسم بالعنف

 املساءلة عن استعمال القوة واألسلحة النارية ‘ 2 ‘

 . 4 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 14
 . 5 و 4 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن 15
 . 7 و 5 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن 16
 . 8 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 17
 ). أ ( 5 و 2 استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن مبادئ 18
 . 9 و ) أ ( 5 و 2 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ 19
 ). ب ( 5 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 20
 . 2 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 21
 . 20 و 19 و 4 املبادئ مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، 22
. 20 و 4 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن 23
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 ارية واستعراضها من جانب املسؤولني اإلبالغ عن مجيع وقائع استعمال القوة أو األسلحة الن
 24 األعلى

 يعترب املسؤولون األعلى مساءلني عن أفعال أفراد الشرطة الذين يقعون حتت قيادم إذا كان
 املسؤول األعلى على علم أو كان ينبغي له أن يكون على علم بالتجاوزات ولكنه أخفق يف اختاذ

 25 إجراءات ملموسة

 26 ن يرفضون تنفيذ أوامر عليا غري مشروعة منح حصانة للمسؤولني الذي

 لتربير ارتكابه هلذه أن يتذرع بأوامر عليا ألي مسؤول يرتكب جتاوزات هلذه القواعد جيوز ال
 27 التجاوزات

 الظروف املسوح فيها باستعمال األسلحة النارية ‘ 3 ‘

 28 ال جيوز استعمال األسلحة النارية  إال يف حاالت الضرورة القصوى

 الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين من خطر وشيك استعمال األسلحة النارية إال ال جيوز
 29 كاملوت أو اإلصابة البالغة

 30 نع استمرار ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تتضمن ديداً بالغاً للحياة أو مل

 31 لقبض على شخص ميثل مثل هذا اخلطر ويقاوم سلطة رجل الشرطة، أو منعه من اهلرب أو ل

 32 وال جيوز استعماهلا بأي حال إال إذا ثبت عدم كفاية التدابري األخرى

 . 22 و ) و ( 11 و 6 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ 24
 . 24 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 25
 . 25 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 26
 . 26 لقوة واألسلحة النارية، املبدأ مبادئ استعمال ا 27
 . 4 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 28
 . 9 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 29
 . 9 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 30
 . 9 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 31
. 9 واألسلحة النارية، املبدأ مبادئ استعمال القوة 32
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 استعمال األسلحة النارية املفضية إىل املوت عمداً إال حني يتحتم استعماهلا بصورة صارمة وال جيوز
 33 حلماية احلياة

 إجراءات استعمال األسلحة النارية ‘ 4 ‘

 34 ينبغي أن يعلن رجل الشرطة أنه من الشرطة

 35 وأن يفصح بوضوح عن اعتزامه استعمال األسلحة النارية

 36 وإتاحة املهلة الكافية ملراعاة ذلك

 إالّ إذا كان ذلك من شأنه تعريض رجل الشرطة للخطر أو التسبب يف تعريض اآلخرين للموت أو
 37 لإلصابة جبراح بالغة

 38 ه أو إذا تبني بوضوح أن ذلك ال يتفق مع ظروف احلادث أو ال جدوى من

 بعد استعمال األسلحة النارية ‘ 5 ‘

 39 تقدمي املساعدة الطبية إىل مجيع املصابني

 40 إبالغ أقرباء أو أصدقاء األشخاص املتضررين

 . 9 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 33
 . 10 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 34
 . 10 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 35
 . 10 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 36
 . 10 سلحة النارية، املبدأ مبادئ استعمال القوة واأل 37
 . 10 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 38
 ). ج ( 5 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 39
). د ( 5 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 40
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 41 السماح بإجراء حتقيقات عند الطلب أو االقتضاء

 42 تقدمي تقرير كامل وتفصيلي  عن الواقعة

 يقات غري متحيزة وشاملة يف االدعاءات بوقوع تلتزم الدول بإجراء حتق ومبوجب القانون الدويل، - 20
 مبا يف ذلك القتل باستعمال األسلحة النارية، وذلك بغرض الكشف عن املالبسات حاالت إعدام تعسفي،

 وحتديد األشخاص املسؤولني وتقدميهم إىل العدالة وتعويض الضحايا أو أسرهم واختاذ مجيع اإلجراءات
 مبادئ املنع ( وجيب اإلعالن عن نتيجة هذه التحقيقات . يف املستقبل الالزمة ملنع وقوع أعمال مشاة

 والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة املنع
 ). والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

 را ألن اإلسراف يف استعمال القوة واألسلحة النارية قد يفضي إىل القتل التعسفي، يتم تناول هذا ونظ - 21
 على أنه ينبغي مالحظة أن االستعمال ." احلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفا " املوضوع حتت عنوان

 مبا يف ذلك احلق يف املفرط للقوة واألسلحة النارية قد يفضي أيضا إىل انتهاكات حلقوق أساسية أخرى،
 ). أنظر أدناه ( السالمة الشخصية

 اإلبادة اجلماعية - د

 تعاقب على " من الدول أن 1948 لعام اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها تتطلب - 22
 بادة اجلماعية وحتدد االتفاقية اإل ). 1 املادة "  ( يف أيام السلم أو أثناء احلرب اإلبادة اجلماعية سواء ارتكبت

 أو عنصرية إثنية علي قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو على أا ارتكاب أحد  األفعال التالية،
 : أو دينية

 قتل أعضاء من اجلماعة، ) أ (

 إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلماعة، ) ب (

 مريها املادي كليا أو جزئيا، إخضاع اجلماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد ا تد ) ج (

 . 23 و 22 و ) و ( 11 و 6 مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ 41
. 22 استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ مبادئ 42
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 فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعة، ) د (

 . نقل أطفال من اجلماعة، عنوة، إيل مجاعة أخري ) هـ (

 وينبغي مالحظة أن اإلبادة اجلماعية ال تتطلب القتل، ولكنها قد تشمل اإلجراءات األخرى احملددة يف - 23
 . بت بقصد اإلبادة اجلماعية، وخباصة إذا انطوت على إبادة أعداد كبرية من األشخاص االتفاقية إذا ارتك

 حماولة اإلعدام التعسفي - هـ

 تشكل حماولة القيام بإعدام تعسفي، واليت تفشل ألسباب  تتجاوز النية األولية لواحد أو أكثر من - 24
 مع أخذ حتقيق مجيع هذه احملاوالت موضوع وينبغي أن  تكون . وكالء احلكومة، حماولة لإلعدام التعسفي

 : العناصر التالية يف االعتبار

 . النشاط السياسي أو النقايب أو الديين أو االجتماعي الذي ميارسه الشخص الضحية ) أ (

 . وظيفة أو نطاق نشاط الشخص املفترض قيامه مبحاولة اإلعدام التعسفي ) ب (

 ة يكون قد تعرض هلا الضحية أو أقاربه قبل حماولة أي حتريض أو حترش أو ديد أو مطارد ) ج (
 . اإلعدام

 . استعمال، عند الشروع يف القتل، وسيلة من شأا حتقيق النتيجة املطلوبة ) د (

 . شكل ووسيلة حماولة اإلعدام ) هـ (

 التهديدات باملوت - واو

 وفا  له ما يربره خ التهديد باملوت هو أي عمل أو قول صريح أو ضمين قد يبث يف نفس شخص - 25
: وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تكريس انتباههم إىل التهديدات بالقتل . بالوقوع ضحية إلعدام تعسفي
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 الصادرة عن أفراد القوات املسلحة أو أي مؤسسات عامة أخرى؛ ) أ (

 الصادرة عن أفراد أو مجاعات شبه عسكرية متصلة بالسلطات أو تعمل بالتواطؤ معها أو ) ب (
 وافقتها الضمنية؛ مب

 حيثما كان هناك سبب يدعو إىل االعتقاد بأن هذه التهديدات تشكل جزءا من ممارسة ) ج (
 لإلعدام التعسفي؛ وعندما يكون التهديد دقيقا وإذا كان هناك سبب يدعو إىل االعتقاد بأن التهديد

 . سيعقبه إجراء

 جراء حتقيقات يف احلاالت اليت يوجد فيها ما ومن مث، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يويل أولوية أل - 26
 وينبغي أن تسعى التحقيقات إىل تقرير وجود إعدام تعسفي أو حماولة إعدام تعسفي . يعرض احلياة للخطر

 حتديد : " أو ديد باملوت عن طريق حتديد عناصر االنتهاكات على النحو الذي  الوارد يف الفصل السادس
 ." علق بانتهاكات حقوق اإلنسان اجلهود واألولويات فيما يت

 احلق يف السالمة الشخصية - جيم

 املعايري الدولية - 1

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان - أ

 للمعاملة وال للتعذيب ال جيوز إخضاع أحد " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 5 عمال باملادة - 27
 من العهد الدويل اخلاص 7 كما تضمن املادة " . كرامة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بال

 وتشري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها . باحلقوق املدنية والسياسية احلق يف عدم التعرض للتعذيب
 43 . هذا احلكم حىت يف حاالت الطوارئ االستثنائية ال جيوز تضييق إىل أنه 7 العام على املادة

 يعامل مجيع " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن ) 1 ( 10 كما تنص املادة - 28
 وتفسر اللجنة املعنية ." احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية، حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين

 ، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات ) 1982 الدورة السادسة عشرة، ( 7 ، املادة 7 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام 43 43
). 1994 ( من النص اإلنكليزي 7 ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 عامة اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة
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 حريته مبوجب أي شخص حمروم من " بأا تنطبق على 21 يف تعليقها العام ) 1 ( 10 حبقوق اإلنسان املادة
 قوانني الدولة وسلطتها وحيتجز يف السجون أو املستشفيات، وخباصة مستشفيات األمراض العقلية، أو

 10 و 7 ويف تعليقها على العالقة بني املادتني 44 ." خميمات االحتجاز أو اإلصالحيات أو يف أي مكان آخر
 : على أنه 21 ية حبقوق اإلنسان يف التغليق من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تنص اللجنة املعن

 فحسب، مبا يف ذلك  إجراء 7 ال جيوز إخضاع األشخاص احملرومني من حريتهم ملعاملة تنايف املادة
 جتارب علمية وطبية عليه، ولكن ال جيوز إخضاعه ألي ضائقة أو قيد خالف ما ينشأ عن احلرمان

 . اص بنفس الشروط املنطبقة على األشخاص األحرار من احلياة، وجيب احترام كرامة هؤالء األشخ

 تعرف املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب و - 29
 : بأنه ) 1 ( 1 التعذيب يف املادة

 كان أم ، جسديا أمل أو عذاب شديد أي عمل ينتج عنه " بالتعذيب " ألغراض هذه االتفاقية، يقصد
 بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على يلحق عمدا عقليا،

 معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص
 أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي - ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

 ألسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه سبب من ا
 وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ . رمسية ة شخص آخر يتصرف بصف موظف رمسي أو أي

 . فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

 ولذلك . يشري إىل الشرعية يف القانون الوطين والدويل على السواء " ت القانونية العقوبا " واستثناء - 30
 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت حتظر، 31 قمن غري الشرعي فرض عقوبة تنتهك القاعدة

 من العهد الدويل 7 ة وباملثل، فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املاد . من بني مجلة أمور، العقوبة البدنية
 ، مبا يف ذلك العقوبة البدنية جيب أن ميتد احلظر ليشمل " اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ونصت على أنه

 بل وقد ينايف هذه املادة إجراء مثل احلبس االنفرادي تبعا . اإلفراط يف الضرب كتدبري تربوي أو تأدييب
 . اآلخرين للظروف وخباصة إذا بقي الشخص بدون اتصال ب

 ، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات ) 1992 الدورة الرابعة واألربعون، ( 10 ، املادة 21 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام 44
). 1994 ( من النص اإلنكليزي 33 ،  صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 عامة اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة
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 من ) 2 ( 5 املادة ( وحتظر مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو املهينة - 31
 كما تنص االتفاقية ). من االتفاقية األوروبية 3 من ميثاق بنجول واملادة 5 االتفاقية األمريكية واملادة

 ." احلق يف احترام سالمته البدنية والعقلية واألخالقية لكل شخص " على أن ) 1 ( 5 األمريكية  يف املادة
 ." احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية يف لكل فرد احلق " م ميثاق بنجول، 5 وعمال باملادة

 وباإلضافة إىل ذلك، هناك معاهدتان إقليميتان تنصبان خصيصا على التعذيب، ومها االتفاقية األمريكية ملنع
 ." ملعاقبة عليه، واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة التعذيب وا

 القانون اإلنساين الدويل - ب

 أحكاما حتظر صراحةً أو ضمناً مجيع اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالن اإلضافيان تتضمن - 32
 أثناء الرتاع املسلح الدويل وحيظر . و الالإنسانية أو املهينة التعذيب وغريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أ

 من اتفاقية جنيف األوىل، وحيظر 12 اجلرحى واملرضى  بالقوات املسلحة يف امليدان مبوجب املادة تعذيب
 من اتفاقية جنيف الثانية، وأسرى احلرب 12 تعذيب اجلرحى واملرضى والغرقى يف البحر مبوجب املادة

 من اتفاقية جنيف الرابعة 32 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملدنيني مبوجب املادة 87 و 17 ادتني مبوجب  امل
 . من الربوتوكول اإلضايف الثاين 4 اإلضايف األول واملادة ل من الربوتوكو 75 واملادة

 املة املدنيني من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على مع 37 كما يتمتع املدنيون باحلماية مبوجب املادة - 33
 يف مبان ال يتخللها ضوء " السجن من اتفاقية جنيف الرابعة 118 وحتظر املادة ." معاملة إنسانية " احملتجزين

 . ضد املعتقلني " النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة

 ن الربوتوكول م 11 وأثناء فترات الرتاع املسلح الدويل أو حروب التحرير الوطين، حتظر املادة - 34
 الذين هم يف قبضة اخلصم أو لألشخاص الصحة والسالمة البدنية أو العقلية " اإلضايف األول أي عمل ميس

 انتهاك " 75 كما حتظر املادة ...". يتم احتجازهم أو اعتقاهلم أو حرمام بأية صورة أخري من حريام
 ...". حملطة من قدره املعاملة املهينة لإلنسان وا وبوجه خاص الكرامة الشخصية

 املعاملة " املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع 3 ويف حالة املنازعات املسلحة غري الدولية، حتظر املادة - 35
 كما حتظر . فيما يتعلق باألشخاص الذين ال يشتركون مباشرة يف األعمال العدائية " القاسية والتعذيب

 ، واملعاملة والتشويه ، وخباصة القتل جبميع أشكاله، الشخصية االعتداء علي السالمة " 3 املادة املشتركة
 من الربوتوكول اإلضايف الثاين األعمال التالية يف 4 وباإلضافة إىل ذلك، حتظر املادة ." القاسية، والتعذيب
االعتداء علي حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية وال سيما القتل ) أ : "( كل زمان ومكان
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 انتهاك الكرامة ) ج ... ( املعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية و
 الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة واحملطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه علي الدعارة وكل ما

 " . التهديد بارتكاب أي من األفعال املذكورة ) ح ... ( من شأنه خدش احلياء

 انتهاكات احلق يف السالمة الشخصية - 2

 يقع انتهاك احلق يف السالمة الشخصية عندما تطبق الدولة، من خالل وكالئها أو أي شخص آخر - 36
 يعمل بصفة رمسية بتحريض منها أو مبوافقتها أو بتغاض منها، التعذيب أو املعاملة القاسية أو اإلنسانية أو

 وكلما ازدادت شدة األمل واملعاناة  والتعمد يف . دنية أو نفسية أو أخالقية املهينة موقعة بذلك معاناة ب
 . إحلاقهما،كلما ازداد االحتمال يف أن تنطوي املعاملة على اعتداء على سالمة الشخص

 : وهناك عموما ثالث فئات من األفعال تقابل هذا النوع من االنتهاك - 37

 التعذيب؛ ) أ (

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ املعاملة أو العقوبة ) ب (

 . حماولة اإلعدام ) ج (

 التعذيب - أ

 ، مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وطبقا التفاقية - 38
 أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص " بالتعذيب " يقصد

 : ألغراض مثل

 ؛ صول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف احل ) أ (

 ؛ ، هو أو شخص ثالث معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ) ب (

؛ ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ) ج (
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 . على التمييز أيا كان نوعه عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم ) د (

 ويشكل األمل أو العذاب الشديد السالف الذكر تعذيبا عندما يلحقه  موظف عمومي أو أي شخص - 39
 على أنه ينبغي تفسري السلوك الذي مييز . آخر يعمل بصفة رمسية أو بتحريض منه أو مبوافقته أو بتغاضيه عنه

 وعلى أية حال،  ينبغي التشديد يف هذا التعريف . ا ضيقا التعذيب  تفسريا واسعا بدال من تفسريه تفسري
 : للتعذيب عل ثالثة عناصر

 املعاناة الشديدة؛ ) أ (

 إحلاقه عن قصد؛ ) ب (

 من جانب  موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رمسية أو بتحريض منه أو ) ج (
 . مبوافقته أو بتغاضيه عنه

 على أنه، كما أسلفنا أعاله، . صاب ضربا من ضروب التعذيب ويف إطار هذا التعريف، يشكل االغت - 40
 ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يالحظ أن األمل أو العذاب الشديد الناشئني فقط عن العقوبات الشرعية أو
 املالزمني هلا أو املترتبني عليها قد ال يندرجا حتت تعريف التعذيب إذا كانت هذه العقوبات  مقبولة  مبقتضى

 وقد يعترب السلوك املسموح به مبوجب القانون . انون احمللي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على السواء الق
 . احمللي تعذيبا إذا مل يكن مقبوال  مبوجب الصكوك الدولية، مثل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة - ب

 على أن بعض أنواع . أو املهينة ة التعذيب شكل مبالغ فيه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنساني - 41
 وليس من اليسري يف كل األحوال حتديد فرق أو ". تعذيبا " املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال تشكل

 شك فيه أنه قاس وغري إنساين ومهني حتت وعلى سبيل املثال، هل يندرج الضرب الذي مما ال . خط فاصل
 ؟  وبعد كم ضربة؟  وأين تقع عتبة شدة املعاناة وجسامة اجلروح واإلصابات؟ " التعذيب " وصف

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو من 16 وعمال باملادة - 42
 على كل من التعذيب 13 و 12 و 11 و 10 لواردة يف املواد ا االلتزامات تنطبق ، الالإنسانية أو املهينة

13 و 12 ومن هنا فإن املادتني . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 تتطلبان من الدول كفالة تقصي الشكاوى بشأن وقوع أعمال تنطوي على تعذيب أو معاملة أو عقوبة
 ، يتعني على الدول أن تدرج يف 10 عمال باملادة وباملثل، . و مهينة على السواء قاسية أو ال إنسانية أ

 تدريب املوظفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني  واملوظفني العموميني، اخل تثقيفا ومعلومات بشأن حظر
 . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة / التعذيب

 الفعل الذي يشكل تعذيبا وليس باألحرى معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة قد على أن تعريف - 43
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة من 4 ومثال ذلك أن املادة . ينطوي على عواقب هامة

 ل من أعمال تتطلب من كل دولة طرف أن تكفل اعتبار كل عم أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 كما تكفل الدول متتع الضحايا حبق واجب التنفيذ يف تعويض . التعذيب  جرائم مبوجب قانوا اجلنائي

 تم اإلدالء ا نتيجة للتعذيب، كدليل يف أية ي عدم االستشهاد بأية أقوال و ) 14 املادة ( منصف وكاف
 املادة ( لى اإلدالء ذه األقوال إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل ع

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو وهذه املواد الواردة يف ). 15
 . ال تنطبق على املعاملة أو العقوبة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الالإنسانية أو املهينة

 كما . أو املهينة ليس أمرا يسريا يف كل احلاالت ة القاسية أو الالإنساني والتفرقة بني التعذيب واملعاملة - 44
 ويشكل التعذيب واملعاملة القاسية أو . أنه ليس من الضروري ملوظفي حقوق اإلنسان إجراء هذه التفرقة

 الغ الالإنسانية أو املهينة انتهاكا حلقوق اإلنسان جيب على موظفي حقوق اإلنسان مجع معلومات عنه واإلب
. عنه

 حق الفرد يف احلرية  واألمن على  شخصه - دال

 املعايري الدولية - 1

 لكل فرد حق يف احلياة واحلرية وىف األمان على " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 3 طبقا للمادة - 45
 زه أو نفيه ال جيوز اعتقال أي إنسان أو حج " من اإلعالن العاملي على أنه 9 كما تنص املادة ." شخصه
 ." تعسفا

 لكل فرد حق يف احلرية وىف " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 9 وتكفل املادة - 46
وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب . وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا . األمان على شخصه
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 1 الفقرة " وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن " . ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه
 تنطبق على مجيع حاالت احلرمان من احلرية، سواء أكانت يف قضايا جنائية أم يف قضايا أخرى، مثل املرض

 45 ." العقلي والتشرد وإدمان املخدرات واألغراض التربوية والسيطرة على اهلجرة، اخل

 املادة ( ية وميثاق بنجول على  حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه كما تنص االتفاقية األوروب - 47
 من االتفاقية األمريكية ) 2 ( 7 وتنص املادة ). من ميثاق بنجول ) 6 ( من االتفاقية األوروبية واملادة ) 1 ( 5

 ور الدولة ال جيوز حرمان أحد من حريته البدنية إال لألسباب وبالشروط املقررة سلفا مبوجب دست " على أنه
 ال جيوز إخضاع أحد للتوقيف " أنه ) 3 ( 7 كما تعلن املادة ." الطرف املعنية أو مبوجب قانون منشأ عمال به

 ." أو السجن التعسفيني

 الزيارات إىل : " الفصل التاسع وللحصول على املعايري اإلضافية املتصلة حبقوق احملتجزين، أنظر - 48
 ." احملتجزين

 يف احلرية واألمن على شخصه انتهاكات حق الفرد - 2

 االحتجاز التعسفي - أ

 أو بصفة رمسية يقع انتهاك احلق يف احلرية عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل - 49
 عن طريق حبرمان شخص، بدون سبب مشروع، من حريته بتحريض رمسي منه أو برضاه أو موافقته،

 . و وضعه حتت اإلقامة اجلربية احتجازه يف سجن أو يف أي مرفق احتجاز آخر أ

 التوقيف قانونية من العهد اخلاص باحلقوق املدنية واالقتصادية هو متطلب 9 وأول ما تتضمنه املادة - 50
 ويقع . وال يسمح باحلرمان من احلرية إال عندما يتم ألسباب وطبقا  إلجراءات يقررها القانون . واالحتجاز

 ض شخص للتوقيف أو االحتجاز ألسباب غري مقررة تقريرا واضحا يف القانون انتهاك ملبدأ القانونية إذا تعر
 . أو تتناىف مع هذا القانون

 ويتجاوز ". التعسفي " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التوقيف 9 وثانيا، حتظر املادة - 51
 وينص حظر التعسف على قيد إضايف على إمكانية حرمان شخص من . مفهوم القانونية " التعسف " مفهوم

 ، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة ) 1982 الدورة السادسة عشرة، ( 9 ، املادة 8 نسان، التعليق العام اللجنة املعنية حبقوق اإل 45
). 1994 ( من النص اإلنكليزي 8 ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة



63 

 كما جيب أال يكون القانون . وال يكفي أن يكون احلرمان من احلرية منصوصا عليه يف القانون . حريته
 ن أو ما هو يزيد عن كونه جمرد خمالفة القانو " التعسف " و . نفسه تعسفيا وجيب أال يتم إنفاذ القانون تعسفا

 ولذلك فإن . وجيب تفسريه تفسريا أوسع ليشمل عناصر الظلم وعدم املعقولية وعدم التناسبية . قانوين
 حاالت احلرمان من احلرية اليت ينص عليها القانون جيب أال تكون غري تناسبية أو غري عادلة أو غري متنبأ ا،

 يف متييزية  وجيب أن تكون مالئمة بالنظر إىل ظروف وجيب أال تكون الطريقة احملددة اليت  يقع ا التوق
 . احلالة

 من 9 وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يفضي انتهاك حقوق األشخاص املوقوفني املشار إليه يف املادة - 52
 . العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو جمموعة من  االنتهاكات لتلك احلقوق، إىل االحتجاز التعسفي

 ذلك أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد قررت أن األشخاص الذين مت توقيفهم بدون أمر توقيف ومثال
 . ومل يتم إبالغهم  بأسباب التوقيف كانوا حمتجزين احتجازا تعسفيا

 وال جيوز احتجاز  األشخاص احملتجزين إال يف أماكن احتجاز معترف ا رمسيا وأن تتلقى أسرهم - 53
 46 . ت كافية وأسرهم معلوما

 وينبغي فصل األحداث عن البالغني والنساء عن الرجال واحملكوم عليهم عن األشخاص الذين ينتظرون - 54
 47 . احملاكمة

 ولكل . اختاذ القرارات بشأن مدة وقانونية االحتجاز 48 وتتوىل سلطة قضائية أو سلطة مناظرة هلا - 55
 49 . راض قانونية احتجازه حمتجز احلق يف  املثول أمام سلطة قضائية  ويف استع

 االختفاء القسري - ب

 إعالن محاية ؛ و 92 و ) 3 ( 44 و 7 الدنيا، القواعد ؛ والقواعد النموذجية ) 1 ( 16 و 12 مبادئ االحتجاز أو السجن، املبدآن 46
 . 6 ؛ ومبادئ اإلعدام دون حماكمة، املبدأ 10 ، املادة مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 8 و 5 ؛ والقواعد النموذجية الدنيا، القواعد 37 ؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة 10 العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 47
 . 8 و ) 2 ( 5 ؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، املبدآن ) 2 ( 85 و ) 1 ( 85 و 43 و

 إعالن محاية مجيع ؛ و 37 و 32 ؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، املبدآن ) 4 ( 9 العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 48
 ). 1 ( 10 ، املادة األشخاص من االختفاء القسري

. 32 ؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، املبدأ ) 4 ( 9 ة، املادة العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي 49
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 للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري حمددة 6 طبقا للتعليق العام رقم - 56
 توجيها تفصيال 50 إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ويتضمن . وفعالة  ملنع اختفاء األفراد

 : وتقع عموما حاالت االختفاء القسري عند . ل إزاء هذه املسألة بشأن التزامات الدو

 أو حرمام من حريتهم علي علي األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم القبض ) أ (
 أي حنو آخر، علي أيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوياا أو علي أيدي جمموعات

 احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو منظمة أو أفراد عاديني يعملون باسم
 ؛ برضاها أو بقبوهلا

 مث رفض الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض االعتراف ) ب (
 . حبرمام من حريتهم

 سؤول واملعيار األول هو أن الشخص البد وأن يكون قد ألقي القبض عليه أو اختطافه  من جانب م - 57
 ومن العسري يف كثري من األحيان . أو برضاه أو قبوله بصفة رمسية حكومي أو أي شخص آخر يعمل

 . ويقوم مرتكبو االختفاء القسري يف العادة بتغطية آثارهم بعناية . التحقق من هذه املسؤولية اليت تقع الدولة

 ة سياسية أو نقابية أو غري ذلك من ويزداد احتمال وقوع اختفاء إذا كان الضحايا يشتركون يف أنشط - 58
 ما إن كان الضحية قد تعرض لتهديد من قبل وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يسأل ع . أنشطة اجلمعيات

 وهل بلغت تقارير عن  فقد أي أفراد آخرين يف نفس املنظمات؟ . بسب أنشطته السياسية أو معتقداته

 حلكومة االعتراف بالتوقيف أو اإلقرار مبعرفتها مبكان ويتصل العنصر الثاين من التعريف برفض ا - 59
 . وينبغي أن يشمل التحقيق  حبثا عن الشخص املفقود يف مراكز االحتجاز الرمسية أو غري الرمسية . الشخص

 . وميكن السعي إىل إجراء هذا التحقيق  من جانب أفراد أسرته أو أصدقائه أو موظفي حقوق اإلنسان، اخل
 . حقوق اإلنسان سؤال مسؤويل احلكومة عن املوقع السابق واملكان احلايل للشخص املفقود وينبغي ملوظفي

 وال ميكن ملوظف حقوق اإلنسان أن خيلص إىل وقوع حالة اختفاء قسري إال بعد رفض احلكومة تقدمي
 . معلومات أو يف حالة عدم وجود أي معلومات

 ، الوثيقة 1992 كانون األول / ديسمرب 18 املؤرخ يف 133 / 47 اعتمدته اجلمعية العامة يف القرار 50
A/RES/47/133,I.L.M, 903 ) 1993 .(
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 ، وعندما ال يسفر التحقيق عن أي نتائج عندما " ري اختفاء قس " وباختصار ميكن افتراض وجود حالة - 60
 يف مسؤويل احلكومة أو األشخاص الذين يعملون حلساا متورطون تتوفر كل األسباب لالعتقاد بأن

 . وقوع االختفاء ألسباب سياسية أو  ألسباب أخرى مشاة االختفاء، وعندما تتوفر دالئل قوية على

 كومة بتورط مسؤوليها أو األشخاص الذين يعملون حلساا يف االختفاء ويف معظم احلاالت لن تقر احل - 61
 . ولن تم بإجراء حتقيق سليم أو سترفض إجرائه

 ومتواصال وكلما اقتربت قضية من هذا التعريف، كلما ازدادت الدرجة اليت تشكل ا انتهاكا جسيما - 62
 . حلقوق اإلنسان

 قضاء احلقوق يف جمال إدارة شئون ال - هاء

 ، ودور احملامني ، ودور أعضاء النيابة ، ودور احملاكم تشمل إدارة شئون القضاء أداء واستقالل - 63
 ، واحلق التحقيقات اجلنائية والتوقيف واالحتجاز ، وحقوق اإلنسان أثناء املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 ، وإدارة شئون قضاء األحداث ، جازية والتدابري غري االحت ، السجناء ، ومعايري محاية حماكمة منصفة يف
 يف النظام القانوين، ومحاية باملرأة ، وحقوق اإلنسان اخلاصة وغري املواطنني والالجئني األقليات وحقوق

 اجلرائم وإساءة استعمال السلطة، وإدارة شئون القضاء يف حاالت الطوارئ، ضحايا وسبل انتصاف
 نتصاف املشاة، ودور احملاكم يف محاية احلقوق االقتصادية واإلحضار أو احلق يف احلماية أو وسائل اال

 . وهناك معايري دولية متصلة بكل واحد من هذه املواضيع سريد تفصيل موجز هلا أدناه . واالجتماعية
 وملعاجلة أكثر تفصيال وأكثر مشوال هلذه املعايري، أنظر مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان

 مركز حقوق / ومفوضية حقوق اإلنسان ) سلسلة التدريب املهين، ستصدر قريبا ( رة شئون القضاء يف إدا
 ومفوضية حقوق ) 1997 ، 5 سلسلة التدريب املهين رقم ( اإلنسان، حقوق اإلنسان وإنفاذ القوانني

 ). سلسلة التدريب املهين، ستصدر قريبا ( اإلنسان، حقوق اإلنسان والسجون

 احملاكم - 1

 لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 10 املادة تنص - 64
 اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته

" . وىف أية مة جزائية توجه إليه
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 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على ما ) 1 ( 14 وهذه املادة توسعها املادة - 65
 : يلي

 ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية مة جزائية توجه إليه أو يف . الناس مجيعا سواء أمام القضاء
 حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة

 . ، منشأة حبكم القانون خمتصة مستقلة حيادية

 اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع الستقالل وعدم حتيز احملاكم وهناك محاية أكثر صراحة - 66
 على أن 1 وينص املبدأ 51 . ساسية بشأن استقالل السلطة القضائية األ بادئ اجلرمية ومعاملة ارمني يف امل

 ومن واجب مجيع املؤسسات . عليه دستور البلد أو قوانينه تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص "
 ل ص تف " على أن 2 وينص املبدأ " . احلكومية وغريها من املؤسسات احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائية

 السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات
 ثريات غري سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو ديدات أو تدخالت، مباشرة كانت أو غري مباشرة، أو تأ

 " . من أي جهة أو ألي سبب

 يكفل مبدأ استقالل السلطة القضائية هلذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سري " ، 6 وطبقا للمبدأ - 67
 " . اإلجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق األطراف

 يتعني أن يكون من " على أنه ساسية بشأن استقالل السلطة القضائية األ بادئ من امل 10 وينص املبدأ - 68
 يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى الرتاهة والكفاءة، وحاصلني على تدريب أو

 كانوا معينني أو منتخبني، يتمتع القضاة، سواء أ " أن 12 ويتطلب املبدأ ." مؤهالت مناسبة يف القانون
 بضمان بقائهم يف منصبهم إىل حني بلوغهم سن التقاعد اإللزامية أو انتهاء الفترة املقررة لتوليهم املنصب،

 " . حيثما يكون معموال بذلك

 حرية التعبري وتكوين اجلمعيات للقضاة ساسية بشأن استقالل السلطة القضائية األ بادئ كما تضمن امل - 69
 مبؤهالم واختيارهم وتدريبهم وشروط اخلدمة والفترة املقررة لتوليهم املنصب األخرى املتعلقة واملعايري

 . والسرية واحلصانة املهنيتني، فضال عن التأديب واإليقاف والعزل

51 A/CONF.121/22/Rev.1 الوثائق 146 / 40 وافقت عليه اجلمعية العامة يف القرار ). 1985 ( 59 و 58 ، الفقرتان ، 
. 1986 (A/40/53) 155 و 154 ، الفقرتان 53 الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم
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 : وتشدد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على ما يلي - 70

 نطاق هذه املادة سواء أكانت حماكم على مجيع احملاكم اليت تقع ضمن 14 تنطبق أحكام املادة
 وتالحظ اللجنة وجود حماكم عسكرية أو حماكم خاصة حملاكمة املدنيني يف . عادية أم متخصصة

 ويطرح ذلك مشاكل خطرية  فيما يتعلق باإلدارة املنصفة وغري املتحيزة واملستقلة . كثري من البلدان
 كثري جدا من احلاالت هو متكني تطبيق والسبب وراء إنشاء هذه احملاكم يف . لشئون القضاء

 ويف حني ال حيظر العهد هذه  األنواع . اإلجراءات االستثنائية اليت ال متتثل ملعايري العدالة العادية
 من احملاكم، فان ما يضعه بوضوح من شروط تشري إىل أن حماكمة املدنيني أمام هذه احملاكم ينبغي

 أن يتم حتت شروط تكفل بصورة حقيقة الضمانات الكاملة أن يقتصر على احلاالت االستثانية و
 52 ." 14 املنصوص عليها يف املادة

 أعضاء النيابة - 2

 يضطلعون بدور حاسم بأن أعضاء النيابة 53 توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة تعترف املبادئ ال - 71
 ة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ اآلنفة الذكر يف إقامة العدل، وأن القواعد املتعلقة بأدائهم ملسؤوليام اهلام

ومن . والتزامهم ا، حبيث تسهم يف إقامة عدالة جنائية منصفة ويف وقاية املواطنني من اجلرمية بصورة فعالة
 مث، توفر هذه اخلطوط التوجيهية معايري بشأن مؤهالت أعضاء النيابة واختيارهم وتدريبهم وحالتهم وشروط

 حريتهم يف التعبري وتكوين الرابطات ودورهم يف اإلجراءات اجلنائية وأداء صالحيتهم خدمتهم وضمان
 االستثنائية وبدائل املالحقة القضائية وعالقتهم مع الوكاالت أو املؤسسات احلكومية األخرى واإلجراءات

 . التأديبية

 " . اما عن الوظائف القضائية تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة مت " أن 10 ويتطلب املبدأ - 72
 بإنصاف واتساق على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجبام وفقا للقانون، " على  أنه 12 وينص املبدأ

 ، وأن حيترموا كرامة اإلنسان وحيموها ويساندوا حقوق اإلنسان، حبيث يسهمون يف تأمني سالمة وسرعة
 " . جلنائية اإلجراءات وسالمة سري أعمال نظام العدالة ا

 . 1984 (A/39/40) 144 ، الفقرة 40 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثالثون، امللحق رقم 52
 ، 1990 أيلول / سبتمرب 7 آب  إىل / أغسطس 27 لة ارمني، املنعقد يف هافانا من مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعام 53

). 1990 ( من النص اإلنكليزي 189 ، صفحة A/CONF.144/28/Rev.1 الوثيقة
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 ، بدون حتيز وبدون متييز واجب أعضاء النيابة يف أداء وظائفهم 16 إىل 13 كما تقرر املبادئ من - 73
 الواجب للمالحقات القضائية املتصلة باجلرائم وإيالء االهتمام والضحية املشتبه فيه ملوقف واملراعاة الواجبة

 سيمة حلقوق اإلنسان ورفض استعمال أدلة يعلمون ، وخباصة االنتهاكات اجل اليت يرتكبها موظفون عموميون
 تشكل انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه أن احلصول عليها قد جرى بأساليب غري مشروعة

 . فيه

 احملامون - 3

 بأن احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان تقتضي الوصول 54 ساسية بشأن دور احملامني األ بادئ تعترف امل - 74
 وتقرر التزامات للحكومات لتوفري مهنيون قانونيون مستقلون ىل اخلدمات القانونية اليت يقدمها الفعال إ

 وتضمن املبادئ إمكانية االستعانة باحملامني . اتصال اجلميع، بفعالية وعلى قدم املساواة، باحملامني بدون متييز
 ومعايري للمؤهالت والتدريب اجلنائية ضمانات خاصة يف مسائل العدالة واحلصول على اخلدمات القانونية و

 واإلجراءات الرابطات املهنية للمحامني و حرية التعيري وتكوين الرابطات ومحاية استقالل وأداء احملامني و
 . التأديبية

 املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني - 4

 لذي يلقيه القانون على ا بواجبهم 55 تعترف مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني - 75
 ، على حنو يتفق مع وحبماية مجيع األشخاص من األعمال غري القانونية خبدمة اتمع أساسا عاتقهم، وذلك

 وتنص املدونة على محاية واحترام حقوق اإلنسان وكرامته من . علو درجة املسؤولية اليت تتطلبها مهنتهم
 عل استعماهلم للقوة مقصورا على حاالت الضرورة القصوى جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وجت

 وتشري إىل واجبهم يف احلفاظ على سرية بعض املسائل وحتظر اللجوء إىل التعذيب أو غريه من إساءة املعاملة
 وقد . وتؤكد أم سيحمون صحة احملتجزين وتنص على أم سيجتنبون الفساد وأم سيحترمون القانون

 يف 56 األساسية الستعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ناقشنا املبادئ

 وثيقة ، ال 1990 أيلول / سبتمرب 7 آب  إىل / أغسطس 27 مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، املنعقد يف هافانا من 54
A/CONF.144/28/Rev.1 1990 ( من النص اإلنكليزي 118 ، صفحة .( 

 من 186 ، صفحة 46 ، املرفق، الدورة الرابعة والثالثون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 169 / 34 قرار اجلمعية العامة 55
 ). A/34/46 ) 1979 النص اإلنكليزي، الوثيقة

 ، 1990 أيلول / سبتمرب 7 آب  إىل / أغسطس 27 ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، املنعقد يف هافانا من مؤمتر األمم املتحدة الثامن 56 56
). 1990 ( من النص اإلنكليزي 112 ، صفحة A/CONF.144/28/Rev.1 الوثيقة
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 وباإلضافة إىل ذلك، ." احلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفا " من هذا الفصل حتت عنوان الفرع باء
 لفني بإنفاذ القوانني للحصول على حتليل تفصيلي ملعايري حقوق اإلنسان الدولية املتصلة باملوظفني املك

 مركز حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان وإنفاذ القوانني / ووظائفهم، ميكن الرجوع إىل مفوضية األمم املتحدة
 ). 1997 ، 5 سلسلة التدريب املهين رقم (

 حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات اجلنائية والتوقيف واالحتجاز - 5

 ال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله " ملدنية والسياسية  على أنه من العهد اخلاص باحلقوق ا 9 تنص املادة - 76
 " . وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه . تعسفا

 يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية " و
 الزيارات : " الفصل التاسع د مناقشة للمعايري األخرى املتعلقة بالتوقيف واالحتجاز يف وتر " . مة توجه إليه
 ." إىل احملتجزين

 احلق يف حماكمة منصفة - 6

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بصورة أساسية احلق يف 15 و 1 4 و 9 تكفل املواد - 77
 إبالغه سريعا ل العهد  حق أي شخص يتم توقيفه يف وفيما يتعلق بأي قضية جنائية يشم . حماكمة منصفة

 أو إىل موظف قضائي مماثل لتقييم قانونية تقدميه، سريعا، إىل أحد القضاة بأية م توجه إليه،  ويف
 حمكمة من قبل حمل نظر منصف وعلين أمام القضاء ، ويف أن تكون قضيته املعاملة املتساوية التوقيف، ويف

 إعالمه سريعا وبالتفصيل، وىف لغة ، ويف يعترب بريئا ، ويف أن ، منشأة حبكم القانون ة خمتصة مستقلة حيادي
 إلعداد يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه ، ويف أن املوجهة إليه وأسباا التهمة يفهمها، بطبيعة

 ، ويف م حضوريا حياك أن ، ويف دون تأخري ال مربر له أن حياكم ، ويف ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه دفاعه
 بأن احملكمة ستزوده مبحام يدافع عنه أن خيطر ، ويف بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره يدافع عن نفسه أن

 يكن ميلك الوسائل الكافية لدفع أجر هذا احملامي وإذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، ويف أن إذا مل
 حيصل على املوافقة على استدعاء شهود النفي بذات أن ، ويف ، بنفسه أو من قبل غريه شهود االام يناقش

 إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة بترمجان يزود جمانا ، ويف أن الشروط املطبقة يف حالة شهود االام
 حق اللجوء، ، ويف يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب ، ويف أال املستخدمة يف احملكمة

عن أي عقوبة  يثبت بالدليل تعويضه ، ويف مة أعلى كيما تعيد النظر يف قرار إدانته حمك وفقا للقانون، إىل
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 جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن القاطع أا وقعت عليه بسبب خطأ قضائي، ويف أال يتعرض
 جرمية بسبب يدان بأية ، ويف أال ) على ذات اجلرم مرتني عدم حماكمته ( أدين ا أو برئ منها حبكم ائي

 حظر تطبيق القانون اجلنائي بأثر ( فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل
 وملزيد من املعلومات عن معايري احملاكمة املنصفة، . ، ويف أن يستفيد من أي ختفيف الحق يف العقوبة ) رجعي

 من 9 - الفرع هاء أنظر أيضا ." ( ارة شئون القضاء مراقبة احملاكمة ورصد إد : " أنظر الفصل الثالث عشر
 احلق يف احلماية أو سائل اإلحضار أو : " 14 - الفرع هاء و " إدارة شئون قضاء األحداث : " هذا الفصل

 . أدناه " االنتصاف املشاة

 معايري محاية السجناء - 7

 مل مجيع احملرومني من يعا " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن 10 تنص املادة - 78
 ال جيوز " على أنه 7 كما تنص املادة ." حريتهم معاملة إنسانية، حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين

 وملزيد من ." إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة
 ." الزيارات إىل احملتجزين : " الفصل التاسع املعلومات عن املعايري املنطبقة، أنظر

 التدابري غري االحتجازية - 8

 ال جيوز أن يكون احتجاز " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ) 3 ( 9 تنص املادة - 79
 ت األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانا

 لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند
 قواعد ( ويرد تفصيل هلذا املعيار يف قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية " . االقتضاء
 57 ). طوكيو

 إدارة شئون قضاء األحداث - 9

 يراعى يف حالة األحداث، من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ) 4 ( 14 تنص املادة - 80
 من اتفاقية 40 كما تنص املادة . إعادة تأهيلهم جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على

 ألف، صفحة 49 حق رقم ، املرفق، الدورة اخلامسة واألربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، املل 110 / 45 قرار اجلمعية العامة 57
). A/45/49 ) 1990 من النص اإلنكليزي،  الوثيقة 197
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 م بذلك أو طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يته حقوق الطفل على مجلة أمور من بينها حق كل
 واستصواب تشجيع يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره

 احلق يف أن يعترب بريئا، ويف يدعي أنه انتهك قانون العقوبات ولكل طفل . إعادة اندماج الطفل يف اتمع
 بالفصل يف دعواه وحمايدة قضائية خمتصة ومستقلة قيام سلطة أو هيئة إعالمه سريعا بالتهم املوجهة إليه، ويف

 ويف العادة دون تأخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون، حبضور مستشار قانوين أو مبساعدة مناسبة أخرى
 . أو األوصياء القانونيني عليه والديه حبضور

 و تأمني استجواب عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أ كما ينبغي - 81
 ، عند احلصول ، و الشهود املناهضني وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصاحله يف ظل ظروف من املساواة

 تأمني ، و على مساعدة مترجم شفوي جمانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة املستعملة أو النطق ا احلاجة،
 ضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة تأمني قيام سلطة خمتصة أو هيئة ق و ، احترام حياته اخلاصة

 . أي قرار يصدر ضده النظر يف

 ويتعني كذلك على احلكومات تعزيز اختاذ تدابري للتعامل مع األطفال  الذين هلم مشاكل مع القانون - 82
 أوامر ثل أيضا  إتاحة جمموعة من الترتيبات، م 40 وتتطلب املادة . اللجوء إىل اإلجراءات القضائية بدون

 الرعاية واإلرشاد واإلشراف، واملشورة، واالختبار، واحلضانة، وبرامج التعليم والتدريب املهين وغريها من
 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم ، لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم بدائل الرعاية املؤسسية

 . على السواء

 بطريقة تراعى يعامل كل طفل حمروم من حريته أن من اتفاقية حقوق الطفل على 37 وتنص املادة - 83
 ما مل يعترب أن عن البالغني كل طفل حمروم من حريته يفصل ، وأن احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه

 . مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك

 ام احلكم بعقوبة اإلعد من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على  عدم جواز 6 وتنص املادة - 84
 . على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر

 ويتم تناول هذه املعايري مبزيد من التطوير والتوضيح يف عدد من الصكوك احملددة، مبا يف ذلك أيضا - 85
 املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ملنع احنراف و ، 58 قواعد األمم املتحدة  بشأن األحداث  اردين من حريتهم

 ألف، صفحة 49 ، املرفق، الدورة اخلامسة واألربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 113 / 45 قرار اجلمعية العامة 58
). A/45/49 ) 1990 من النص اإلنكليزي، الوثيقة 205
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 قواعد ( وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا  إلدارة شئون قضاء األحداث 59 ) مبادئ الرياض ( داث األح
 60 ). بكني

 حقوق األقليات وغري املواطنني والالجئني - 10

 : من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن 26 تنص املادة - 86

 ويف هذا . أي متييز حبق متساو يف التمتع حبمايته الناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون
 الصدد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من
 التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سياسي،

 . روة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الث

 أن يزود جمانا بترمجان " من العهد لكل متهم احلق يف ) و ) ( 3 ( 14 وكما جاء أعاله، تكفل املادة - 87
 استخدام لألقليات احلق يف 27 كما  توفر املادة ." إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة

 عالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل اإل أنواع أخرى من احلماية مقررة يف وهناك . اخلاصة لغتهم
 61 . أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 إبعاد األجنيب املقيم جيوز ال من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  على أنه 13 وتشري املادة - 88
 لقرار اختذ وفقا للقانون، وبعد متكينه، ما مل حتتم دواعي األمن القومي إال تنفيذا بلد بصفة قانونية يف إقليم

 خالف ذلك، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على من
 اإلعالن املتعلق حبقوق اإلنسان لألفراد وترد أنواع إضافية من احلماية يف . تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك

 62 . لذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه ا

 ألف، صفحة 49 ، املرفق، الدورة اخلامسة واألربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 112 / 45 قرار اجلمعية العامة 59
 ). A/45/49 ) 1990 من النص اإلنكليزي، الوثيقة 201

 من النص 207 ، صفحة 53 ، املرفق، الدورة األربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 33 / 40 قرار اجلمعية العامة 60
 ). A/40/53 ) 1985 اإلنكليزي، الوثيقة

 210 ، صفحة 49 ، املرفق، الدورة السابعة واألربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 135 / 47 قرار اجلمعية العامة 61
 ). A/47/49 ) 1993 من النص اإلنكليزي، الوثيقة

 من النص 252 ، صفحة 53 بعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم ، املرفق، الدورة األر 144 / 40 قرار اجلمعية العامة 62
). A/40/53 ) 1985 اإلنكليزي، الوثيقة
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 اخلاص بوضع الالجئني بالصيغة املطبقة يف الربوتوكول االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني من 16 واملادة - 89
 من حيث حق اليت يتمتع ا املواطن نفس املعاملة ب والتمتع التقاضي احلر أمام احملاكم حق تضمن لالجئني
 وملزيد من املعلومات عن املعايري املنطبقة، أنظر الفصل . حملاكم، مبا يف ذلك املساعدة القضائية التقاضي أمام ا

 أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف / رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالالجئني و " : العاشر
 ." دين داخليا رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين واملشر : " الفصل احلادي عشر و " املخيمات

 جمال إدارة شئون القضاء حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف - 11

 الناس مجيعا سواء " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن 26 كما جاء أعاله، تقرر املادة - 90
 مبا يف ذلك وحتظر التمييز ألي سبب " حبق متساو يف التمتع حبمايته أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز

 تساوى الرجال بكفالة ... تتعهد " على أن احلكومات املصدقة على العهد 3 كما تنص املادة . اجلنس
 وباإلضافة إىل ذلك، . يف العهد " يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها والنساء

 كما تلزم املادة . حتظر التمييز ضد املرأة د املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض من 1 فإن املادة
 فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة " من هذه االتفاقية مجيع احلكومات املصدقة بأن تتوىل 2

 مع الرجل، وضمان احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى
 ." أي عمل متييزي يف البلد، من

 ومن املهم بصفة خاصة أن 63 . ويتصل بذلك أيضا اإلعالن  بشأن القضاء على العنف ضد املرأة - 91
 أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس " من اإلعالن يشمل 1 الوارد يف املادة " العنف ضد املرأة " تعريف

 ، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة
 وباإلضافة إىل العنف الذي  ترتكبه الدولة أو ." احلياة العامة أو اخلاصة سواء حدث ذلك يف ... النفسية

 املادة ( ويف إطار اتمع ) العنف األسري ( يف إطار األسرة تتغاضى عنه، يشمل التعريف العنف الذي يقع
 مبنع - من خالل نظم إنفاذ القوانني وإدارة شئون القضاء فيها – اجبا على الدولة ويفرض اإلعالن و ). 2

 عليها، واملعاقبة يف هذه األعمال والتحقيق مجيع أعمال العنف ضد املرأة، سواء ارتكبتها الدولة أو أشخاص
 ف العادلة والفعالة، حىت يتاح للنساء الاليت  يتعرضن للعنف إمكانية الوصول إىل آليات العدالة وسبل االنتصا

 نفاذ القوانني واملوظفني العموميني املعنيني على تدريب لتوعيتهم ’ ولكفالة حصول املوظفني املكلفني ب
 . باحتياجات املرأة

 ، الوثيقة 217 ، صفحة 49 ، الدورة الثامنة واألربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 104 / 48 قرار اجلمعية العامة 63
A/48/49 ) 1993 .(
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 محاية الضحايا وسبل إنصاف ضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة - 12

 على أنه 64 ايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة لضح بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة اإلعالن ينص - 92
 وإعادة ) 7 إىل 4 الفقرات من ( اإلنصاف الفوري ينبغي للضحايا الوصول إىل آليات العدالة واحلصول على

 مساعدة ،  باإلضافة إىل ما يلزم من ) 13 و 12 الفقرتان ( والتعويض ) 11 إىل 8 الفقرات من ( املمتلكات
 ضحايا " يقصد مبصطلح ، 1 وعمال بالفقرة ). 17 إىل 14 الفقرات من ( ة مادية وطبية ونفسية واجتماعي

 األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو مجاعيا، مبا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاناة " اجلرمية
 أو النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال

 حاالت إمهال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت حترم اإلساءة
 مع تعريف مصطلح " ضحايا إساءة استعمال السلطة " ويتطابق تعريف مصطلح . اجلنائية الستعمال السلطة

 ت إمهال ال تشكل حىت اآلن انتهاكا للقوانني عن طريق أفعال أو حاال ، غري أن الضرر يقع " ضحايا اجلرمية "
 . اجلنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايري الدولية املعترف ا واملتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

 وهناك عدد من  الشواغل األخرى بشأن الضحايا، مبا يف ذلك احلاجة إىل معلومات  عن حقوقهم، - 93
 هم أو غريها من عمليات إقامة العدالة اجلزائية، واخلصوصية، وعدم إزعاجهم أو واملشاركة يف حماكمة الت

 . االنتقام منهم وضمان سالمتهم

 إدارة شئون القضاء يف حاالت الطوارئ - 13

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين : " الفصل الثالث كما ناقشنا  بتفصيل أكرب يف - 94
 جيوز من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه 4 تنص املادة ، " اإلطار : املنطبقان

 ، اليت تتهدد حياة األمة حاالت الطوارئ االستثنائية يف بعض احلقوق ) أي عدم تطبيق ( تضييق للحكومات
 وز تضييقها، على أن هناك حقوقا معينة ال جي . وختطر ا األمم املتحدة بصورة سليمة اإلعالن عنها واليت يتم

 ، مبا يف ذلك اتفاقيات واحلقوق املكفولة مبوجب القانون الدويل ، للتمييز مبا يف ذلك احلق يف عدم التعرض
 التعذيب تعسفاً و والتحرر من احلياة وبروتوكوال جنيف، فضال عن حق الفرد يف عدم التعرض للحرمان من

 وعدم االعتراف ، والعقوبة بأثر رجعي ، ون والسجن بسبب الدي ، والرق وغري ذلك من إساءة املعاملة،

 من النص 214 ، صفحة 53 ، املرفق، الدورة األربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 34 / 40 العامة قرار اجلمعية 64
). A/40/53 ) 1985 اإلنكليزي، الوثيقة
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 اإلحضار أو احلق (" كما يتضمن القسم التايل . حرية الفكر والوجدان والدين ، وانتهاك بشخصيته القانونية
 معلومات هامة ذات صلة بإدارة شئون القضاء يف حاالت ") يف احلماية أو وسائل االنتصاف املشاة

 . الطوارئ

 احلماية أو وسائل االنتصاف املشاة اإلحضار أو احلق يف - 14

 احلق يف " أو " اإلحضار " يف حني ال يستخدم العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مصطلح - 95
 ، فهو يتضمن عدة أحكام تضمن جوهر قانون اإلحضار وجوانب إجراء احلق يف احلماية اليت تشبه " احلماية

 : على أن ) 3 ( 9 وتنص املادة . اإلحضار من حيث التأثري

 يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا
 ... مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

 : على أن ) 4 ( 9 وتنص املادة - 96

 ال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتق
 . احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين

 : اليت تنص على ) 3 ( 2 اإلحضار أو ما يتصل به من جوانب  احلق يف احلماية حق أساسي يف املادة - 97

 : تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد - 3

 بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعترف ا ) أ (
 يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية،

 بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها سلطة ) ب (
 ة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتص

 القانوين، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

. بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصاحل املتظلمني ) ج (
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 حةً تضييق ال متنع صرا من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 4 وبالرغم من أن املادة - 98
 من املعترف به بصورة ، أصبح اإلحضار وما يتصل به من جوانب احلق يف احلماية للطعن يف االحتجاز

 وقد حدثت هذه التطورات نتيجة لالعتراف بأنه بدون القدرة على . تدرجيية أن هذا احلق ال جيوز تضييقه
 ة، لن يضمن الشخص بأي حال من معرفة قانونية احتجاز الفرد، وخباصة يف أوقات الطوارئ االستثنائي

 . األحوال  أي حق من احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد

 صدرت يف وقت واحد عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان فتوتان تؤكدان أن اإلحضار - 99
 - تفاقية األمريكية من اال ) 1 ( 25 و ) 6 ( 7 ومها وسيلتا االنتصاف اللتان تكفلهما املادتان - واحلق يف احلماية

 حلماية احلقوق " الضمانات القضائية اجلوهرية " ال جيوز  تعطيلهما حىت يف حاالت الطوارئ ألما من بني
 وأشارت احملكمة يف الفتوى األوىل إىل 65 . من االتفاقية األمريكية ) 2 ( 27 اليت يحظر تعطيلها مبوجب املادة

 وأعلنت احملكمة يف فتواها . ام حياة الشخص وسالمته البدنية أن اإلحضار يؤدى دورا حيويا يف افتراض احتر
 تشمل  اإلحضار أو احلق 27 اليت ال ختضع للتضييق مبوجب املادة " اجلوهرية " الثانية أن الضمانات القضائية

 يف احلماية وأي وسيلة فعالة أخرى لالنتصاف أمام قضاة أو حماكم خمتصة بغرض ضمان احترام احلقوق
 ." ليت ال جتيز االتفاقية األمريكية تعطيلها واحلريات ا

 دور احملاكم يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية - 15

 احلق يف السكن : " والفرع ياء " حق التملك : " الفرع طاء كما يرد أدناه مبزيد من االستيفاء يف - 100
 فان القانون الدويل حلقوق اإلنسان من هذا الفصل، " وغريه من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على وجه (
 حيمي طائفة عريضة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، مبا يف ذلك  احلق يف العمل ) اخلصوص

 تماعي وحقوق األسرة  واحلق يف مستوى معيشي كاف وحقوق وحقوق النقابات وحقوق الضمان االج
 وبالرغم من أن قانون . السكن والغذاء واحلق يف الرعاية الصحية وحقوق التعليم واحلقوق يف احلياة الثقافية

اإلنسان قد انصب يف العادة بصورة رئيسية  على دور احملاكم  يف محاية احلقوق املدنية والسياسية، تؤدي
 ت القضائية أيضا دورا مهما بنفس الدرجة يف ضمان االمتثال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهليئا

65 A dvisory Opinion of 9 May 1986, Inter-Am. C.H.R., 13 OEA/Ser.L/III.15, doc. 14 
(1986) and Advisory Opinion of 6 October 1987, Inter-Am. C.H.R. 13 
OEA/Ser.L/V/III.19, doc. 13 (1988).
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 ويف كثري من البلدان يزداد  التجاء األفراد واجلماعات اليت هلا احلق يف التمتع حبقوق اقتصادية . الفردية
 . مطالبة ذه احلقوق واجتماعية وثقافية معينة إىل النظام القضائي باعتباره وسيلة لل

 للحقوق االقتصادية واالجتماعية ) إمكانية الفصل القضائي ( وبالرغم من أن التنفيذ القضائي - 101
 والثقافية كان موضوع بعض اجلدل،  فقد تبني مرارا أن وجهات النظر اليت تنكر إمكانية فصل القضاء يف

 نادها إىل أسس وطيدة يف حالة قانون حقوق هذه احلقوق كانت أفكارا تعرب عن سوء فهم أكثر من است
 وتنص مبادئ ملبريغ بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 66 . اإلنسان
 رغم أن اإلعمال الكامل للحقوق املعترف ا يف العهد قد ال يتم إال بصورة تدرجيية، " على أنه 67 والثقافية

 ... طبيقا فوريا يف حني أن تطبيق حقوق أخرى ميكن أن جيري بصورة تدرجيية ميكن  تطبيق بعض احلقوق  ت
 ." وعلى الدول األطراف أن توفر سبل انتصاف فعالة ، مبا يف ذلك  سبل االنتصاف القضائية، عند االقتضاء

 والواقع أنه قد مت وضع إجراء جديد للشكاوى فيما يتصل بامليثاق االجتماعي األورويب يف عام - 102
 وتستمر املفاوضات يف إطار األمم املتحدة  للتوصل إىل إجراء مماثل مبوجب العهد اخلاص باحلقوق 1995

 ومثال ذلك أن جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 إىل سن التشريعات، هو توفري وسائل من بني التدابري اليت قد تكون مالئمة، إضافة " والثقافية قد أعلنت أن

 وهناك عدد ... انتصاف قضائي فيما يتعلق باحلقوق اليت قد تعترب قابلة للتنفيذ طبقا للنظام القانوين الوطين
 من األحكام األخرى الواردة يف العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، مبا يف ذلك املواد

 ، اليت يبدو أا قابلة للتطبيق الفوري عن ) 3 ( 15 و ) 4 ( 13 و ) أ ) ( 2 ( 13 و ) 3 ( 10 و 8 و ) أ ( 7 و 3
 68 ." طريق األجهزة القضائية وغريها من األجهزة يف كثري من النظم القانونية الوطنية

 69 حرية الرأي والتعبري - واو

 : للحصول على معلومات تفصيلية عن مدى الصالحية القضائية ألحد احلقوق، أنظر 66
Scott  Leckie,  (1995),  “The  Justiciability  of  Housing  Rights”,  in  The  Right  to 
Complain  about  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  (Coomans,  van  Hoof, 

Arambulo, Smith and Toebes, eds), pp. 3572.

 ). E/CN.4/1987/17 ) 1987 الوثيقة 67
 . 5 من العهد ، الفقرة 1 ، الفقرة 2 املادة ( ، طبيعة التزامات الدول األطراف 4 التعليق العام رقم 68
). 1993 ( 19 دليل حرية التعبري املنصوص عليها يف املادة رية التعبري، أنظر الستعراض أمشل للقانون الدويل املتصل باحلق يف ح 69
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 حبرية الرأي لكل شخص حق التمتع " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 19 تنص املادة - 103
 والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها

 " . إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود

 : ما يلي 19 ويعلن العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة - 104

 . ناق آراء دون مضايقة لكل إنسان حق يف اعت . 1

 ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات . لكل إنسان حق يف حرية التعبري . 2
 واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو

 . يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها

 . من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة 2 ق املنصوص عليها يف الفقرة تستتبع ممارسة احلقو . 3
 وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون

 : ضرورية

 الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، ) أ (
 . العامة حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب ) ب (

 حق ال يسمح العهد بأن " هي ) 1 ( 19 وقد علقت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قائلة بأن املادة - 105
 70 ." خيضع ألي استثناء أو قيد

 : على احلق يف حرية الفكر والتعبري 13 وتنص االتفاقية األمريكية يف املادة - 106

 حريته يف التماس خمتلف ضروب احلق ويشمل هذا . لكل شخص احلق يف حرية الفكر والتعبري - 1
 املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو

 . مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها

 ، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات ) 1983 الدورة التاسعة عشرة، ( 19 ، املادة 10 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام 70
). 1994 ( من النص اإلنكليزي 11 ، صفحة HRI/GEM/1 عامة اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة
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 ... ال جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق للرقابة املسبقة - 2

 طرق أو وسائل غري مباشرة، مثل إساءة استعمال الرقابة ال جيوز تقييد حق التعبري  بأي - 3
 احلكومية أو اخلاصة املفروضة على إصدار الصحف أو ترددات البث اإلذاعي أو املعدات املستعملة

 . يف نشر املعلومات أو بأي وسيلة أخرى الغرض منها عرقلة  نقل وتداول األفكار واآلراء

 وتنص ." من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات " ول على أنه من ميثاق بنج ) 1 ( 9 وتنص املادة 107
 ." إطار القوانني واللوائح يف حيق لكل إنسان أن يعرب عن أفكاره وينشرها " أيضا على أنه

 لكل شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان " من االتفاقية األوروبية، ) 1 ( 9 وعمال باملادة - 108
 ويشمل هذا احلق حريته . لكل شخص احلق يف حرية التعبري " أن ) 1 ( 10 كما تضمن املادة ...". والدين

 يف اعتناق اآلراء وتلقي املعلومات واألفكار ونقلها إىل اآلخرين بدون تدخل من السلطة العامة ودومنا اعتبار
 ...". للحدود

 ا يف ذلك احلقوق واحلق يف حرية الرأي والتعبري حق أساسي ميثل حجر الزاوية لكثري من احلقوق، مب - 109
 الفصل الرابع وملزيد من البحث التفصيلي يف احلقوق السياسية اليت يكفلها القانون الدويل، أنظر . السياسية

 ." مراقبة االنتخابات : " عشر

 حرية  االشتراك يف اجلمعيات وحرية التجمع - زاي

 خص حق يف حرية االشتراك يف لكل ش " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 20 تنص املادة - 110
 ." االجتماعات واجلمعيات السلمية

 لكل فرد حق يف حرية " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن ) 1 ( 22 وتنص املادة - 111
 " . تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

 ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها القانون ) " 2 ( 22 وعمال باملادة
 وتشكل تدابري ضرورية، 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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 لكل شخص احلق يف حرية التجمع السلمي وحرية " من االتفاقية األوروبية أن ) 1 ( 11 وتعلن املادة - 112
 ." حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله تطوي اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك

 حبرية ألغراض لكل شخص احلق يف االجتماع " من االتفاقية األمريكية بأن ) 1 ( 16 وتعترف املادة
 أيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو ألغراض العمل أو األغراض االجتماعية أو الثقافية  أو

 وتتسم هاتان االتفاقيتان اإلقليميتان بلغة تقييدية تشبه تلك املستعملة يف ." الرياضية أو ألي أغراض أخرى
 من ميثاق بنجول، ) 1 ( 10 وعمال باملادة . ة والسياسية من العهد اخلاص باحلقوق املدني ) 2 ( 22 املادة

 ." حددها القانون اليت حيق لكل إنسان أن يكون وحبرية مجعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم باألحكام "

 األحزاب السياسية والنقابات واملنظمات غري احلكومية تكوين حرية االشتراك يف اجلمعيات وتشمل - 113
 نظمات النسائية واجلماعات الدينية والتنظيمات الطالبية واالنضمام إليها واملشاركة ورابطات األحياء وامل

 . ويعد انتهاك هذه احلقوق تدخال يف األداء السليم للمجتمع الدميقراطي . فيها

 باعتباره يسري جنبا إىل جنب مع حرية االشتراك يف التجمع السلمي وينبغي النظر إىل احلق يف - 114
 يكون احلق يف التجمع " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن 21 وتكفل املادة . اجلمعيات

 وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا للقانون . السلمي معترفا به
 أو النظام العام أو محاية وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة

 واحلق يف التجمع السلمي مكفول " . الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحريام
 . من ميثاق بنجول 11 من االتفاقية األمريكية واملادة 15 أيضا مبوجب املادة

 حرية التنقل واإلقامة - حاء

 لكل فرد حق يف حرية التنقل وىف اختيار " املي حلقوق اإلنسان، من اإلعالن الع ) 1 ( 13 عمال باملادة - 115
 لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف " أن ) 2 ( 13 كما تعلن املادة " . حمل إقامته داخل حدود الدولة
 " . ذلك بلده، وىف العودة إىل بلده

 : رية التنقل واإلقامة من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلق يف ح 12 وتكفل املادة - 116

 لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان - 1
. إقامته
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 . لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده - 2

 ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون، وتكون - 3
 رورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين ض

 . وحريام، وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف ا يف هذا العهد

 . ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده - 4

 احلق يف حرية التنقل ) 12 املادة ( وميثاق بنجول ) 22 املادة ( كما تكفل االتفاقية األمريكية - 117
 مثل املطالبة بأن يرافقها أحد أقربائها ( وتعد القيود املفروضة من قبل احلكومة على تنقل املرأة . واإلقامة

 كما تشكل هذه القيود حالة من حاالت . انتهاكات واضحة هلذا احلق ) الذكور عند السفر إىل اخلارج
 أساس اجلنس احملظور مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص التمييز القائم على

 . باحلقوق املدنية والسياسية

 إعاقة ملمارسة هذا احلق، ومن جواز سفر أو وثيقة هوية شخصية ويعترب  امتناع احلكومة عن إصدار - 118
 - الصلة بني اإلقامة واجلنسية نسان إدراك كما ينبغي ملوظفي حقوق اإل . مث انتهاكا للحق يف حرية التنقل

 وأثر - من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 15 وهي حق آخر من حقوق اإلنسان األساسية اليت حتميها املادة
 . إنكار احلكومة حلقوق اإلقامة  على التمتع باحلق يف اكتساب جنسية والعكس بالعكس

 آلخر انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل إذا وقع أثناء فترات قد يشكل هو ا والترحيل القسري للسكان - 119
 ال جيوز األمر " من الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف على أنه ) 1 ( 17 وتنص املادة . الرتاع املسلح

 ما مل يتطلب ذلك أمن األشخاص املدنيني املعنيني أو . بترحيل السكان املدنيني، ألسباب تتصل بالرتاع
 جيب اختاذ كافة اإلجراءات املمكنة " وإذا اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، " ب عسكرية ملحة أسبا

 الستقبال السكان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوي واألوضاع الصحية الوقائية والعالجية
 إرغام األفراد املدنيني ال جيوز " من الربوتوكول الثاين، ) 2 ( 17 وطبقا كذلك للمادة " . والسالمة والتغذية

 " . علي الرتوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالرتاع

حق التملك - طاء



82 

 لكل فرد حق يف التملك، مبفرده أو " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 17 تنص املادة - 120
 والواقع . صاً مشاا وال يتضمن العهدان  ن " . ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفا و .. . باالشتراك مع غريه

 جلميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها اخلاصة، التصرف احلر بثرواا " من العهدين  تنص على أن 1 أن املادة
 ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم على مبدأ

 " . وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة . املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل
 . التمييز بسبب الثروة العهدان التمييز لعدة أسباب، من بينها حيظر كما

 من العهد اخلاص باحلقوق 11 وتنص املادة . ارتباطا وثيقا باحلق يف السكن حق التملك يرتبط - 121
 حق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي " االقتصادية واالجتماعية والثقافية  على
 وتترد أدناه مناقشة أمشل للحق يف السكن باعتباره أحد أمثلة ...". حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى

 . احلقوق االقتصادية

 احلق يف  السكن وغريه من احلقوق االقتصادية - ياء
 واالجتماعية والثقافية

 من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  االلتزام األساسي ) 1 ( 2 دة تتضمن املا - 122
 : الذي يقع على مجيع احلكومات اليت صادقت على املعاهدة، وهذا نصها

 تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني،
 القتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من وال سيما على الصعيدين ا

 خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف ا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع
 . السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية

 العمل  وحقوق النقابات وحقوق الضمان ويعترف العهد بعدد من احلقوق، مبا يف ذلك احلق يف - 123
 االجتماعي وحقوق األسرة واحلق يف مستوى معيشي كاف وحقوق السكن والغذاء وحقوق الرعاية

 . الصحية  وحقوق التعليم واحلقوق يف احلياة الثقافية

 رصد " : الفصل السابع عشر ويتم تناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باستيفاء يف - 124
ومع ذلك، كمثال لتطبيق هذه احلقوق، أصدرت جلنة احلقوق ." احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 ، وهذا احلق يف السكن املالئم على 4 التعليق العام رقم 1991 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  يف عام
 : نصه

 كل شخص يف مستوى معيشي حبق ... تقر " من العهد، فان الدول األطراف ) 1 ( 11 عمال باملادة
 كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل

 واحلق اإلنساين يف السكن  ويف التحسني املتواصل لظروفه املعيشية، وهو حق ." لظروفه املعيشية
 يف التمتع باحلقوق  االقتصادية مستمد من احلق يف مستوى معيشي كاف، يتسم بأمهية رئيسية

 ... واالجتماعية والثقافية

 وبرغم أن اتمع الدويل قد أعاد التأكيد مراراً على أمهية االحترام الكامل للحق يف السكن
 ) 1 ( 11 املالئم، فهناك فجوة كبرية بدرجة تبعث على القلق بني  املعايري املنصوص عليها يف املادة

 ويف حني أن املشاكل تكون حادة بصفة . لسائدة  يف كثري من أرجاء العامل من العهد واحلالة ا
 خاصة يف بعض البلدان النامية  اليت جتابه قيودا كبرية على املوارد وغريها من القيود، تالحظ اللجنة
 وجود مشاكل كبرية أيضا تتعلق بانعدام املأوى والسكن غري املالئم  يف بعض اتمعات املتقدمة

 مليون شخص بال مأوى يف مجيع أحناء 100 وتقدر األمم املتحدة أن هناك ما يزيد عن . اديا اقتص
 وال يوجد أي مؤشر يدل على . العامل وأكثر من بليون شخص يعيشون يف سكن غري مالئم

 ويبدو من الواضح أنه ال توجد أي دولة من الدول األطراف ال . حدوث اخنفاض يف هذا العدد
 ... كبرية من نوع أو آخر فيما يتصل باحلق يف السكن تعاين من مشاكل

 تعرب عن " له وألسرته " ويف حني أن اإلشارة إىل . وينطبق احلق يف السكن على كل شخص
 افتراضات بالنسبة  لألدوار اليت يضطلع ا كل واحد من اجلنسني وأمناط النشاط االقتصادي اليت

 اعتماد العهد، فال ميكن  أن يفهم من العبارة اليوم عندما مت 1966 كانت  مقبولة عموما يف عام
 أا تتضمن أي حدود تقيد انطباق حق األفراد أو األسر اليت ترأسها امرأة أو غري ذلك من

 ... اجلماعات

 وترى اللجنة  أنه ينبغي النظر إىل احلق يف السكن باعتباره  ميثل حق املرء يف أن يعيش يف مكان ما
 أوال،   يرتبط احلق يف السكن . ويعد ذلك مالئما لسببني على األقل . امة يف أمن وسالم وكر

 وثانيا، جيب ... ارتباطا وثيقا  حبقوق اإلنسان األخرى وباملبادئ األساسية اليت يستند إليها العهد
 . على أا ال تشري فحسب إىل السكن، بل إىل السكن املالئم ) 1 ( 11 تفسري اإلشارة يف املادة

 ، 2000 ت كل من اللجنة املعنية باملستوطنات البشرية واالستراتيجية العاملية لإليواء لعام وكما نص
اخلصوصية الكافية واحليز  الكايف واألمن الكايف واإلضاءة والتهوية ... يقصد باملأوى املالئم "
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 وأن تكون - سية الكافيتان والبنية األساسية الكافية واملوقع املالئم فيما يتعلق بالعمل واملرافق األسا
 71 ." مجيعها بتكلفة معقولة

 سالمة احليازة، وتوفر : وحيدد التعريف سبعة جوانب ينطوي عليها احلق يف السكن املالئم، وهي - 125
 اخلدمات واملواد واملرافق والبنية األساسية، والقدرة على حتمل التكلفة،  والصالحية للسكن، وإتاحة إمكانية

 72 . ع،  والسكن املالئم من الناحية الثقافية احلصول على السكن،  واملوق

 اللجنة تعترب أن حاالت اإلخالء القسري ال تتمشى ظاهريا مع " إىل أن 4 وينتهي التعليق العام رقم - 126
 متطلبات العهد وال ميكن تربيرها إال يف حاالت الضرورة القصوى  وطبقا  ملبادئ القانون الدويل ذات

 73 ." الصلة

 أصدرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 1997 حزيران / ويف يونيو - 127
 74 : الذي وفر مزيدا من التوجيه بشأن حاالت اإلخالء القسري 7

تستند التزامات الدول األطراف  يف العهد يف صدد حاالت اإلخالء القسري يف جوهرها إىل املادة
 بصفة خاصة تلزم الدول  بأن ) 1 ( 2 واملادة . ألخرى ذات الصلة باإلضافة إىل األحكام ا ) 1 ( 11

 على أنه بالنظر إىل طبيعة ممارسة . لتعزيز احلق يف السكن املالئم " مجيع السبل املناسبة " تستعمل
 من التنفيذ التدرجيي الذي يستند إىل توفر املوارد ) 1 ( 2 اإلخالء القسري فإن ما تشري إليه املادة

 وجيب أن متتنع الدولة نفسها عن اإلخالء القسري وأن تضمن تطبيق القانون . ئما قلما يكون مال
 على النحو احملدد يف ( ضد وكالئها أو األطراف األخرى الذين يقومون بتنفيذ اإلخالء القسري

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ) 1 ( 17 كما يعزز من هذا النهج املادة ). أعاله 3 الفقرة
 ويعترف هذا . ياسية اليت تكمل احلق يف عدم التعرض للخالء القسري دومنا محاية كافية والس

 يف شئون " التدخل التعسفي أو غري القانوين " احلكم جبملة أمور، منها احلق يف التمتع باحلماية من
 لة وينبغي مالحظة أن التزام الدولة بكفالة احترام هذا احلق ال خيضع لالعتبارات املتص . بيته

 . مبواردها املتاحة

 ، املرفق 3 ، امللحق رقم ) 1991 ( 4 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقرير عن الدورة السادسة، التعليق العام رقم 71
 ). حذفت احلواشي ) ( E/1992/23 ) 1992 من النص اإلنكليزي، الوثيقة 115 إىل 114 الثالث، الصفحات من

 . 117 إىل 115 ق، الصفحات من املرجع الساب 72
 . 119 املرجع السابق، صفحة 73
). E/CN.4/C.12/1997/4 ) 1997 الوثيقة 74
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 ، مبا يف ذلك " مجيع السبل املناسبة " من العهد بأن تستعمل الدول األطراف ) 1 ( 2 وتطالب املادة
 وبالرغم من أن اللجنة قد . سبل اعتماد تدابري تشريعية، لتعزيز مجيع احلقوق اليت حيميها العهد

 دابري ال ميكن االستغناء عنها بالنسبة إىل أن مثل هذه الت ) 1991 ( 3 أشارت يف تعليقها العام رقم
 جلميع احلقوق،  ومن الواضح أن وضع تشريع ضد اإلخالء القسري يعد أساساً جوهريا يستند إليه

 توفر أكرب قدر ممكن من ) أ ( وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابري . إنشاء نظام للحماية الفعالة
 ترمي إىل السيطرة ) ج ( تتمشى مع العهد و ) ب ( سالمة احليازة لشاغلي املساكن واألراضي و

 كما جيب أن ينطبق التشريع على مجيع الوكالء . متاما على الظروف اليت تتم فيها حاالت اإلخالء
 وبالنظر كذلك إىل االجتاه املتزايد يف . العاملني حتت سلطة الدولة  أو الذين خيضعون ملساءلتها

 كثريا من مسؤولياا يف قطاع اإلسكان، جيب على بعض الدول حنو قيام احلكومات بالتخفف
 الدول األطراف  أن تضمن كفاية التدابري التشريعية وغريها من التدابري الرامية إىل منع واملعاقبة،
 عند االقتضاء، على اإلخالء القسري اليت يتم تنفيذها، بدون ضمانات مناسبة، على يد أشخاص أو

 طراف أن تستعرض التشريعات والسياسات ذات الصلة لضمان ولذلك ينبغي للدول األ . هيئات
 عدم تعرضها مع االلتزامات املنبثقة عن احلق يف السكن املالئم وإلغاء أو تعديل أي تشريع أو

 . سياسات تتعرض مع متطلبات العهد

على من العهد  التزاما إضافيا 3 و ) 2 ( 2 وتفرض أحكام عدم التمييز اليت تنص عليها املادتان ...
 احلكومات بأن تضمن، حيثما تقع حاالت إخالء، اختاذ التدابري املناسبة لكفالة عدم وقوع أي

 ويف األحوال اليت قد تستند فيها بعض حاالت اإلخالء إىل مربرات، . شكل من أشكال التمييز
 سبب مثلما يف حالة اإلصرار على عدم دفع اإلجيار أو عند إحلاق ضرر بالعني املؤجرة بدون أي

 معقول، يتحتم على السلطات املعنية أن تكفل تنفيذ هذا اإلخالء على حنو يكفله قانون يتماشى مع
 ... العهد وإتاحة مجيع سبل االلتجاء إىل القانون ومجيع سبل االنتصاف أمام املتضررين

 جتماعية وباإلضافة إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واال - 128
 ومثال ذلك أن . اإلخالء القسري والثقافية، يتضمن القانون اإلنساين الدويل أيضا أحكاما ذات صلة حباالت

 : من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي 49 املادة

 حيظر النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي لألشخاص احملميني أو نفيهم من األراضي احملتلة إيل أراضي
 . حتالل أو إيل أراضي أي دولة أخري، حمتلة أو غري حمتلة، أيا كانت دواعيه دولة اال

 من الربوتوكول الثاين التفاقيات 17 وباملثل بالنسبة للمنازعات املسلحة غري الدولية، تنص املادة - 129
: جنيف على ما يلي
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 تطلب ذلك أمن ال جيوز األمر بترحيل السكان املدنيني، ألسباب تتصل بالرتاع ما مل ي . 1
 وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا . األشخاص املدنيني املعنيني أو أسباب عسكرية ملحة

 الترحيل، جيب اختاذ كافة اإلجراءات املمكنة الستقبال السكان املدنيني يف ظروف مرضية من
 . حيث املأوي واألوضاع الصحية الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية

 . إرغام األفراد املدنيني علي الرتوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالرتاع ال جيوز . 2

 حقوق الالجئني واملشردين داخليا - كاف

 الالجئون - 1

 من الربوتوكول اخلاص بوضع 1 املعدلة باملادة ( من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 1 تعرف املادة - 130
 من التعرض لالضطهاد بسبب بسبب خوف له ما يربره " شخص بأا تشري إىل أي " الجئ " لفظة ) الالجئني

 ، خارج بلد جنسيته، وال عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إيل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية
 رصد : " الفصل العاشر أنظر ."  ( يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد

 أو األشخاص املشردين داخليا الذين يعيشون يف / اخلاصة بالالجئني و ومحاية حقوق اإلنسان
 وال ينطبق وضع الجئ على بعض األشخاص إذا ارتكبوا  جرمية جسيمة غري سياسية خارج "). املخيمات

 . بلد اللجوء أو إذا أدينوا بأعمال تتناىف مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها

 واالتفاقية اليت حتكم ." الالجئ " اخلاصة بالالجئني من تعريف وقد وسعت الصكوك اإلقليمية - 131
 توسع  تعريف 75 اجلوانب احملددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا واليت اعتمدا منظمة الوحدة األفريقية

 تنطبق أيضا على كل شخص ، بسبب اعتداء " الجئ " على أن  لفظة ) 2 ( 1 حيث تنص يف املادة " الالجئ "
 ل أو هيمنة أجنبية أو أحداث ختل على حنو خطري بالنظام العام يف بعض أو كل  بلد املنشأ خارجي أو احتال

 أو بلد اجلنسية، يرغم على الرحيل عن مكان إقامته املعتاد التماساً للجوء يف مكان آخر خارج بلد املنشأ أو
 . بلد اجلنسية

). CM/267/Rev.1 ) 1996 وثيقة منظمة الوحدة األفريقية 75
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 الفصل أنظر ( ة ل إعالن قرطاجن وهناك تعريف مشابه لالجئ منطبق يف أمريكا الوسطى من خال - 132
 "). رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا : " احلادي عشر

 من  االتفاقية اخلاصة ) 1 ( 33 وتنص املادة . أساسي ملفهوم محاية الالجئني ومبدأ عدم الرد - 133
 ئا أو ترده بأية صورة من الصور إيل حدود ال جيوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الج " بوضع الالجئني على أنه

 األقاليم اليت تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إيل فئة اجتماعية
 " . معينة أو بسبب آرائه السياسية

 وتنص العادية تعفي الالجئني من إجراءات اهلجرة االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني من 31 واملادة - 134
 متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخوهلم أو وجودهم غري القانوين، علي " على أن

 الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمني مباشرة من إقليم كانت فيه حيام أو
 ...". حريتهم مهددة

 تكفل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني حقوقا " الجئ " مركز ومبجرد أن متنح الدولة املستقبلة - 135
 . يف جماالت مثل حرية الدين وملكية العقارات والوصول إىل القضاء وغري ذلك من احلقوق جوهرية معينة

 تتقاسم مشاكل احلماية " املرأة ويف هذا السياق الحظت مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني أن - 136
 للنساء والفتيات الالجئات احتياجات خاصة من احلماية ... وباإلضافة إىل ذلك ... ا الالجئون اليت يعاين منه

 فهن حيتجن مثال إىل احلماية ضد التالعب،  واالنتهاك واالستغالل اجلنسي والبدين، : تربز نوع جنسهم
 ود خاصة حلل ولغل هناك حاجة إىل بذل جه ... واحلماية ضد التمييز اجلنسي يف تقدمي السلع واخلدمات

 كما الحظت املفوضية أن طلبات النساء املتصلة بنوع اجلنس 76 ... املشاكل اليت تواجهها الالجئات حتديدا
 اجلماعة االجتماعية " أو " الرأي السياسي " ميكن تقريرها استنادا إىل فئات " الجئ " للحصول اللجوء أو مركز

 77 ." الالجئ " يف تعريف " املعينة

 وتعلن . التماس اللجوء مستمد من القانون الدويل لالجئني ، وهو احلق يف وهناك حق مهم آخر - 137
 لكل فرد حق التماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن ) 1 ( 14 املادة

 " . به خالصا من االضطهاد

 ). 1991 ( 8 إىل 7 مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، اخلطوط التوجيهية بشأن محاية الالجئات، الصفحات من 76
. رجع السابق نفس امل 77
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 ة الوحدة األفريقية اليت حتكم فاتفاقية منظم . كما اعتمدت اتفاقات إقليمية تعزز حقوق الالجئني - 138
 تعيد تأكيد مبدأ عدم الرد وتفرض على الدول األعضاء التزاما اجلوانب احملددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا

 تبذل قصارى جهدها مبا ال يتعارض مع تشريعات كل منها الستقبال الالجئني ولضمان توطني "... بأن
 ربرها، ال يستطيعون أو ال يرغبون يف العودة إىل بلد املنشأ أو بلد هؤالء الالجئني الذين، ألسباب هلا ما ي

 ." اجلنسية اخلاص م

 وتنص املادة . اخلاصة بوضع الالجئني ة وتشمل االتفاقية األمريكية حكمني مشاني لالتفاقي - 139
 يع الدولة لكل شخص احلق يف أن يلتمس ويمنح اللجوء يف إقليم بلد أجنيب طبقا لتشر " على أن ) 7 ( 22

 ." واالتفاقيات الدولية يف حالة تعرضه للمالحقة القضائية بسبب جرائم سياسية أو ما يتصل بذلك من جرائم

 ال جيوز بأي حال من األحوال ترحيل " من االتفاقية األمريكية، ) 8 ( 22 وعمال كذلك باملادة - 140
 لد هو بلد منشأه، إذا كان حقه يف شخص أجنيب أو إعادته إىل بلده، بصرف النظر عما إن كان ذلك الب

 احلياة أو حريته الشخصية يف ذلك البلد معرضان خلطر االنتهاك بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه
 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة : " الفصل العاشر أنظر أيضا ."  ( االجتماعي أو آرائه السياسية

 "). ن يف املخيمات أو املشردين داخليا الذين يعيشو / بالالجئني و

 املشردون داخليا - 2

االضطهاد الذي ينجم عنه ترحيل إجباري وواسع عرب احلدود يؤدي يف العادة أيضا إىل تشريد - 141
 : فإن األشخاص املشردين داخليا هم 78 وطبقا للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي . داخلي واسع

 هلرب أو على ترك منازهلم أو أماكن إقامتهم العادية الذين أكرهوا على ا أو اموعات األشخاص
 أو اضطروا إىل ذلك وال سيما نتيجة أو سعيا لتفادى آثار الرتاع املسلح أو حاالت العنف املعمم أو
 انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت هي من صنع اإلنسان والذين مل يعربوا حدا

 . ولة دوليا معترفا به من حدود د
 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين واملشردين : " احلادي عشر الفصل أنظر (

 "). داخليا

E/CN.4/1998/53/Add.2 وثيقة األمم املتحدة 78
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 وتوفر صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية - 142
 ا يتعرض هلا املشردون داخل بشأن التشرد الداخلي، محاية قانونية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت طامل

 . بلدام

 وبالرغم من أن املشردين داخليا يعانون يف كثري من األحيان من نفس التهديدات واالنتهاكات - 143
 حلقوق اإلنسان اخلاصة م، فهم ال يستطيعون االستفادة من احلماية اليت يوفرها القانون الدويل لالجئني

 ى أن اجلمعية العامة تطلب أحيانا إىل مفوض األمم املتحدة السامي لشئون عل . ألم مل يعربوا حداً دوليا
 وهناك أيضا عدة هياكل تابعة . الالجئني أن يقدم احلماية وغريها من املساعدة  إىل السكان املشردين داخليا

 ثري من لألمم املتحدة، ومنها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وك
 . املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، تقدم احلماية واملساعدة مبختلف أشكاهلا

 "). رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا : " احلادي عشر الفصل أنظر (

 حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة - الم

 ) 2 ( و معاملة متساوية حيصل الرجل واملرأة على ) 1 ( إلنسان على أن ينص القانون الدويل حلقوق ا - 144
 . كجماعة ضعيفة تنطبق أنواع  خاصة من احلماية على النساء بسبب مركزهن

 أي " بأنه " التمييز ضد املرأة " تعرف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من 1 واملادة - 145
 م على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعتراف تفرقة أو استبعاد أو تقييد يت

 للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو
 أة إذا منعت ، تنتهك حقوق املر " النموذج الذي يقوم على عدم التمييز " ويف إطار هذا " يف أي ميدان آخر

 . من نفس احلقوق اليت يتمتع ا الرجل

 تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 3 وعمال باملادة - 146
 بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا

 فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هذا احلكم بأنه ال يتطلب فقط تدابري 3 ها العام رقم ويف تعليق " . العهد
 ويشمل العمل  اإلجيايب . لضمان التمتع اإلجيايب باحلقوق املنصوص عليها عمال إجيابيا حلماية املرأة، بل أيضا

 اعتماد تدابري متنح بصورة السياسات واألنشطة الساعية إىل النهوض القوي حبقوق مجاعة ضعيفة من خالل
وبالنسبة للمرأة حتديدا، . مؤقتة معاملة خاصة أو متييزا إجيابياً  موعة من األشخاص ملعاجلة أوجه التفاوت
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 من اتفاقية القضاء على مجيع 4 يعد العمل  اإلجيايب استراتيجية الزمة لتحقيق املساواة اليت تنص عليها املادة
 . أشكال التمييز ضد املرأة

 مع الرجل أمام املرأة مبساواة وتعيد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تأكيد االلتزام - 147
 التمييز ضد للقضاء على كما تلزم االتفاقية الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة ). 15 املادة ( القانون

 املادة ( والرعاية الصحية ) 11 املادة ( العمل و ) 10 املادة ( لتعليم وا ) 7 املادة ( يف احلياة السياسية والعامة املرأة
 ). 16 املادة ( والزواج والعالقات  العائلية ) 13 املادة ( واحلياة االقتصادية واالجتماعية ) 12

 وبالنظر إىل عالقات القوة غري املتساوية على مر التاريخ، تتطلب املرأة محاية خاصة مبوجب القانون - 148
 ملكافحة مجيع أشكال من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة إىل الدول األطراف 6 وتطلب املادة . الدويل

 للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة 9 كما تنص التوصية العامة رقم . االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
 اليت متنع املرأة من التمتع باحلقوق مييز العنف القائم على أساس نوع اجلنس يعد شكال من أشكال الت على أن

 79 . واحلريات على قدم املساواة مع الرجل

 وكما أشرنا من قبل، فإن اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة يتصدى بالتحديد ملشكلة - 149
 ب عليه، أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترت " بأنه 1 العنف ضد املرأة، وهو مصطلح تعرفه املادة

 أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف
 احلياة يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك

 ." العامة أو اخلاصة

 الضرب والتعدي اجلنسي على أطفال األسرة البنات والعنف ه ويشمل باتساع التعريف ويتسم هذا - 150
 املتصل باملهر واغتصاب الزوجة وختان اإلناث وغريه من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة، والعنف غري
 الزوجي والعنف املرتبط  باالستغالل  واالغتصاب والتعدي اجلنسي والتحرش اجلنسي يف مكان العمل  ويف

 . ؤسسات التعليمية ويف أي مكان آخر واالجتار بالنساء وإجبارهن على البغاء امل

 من إعالن القضاء على العنف ضد 4 وترد التزامات الدولة بالقضاء على هذه األفعال يف املادة - 151
 أو تقليد ويقع على الدولة، من بني مجلة أمور، التزام بإدانة العنف ضد املرأة وعدم التذرع بأي عرف . املرأة

أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه، وأن تتبع، بكل الوسائل املمكنة، سبل اعتماد سياسة

 ، وثيقة األمم املتحدة 19 جلنة القضاء على العنف ضد املرأة، الدورة احلادية عشرة، التوصية العامة 79
CEDAW/C/1992/L.1/Add.155 ) 1992 .(
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 ملكافحته ومنعه، وأن متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأة، وأن جتتهد يف درء  أفعال العنف ضد املرأة والتحقيق
 وملزيد من املعلومات عن املعايري . األفعال أو ارتكبها أفراد فيها واملعاقبة عليها، سواء ارتكبت الدولة هذه

 قرير التمهيدي  للمقرر اخلاص املعين بالعنف ضد الدولية املتصلة بالقضاء على العنف ضد املرأة، أنظر الت
 وتقريري املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة 81 وتقرير املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة 80 املرأة

 82 . سبابه وعواقبه وأ

 حقوق األقليات - ميم

 ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أنه 27 تعلن املادة - 152
 ثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم إ أقليات

 " . هرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم اخلاصة أو اا
 أمام القانون وعدم التمييز املساواة مبادئ ) 1 : ( وبناء على ذلك، تشمل حقوق األقليات الدولية كحد أدىن

 احلق يف استخدام ) 4 ( و صة اخلا بثقافتهم حق التمتع ) 3 ( و وإقامة شعائره بدينهم ااهرة احلق يف ) 2 ( و
 83 . اخلاصة لغتهم

 يعيد 84 إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية عالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني واإل - 153
 يقع على ) 1 ( 1 وعمال كذلك باملادة . 2 تأكيد حقوق األقليات سالفة الذكر املنصوص عليها يف املادة

 تقوم، كل يف إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها " الدول التزام إجيايب بأن
 " . الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية

 85 حقوق الطفل - نون

 ). E/CN.4/1995/42 ) 1995 وثيقة األمم املتحدة 80
 ). E/CN.4/1996/53 ) 1996 وثيقة األمم املتحدة 81
 ). 1998 ( E/CN.4/1998/54 والوثيقة ) E/CN.4/1997/47 ) 1997 وثيقة األمم املتحدة 82
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 وعمال . ني مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان يتمتع األطفال باحلق يف الرعاية واحلماية اخلاصت - 154
 ، ما مل يبلغ سن الرشد مل يتجاوز الثامنة عشرة عىن الطفل كل إنسان " من اتفاقية حقوق الطفل 1 باملادة

 " . قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

 واتفاقية حقوق الطفل هي أمشل صك حول هذا املوضوع،  إذ تشمل االعتراف باحلقوق املدنية - 155
وقد . السياسية واالجتماعية وأنواع احلماية اخلاصة اليت يتطلبها حتديداً األطفال والثقافية واالقتصادية و

 حظيت االتفاقية بعدد من التصديقات يزيد عما حظيت عليه أي معاهدة أخرى من معاهدات حقوق
 . اإلنسان وهي بذلك متثل أداة هامة ملوظفي حقوق اإلنسان

 : أساسية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وقد حددت جلنة حقوق الطفل أربعة مبادئ - 156

 من املهم مالحظة أن االتفاقية تكفل احلماية لألطفال من التمييز ). 2 املادة ( عدم التمييز ) 1 (
 القائم ليس فقط على أساس ظروفهم اخلاصة، بل أيضا بسبب ظروف آبائهم أو أوصيائهم

 . القانونيني أو أفراد أسرهم اآلخرين

 يف مجيع اإلجراءات اليت اليت ينبغي أن توىل االعتبار األول ) 3 املادة ( فضلى مصاحل الطفل ال ) 2 (
 . سواء أقامت ا هيئات عامة أم خاصة تتعلق باألطفال

 الذي ال يشدد فقط على حق األطفال يف عدم ) 6 املادة ( احلياة والبقاء والنمو احلق يف ) 3 (
 يف حياة تكفل منوهم البدين والعقلي حرمام من احلياة تعسفا، بل يشدد أيضا على حقهم

 . والروحي واألخالقي واالجتماعي على أكمل وجه

 ينبغي أن تتاح للطفل القدرة على التعبري عن آرائه حبرية ). 12 املادة ( آراء الطفل احترام ) 4 (
 . وينبغي االستماع إليها وإيالؤها االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تتطلب قيام أي دولة ) 1 ( 24 ادة ويف حني أن امل - 157
 طرف باختاذ تدابري خاصة حلماية األطفال، تتضمن اتفاقية حقوق الطفل جماالت حمددة تلتزم الدول بأن

 : تتخذ فيها تدابري حلماية مصاحل األطفال، مبا يف ذلك

؛ واإلمهال عقلي البدين أو ال الضرر محاية األطفال من ) أ (
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 ؛ إىل ألطفال الذين هلم مشاكل مع القانون إيالء اهتمام خاص ) ب (

 يف  معاملة خاصة ويف التعليم والرعاية؛ األطفال املعوقني حق ) ج (

 جلميع األطفال؛ الرعاية الصحية ) د (

 االبتدائي ااين واإللزامي؛ التعليم ) هـ (

 ؛ االستغالل االقتصادي احلماية من ) و (

 ؛ االنتهاك اجلنسي واالستغالل اجلنسي احلماية من مجيع أشكال ) ز (

 . يف القوات املسلحة األطفال الذي مل يتجاوزوا اخلامسة عشرة جتنيد حظر ) ح (

 احملرومون واألطفال احملتجزون تتطلب انتباها، وهم األطفال مجاعات ضعيفة ويوجد بني األطفال - 158
 الذين يعربون عن أحكام اتفاقيات جنيف ( واألطفال اجلنود شوارع من بيئتهم  العائلية وأطفال ال

 واألطفال اإلعادة إىل الوطن أثناء واألطفال الالجئون واألطفال الذين بدون مرافق ) وبروتوكليها ذات الصلة
 . بعاهات املصابون

 ة بشأن األطفال قواعد حمدد قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اردين من حريتهم وتشمل - 159
 وملزيد من املعلومات عن حقوق األطفال، مع اإلشارة حتديداً إىل إدارة شئون قضاء األحداث، . احملتجزين

 ." إدارة شئون قضاء األحداث : " من هذا الفصل 9 - الفرع هاء ميكن الرجوع أيضا إىل

 احلق يف معاملة غري متييزية - سني

 وينص اإلعالن العاملي . سان معايري احلماية املتساوية وعدم التمييز يفرض القانون الدويل حلقوق اإلن - 160
الناس مجيعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية " على أن 7 حلقوق اإلنسان يف املادة
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 ريض القانون دومنا متييز،، كما يتساوون يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي حت
 " . على مثل هذا التمييز

 تتعهد كل دولة طرف يف " من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن ) 1 ( 2 وتنص املادة - 161
 هذا العهد باحترام احلقوق املعترف ا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها

 العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب
 " . أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

 : من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على حق مستقل يف املساواة 26 كما تنص املادة - 162

 ويف هذا . سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع حبمايته الناس مجيعا
 الصدد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من
التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سياسي،

 . ألصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب أو ا

 : 26 وقد الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املادة - 163

 فهي . ولكنها تنص على حق مستقل 2 ال تكرر فقط الضمان املنصوص عليه بالفعل يف املادة
 وهكذا عندما ... ان تنظمه وحتميه السلطات العامة حتظر التمييز يف القانون أو يف الواقع يف أي ميد

 يف أال ينطوي حمتواه 26 تعتمد دولة من الدول األطراف تشريعا فيجب أن ميتثل ملتطلبات املادة
 على احلقوق 26 وبعبارة أخرى ال يقتصر تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد يف املادة . على أي متييز

 . املنصوص عليها يف العهد

 ال جيوز تضييق من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 4 من املهم مالحظة أنه مبوجب املادة و - 164
 . احلق يف عدم التعرض للتمييز، أي ال ميكن تعطيله حىت يف حاالت الطوارئ االستثنائية

 : ا يلي من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على م ) 2 ( 2 وتنص املادة - 165

 تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد
 بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري

. من األسباب سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك
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 وكما أشرنا ". املتخصصة " كما يرد مبدأ عدم التمييز صراحةً يف معظم معاهدات حقوق اإلنسان - 166
 : على ما يلي 2 من قبل، تنص اتفاقية حقوق الطفل يف املادة

 حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون
 ... أنواع التمييز أي نوع من

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري حتظر التمييز ) 1 ( 2 كما أن املادة - 167
 : بأنه " التمييز العنصري " 1 وتعرف املادة . العنصري

 أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل
 أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات القومي

 األساسية أو التمتع ا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو
 . االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة

 يعىن مصطلح من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أن 1 وباملثل تنص املادة - 168
 أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، " التمييز ضد املرأة "

 دية توهني أو إحباط االعتراف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصا
 واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها ذه احلقوق أو ممارستها هلا،

 . بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

 د الدول األطراف من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، تتعه 5 وعمال أيضا باملادة - 169
 حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل شخص يف املساواة أمام القانون،

 للجنة القضاء ) الدورة الثامنة واألربعون ( وتنص التوصية العامة العشرون . والسيما يف التمتع حبقوق معينة
 التزام الدول األطراف بضمان التمتع، تتضمن من االتفاقية 5 املادة " على أن 86 علي التمييز العنصري

 وينبغي . باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من دون متييز عنصري
 5 و 2 وعمال باملادتني ." ال تشكل قائمة جامعة مانعة 5 مالحظة أن احلقوق واحلريات املذكورة يف املادة

 ، يقع على الدول األطراف التزام بكفالة التنفيذ الفعال مجيع أشكال التمييز العنصري اتفاقية القضاء على من
 . لالتفاقية

CERD/48/Misc.6/Rev.2 وثيقة األمم املتحدة 86
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 سؤال يتم طرحه لتقرير ما إن كان قد وقع انتهاك للحق يف معاملة غري متييزية هو ما إن كان وأول - 170
 الة جيب تربيرها على أساس معايري وأي تفرقة بني األفراد  املتشاني يف احل . هناك متييز موجود بالفعل

 أو يتصل التمييز على حنو معقول أو موضوعي  باهلدف الذي يرمي إليه القانون أي هل . معقولة وموضوعية
 ترمي إليه املمارسة؟  وهل هذا اهلدف نفسه ال يتعارض مع  مبادئ حقوق اإلنسان املعترف ا؟

 وتطبيق هذا االختبار . للقانون أو املمارسة أثر متييزي هناك للتمييز هو ما إن كان الثاين واالختبار - 171
 . ، مثل التمييز الذي يؤثر بطريقة روتينية على مجاعات األقليات والنساء " اخلفي " هو ما يكشف عن التمييز

 وإذا كان األمر كذلك، جيب على موظف حقوق اإلنسان  أن يقيم ما إن كانت الدولة قد امتثلت مثال
 جلميع األشخاص على " بأن تكفل ) 26 املادة ( وجب العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اللتزامها مب

 ومن الواضح أنه إذا كان التمييز يشكل سياسة متعمدة من جانب احلكومة، ." السواء محاية فعالة من التمييز
 من الصعب تقييم نية وقد يكون . 26 فقد تكون قد أخفقت يف الوفاء بالتزامها املنصوص عليه يف املادة
 أو فرط التمييز أو ما ينطوي عليه من / القصد لدى احلكومة، ولكن قد يستدل عليه مثال من وضوح و

 . عواقب وخيمة أو مما يتصل به من سلوك من جانب السلطات أو مما تديل به من تصرحيات

 إجراءات األطراف اختاذ يتطلب أحيانا من الدول " وحىت إذا مل يكن التمييز مقصودا، فان العهد - 172
 لتخفيف أو للقضاء على الظروف اليت تفضي إىل ارتكاب التمييز الذي حيظره العهد أو تساعد على إجيابية

 ومثال ذلك أنه يف أي دولة  متنع فيها  األوضاع العامة جزءا معينا من السكان من التمتع حبقوق ." ارتكابه
 وقد تشمل . لة أن تتخذ إجراءات معينة لتصحيح هذه األوضاع اإلنسان أو تضر بتمتعهم ا، ينبغي للدو

 هذه اإلجراءات منح اجلزء املعين من السكان معاملة تفضيلية معينة لبعض الوقت يف أمور حمددة  وذلك
 على أنه طاملا أن هذا اإلجراء مطلوب لتصحيح التمييز الواقع فاملسألة إذن هي . باملقارنة مع بقية السكان

 87 ." ييز مشروع مبوجب العهد قضية  مت

 " العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين " وباإلضافة إىل ذلك،  إذا  استند التمييز إىل - 173
 . جهود إجيابية كبرية لكفالة  املساواة فإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تتطلب بذل

 تتخذ كل دولة " ية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على أن من اتفاق ) ج ) ( 1 ( 2 وتنص املادة
طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية واحمللية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانني

 ، جمموعة تعليقات عامة ) 1989 الدورة السابعة والثالثون، ( ، عدم التمييز 18 ان، التعليق العام اللجنة املعنية حبقوق اإلنس 87
 من النص 26 ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 وتوصيات عامة اعتمدا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وثيقة األمم املتحدة

). 1994 ( اإلنكليزي
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 تفاقية القضاء وتتضمن ا ." أو أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة التمييز العنصري أو إىل إدامته حيثما يكون قائما
 ال يعترب اختاذ الدول " اليت تنص على أنه 4 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  حكما مشاا يف املادة

 ...". األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا

 عاملة التمييزية ترتكب من جانب فاعلني وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يالحظ أن كثريا من امل - 174
 للجنة القضاء علي التمييز ) الدورة الثامنة واألربعون ( وتنص التوصية العامة العشرون . غري حكوميني

 بقدر ما يكون للمؤسسات اخلاصة تأثري على ممارسة احلقوق أو على توافر الفرص، يتعني " على أنه العنصري
 يكون هدف نتيجة ذلك التأثري وال أثره إجياد التمييز العنصري أو إدامة على الدولة الطرف أن تكفل أال

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تشجيع املؤسسات واملنظمات غري احلكومية  على تتبع التحقيقات " . أمده
 دخل على أن املمارسات املنتظمة قد جتعل من الالزم ملوظفي األمم املتحدة الت . يف قضايا التمييز الفردية

 حتديد : " الفصل السادس أنظر .  ( وخباصة إذا كان من احملتمل أن تفجر املعاملة التمييزية مزيدا من العنف
 "). اجلهود واألولويات  املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري جيوز ألية دولة طرف أن من 14 ومبوجب املادة - 175
 أي حني أا تعترف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة الرسائل املقدمة من األفراد أو من مجاعات تعلن يف

 األفراد الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من
 اوى لألشخاص الذين يعتقدون توفر آلية شك 14 ومن هنا فان املادة . احلقوق املقررة يف هذه االتفاقية

 وهناك آلية شكاوى مشاة متاحة لألفراد يف الدول . بوقوع انتهاك حلقهم يف عدم التعرض ملعاملة متييزية
 . اليت صدقت على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 احلق يف التنمية - عني

 الذي ينص يف 88 معية العامة لألمم املتحدة  إعالن احلق يف التنمية اعتمدت اجل 1986 يف عام - 176
 لكل إنسان حيق احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف ومبوجبه " على أن 1 املادة

 والتمتع ذه املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وجلميع الشعوب
 ويسلم اإلعالن ..". . اليت ميكن فيها إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماال تاما التنمية

 عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان " بأن التنمية

 ، الوثيقة 186 ، صفحة 53 األربعون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم ، الدورة احلادية و 128 ظ 41 قرار اجلمعية العامة 88
A/41/53 ) 1986 .(
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 يف التنمية وىف التوزيع العادل بأسرهم واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة،
 ." للفوائد النامجة عنها

 السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية، وتقرير املصري، : هي عناصر رئيسية ويشمل احلق يف التنمية - 177
 واملشاركة الشعبية،  وتكافؤ الفرص، وحتسني األوضاع املالئمة للتمتع باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية

 . والسياسية واالجتماعية األخرى

 اإلنسان هو املوضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون املشارك النشط يف " على أن 2 وتنص املادة - 178
 واألهم . وحيق لألفراد والشعوب على السواء املطالبة باحلق يف التنمية ...". احلق يف التنمية واملستفيد منه

 رادى الدول يف ضماا لتكافؤ وكفاية فرص الوصول إىل املوارد األساسية، من ذلك أن هذا احلق يلزم  ف
 . واتمع الدويل فيما يقع عليه من واجب،  تعزيز سياسات التنمية املنصفة والتعاون الدويل الفعال

 ورصد احلق يف التنمية وتقدمي تقارير عنه عملية معقدة قد تتطلب النظر بدقة يف إجراءات وسياسات - 179
 وباإلضافة إىل الوكالء احلكوميني احملليني . وأثر جمموعة من الفاعلني داخل وخارج بلد العمل على السواء

 واإلدارات احلكومية احمللية، ميكن أن تكون أنشطة احلكومات األجنبية واملؤسسات املالية الدولية، بل
 ولذلك ينبغي ملوظفي حقوق . عقد والشركات املتعددة اجلنسيات، ذات صلة بتقييم سليم هلذا احلق امل

 اإلنسان، يف التصدي لقضايا احلق  يف التنمية، أن يكونوا مستعد للتشاور الوثيق مع وكاالت وبرامج التنمية
 االقتصادية واالجتماعية ملنظمة األمم املتحدة املوجودة يف البلد واليت ميكنها أن تعمل كمصادر غنية  لبيانات

 يف بلدان بعينها ) نة والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية املدي ( وحتليالت التنمية

 مبادئ عدم اإلفالت من العقاب - فاء

 منع سياسة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات كان االجتاه السائد يف القانون الدويل هو - 180
 من العقاب يف القانون الدويل يف وميكن رؤية االجتاه العريض ملكافحة اإلفالت . للسالمة البدنية اجلسيمة

 بغي للدول أن تلغي التشريعات اليت تضمن ين " الوثيقة النهائية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي أعلن أنه
 إفالت املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول أيضا أن

 89 " . موفرة بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون حتاكمهم علي هذه االنتهاكات،

89 A/CONF.157/23 60 ، الفقرة 5 - ، اجلزء الثاين، الفرع باء .
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 املعاقبة " من الدول األطراف نع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها مل 1948 عام اتفاقية وتتطلب - 181
 وعمال  باملادة الرابعة من ). 1 املادة ." ( سواء ارتكبت يف أيام السلم أو أثناء احلرب ، اإلبادة اجلماعية على

 يعاقب مرتكبو اإلبادة اجلماعية أو أي فعل من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة، سواء " ية االتفاق
 واإلفالت من العقاب على اإلبادة اجلماعية يتعارض " . كانوا حكاما دستوريني أو موظفني عامني أو أفرادا

 . بوضوح مع االتفاقية

 من 5 وتنص املادة . ل اإلبادة اجلماعية، جرائم جنائية دولية ، مث اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وتعد - 182
 مبادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني بارتكاب جرائم حرب وجرائم

 يقدم للمحاكمة األشخاص الذين تقوم ضدهم دالئل علي أم ارتكبوا جرائم حرب " على أن ضد اإلنسانية
 إلنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبني، وذلك، كقاعدة عامة، يف البلدان اليت ارتكبوا فيها أو جرائم ضد ا

 " . ويف هذا الصدد، تتعاون الدول يف كل ما يتصل بتسليم هؤالء األشخاص . هذه اجلرائم

 ددة من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تتعهد الدول بكفالة احلقوق احمل 2 ومبوجب املادة - 183
 كما تطالب الدول أيضا باختاذ التدابري الالزمة، التشريعية وغري التشريعية، إلعمال . يف العهد جلميع األفراد

 ويفرض العهد بذلك واجبا إجيابيا على الدول باختاذ تدابري من أجل إعمال احلقوق اليت . هذه احلقوق
 الدول األطراف  معاقبة االنتهاكات، فقد وبالرغم من أن العهد ال يتطلب صراحةً من . يكفلها العهد

 اليت تتم عمليات اإلعدام تتقصى فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العهد باعتباره يتطلب من الدول أن
 . إىل العدالة األشخاص املسؤولني عنها ، والتعذيب وحاالت االختفاء، وبأن تقدم خارج نطاق القانون
 قد الحظت أن بعض الدول " ذكرت اللجنة أا ) التعذيب الذي حيظر ( العهد على 7 ويف تعليقها العام رقم

 وهذا العفو العام يتعارض عموما مع واجب الدول يف . قد منحت عفوا عاما  فيما يتصل بأفعال التعذيب
 ." تقصي هذه األفعال وكفالة عدم وقوع هذه األفعال داخل واليتها وضمان عدم وقوعها يف املستقبل

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ا و - 184
 من 7 وتقتضي املادة . تتطلب صراحةً من الدول  األطراف وضع إجراءات جنائية  ملكافحة التعذيب

 بعرض القضية على " االتفاقية أن تقوم الدول بتسليم األشخاص الذين يدعى ارتكام جلرائم التعذيب  أو
 ." بقصد تقدمي الشخص للمحاكمة سلطاا املختصة

 على إحالة أي أشخاص 14 يف املادة إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وينص - 185
 ما مل إلقامة الدعوى واحلكم عليهم " تدعى مسؤوليتهم عن وقوع اختفاء قسري إىل السلطات املختصة

) 1 ( 18 وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة ...". وا إيل دولة أخري ترغب يف ممارسة واليتها يكونوا قد سلم
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 من أي قانون ] حاالت اختفاء قسري [ ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أم ارتكبوا " على أن
 عقوبة عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي حماكمة أو

 " . جنائية

 وقد عزز جملس األمن اجلهود الدولية املبذولة لضمان عدم السماح باإلفالت من العقاب على - 186
 احملكمة الدولية  حملاكمة األشخاص املسؤولني االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وذلك عن طريق إنشاء

 1991 منذ عام م يوغسالفيا السابق عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقلي
 واحملكمة اجلنائية الدولية  حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من

 90 . االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا

 ريغ وطوكيو واحملاكمات وعلى ضوء هاتني احملكمتني املخصصتني، واستنادا إىل جتربة حمكميت نورميب - 187
 ومسودة من اللجنة الدولية 10 ذات الصلة عقب احلرب العاملية الثانية مبقتضى قانون جملس الرقابة  رقم

 حتت رعاية اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومتت النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للقانون، مت وضع
 وتأيت خامتة املعاهدة اليت تنشئ احملكمة الدائمة كخطوة إىل . 1998 متوز / املوافقة عليه يف روما يف يوليو

 األمام على طريق مكافحة اإلفالت من العقاب وإشارة واضحة على استعداد اتمع الدويل ملالحقة ومعاقبة
 . مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 التالية  يف حال ارتكاا بعد بدء نفاذ النظام على اجلرائم والية قضائية وللمحكمة اجلنائية الدولية - 188
 جرائم احلرب ) 3 ( و اجلرائم املرتكبة يف حق اإلنسانية ) 2 ( و اإلبادة اجلماعية ) 1 : ( األساسي للمحكمة

 وقد متارس احملكمة اختصاصها القانوين فيما يتعلق بأي فعل ). من النظام األساسي 5 املادة ( العدوان ) 4 ( و
 دولة طرف أو جملس األمن التابع لألم املتحدة ، مبوجب الفصل السابع لفة الذكر إذا أحالت من األفعال السا

 إىل النائب العام احلالة اليت يبدو أن واحدة أو أكثر من تلك اجلرائم قد ارتكبت من  ميثاق األمم املتحدة،
 . فيها أو إذا بادر النائم العام بإجراء حتقيق يف هذه اجلرمية

 املادة ( يفرض النظام األساسي بعض الشروط املسبقة  على ممارسة احملكمة  لواليتها القضائية كما - 189
 وجيوز للمحكمة ممارسة واليتها القضائية إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية أطرافا يف النظام ). 12

 ) ب ( وقعت اجلرمية يف إقليمها أو الدولة اليت ) أ : ( األساسي أو إذا كانت قد قبلت الوالية القضائية للمحكمة
 . الدولة اليت يكون الشخص املتهم بارتكاب اجلرمية مواطنا فيها

. 1994 تشرين الثاين / نوفمرب 8 املؤرخ يف 955 و 1993 أيار / مايو 25 املؤرخ يف 827 قرارا جملس األمن 90
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 كما تعكف  اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات على دراسة مبادئ أخرى متصلة باإلفالت - 190
 الجتماعية والثقافية على السواء من العقاب فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية وباحلقوق االقتصادية وا

 . وقد تعمل على توسيعها

 معايري حقوق اإلنسان الدولية األخرى - صاد

 يوجد كثري من معايري قانون حقوق اإلنسان األخرى الواردة يف العهدين ويف غريمها من معاهدات - 191
 وينبغي ملوظفي . أا أقل أمهية وال يعين عدم تناول هذه املعايري يف هذا الفصل . أو صكوك حقوق اإلنسان

 ، ولكن ينبغي أن يقروا أحكام حقوق اإلنسان األكثر اتصاال بوالية عمليتهم حقوق اإلنسان التركيز على
. بأمهية االمتثال جلميع معايري حقوق اإلنسان األخرى
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 اجلزء الثالث
……………………… 

 وظيفة الرصد

 الفصل اخلامس

 املبادئ األساسية للرصد

 ملفاهيم الرئيسية ا
 ينبغي أن يكون اهلدف من الرصد هو تعزيز مسؤولية الدولة عن

 وهناك عدد . محاية حقوق اإلنسان وعدم  استبدال هذه املسؤولية
 من املبادئ األساسية للرصد ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين
 . يؤدون وظائف الرصد وضعها يف احلسبان واحترامها دائما

 بأمهية جوهرية لفعالية حتقيق والية ة ملبادئ األساسي وتتسم هذه ا
 . الرصد

 وال ينبغي فقط ملوظفي حقوق اإلنسان القيام مبراقبة التطورات
 ومجع املعلومات وإدراك أمناط السلوك، ولكن ينبغي هلم أيضا
 حتديد املشاكل وتشخيص مسبباا  ودراسة احللول احملتملة

 . واملساعدة على حل املشاكل

مقدمة - ألف
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 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان وضعها يف احلسبان يف مثانية عشر مبدءاً أساسيا للرصد حيدد هذا الفصل - 1
 أدائهم لوظائف الرصد على النحو املبني يف الفصول التالية، مبا يف ذلك مجع املعلومات وإجراء املقابالت

 أو الالجئني يف املخيمات ورصد عودة / ليا و وإجراء زيارات إىل احملتجزين والزيارات إىل املشردين داخ
 أو املشردين داخليا ومراقبة احملاكمات ومراقبة االنتخابات ورصد املظاهرات ورصد احلقوق / الالجئني و

زاع املسلح والتحقق من املعلومات اليت يتم مجعها  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرصد أثناء فترات الـن
 . ت واالستعانة باملعلومات للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان وتقييم هذه املعلوما

 الرصد باعتباره طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسان - باء

 تعزيز الرئيسي لرصد حقوق اإلنسان هو واهلدف . الرصد هو طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسان - 2
 من خالل دور وقائي نسان أداء كما ميكن ملوظفي حقوق اإل . مسؤولية الدولة عن محاية حقوق اإلنسان

 . وعند رصد مسؤول حكومي أو غريه من الفاعلني املسؤولني فإنه يصبح أكثر حرصا يف سلوكه . تواجدهم

 وميكنهم . وجيب على موظفي حقوق اإلنسان ربط عملهم باهلدف الكلي حلماية حقوق اإلنسان - 3
 وميكنهم توصيل املعلومات إىل . هلا الحقا تسجيل املالحظات ومجع املعلومات للعمل الفوري والستعما

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يقوموا فقط مبراقبة التطورات . السلطات املختصة أو غريها من اهليئات
 ومجع املعلومات  وإدراك أمناط السلوك، بل ينبغي هلم أيضا، بقدر ما تسمح به واليتهم واختصاصام،  أن

 ويف . وتشخيص أسباا والنظر يف احللول احملتملة واملساعدة على حل املشاكل يقوموا بتحديد املشاكل
 حني يتحلى موظفو حقوق اإلنسان حبسن التقدير يف مجيع األوقات، ينبغي هلم  األخذ بزمام املبادرة  يف حل
املشاكل وعدم انتظار تعليمات حمددة أو إذن صريح بالعمل شريطة التصرف يف حدود سلطتهم

 . تصاصهم واخ

 ال تسبب ضررا - جيم

 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان وللعملية اليت يتم تعينهم فيها بذل قصارى جهدهم للتصدي بفعالية  لكل - 4
 ضمان حقوق يتمكنوا يف الواقع من لن على أن موظفي حقوق اإلنسان . حالة تنشأ يف ظل واليتهم

 واياهم وما يبذلونه من قصارى جهدهم، قد ال وبالرغم من حسن ن . اإلنسان وسالمة مجيع األشخاص
أن أهم واجب يقع ومن األمهية احلامسة تذكر . تتوفر هلم وسائل كفالة سالمة ضحايا وشهود االنتهاكات
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 . النتهاكات حقوق اإلنسان على موظف حقوق اإلنسان هو دوره حنو الضحايا والضحايا احملتملني
 نتيجة حاجة موظف حقوق اإلنسان إىل املعلومات وما ينطوي عليه ومثال ذلك أن تضارب املصاحل قد ينشأ

 أن يضع وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان ). ضحية االنتهاك أو الشاهد عليه ( ذلك من خطر حمتمل للمخرب
 وكحد أدىن، ينبغي أال يكون قيام موظف . يف حسبانه سالمة األشخاص الذين يوفرون له املعلومات

 أو عدم قيامه به سببا يف تعريض سالمة الضحايا أو الشهود أو األفراد اآلخرين الذين حقوق اإلنسان بعمل
 . يتصل م موظفو حقوق اإلنسان أو سالمة أداء عملية حقوق اإلنسان للخطر

 احترم الوالية - دال

 رى التابعة لألمم تسهل الوالية التفصيلية التعامل مع  املقر الرئيسي لألمم املتحدة واهليئات التعاهدية األخ - 5
 . ومجيع األطراف املعنية األخرى ) وخباصة تلك اهليئات األقل حساسية  ملتطلبات حقوق اإلنسان ( املتحدة
 ووضعها دوما نصب عينيه وتعلم فهم الوالية السعي إىل موظف من موظفي حقوق اإلنسان لكل وينبغي

 وعند تقييم احلالة ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . كيفية تطبيقها وتفسريها يف احلاالت املعينة اليت جياها
 ما هي شروط الوالية ذات الصلة؟ وما هي القواعد النموذجية الدولية  ذات الصلة : النظر يف أسئلة مثل

 اليت تشكل أساس  الوالية وتفسرها؟ وكيف ميكن حتقيق الوالية عن طريق إجراء حتقيق معني أو إجراء
 اختاذ  أي مسلك آخر؟  وما هو اإلجراء الذي لدي تفويض باختاذه  مبقتضى مناقشات مع السلطات أو

 الوالية؟ وما هي اآلثار األخالقية، إن وجدت، هلذا املسلك؟  وكيف ستنظر احلكومة املضيفة إىل اإلجراء
 الذي يتخذه موظف حقوق اإلنسان؟  وما هو الضرر احملتمل الذي ميكن أن ينجم عن اإلجراء الذي قيد

 راسة؟ الد

 اعرف  املعايري - هاء

 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يكونوا على معرفة كاملة  باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة - 6
 واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ال حتدد فقط والية موظفي حقوق . واملنطبقة على بلد العملية ة بالوالي

 سا قانونيا سليما وشرعية لعمل املوظف ولعملية األمم املتحدة يف بلد حمدد اإلنسان، ولكنها توفر أيضا أسا
 اتمع الدويل وحتدد االلتزامات القانونية اليت تقع على ) أو اتفاق ( وذلك من حيث إا تعرب عن إرادة

. احلكومة
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 التحلي حبسن التقدير - واو

 أن حتل حمل احلكم الشخصي احلالة ودقتها، ، مهما كان عددها ومالءمتها ملقتضى ميكن للقواعد ال - 7
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  التحلي حبسن التقدير يف مجيع . السليم ملوظف حقوق اإلنسان وفطنته

 . احلاالت ويف كل الظروف

 التمس املشورة - زاي

 قضية اإلنسان مع موظف حقوق يتعامل دائما عندما احلكمة ومن . تنبع احلكمة من املناقشة والتشاور - 8
 وباملثل، . ورؤسائه مىت أمكن يستشري املوظفني اآلخرين أو  يصعب الفصل فيها أو مشتبه فيها أن عويصة

 يعمل موظفو حقوق اإلنسان عادة يف امليدان مع العديد من منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية
 اور كاف مع هذه املنظمات وذلك لتفادي االزدواجية وينبغي هلم التشاور أو التأكد من إجراء تش . األخرى

 . أو التضارب احملتمل يف األنشطة

 احترم السلطات - حاء

 الدور الرئيسي لعملية وينبغي أن يضع موظفو حقوق اإلنسان نصب أعينهم أن أحد أهدافهم وأن - 9
 ال في حقوق اإلنسان والدور املتوخي ملوظ . األمم املتحدة  هو تشجيع السلطات على حتسني سلوكها

 وبدال من ذلك ينبغي ملوظفي حقوق . احلكومية أو اخلدمات بتويل املسؤوليات يطالب املوظفني عموما
 اإلنسان احترام األداء السليم للسلطات والترحيب بالتحسينات  والتماس طرق لتشجيع السياسات

 . اء العملية من عملها واملمارسات احلكومية اليت ستواصل إعمال حقوق اإلنسان بعد انته

 املصداقية - طاء

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من . مصداقية موظفي حقوق اإلنسان حامسة يف جناح الرصد - 10
والبد . عدم التعهد بوعود من غري املرجح أو من غري املستطاع الوفاء ا ومن حتقيق أي وعود يلتزمون ا
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 . اإلنسان وإال فسوف يعزفون عن التعاون  وعن تقدمي معلومات موثوقة أن يثق األفراد يف موظفي حقوق
 وعند إجراء مقابالت مع  ضحايا وشهود االنتهاكات ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان تقدمي نفسه وتوضيح
 الوالية بإجياز ووصف ما ميكن  وما ال ميكن القيام به، والتشديد على سرية املعلومات املقدمة والتأكيد على

 مثل ما إن كان هناك انتهاك حلقوق ( مهية احلصول على تفاصيل كثرية قدر اإلمكان من أجل إثبات احلقائق أ
 ). اإلنسان

 السرية - ياء

 ) أ : ( أساسي ألن أي خرق هلذا املبدأ ميكن أن ينطوي على عواقب وخيمة احترام سرية املعلومات - 11
 على مصداقية موظف حقوق اإلنسان ) ب ( ضحية و على الشخص الذي يتم إجراء املقابلة معه وعلى ال

 على فعالية ) د ( على مستوى الثقة الذي تتمتع به العملية يف أذهان السكان احملليني ومن مث ) ج ( وسالمته و
 . وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان طمأنة الشاهد بأن ما يديل به من معلومات  سيحاط بسرية بالغة . العملية

 إلنسان أن يطلب إىل األشخاص الذين جيري معهم مقابالت ما إن كانوا يوافقون وينبغي ملوظف حقوق ا
 وإذا كان . على االستعانة مبا يقدمونه من معلومات يف تقارير حقوق اإلنسان أو غري ذلك من األغراض

 الشخص ال يرغب يف عزو املعلومات إليه فقد يوافق على استعماهلا يف شكل آخر أكثر تعميما ال يكشف
 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان احلرص على عدم نقل أحكامه أو استنتاجاته عن القضية احملددة . ن املصدر ع

 . إىل من جيري معهم املقابالت

 ، مبا يف ذلك هوية الضحايا والشهود، حلماية سرية املعلومات املسجلة كما ينبغي اختاذ تدابري خاصة - 12
 ر باإلضافة إىل االحتفاظ بالوثائق اليت حتدد هوية األشخاص يف واستعمال لغة مشفرة  وكلمات الس . اخل

 سجالت منفصلة عن الوقائع املسجلة عن هؤالء األشخاص  قد يكون  وسيلة مفيدة حلماية سرية
 . املعلومات

 األمن - كاف

 وكما . يشري هذا املبدأ األساسي إىل أمن موظف حقوق اإلنسان وأمن األشخاص الذين يتصل م - 13
، ينبغي ملوظفي حقوق " األمن " من هذا الدليل حتت عنوان الفصل اخلامس من - الفرع كاف جاء يف
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 ،  ومن ذلك أن يتفادى املوظف تدابري أمنية استنادا إىل فطنتهم اإلنسان محاية أنفسهم عن طريق اختاذ
زاع املسلح  . السفر مبفرده حىت ال يضل طريقه أو يتعرض  إلطالق النار أثناء الـن

 نصب دائما يضعوا أمن األشخاص الذين يقدمون املعلومات وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن - 14
 . وينبغي أن حيصلوا على موافقة الشهود  على إجراء مقابالت معهم وأن يؤكدوا هلم مبدأ السرية . أعينهم

 وينبغي . عهم والشهود، اخل كما ينبغي  اختاذ تدابري أمنية حلماية هوية املخربين ومن يتم إجراء مقابالت م
 ، وأن يتفادى أال يقدم ضمانات غري واقعية بشأن سالمة الشهود أو األفراد اآلخرين ملوظف حقوق اإلنسان

 ). مثل البقاء على اتصال به ( تأميلهم بآمال زائفة، وأن يتأكد من إمكانية الوفاء بأي التزامات حبماية الضحية

 افهم البلد - الم

 سكانه وتارخيه يسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل فهم البلد الذي يعملون فيه، مبا يف ذلك ينبغي أن - 15
وتزداد فعالية "). السياق احمللي : " الفصل الثاين أنظر . ( ، اخل وهيكله احلكومي وثقافته وعاداته ولغته

 داد عمق موظفي حقوق اإلنسان ويكون من املرجح أكثر حصوهلم على تعاون السكان احملليني كلما از
 . فهمهم للبلد

 احلاجة إىل االتساق واملثابرة والصرب - ميم

 . مجع املعلومات السليمة والدقيقة  لتوثيق حاالت حقوق اإلنسان ميكن أن يكون عملية طويلة وصعبة - 16
 املقدمة منهم فحص املعلومات وسيتعني عموما الوصول إىل جمموعة متنوعة من املصادر وسوف يتعني

 وينبغي . وال ميكن توقع التوصل إىل نتائج سريعة يف كل احلاالت . ا ومقارنتها والتحقق منها فحصا دقيق
 ملوظف حقوق اإلنسان مواصلة جهوده إىل أن يتم استكمال حبث شامل  وكامل واىل أن يتم استكشاف

 بصفة خاصة وقد يكون اإلصرار ضروريا . مجيع مصادر املعلومات املمكنة وتكوين فكرة واضحة عن احلالة
 إذا كان ( وسوف تنشأ بطبيعة احلال قضايا تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة . يف إثارة شواغل مع احلكومة

 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان ). هناك مثال دليل على  تعرض فرد أو مجاعة معينة لتهديد وشيك
 . القضايا العاجلة هلذه االستجابة دون إبطاء

الصحة الدقة - نون
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 توفري معلومات صحيحة د األهداف الرئيسية اليت يسعى موظف حقوق اإلنسان إىل حتقيقها هو أح - 17
 وسوف تشكل املعلومات املقدمة من موظف حقوق اإلنسان  أساس اإلجراء الفوري أو املستقبلي . ودقيقة

 للعملية أو هيئات الذي يتخذه املوظف مع السلطات احمللية أو اإلجراء الذي يتخذه رؤساؤه أو املقر الرئيسي
 وينبغي . وجيدة التوثيق كاملة تقارير ويتطلب توفري معلومات صحيحة ودقيقة . األمم املتحدة األخرى

 وليس فقط عما إن كان شخص قد تعرض ( ملوظف حقوق اإلنسان التأكد دائما من طرح أسئلة دقيقة
 ضت للضرب يف جسده وما ترتب على للضرب، وإمنا عن عدد املرات والسالح املستعمل واملواضع اليت تعر

 ). ذلك من عواقب ومن الذي أوقع به الضرب، اخل

 والتقارير اليت . لتفادي عدم الدقة واإلشاعات وسوء الفهم تقدمي بالغ مكتوب دائما ومن األساسي - 18
 على يعدها موظفو حقوق اإلنسان ينبغي أن تعرب عن حبث مستفيض وأن يتم تقدميها دون إبطاء وأن حتتوي

 . وينبغي أن تتفادى التقارير  اإلشارات الغامضة والوصف العام . وقائع حمددة وحتليل دقيق وتوصيات مفيدة
 . وينبغي أن تستند مجيع االستنتاجات إىل معلومات تفصيلية مدرجة يف التقرير

 عدم التحيز - سني

 وينبغي أن . ثل هيئة غري متحيزة ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتذكر أن عملية األمم املتحدة مت - 19
 وينبغي . حبياد فيما يتعلق بتطبيق الوالية  واملعايري الدولية األساسية يتعامل مع كل مهمة وكل مقابلة

 . أو التجاوزات اليت يرتكبها مجيع األطراف حتقيقا شامال على قدم املساواة / التحقيق يف االنتهاكات و
 . ق اإلنسان باعتباره منحازاً إىل طرف ضد طرف آخر وينبغي أال ينظر إىل موظف حقو

 املوضوعية - عني

 وينبغي له عند مجع . دائما موقفا ومظهرا موضوعيني ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتخذ - 20
 وينبغي له أن يطبق املعيار املستخدم يف عملية . ينظر مبوضوعية يف مجيع الوقائع املعلومات وتقييمها أن

 . تحدة على ما حيصل عليه من معلومات بطريقة غري متحيزة وحمايدة األمم امل

احلساسية - فاء
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 للمعاناة اليت ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان عند إجراء مقابلة مع الضحايا والشهود أن يكون حساسا - 21
 لى األقل بالبقاء ، فضال عن احلاجة إىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلماية أمن هذا الفرد وذلك ع قد مير ا الفرد
 ملشاكل جتديد اإلصابة وجيب أن يتصف موظف حقوق اإلنسان حبساسية خاصة . على اتصال به

 " إجراء املقابالت : " الفصل الثامن واإلصابة بالصدمة املنتقلة عن اآلخرين اليت سبق مناقشتها يف بالصدمة
 كما ينبغي ملوظفي ." ن وتالشي األمل اإلجهاد والصدمة املنتقلة عن اآلخري : " والفصل الثالث والعشرين

 عبارات فد تنم عن عدم حيادية أو حتيز / حقوق اإلنسان توخي احلذر الشديد يف أي سلوك أو كلمات
 . موقفهم حيال حقوق اإلنسان

 النـزاهة - صاد

 ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يعامل مجيع املخربين  ومن جيري معهم مقابالت ومساعديه يف - 22
 . وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للموظف أن ينفذ بأمانة وشرف املهام اليت يكلف ا . بلياقة واحترام العمل

 املعايري املنطبقة على موظفي حقوق اإلنسان وغري هم من العاملني يف : الفصل الثاين والعشرين أنظر (
 "). األمم املتحدة

 املهنية - قاف

 وينبغي أن يتسم . امل مع كل مهمة على حنو يتسم بالرباعة املهنية ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان التع - 23
 . والعناية الفائقة بالتفاصيل بسعة املعرفة واجلد يف العمل والكفاءة يتحلى

 الظهور بوضوح - راء

 التأكد من أن السلطات والسكان احملليني على السواء يدركون العمل ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 24
 والتواجد الواضح  ملوظفي حقوق اإلنسان ميكن أن يردع . عملية األمم املتحدة إىل حتقيقه الذي تسعى

 وكقاعدة عامة، ميكن للتواجد الفعال الواضح على أرض الواقع  أن يوفر درجة . انتهاكات حقوق اإلنسان
كما . وا موضع مراقبة ما من احلماية للسكان احملليني ألن من يرتكبون االنتهاكات ال يرغبون يف  أن يكون

أن التواجد الشديد الوضوح ألغراض الرصد ميكن أن  يطمئن األفراد أو اجلماعات الذين ميثلون ضحايا
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 وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يساعد الرصد الواضح على بث الثقة يف العمليات احلامسة يف مرحلة . حمتملني
 بالرصد الفعال هو أن يقوم ومن مث، فإن املقصود . والتنمية ما بعد النـزاع، مثل االنتخابات وإعادة البناء

. الشخص باملشاهدة  وأن  يشاهده اآلخرون يف نفس الوقت


