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 تقدمي
 ان ذلك ألغراضسواء ك يدانشهدت السنوات األخرية زايدة كبرية يف عدد حاالت تواجد األمم املتحدة يف امل

تحدة وظفي األمم امل عدد مرة يفالتعمري بعد النـزاع أو للقيام بوظائف وقائية أو لبناء الثقة مع زايدة مناظ
 املستخدمني يف امليدان.

األمم  سيق من مفوضيةواء بتنسرية ألمم املتحدة اليت قامت يف السنوات األخوقد تزايد عدد العمليات امليدانية ل
ية حلقوق يات واللعملااملتحدة حلقوق اإلنسان أو برعاية جهات أخرى اتبعة لألمم املتحدة، وضمت هذه 

غوسالفيا ويو  بيا وهاييتوكولوم وداياإلنسان )يف أنغوال وبوروندي ورواندا والسلفادور وسرياليون وغواتيماال وكمب
وق اإلنسان اية حقمحال جمالسابقة وغريها(. وهذا التكثيف للعمل امليداين هو واحد من أهم التطورات يف 

انت  كد تباينت فقد  قيدانية امل وتعزيزها يف العقد األخري من القرن العشرين. ويف حني أن والية هذه العمليات
 ن يف بلد العملية.كلها مكلفة مبهمة كربى هي رصد حالة حقوق اإلنسا

فياً ادًا كالب استعدأصبحت مهنة متخصصة تتط –سواء كانت للرصد أو للتعزيز  –وأعمال حقوق اإلنسان 
خدام موظفي ري است. وجيومهارات تقنية حمددة ومعرفة كبرية ابملوضوع لكي ميكن أداء هذا العمل بكفاءة

ن تقدم حبقوق اإلنسا ملتعلقةصر اة االعرتاف أبن العناحقوق اإلنسان يف امليدان أبعداد مل يسبق هلا مثيل نتيج
 مسامهة بناءة يف أنشطة العمليات امليدانية.

الصبغة و لتعزيز اء اوقد سعت مفوضية حقوق اإلنسان يف هذا السياق للبحث عن وسائل للمسامهة يف إضف
ق هو جمال أعل   و لبشرية ات ااملهنية على إجراءات األمم املتحدة لدفع حقوق اإلنسان قدمًا من خالل العملي

فعال حلقوق لرصد الاء اعليه بصفيت املفوض السامي أعلى درجات األولوية. وقد كانت صياغة منهجية إلجر 
جتميع  د املفوضية يفاً جلهو توجياإلنسان نقطة مركزية يف أعمال املفوضية طوال عدة سنوات. وجييء هذا الدليل ت

 حقوق اإلنسان عن رصد ولونقوق اإلنسان. وأنمل أن جيد املوظفون املسؤ خربة األمم املتحدة يف جمال رصد ح
ملتحدة اقامتها األمم اليت أ انيةيف هذا الدليل مسامهة مفيدة ألعماهلم وخاصة من يعمل منهم يف العمليات امليد

ت غري نظماية وامللوطنأو املنظمات اإلقليمية، وكذلك العاملون من احلكومات ومؤسسات حقوق اإلنسان ا
 احلكومية.

أوسع   إطار برانمجيف وذلك لعاملاوالدليل يقدم أيضاً كأداة لتشجيع تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كل أحناء 
 (.2004-1995)تقوم به املفوضية يف سياق عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 

 ماري روبنسون
                                                      

   فهم ر وحدها على أن تيغة املذكملواضع صرتجم: تيسريا للعبارات يف اللغة العربية تستخدم يف هذا النص كله يف مجيع ااململحوظة من
 اإلشارة على أهنا تعين دائما اإلانث والذكور بال متييز وحسب مقتضى احلال.
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 املفوض السامي حلقوق اإلنسان
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 متهيـد
ها ملتحدة وبراجمااألمم  االتمن خالل زايدة املشاركة يف األعمال امليدانية يف السنوات األخرية اكتسبت وك

لعمليات ة واملنهجية للتنظيمياانب وكذلك األمانة العامة لألمم املتحدة جمتمعة قدرًا كبريًا من اخلربة يف اجلو 
لوظيفة اة وإن مل تكن املتحد ألممة للعمليات امليدانية لامليدانية. وكان رصد حقوق اإلنسان وظيفة كربى ومتكرر 

عية لألمم ة اجلماخلرب الوحيدة هلا. وهذا الدليل جزء من جهود مفوضية حقوق اإلنسان لتوحيد وتسجيل ا
ة مفيدة يف ه بطريقإدماج مع إيالء اهتمام خاص لرصد حقوق اإلنسان، وقد وضع بطريقة متك ن من –املتحدة 

 تحدة يف املستقبل.جهود األمم امل

د حقوق جراء رصإلية وقد ظلت مفوضية حقوق اإلنسان تشرتك منذ مدة طويلة يف صياغة منهجية تكفل فعا
 لتحسني محاية نت أداةا كااإلنسان. وكانت هذه اجلهود اعرتافًا أبمهية وظيفة رصد حقوق اإلنسان كما أهن

  هذا الصدد.وطنية يفت الملسامهة يف صياغة القدراحقوق اإلنسان إىل جانب تنشيط احلوار مع احلكومات وا

 وظائف رصد يفملتحدة امم وقد عملت املفوضية ابلتحديد يف عدة مبادرات تدريبية للعاملني امليدانيني لأل
سابقة التدريبية ال بادراتمن امل يف البوسنة واهلرسك ويف رواندا ويف كرواتيا وكذلك يف العديد –حقوق اإلنسان 

وق اإلنسان اصدو حقلها ر عناصر األمم املتحدة. كما قامت املفوضية بصياغة مواد منهجية ليستعمعلى نشر 
درجت واد هي اليت أهذه املم، و وهؤالء يضمون املوظفني املعينني يف عمليات األمم املتحدة دون االقتصار عليه

 اآلن يف هذا الدليل.

كل عملية   ك يف أنة شاجلهود املستمرة. وليس مث ويقصد من هذا الدليل أن يكون مسامهة إضافية يف هذه
ى، سي وعوامل أخر ق السيالسياميدانية هلا مساهتا اخلاصة، ويرجع ذلك إىل خصوصية بلد العمليات كالوالية وا

ية. ملتصلة ابلعملظيمية االتنو وجيب أن تؤخذ هذه السمات بدقة يف االعتبار عند معاجلة كل املسائل السياسية 
ر ع إيالء اعتباممليات، الع هلذه املنهجيةيكون هذا الدليل مفيدًا يف توفري إطار عام للجوانب ورغم ذلك فس

 خاص إىل رصد حقوق اإلنسان.

إىل  يستند أساساً  ان. وهوإلنسويسعى الدليل إىل إدماج وتوحيد اخلربة املتوفرة حاليًا يف موضوع رصد حقوق ا
قوق امليدانية حل لعملياتلف السنوات األخرية من خالل أعمال خمتاخلربة اليت تكونت لدى األمم املتحدة يف ا

ودليل  1996واندا يف ر نية يف يدااإلنسان مبا فيها على سبيل املثال اإلرشاد امليداين لعملية حقوق اإلنسان امل
ول ظمة الدني األمم املتحدة ومنوهي البعثة املشرتكة ب – 1993يف  هاييتهاييت الذي وضعته البعثة املدنية يف 

والدليل املنهجي ألعمال  1994الذي أصدرته بعثة األمم املتحدة يف غواتيماال يف  ودليل التحققاألمريكية، 
 .1992يف البعثة ضعتهشعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور الذي و 

ية يف سياق تقدمي التدريب على موضوع رصد حقوق ويشمل الدليل أيضاً اخلربة واملواد اليت جتمعت لدى املفوض
اإلنسان ملوظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني الدوليني )ويشملون موظفي عملية األمم املتحدة يف كرواتيا 

وموظفي  1995)"أنكرو"( وبعثة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي وقوة األمم املتحدة يف يوغوسالفيا السابقة يف 
وبرامج التدريب للعاملني يف حفظ السالم اليت  1996األمن والتعاون يف أورواب يف البوسنة واهلرسك يف منظمة 

يف كلية األركان التابعة لألمم املتحدة( وكذلك اخلربة املتجمعة لدى خمتلف  1996نظمتها املفوضية منذ عام 
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اإلنسان وعهد إليها بوالية الرصد مبا يف املكاتب امليدانية اليت أنشئت حتت مسؤولية املفوض السامي حلقوق 
ذلك يف بوروندي والبوسنة واهلرسك ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكرواتيا وكمبوداي وكولومبيا ومجهورية 
يوغوسالفيا املتحدة. وابإلضافة إىل ذلك يستفيد الدليل من خربة الكثري من املنظمات غري احلكومية واألفراد 

 ة يف رصد حقوق اإلنسان ويف األعمال امليدانية.واملنظمات اإلنساني

ظفي حقوق عداد مو إب يف ويستكمل هذا الدليل دليل إرشاد املدر  ب والذي يقصد به مساعدة القائمني ابلتدري
 ددة.لى املهام احمللدليل عاة يف اإلنسان ألداء وظائف رصد حقوق اإلنسان بفعالية واحرتاف ولتطبيق املنهجية الوارد

الرئيسية عن  سؤوليةلع ابملمفوضية حقوق اإلنسان أن تعرب عن شكرها للربوفيسور دافيد وايسربوت الذي اضطوتود 
مؤسسة ماكنايت دومني و اجيكو مصياغة املسودتني األوىل والثانية هلذا الدليل وكذلك لكل من جنيفر بريستولت وبن 

ت واقرتاحات تعليقا دميهمراد كثريين آخرين لتقملساعدهتا الربوفيسور وايسربوت يف إعداد املخطوط وكذلك ألف
ودين يفيه وابسكال ددرا كولوسان ومعلومات مفيدة ويشملون ابتريك بول وكلري بيلمان وأنييس كاالمار وأندرو كالهبام

ابلر وسكوت يرتيش كنت ودوجان فرانسوا دورييه وجون إيربسول وجني فرانسوا غارو وشينوبو غاريغس وكارولني ه
يت يل فويت ومارغر ون وميشك سرت إيني ليفني ولني ماكميالن وجون ماكونيل وهريانن رييس وابتريشيا شافري وجاليكي و 

ة اابهتم يف قائمإىل كت يشار فيغرز وكريستني يونغ وموظفي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ولكثريين آخرين
وويليام  دينيس ماكنماراارتني و مإاين رانكو وكريستني هوغدال و املراجع. وابإلضافة إىل ذلك قام أداما ديينغ وليناردو ف

دليل التدريب  ستعراضابريهم ج. أونيل وعدة رؤساء للعمليات امليدانية لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان وغ
 وقدموا إرشادات مفيدة للغاية.

امليدانية  ها يف العملياتاحرتام نبغينسان واليت يويتضح يف هذا الدليل الكثري من املبادئ املعرتف هبا يف رصد حقوق اإل
الية األعمال ايدة فعيف ز  لألمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان ولذلك فإن الدليل يهدف إىل أن يكون مسامهة

ى عل إن األمل معقودفملتحدة األمم امليدانية حلقوق اإلنسان. ورغم أن الدليل موجه أساساً لراصدي حقوق اإلنسان يف ا
و منظمات كومية ألية حفائدته بنفس القدر لراصدي حقوق اإلنسان من املنظمات األخرى سواء كانت منظمات دو 

 غري حكومية.

ر العديدة رتاحات واألفكاإن االقفنسان ومع تطور اخلربة يف هذا امليدان اجلديد نسبيًا يف العمليات امليدانية حلقوق اإل
حلاالت. ختالف ااا حسب إىل حتسني كما ستحتاج إىل مراجعة أشكال تطبيقهالواردة يف الدليل ستحتاج دون شك 

كرب أدريبية بسهولة توحدات  ه إىلوهلذا السبب يتاح الدليل أيضاً يف شكل إلكرتوين حىت ميكن تعديله وتطبيقه وتقسيم
ا ق اليت ميكن هبابلطر  ن يشريحسب االقتضاء يف كل عملية بذاهتا. ويرجى من كل من يطلع على الدليل أو يستعمله أ

 حتسينه.

 
 ملحوظة ملستعملي الدليل

قوق اإلنسان وظفي حملنسان هذا الدليل عنصر من جمموعة من املواد مقسمة إىل قسمني للتدريب على رصد حقوق اإل
 توحًا يتضمنلفاً مفميضًا أيف األمم املتحدة وغريهم من راصدي حقوق اإلنسان. وتضم جمموعة رصد حقوق اإلنسان 

لربامج ساسًا إلجراء امعًا أ يقدمادلياًل للقائمني ابلتدريب. وعنصرا اجملموعة مصممان حبيث يستكمل أحدمها اآلخر ول
وضعته مفوضية  هج الذيب النملوظفي حقوق اإلنسان يف العمليات امليدانية ولغريهم من راصدي حقوق اإلنسان مبوج

 األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
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ن صد حقوق اإلنسار إجراء   علىذا )العنصر األول من اجملموعة( يقدم إرشادًا عمليًا ينصب أساساً ه ودليل التدريب
 ين.ن اآلخر إلنسايف العمليات امليدانية لألمم املتحدة ولكنه قد يكوم مفيداً أيضاً لراصدي حقوق ا

تدريب ت للقائمني ابلومالحظا يمات)العنصر الثاين من اجملموعة( يقدم عناصر منهجية التدريب والتعل ودليل املدر ِّب
 لدليل يف إجراءنب مع اجإىل  وتدريبات إضافية وعينة من أدوات التدريب مثل الشرائح الشفافة اليت تستعمل جنباً 
دليل املدرب ن ى نسخ مول علالدورات التدريبية لراصدي حقوق اإلنسان. وعلى مستعملي الدليل الذين يريدون احلص

 وق اإلنسان.االتصال مبفوضية حق
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 املعيار األكثر محاية-م
 ساناإلقليمية حلقوق اإلن احلماية -ن

 اليتهاتصال  املعايري الدولية هبوية عملية حقوق اإلنسان امليدانية وبفعا -2
 الطابع الدويل للعملية-أ

 فائدة  املعايري الدولية -ب
 

ن ان والقانو إلنسوق االفصل الرابع: نبذة عامة عن  معايري القانون الدويل حلق
 اإلنساين
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 مقدمة-ألف
 ياة تعسفاحق الفرد يف عدم حرمانه  من احل -ابء

 املعايري الدولية -1
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان -أ

 القانون اإلنساين الدويل-ب
 انتهاكات احلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفا -2

 اإلعدام التعسفي-أ
 تقصي حاالت اإلعدام التعسفي -ب
م عدااإل االتحاحلدود اليت تقيد استعمال القوة من جانب مسؤويل احلكومة ملنع  -ج

 التعسفي
 إابدة األجناس -د
 حماولة اإلعدام التعسفي -هـ
 التهديدات ابملوت-و

 احلق يف السالمة الشخصية-جيم
 املعايري  الدولية -1

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان-أ
 القانون اإلنساين الدويل-ب

 انتهاكات احلق يف السالمة الشخصية -2
 التعذيب-أ

 ية أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القاس -ب
 حق الفرد يف احلرية واألمن على شخصه  -دال

 املعايري الدولية-1
 انتهاكات حق الفرد يف احلرية واألمن على شخصه -2

 االحتجاز التعسفي -أ
 االختفاء القسري-ب

 احلقوق يف جمال إدارة شئون القضاء -هـاء
 احملاكم-1
 أعضاء النيابة-2
 احملامون-3
 ظفون املكلفون إبنفاذ القواننياملو -4
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 حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات اجلنائية والتوقيف واالحتجاز-5
 احلق يف حماكمة نزيهة-6
 معايري محاية السجناء-7
 التدابري غري  االحتجازية-8
 إدارة شئون قضاء األحداث-9
 حقوق األقليات وغري املواطنني والالجئني-10
 رأة يف جمال إدارة شئون القضاءحقوق اإلنسان اخلاصة ابمل-11
 محاية الضحااي وسبل إنصاف ضحااي اجلرمية وإساءة استعمال السلطة-12
 إدارة شئون القضاء يف حاالت الطوارئ-13
 اإلحضار أو احلق يف احلماية أو وسائل االنتصاف املشاهبة -14
 دور احملاكم يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية-15

 رأي والتعبريحرية ال-واو
 حرية االشرتاك يف اجلمعيات وحرية التجمع -زاي
 حرية التنقل واإلقامة-حاء
 حق التملك -طاء
 احلق يف  السكن وغريه من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-ايء

 حقوق الالجئني واملشردين داخليا-كاف
 الالجئون-1
 املشردون داخليا-2

 رأةحقوق اإلنسان اخلاصة ابمل-الم
 حقوق األقليات-ميم
 حقوق الطفل-نون
 احلق يف معاملة غري متييزية-سني
 احلق يف التنمية-عني
 مبادئ عدم اإلفالت من العقاب-فاء

 معايري حقوق اإلنسان الدولية األخرى  -صاد
 

 اجلزء الثالث: وظيفة الرصد
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 الفصل اخلامس: املبادئ األساسية للرصد
 

 مقدمة -ألف
 ه طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسانالرصد ابعتبار -ابء

 ال تسبب ضررا  -جيم
 احرتم الوالية -دال
 اعرف املعايري   -هاء
 التحلي حبسن التقدير  -واو
 التمس املشورة  -زاي
 احرتم السلطات-حاء
 املصداقية-طاء
 السرية-ايء

 األمن -كاف
 افهم البلد -الم
 احلاجة إىل االتساق واملثابرة والصرب-ميم
 صحة والدقة ال -نون
 عدم التحيز -سني
 املوضوعية  -عني
 احلساسية-فاء

 النزاهة -صاد
 املهنية -قاف

 الظهور بوضوح-راء
 

قوق حكات نتها الفصل السادس: حتديد اجلهود  وترتيب أولوايهتا يف صدد ا
 اإلنسان

 
 عملية  تقرير احلقوق اليت تعرضت لالنتهاك-ألف
 عملية تقرير احلقوق املستهدفة -ابء
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 لفصل السابع: مجع املعلومات ا
 

 عملية مجع املعلومات-ألف
 إقامة اتصاالت وإرساء تواجد يف اجملتمع -ابء

 مجع الشهادات-جيم
 تلقي الشكاوى -دال
 التحقق من املعلومات-هاء
 حتليل املعلومات-واو
 تقييم الشهادات املباشرة-زاي
 أشكال املعلومات األخرى-حاء
 أدلة املالحقة اجلنائية-طاء

 

 الفصل الثامن: إجراء املقابالت
 

 
 مقدمة  -ألف
 حتديد األشخاص  إلجراء املقابالت-ابء

 حتديد هوية الشهود-1
 محاية الشهود -2

 التحضري للمقابلة -جيم
 من سيجري املقابلة -1

 عدد  القائمني إبجراء املقابلة-أ
 املهارات اللغوية -ب

 الفروق الثقافية-ج 
 املرتمجون  الشفويون -2
 املوقع واخلصوصية-3
 تسجيل املقابلة-4
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 البحث التحضريي-5
 الشروع  يف إجراء املقابلة -دال
 املقابلة -هاء

 السرد -1
 طرح أسئلة  احملددة -2 

 اختتام املقابلة واستمرار االتصال-واو
 تقرير املقابلة-زاي

 بناء املقابلة إعادة-1
 تقييم املوثوقية -2

 متابعة التحقيق -حاء
 من املعلومات والواثئق والتثبت من صحتهاالتحقق  -1
 حاالت املتابعة-2

 إجراء مقابالت مع "اجلماعات اخلاصة" أو األفراد ذوي السمات اخلاصة-طاء
 ضحااي التعذيب-1
 النساء-2
 الالجئون واملشردون اآلخرون-3
 األطفال-4
 سكان املناطق الريفية-5
 جمتمعات السكان األصليني-6
 الفئات األقل دخال-7
 مسؤولو احلكومة  ومرتكبو االنتهاكات املشتبه فيهم-8
 

 الفصل التاسع: الزايرات إىل احملتجزين
 

 مقدمة وتعريفات-ألف
 املعايري الدولية املتصلة ابالحتجاز ومعاملة احملتجزين -ابء

 املعايري املنطبقة بصفة عامة  -1
 عدم التمييز-أ

 هينةو املأو غري اإلنسانية أ حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية -ب



 

 
14 

 الظروف املادية لالحتجاز-ج
 الدين والثقافة والتعليم -د
 اإلشراف على أماكن االحتجاز -هـ

 املعايري املنطبقة بصفة خاصة على احملتجزين قبل احملاكمة  -2
 افرتاض الرباءة-أ

 الفصل بني الفئات-ب
 حظر التوقيف التعسفي-ج
 والتهماإلبالغ أبسباب التوقيف  -د
 إمكانية الوصول  إىل القضاء -هـ
 أماكن االحتجاز -و
 االتصال مبحام -ز
 االتصال ابلعامل اخلارجي -ح
 حق الشخص يف عدم  إجباره على الشهادة ضد نفسه -ط
 احلق يف حماكمة منصفة -ي

 املعايري املنطبقة بصفة خاصة على االحتجاز اإلداري -3
 املعايري املنطبقة على املرأة  -4
 املعايري املنطبقة على األحداث  -5

 الزايرات العامة ملرفق االحتجاز  -جيم
 تعريف الشروط املسبقة واألهداف -1
 اختيار موظفي حقوق اإلنسان لزايرة أماكن االحتجاز -2
 دخول مرفق االحتجاز واإلعالن سلفا عن الزايرة -3
 مقابلة مدير مرفق االحتجاز إلجراء مناقشة أولية-4
 اء مقابالت مع املسؤولني اآلخرينإجر  -5
 قائمة احملتجزين وجدول املناوابت -6
 زايرة املرفق أبكمله -7
 إجراء مقابالت مع احملتجزين -8
 مقابلة املدير قبل املغادرة -9
 املتابعة وتقدمي التقارير-10
 زايرات املتابعة -11

 الزايرات املركزة ملرفق االحتجاز -دال
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 حتديد األهداف -1
 الختالفات عن الزايرة العامةا -2

 التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األمحر-هاء
 ................املراجع األخرى......................................................-واو

 ...........زايرة مرفق االحتجاز....  التقرير املوجز بعد -للفصل التاسع 1التذييل  
 ...............التقرير بعد زايرة مرفق االحتجاز.............-التاسع للفصل 2التذييل 
ية للصليب ة الدوليب اللجناخلطوط التوجيهية للتنسيق يف امليدان بني مندو -للفصل التاسع 3التذييل 

خاص  لزايرات لألشبشأن ا اندااألمحر وبني املوظفني امليدانيني لعملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رو 
 ..........جملردين من حريتهم يف رواندا.......................................ا

 

أو املشردين  و/الفصل العاشر: رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني
 داخليا الذين يعيشون يف املخيمات

 
 مقدمة -ألف
  املخيماتعيشون يفن يليا الذينبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني واملشردين داخ-ابء

 بعض العوامل الرئيسية اليت تقرر حالة حقوق اإلنسان يف املخيمات -1
 حقوق اإلنسان الرئيسية املعرضة للخطر -2
 العيش يف  خميم لالجئني أو املشردين داخليا-3
 السمات املميزة لرصد ومحاية حقوق اإلنسان يف املخيمات-4

 يف املخيمات داخليا ردينن وأهدافها وحدودها فيما يتعلق  ابلالجئني واملشدور عملية حقوق اإلنسا -جيم
 التصدي حلالة حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلالجئني واملشردين داخليا -1

 الرصد-أ
 اختاذ اإلجراءات-ب

ا تقدمي ن داخليشرديالتصدي لقضااي حقوق اإلنسان خارج املخيمات واليت ميكن لالجئني وامل -2
 يدة عندهامعلومات مف

 منهجية زايرة املخيمات -3
 املعايري الدولية ومحاية الالجئني  -دال

 تعريف "الالجئ" -1
 تقرير وضع الالجئ -2
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 حق التماس ملجأ ومبدأ عدم  الرد  -3
 املعايري الدنيا ملعاملة الالجئني-4
 االستعانة ابلعهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية حلماية الالجئني -5

 املعايري الدولية املتصلة ابملشردين داخليا  -هاء
 تعريف -1
 حقوق اإلنسان العامة واحلماية املكفولة مبوجب القانون اإلنساين -2
 املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي -3

 خرىالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والوكاالت املعنية األ -واو
 ساسيةمجع املعلومات  األ -زاي
 زايرة املخيم: حتديد األفراد وإجراء مقابالت شخصية معهم -حاء
 رصد  األوضاع يف املخيم -طاء

 نظم التوزيع-1
 موقع املخيم املادي وطبيعته -2
 تسهيالت الصحة -3
 اجلماعات الضعيفة ومشاكل االعتداء اجلنسي -4
 املساعدة النفسية والرفاه االجتماعي -5
 التعليم إمكانية احلصول على -6

 خامتة-ايء
 لالجئنيمقدمة خمتصرة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون ا-للفصل العاشر 1التذييل 
 مبادئ توجيهية بشأن املشردين داخليا-للفصل العاشر 2التذييل 

 

 ن ائديالفصل احلادي عشر: رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلع
 واملشردين داخليا

 
 مقدمة-ألف
 ن حالة حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخليانبذة عامة ع-ابء

 تعريف املصطلحات -1
 الالجئ -أ
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 العائد-ب

 املشردون داخليا-ج

 املشاكل اليت تواجه العائدين واملشردين داخليا-2
 العائدون-أ

 املشردون داخليا -ب
 ياخلن داالعوامل املؤثرة على حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين واملشردي -ج

 يااحلماية القانونية حلقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخل -3
 صكوك حقوق اإلنسان الدولية -أ

 قانون الالجئني -ب
 املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي -ج

دين ابلعائ خلاصةاأهداف عملية حقوق اإلنسان امليدانية ودورها يف محاية حقوق اإلنسان  -4
 اخلياواملشردين د

 اخلاصة اليت يتعرض هلا العائدون واستجابة القانون الدويل التهديدات -جيم
 التمييز -1
 احلياة واألمن الشخصي -2

 التهديدات للحياة-أ
 حاالت االختفاء القسري -ب
 املفقدون واملتوفون -ج
 استعمال األلغام األرضية واألجهزة املشاهبة -د
 لة مبا يف ذلك التعذيبأعمال العنف األخرى وسوء املعام -هـ

 احلرية الشخصية -3
 احلقوق االجتماعية واالقتصادية -4

 الغذاء واملاء واإلسكان -أ
 خدمات الصحة -ب
 إاتحة الوصول إىل املمتلكات-ج
 العمل -د
 احلق يف التعليم -هـ

 القيود على التنقل -5
 تنقل الشخص داخل بلده -أ

 مغادرة الشخص لبلده والتماس اللجوء -ب
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 متطلبات واثئق حتقيق اهلوية -6
 مجع مشل األسرة -7
 اللغة والثقافة -8
 حرية التجمع -9
 املشاركة يف الشئون احلكومية والشئون العامة -10

 اجلماعات الضعيفة -دال
 النساء -1
 األطفال -2
 كبار السن واملعوقون  -3

 عملية حقوق اإلنسان امليدانية: اإلعداد للعودة -هاء
 اتمجع املعلوم -1

 املعلومات عن العائدين واملشردين داخليا -أ
 املعلومات عن منطقة العودة -ب
 تكوين صورة عامة  -ج

 العمل يف إطار االتفاقات اخلاصة -2
 التشاور مع احلكومة ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وغريمها -3
 األنشطة األخرى لإلعداد للعودة -4

 انية: األنشطة أثناء  عودة املشردينعملية حقوق اإلنسان امليد-واو
 حق العودة و "عدم الرد" والعودة الطوعية -1

 "حق العودة" يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان -أ
 "عدم الرد" و "العودة الطوعية" -ب

 أنواع العودة -2
 احلالة يف البلد األصلي/املنطقة األصلية اليت  تتم فيها العودة -3
 عودة األنشطة أثناء ال -4

 عملية حقوق اإلنسان امليدانية: األنشطة بعد العودة-زاي
 رصد اآلليات اليت تسهم يف محاية العائد/املشرد داخليا -1
 رصد إعادة االندماج -2
 الرصد الفعال  يستلزم إجراء اتصاالت منتظمة مع املصادر يف اجملتمع -3
 اختاذ اإلجراءات -4
 خليا لرصد معني؟مىت ينتهي خضوع العائد/املشرد دا -5
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 احلالة  -أ
 الوقت -ب

 ياعملية حقوق اإلنسان امليدانية: هيكل العمل مع العائدين واملشردين داخل -حاء
 وحدة أو مركز تنسيق العائدين/املشردين داخليا -1
 املكاتب واملوظفون احملليون-2
 االستعدادات اخلاصة ابالمدادات -3
 ىالتنسيق والتعاون مع املنظمات األخر -4

 تقاسم املعلومات-أ
 اختيار األشخاص ألداء املهام  -ب
 إنشاء هياكل مشرتكة -ج

 استنتاجات-طاء
ا ومفوضية  روانديفيدانية مذكرة التفاهم بني عملية حقوق اإلنسان امل -للفصل احلادي عشر 1التذييل 

 شئون الالجئني بشأن رصد العائدين

 الفصل الثاين عشر: حقوق األطفال
  

 حيظى األطفال مبجموعة من حقوق اإلنسان اخلاصة هبم؟ ملاذا -ألف

 األطفال هم موضوع احلقوق -1
 األطفال خيتلفون عن الكبار يف أتثرهم بنفس االنتهاكات -2
 خريناآل حقوق األطفال، ابعتبارهم أفرادا، ترتبط ارتباطا وثيقا حبقوق األشخاص-3
 ضعف األطفال  -4

 الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين محاية األطفال مبوجب القانون -ابء
 اتفاقية حقوق الطفل -1

 نظرة عامة على االتفاقية -أ
 أحكام االتفاقية-ب
 جلنة حقوق الطفل -ج
 االنطباق  -د

 الربوتوكوالت االختيارية امللحقة ابتفاقية حقوق الطفل -2
 الربوتوكول االختياري اخلاص ابشرتاك األطفال يف النـزاع املسلح-أ

 د اخلليعة املواء ويفالربوتوكول االختياري اخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف البغا -ب
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 محاية األطفال مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكليها اإلضافية -3

 صكوك حقوق اإلنسان األخرى اخلاصة ابألطفال-4

 صكوك قضاء األحداث -أ

األطفال  وأ أشكال عملبشأن حظر أس 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -ب
 والعمل الفوري للقضاء عليها.

 (1990امليثاق األفريقي  حلقوق ورفاه الطفل ) -ج

 قرارات جملس األمن -د
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -هـ 
 املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي -و

 بعض آليات األمم املتحدة املفيدة -5
 ة: هيئات رصد املعاهداتاآلليات التقليدي -أ

 اآلليات غري التقليدية: اإلجراءات اخلاصة -ب
 دمج حقوق األطفال يف عمليات حقوق اإلنسان امليدانية ووضع اسرتاتيجية-جيم

 بعض قرارات اإلدارة املتعلقة بعمل العمليات يف جمال حقوق الطفل -1
 تفسري والية العملية-أ

 اهليكل )املنهجي( -ب
 ألساسيةاالختصاصات ا-2
 وضع اسرتاتيجية -قائمة مرجعية حبقوق الطفل ملوظفي حقوق اإلنسان -3

 بعض أمثلة  اسرتاتيجيات حقوق اإلنسان العريضة-دال

 الراهنة للعملية على حقوق الطفل ةتقوية أتثري األنشط -1
 دعم عمل الشركاء -2
 لاالعتماد على عملية تقدمي التقارير عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطف -3

 الرصد وتقدمي التقارير عن احرتام حقوق األطفال-هاء

 حتديد األولوايت يف حالة حقوق الطفل-الرصد -1
 ما هي معايري حقوق الطفل؟ -أ

 االعرتاف أبمهية "الوقت" و"الضعف" -ب
 عتبارها لطفل اباقوق االستعانة ابخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي  تقارير عن اتفاقية ح -ج

 رصد والتحليلدعما  لل      
 تقدمي تقارير عن احرتام حقوق األطفال -2

 العمل مع األطفال -واو
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 كيف خيتلف االتصال ابألطفال عن االتصال ابلكبار؟  -1
 القضااي الثقافية يف االتصال ابألطفال -2
 اللغة واالستعانة ابملرتمجني الشفويني -3
 االتصال يف سياق التشرد -4
 توفري موقع وبيئة مالئمني -5
 االجتاه والنهج -6
 مساعدة األطفال على التعبري عن أنفسهم -7
 عندما  يصاب األطفال ابالكتئاب -8

 مصادر املعلومات األخرى -للفصل الثاين عشر 1التذييل  
 

 الفصل الثالث عشر: مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء
 

 مقدمة -ألف
 املعايري  الدولية للمحاكمات املنصفة -ابء

 أهداف مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء -جيم
 اختيار احملاكمات-دال
 اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني للمحاكمات واختيار املؤهالت-هاء
 إبالغ السلطات ابملراقبة-واو
 اإلفادة ابملعلومات والبحث قبل املراقبة -زاي
 املرتمجون/املرتمجون  الشفويون -حاء
 بياانت العامة قبل وأثناء وبعد املراقبةال-طاء
 ترتيبات السفر واملعيشة -ايء

 االتصاالت واملقابالت بعد الوصول إىل مكان احملاكمة-كاف
 إمكانية الوصول إىل ملف )دوسيه(  احملاكمة-الم
 اجللوس يف قاعة احملكمة والتقدمي يف احملكمة وتدوين املالحظات-ميم
 راقب وإعدادها وجوهرهامواعيد تقدمي تقرير امل-نون
 مراقبة احملاكمة  مقرتنة بعمليات الرصد األخرى-سني

 قائمة مرجعية: عناصر احملاكمة املنصفة -للفصل الثالث عشر 1التذييل 
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 الفصل الرابع عشر:مراقبة االنتخاابت
 

 مقدمة-ألف
 املعايري  الدولية لالنتخاابت احلرة والنـزيهة -ابء

 م التمييزاملشاركة يف احلكم وعد-1
 احلقوق األساسية -2

 أهداف مراقبة االنتخاابت -جيم
 اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني لالنتخاابت-دال
 مدة املراقبة -هاء
 إخطار السلطات ابملراقبة  -واو
 االتصاالت واملقابالت-زاي

 قضااي حقوق اإلنسان الرئيسية-1
 اجلماعات املعنية -2
 الوطنية البنية األساسية  -3

 السفر-حاء
 رصد االنتخاابت-طاء

 رصد االستعدادات السابقة لالنتخاابت وفرتة احلملة االنتخابية-1

 وضع قانون وإجراءات لالنتخاابت -أ
 رصد إدارة شئون االنتخاابت-ب
 رصد التسجيل -ج
 رصد توعية املواطنني -د
 رصد وسائل اإلعالم -هـ

 رصد التصويت -2
 رصد عد األصوات-3
 صد النتائج واملتابعةر  -4

 االنتخاابت اخلطوط التوجيهية ملساعدة ورصد ومراقبة - للفصل الرابع عشر  1التذييل 
 

 الفصل اخلامس عشر: رصد املظاهرات واالجتماعات العامة
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 مقدمة -ألف
 املعايري الدولية حلرايت التجمع واالشرتاك يف اجلمعيات والتعبري -ابء

 من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ  القوانني معايري استعمال القوة -جيم
 حتدايت رصد املظاهرات-دال

 الغرض من رصد املظاهرات-1
 قبل املظاهرة -2
 أثناء املظاهرة -3
 بعد املظاهرة-4
 

 الفصل السادس عشر: الرصد أثناء فرتات النـزاع املسلح
 

 مقدمة -ألف
 تقرير وجود نـزاع مسلح وتصنيفه -ابء

 حملسليل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف فرتات النـزاع االقانون الدو -1
 أنواع النـزاعات املسلحة-2

 النـزاع املسلح الدويل-أ
 النـزاع املسلح غري الدويل-ب

 العوامل املؤثرة على الرصد يف فرتات النـزاع املسلح-جيم
 جلماعاته اتصال هبذرصد جتاوزات حقوق اإلنسان من جانب مجاعات املعارضة املسلحة واال-دال

 تفادي االعرتاف جبماعات املعارضة املسلحة -1
 الشفافية-2
 احلفاظ على عدم التحيز-3
 تقييم الشواغل األمنية-4
 تفادي التدخل  يف املنظمات اإلنسانية األخرى-5
 فهم هيكل الفاعلني غري احلكوميني-6
 توضيح الوالايت واألهداف -7
 املشاركة يف أنشطة التعزيز -8
 حتديد احلجج املقنعة -9
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 التوفيق بني الرصد وبني اجلهود األخرى-10
 الوساطة  -11

الشعيب  ة/اجليشة الشعبياالتفاق بشأن القواعد األساسية بني احلرك -للفصل السادس عشر 1التذييل 
 لتحرير السودان وعملية خط احلياة للسودان

 

 افيةلثقية واالفصل السابع عشر: رصد احلقوق االقتصادية واالجتماع
 
 مقدمة -ألف
 ملخص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-ابء

 ميثاق األمم املتحدة-1
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-2
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية  ابحلقوق اخلاص الدويل العهد -3

 العهد مبوجب الدول التزامات طبيعة -أ
 العهد يضمنها اليت احلقوق -ب

 التنمية يف ابحلق اخلاص اإلعالن -4
 امليدانية العمليات يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق لرصد هنج-جيم

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق انتهاكات عواقب-1
 امليدانية اإلنسان حقوق عملية تتخذها أن ميكن اليت التدابري -2
 هبا والوفاء حتياجاتاال تقييم على احلكومة مساعدة-3
 االختبار حاالت -4
 واالجتماعية االقتصادية احلقوق عن شائعة خاطئة أفكار -5

 

 تحدةامل الفصل الثامن عشر: خلفية عن معايري الرصد اخلاصة ابألمم
 

 مقدمة-ألف
 تطور معايري الرصد اخلاصة ابألمم املتحدة-ابء

 املتحدةمعايري الرصد اليت تطبقها جهات غري األمم  -جيم
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 اجلزء الرابع: املتابعة وتقدمي التقارير
 

   ية الفصل التاسع عشر: املتابعة  والتماس اإلجراءات التصحيح
 

 مقدمة-ألف
 اإلعداد للمتابعة على الصعيدين احمللي والوطين-ابء

 اخلطوات األولية على الصعيد احمللي -جيم
 اختيار السلطة املناسبة اليت يتم خماطبتها-1
 ق املتابعة مع املنظمات األخرىتنسي-2

 عمليات  حفظ السالم -أ
 منسق األمم املتحدة املقيم-ب
 مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني -ج
 منظمة األمم املتحدة للطفولة    -د
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي -هـ
 املنظمة الدولية للهجرة -و

 برانمج األغذية العاملي -ز

 عامليةمنظمة الصحة ال -ح
 منظمة العمل الدولية -ط
 املنظمات اإلقليمية -ي
 املنظمات غري احلكومية -ك

 تقرير املعلومات اليت يتم تقدميها إىل السلطات -3
 ختطيط االجتماع مع سلطة معينة -4
 إجراء اللقاء نفسه -5

 التقدمي  -أ
 تناول السبب الرئيسي للزايرة  -ب

 توبةالتصدي للمشكلة من خالل رسالة مك -6
 إحالة املشكلة إىل مستوى أعلى -دال
 االتصاالت مع وسائل اإلعالم -هاء
 املتابعة األطول أجال -واو
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 مزيد من املتابعة الطويلة األجل: جلان إثبات احلقيقة واحملاكم -زاي
 احملاكم الدولية -1
 جلان إثبات احلقيقة-2

 تحدةالتصدي حلالة حقوق اإلنسان من خالل آليات األمم امل -حاء
 جملس األمن -1
 اجلمعية العامة -2
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي -3
 جلنة حقوق اإلنسان -4

 املقررون القطريون -أ
 اإلجراءات اخلاصة مبواضيع حمددة -ب

 اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات -5
 اللجنة املعنية مبركز املرأة -6
 هيئات املعاهدات-7

 تقدمي التقاريرااللتزامات ب  -أ
 إجراءات الشكاوى الفردية -ب

 مفوضية حقوق اإلنسان -8
 

 الفصل العشرون: تقدمي  التقارير عن حقوق اإلنسان
 

 مقدمة -ألف
 املبادئ العامة إلعداد تقارير حقوق اإلنسان -ابء

 الصحة والدقة  -1
 عدم اإلبطاء -2
 التوجه حنو اختاذ إجراءات -3

  العمليات امليدانية حلقوق اإلنسانالتقارير الداخلية يف -جيم
 التقارير الدورية -1
 التقارير الطارئة -2
 تقارير  املقابالت-3

 استعمال  منوذج املقابلة  -أ
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 حمتوايت تقرير  املقابلة -ب
 تقارير الوقائع -4

 التقارير اخلارجية -دال
 التقارير املوجهة للمقر -1
 يات األمم املتحدةإعداد التقارير املقدمة إىل هيئات وآل -2

 هيئات األمم املتحدة -أ
 آليات األمم املتحدة -ب

 التقارير املقدمة إىل احلكومة -3
 كتابة واستخدام مناذج التقارير-4
 

 مقابلة -منوذج استبيان-للفصل العشرين 1التذييل  
 

 منوذج تقرير دوري -للفصل العشرين 2التذييل 
 

 حالة طوارئ منوذج تقرير -للفصل العشرين 3التذييل 
 

 منوذج تقرير واقعة -للفصل العشرين 4التذييل 
 

 راءات اخلاصةة واإلجة العاملاملقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون واألفرق -للفصل العشرين 5التذييل 
 األخرى

 
 

 الفصل احلادي والعشرون:  التوفيق والوساطة يف امليدان
 مقدمة-ألف
 اطة العناصر األساسية لعملية  الوس-ابء
 

 اجلزء اخلامس: موظف حقوق اإلنسان
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ان وغريهم إلنسوق االفصل الثاين والعشرون: املعايري املنطبقة على موظفي حق
 من  العاملني يف األمم املتحدة

 
 مقدمة -ألف
 مدوانت قواعد السلوك السابقة  ملوظفي األمم املتحدة يف املوقع -ابء

 سانمدونة قواعد السلوك ملوظفي حقوق اإلن -جيم
 احرتام  معايري حقوق اإلنسان -1
 احرتام مبادئ رصد حقوق اإلنسان-2
 احرتام السكان احملليني والعادات احمللية -3
 العالقات بني املكاتب-4
 مدونة قواعد السلوك ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -5
 

شي تالو ين  آلخر الفصل الثالث والعشرون: اإلجهاد والصدمات املنتقلة عن ا
 األمل

 
 مقدمة-ألف
 الشعور ابلصدمة الثانوية -ابء

 األعراض -1
 العوامل املسامهة -2
 املنع-3
 

 الفصل الرابع والعشرون: األمن
 

 مقدمة-ألف
 الضماانت القانونية-ابء

 األمن داخل العملية امليدانية حلقوق اإلنسان -جيم
 حالة األمن العام -1
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 تعيني مسؤويل األمن-2
 جيهية لألمناخلطوط التو  -3
 حتديد موظفي حقوق اإلنسان وظهورهم بوضوح   -4
 االتصاالت الالسلكية-5
 أمن املكتب والبيت -6
 متاريس الطرق واالتصاالت األخرى مع اجلماعات املسلحة -7
 األلغام -8
 صيانة املركبات -9
 قيادة املركبات-10
 القيود العامة على املالبس والسلوك-11
 القيود على السفر-12
 خطط الطوارئ ومعرفة األماكن اليت يتم الذهاب إليها-13
 الصحة -14
 املمتلكات -15

 املمتلكات الشخصية-أ
 ممتلكات األمم املتحدة -ب

 تعليق ختامي-16
 

 لشخصية امنوذج األمم املتحدة للبياانت  -للفصل الرابع والعشرون 1التذييل 
 

قائمة جرد - نسانحلقوق اإل ملتحدة امليدانيةعملية األمم ا -للفصل الرابع والعشرون 2التذييل 
 املتعلقات الشخصية

 
 قائمة املراجع

 
 
 

 اجلزء األول
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……………………… 

 مقدمة دليل التدريب

 

 

 الفصل األول

 مقدمة
 املفاهيم الرئيسية

مليات  العيفرة ينبغي أن تكون اخلربات واملبادئ واملنهجيات املتطو 
يف متناول  ان،صد حقوق اإلنسامليدانية حلقوق اإلنسان، مبا فيها ر 

   ضوءيفا موظفي حقوق اإلنسان يف املستقبل كما ينبغي استكماهل
 لية.لعماكل حالة على حدة من الوالية والظروف وتقدير قيادة 

نها ق مهو العمل الفعلي يف مجع املعلومات والتحق " الرصد"
 واستعماهلا فوراً لتحسني محاية حقوق اإلنسان.

 
 

 إلى دليل التدريب الحاجة -ألف 
أقامت األمم املتحدة عمليات ميدانية حلقوق اإلنسان يف بلدان مثل بوروندي والبوسنة واهلرسك ورواندا  -1

والسلفادور وغواتيماال وكمبوداي وهاييت. ويف كل هذه العمليات كانت إحدى الوظائف األساسية هي رصد 
ملية بصياغة منهجيتها إىل حد كبري وكذلك هيكل حالة حقوق اإلنسان يف بلد العملية. فقد قامت كل ع

إجراء األعمال امليدانية مبا فيها رصد حقوق اإلنسان. وهذه العملية عملية بطيئة وتزيد من الوقت املطلوب حىت 
أي ستة أشهر أو سنة أو أطول من ذلك. وعندما يتم أخرياً  –تصبح عملية حقوق اإلنسان عملية فعالة 
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قامة العملية تكون حالة حقوق اإلنسان يف البلد قد بلغت عادة مرحلة حرجة. ولذلك جيب التوصل إىل قرار إل
 جتنب أي مزيد من التأخري.

نسان وتكوين قوق اإلة حلوقد أخذت األمم املتحدة تزيد من جتميع خربات كبرية يف العمليات امليداني -2
مع إيالء  –ة ذه اخلرب يع هدريب هذا إىل جتمجمموعة من األفراد الذين عملوا يف امليدان. ويسعى دليل الت

سان يف وق اإلنظفي حقووضعها يف متناول مو  –االعتبار ابلتحديد إىل أداء واجبات رصد حقوق اإلنسان 
 املستقبل حىت ميكن تدريبهم بفعالية أكرب على العمل مبنهجية واحرتاف.

دريب كون متاحاً لتقت لن يالو  جلة إىل درجة أنوعادة ما تكون احلاجة إىل إرسال املوظفني إىل امليدان عا -3
 طلبات اللغويةثل املتمامل موظفي حقوق اإلنسان تدريبًا دقيقًا قبل وزع املوظفني. وإىل جانب ذلك فإن عو 

إىل   بعض األحياند أدت يفية قاحملددة واالستعداد لقبول املخاطرة اجلسدية وضرورة احلصول على اخلربة القطر 
هلذه األسباب و ن هبا. يقومو حلقوق اإلنسان مبستوايت شىت من اخلربة يف خمتلف املهام اليت ستعيني موظفني 

ق اإلنسان ظفو حقو قى مو . ومن املهم أن يتلحاجة كبرية إىل تدريب موظفي حقوق اإلنسان يف املوقعتوجد 
لتقنيات ات عن ارشادإتدريبًا شاماًل يزيد عن جمرد التثقيف مبعايري وإجراءات حقوق اإلنسان ويشمل 

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

يت متت ال نسانوق اإلمبادئ ومنهجية رصد حقهذا نظرة عامة عن  يقدم دليل التدريبوبناء على ذلك  -4
ق هذه سيا يقها يفلتطبصياغتها أساسًا من خالل أعمال عمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان و 
تشخيص  ؛ وهنجنساينالعمليات. وهو يعرض ما ينطبق من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإل

رات األشخاص زين وزايتجانتهاكات حقوق اإلنسان ومجع املعلومات وإجراء املقابالت وزايرات األشخاص احمل
د النتخاابت ورصامراقبة و ات ة احملاكماملشردين يف املخيمات ورصد عودة الالجئني واملشردين داخليًا ومراقب

 لك من إجراءاتوغري ذ ليةاملظاهرات ورصد احلقوق االقتصادية وإعداد التقارير والتدخل لدى السلطات احمل
ملعايري اقرتاحات بشأن لدليل ادم ااملتابعة؛ وكذلك اتريخ معايري رصد األمم املتحدة إخل. وابإلضافة إىل ذلك يق

تحدايت اليت اجلة الن معموظفي حقوق اإلنسان يف العمليات امليدانية وكيف يستطيعو  املنطبقة على أعمال
 سيواجهوهنا من انحية املشقة واألمن.

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

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

لكن كل عملية ستكون ذات والية خمتلفة كما أهنا ستكون ذات موارد خمتلفة وسوف تواجه مشاكل خمتلف يف و 
جمال حقوق اإلنسان يف جمموعة واسعة من الظروف العامة. ومع احملاولة لتقدمي أداة منهجية وتدريبية صاحلة 
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حيتاج إىل استكماله  عامًا ولذلك فإنه جملموعة واسعة من العمليات على هذا النحو فإن هذا الدليل يظل دليالً 
لكي يستكمل يف كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان يف ضوء الوالية احملددة والظروف احملددة وكذلك يف ضوء 

. ويف الواقع فإن كثريًا من جوانب هذه الدليل تشمل أحكامًا تتصل ابلسياسة العامة ولكن ما تراه قيادة العملية
بدقة من جانب رئيس عملية حقوق اإلنسان للتأكد من أن هذه األحكام تناسب احتياجات ينبغي استعراضها 

العملية. وابملثل ينبغي أن يلتمس موظفو حقوق اإلنسان إرشادات يف السياسة العامة من قيادة عملية حقوق 
 اإلنسان بشأن هذه املسائل.

ليت تصدر هذا املتحدة امم يتها من مؤسسة األوتتلقى كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان اختصاصها أو وال -6
ملتحدة ااألمم  تفاق بنياأو على أساس  –مثل جملس األمن أو اجمللس االقتصادي أو االجتماعي  –الرتخيص 

ى فات. وبناء علد اختالوجو  والبلد املضيف. وهذه الوالايت تتشابه يف كثري من األحيان من عملية ألخرى مع
ية. ًا يف كل عملفًا كبري ختاللوالية رصد حقوق اإلنسان ومدى هذا الرصد قد خيتلفان ا ذلك فإن نقطة الرتكيز

ليها إة اليت تستند الدولي ونيةويف حني أن هذا الدليل قد يشري بطريقة لتفسري هذه الوالايت ابملعايري القان
وضع إال يي ال ميكن أن د الرمسشار اجلوانب الرئيسية يف الوالايت النمطية للرصد من العمليات السابقة إال أن اإل

ل يف أن يبدأ العم يدانيةت املبعد حتديد والية كل عملية بذاهتا. ومن هنا جيب مبجرد التصريح إبحدى العمليا
 ديد.استكمال هذا الدليل من خالل إضافة مواد تتصل ابلعملية اجلديدة على وجه التح

اصة أبي بلد؛ ياانت خبب بلفة وهو ال يتضمن هلذا السهذا الدليل العام موجه لالستعمال يف حاالت خمت -7
امهم لى القيام مبهعإلنسان وق اموظفي حق أنواع املادة اخلاصة بكل بلد اليت ينبغي إاتحتها لتدريبولكنه يربز 

ت واللغا حلكم واألدايناونظام  سكانابلرصد بفعالية، مبا يف ذلك املعلومات عن اجلغرافيا والتاريخ واالقتصاد وال
ق ى معاهدات حقو يقات عللتصدوالنـزاعات العرقية وحالة الالجئني واملشردين داخليًا والثقافة والعادات وا

ن ن املعلومات عمري ذلك ة وغاإلنسان واملنظمات الدولية األخرى املوجودة يف البلد واملنظمات غري احلكومي
  حاالت قطريةستعمل يفكي يهبا استكماله ل حالة حقوق اإلنسان. ومن هنا يشري الدليل ابلطريقة اليت ميكن

ادة التصريح عي يسبق الذ حمددة. ويف هذا الصدد ينبغي أن يراعي يف املادة التكميلية تقييم االحتياجات
ة ابلسياق ادة ذات الصلميع املىل جتابلعملية امليدانية حلقوق اإلنسان. ومبجرد بدء العملية فعاًل تقوم احلاجة إ

 (.فصل الثاين: "السياق احمللي العام"الالعام )انظر 

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

زايرات إىل األشخاص  احملتجزين" أو الفصل احلادي عشر: "رصد ومحاية حقوق الفصل التاسع: "المثل 
ويكون ذلك االستكمال عن طريق إضافة بعض  اإلنسان للعائدين و/أو األشخاص املشردين داخلياً"

املعلومات اخلاصة ابلبلد. ويف الوقت نفسه فإن والية كل عملية ميدانية ستكون خمتلفة وليس من املرجح أن 
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. ومن هنا فقد اجلزء الثالث "وظيفة الرصد"ل أي عملية وحيدة يف إطار واليتها كل الفصول املختلفة يف تشم
حيدث مثاًل أن دليل التدريب امليداين النهائي لعملية بعينها قد ال حيتاج إىل بعض األقسام املتصلة مبوضوعات 

شخاص املشردين داخليًا الذين الفصل العاشر: "رصد ومحاية حقوق اإلنسان لالجئني و/أو األمثل 
 .الفصل الرابع عشر: "مراقبة االنتخاابت"أو  يعيشون يف خميمات"

ظيمية اليت لسياسية والتناقرارات ذ الوينبغي أن يتم تعيني رئيس العملية امليدانية يف أقرب فرصة كي ميكنه اختا -9
ن مليات ينبغي أئيس العإن ر فددة. وابلفعل ينبغي استعماهلا الستكمال وتطبيق هذا الدليل على العملية احمل

. والشخص يلذا الدلهمال استكخيتار أبسرع ما ميكن شخصاً يستطيع أن يقوم ابلعمل احلاسم الذي يتمثل يف 
نح ينبغي أن ميُ  يل الذيملثاالذي يضطلع يف النهاية مبسؤولية التدريب على عملية حقوق اإلنسان هو الشخص ا

 ليل.مسؤولية تعديل هذا الد

آلخرين الذين اوظفني ع املوينبغي أن يعمل "موظف التدريب" هذا ابلتشاور الوثيق مع رئيس العملية وم -10
ا كان موظف يورك إذنيو /يعملون للتمهيد هلا. وميكن أن يبدأ العمل يف حتديث الدليل يف املقر يف جنيف

ذلك تفاصيل  مبا يف –لية عن بلد العم التدريب يستطيع احلصول على نسخ الوالية اجلديدة وعلى املعلومات
تقييم م خاص لهتمااعن حقوق اإلنسان واحلالة السياسية وكذلك ظروف العمل احمللية. وينبغي إيالء 

كثري   سبقه فعاًل يف، بل وينساناالحتياجات وهذا العمل ينبغي أن يسبق التصريح ابلعملية امليدانية حلقوق اإل
 من األحيان.

يلية يف بضعة ة التكمملادموظف للتدريب أبسرع ما ميكن إىل بلد العملية. وميكن وضع ا وينبغي إرسال -11
ألمر جتميع اسيتطلب و ية. أسابيع ابستعمال فصول هذا الدليل كأساس هلذه العملية وحتت توجيه رئيس العمل

 (.الفصل الثاين: "السياق احمللي"عدد من املواد عن السياق املعني. )انظر 

حة ولوية على إاترتكز األتي أن من الضروري أن تكون املواد التكميلية لدليل التدريب كاملة. وينبغوليس   -12
توجيه لميلية كوسيلة ات التكعلوملتدريب املوظفني اجلدد مع وصوهلم واستعمال دليل التدريب ابمل أهم املعلومات

 ة.حلالة احملددموظفي حقوق اإلنسان ولتعريف منهجية العملية والسياسة املتصلة اب

 لية امليدانيةور العممع تطو مواد التدريب التكميلية مع تطور املوقف يف البلد  ينبغي حتديثوبعد ذلك  -13
تدعي عودة ل قد يسملثاانفسها. وقد يتطلب األمر حتديث بعض الفصول استجابة حلادثة معينة. فعلى سبيل 

صد ر منهجية و يات ديل السياسة العامة للعمليف التدريب وابلتايل تع إدخال معلومات جديدة100000
 حقوق العائدين.
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ع موظفي ن كثب ممل عويف النصوص اجلديدة ملادة التدريب التكميلية ينبغي ملوظف التدريب أن يع -14
موظف أو  ن يساعدال أحقوق اإلنسان اآلخرين يف استكمال كل فصل. وبناء على ذلك ميكن على سبيل املث

خرى أأعمال   أياملسؤول أو املسؤولني عن رصد ظروف االحتجاز )إن وجدت( يف موظفي حقوق اإلنسان
ان غي بقدر اإلمك. وينبجزين"الفصل التاسع: "الزايرات إىل احملتلصياغة املنهجية ومواد التدريب ألغراض 

ملواد طوير احديث وتة لتإاتحة الفرصة ملوظفي حقوق اإلنسان يف أي عملية لالشرتاك يف األعمال املنتظم
لى التأكد من عيساعد  ظفنيالتدريبية التكميلية. ويستطيع كل موظف أن يساهم بشيء ما، واشرتاك مجيع املو 

 شرتك يف حتسنيشخص سي ن كلأأن الدليل مبواده التدريبية التكميلية سيكون مرآة تعكس اخلربة الواسعة كما 
 وتعريف العمل الذي سيقوم به.

 ناملستفيدون املستهدفو  -بـاء 
سع. باشر ولكنه أو ماً غري هور مجُوضع هذا الدليل التدرييب ليخدم عدداً من املستفيدين املباشرين وليخدم  -15

صد حقوق ر وظائف  أداء املسؤولني عن تدريب موظفي حقوق اإلنسان يفودليل التدريب موجه أواًل إىل 
بلد  ق اإلنسان إىلظفي حقو ل مو يب قبل وصو يف العمليات امليدانية لألمم املتحدة. وميكن إجراء التدر  اإلنسان

ياره دانية يتم اختملية ميعأي  العملية أو يف املوقع. واثنيًا يتجه دليل التدريب إىل موظف حقوق اإلنسان يف
اخلروج بنص  أي –دة حملداالستكمال وتعديل الدليل يف ضوء الوالية والظروف والسياسات اخلاصة ابلعملية 

 ال بد أن يكوننسان. و وق اإلحىت ميكن استعماله إلرشاد مجيع موظفي حق –لبلد/العملية هلذا الدليل خيتص اب
يته احملددة. ات لعملسياسدليل التدريب مفيدًا أيضًا لرئيس كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان يف وضع ال

 لني عن تقدميسؤو امل ظفنيللمو وابإلضافة إىل ذلك سيكون دليل التدريب ودليل املدر  ب املتصل به مفيدًا 
واده يل التدريب مبسيكون دل. و التدريب األويل أو تدريب املتابعة ملوظفي حقوق اإلنسان يف بلد العملية

د واء قبل أو بعس لتثقيفيه واملوظفي حقوق اإلنسان الذين سيتلقون التوجالتكميلية املتصلة ابلسياق مفيدًا 
 توزيعهم.

لى رصد عوظفيها دريب متاليت ترغب يف  للمنظمات املشاركةيضًا وقد يكون دليل التدريب مفيدًا أ -16
اللجنة و لطفولة تحدة لمثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وصندوق األمم امل –حقوق اإلنسان 

 .روابالدولية للصليب األمحر ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة األمن والتعاون يف أو 

 العاملة وميةري احلكغة أو املنظمات األخرى احلكومية الدوليساعد الدليل وابإلضافة إىل ذلك فقد ي -17
 يف جمال حقوق اإلنسان على وضع منهجياهتا اخلاصة وتدريب موظفيها.
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م سان اخلاصة هبوق اإلنض حقوسيكون املستفيدون النهائيون من الدليل هم األفراد واجلماعات اليت تتعر  -18
ت خالل العمليا ليهم منها إيستطيعون االعتماد على املساعدة اليت ميكن تقدميللتهديد أو االنتهاك والذين 

 امليدانية حلقوق اإلنسان.

 األهداف -جيم 
يف  ايف وأتثريهاا االحرت طابعهو حتسني كفاءة العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان اهلدف الشامل للدليل هو  -19

 احملددة للدليل فهي:تنفيذ والايت الرصد اخلاصة هبا. أما األهداف 

تقدمي املعلومات عن املعايري اإلنسانية الدولية ذات الصلة ابلعمليات امليدانية لألمم  أ  (
 املتحدة؛

تقدمي املعلومات عن تقنيات رصد حقوق اإلنسان وتشجيع تطوير املهارات ذات  ب(
حقوق  جمال لني يفالصلة لدى موظفي حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وغريهم من العام

 اإلنسان.

وقع  جتري يف املان، اليتإلنساواهلدف الرئيسي للدليل هو تدريب املوظفني يف العمليات امليدانية حلقوق  -20
قل عشرة على األ )مثالً  ظفنيلفرتة طويلة من الزمن )ستة أشهر على األقل مثاًل( مع وجود عدد كبري من املو 

ليت ميكن أن اتقنيات  الاألساس. ولكن معظم فصول الدليل تعاجل وعادة أكثر من ذلك( ألداء وظيفة رصد يف
 تنطبق أيضاً على أنشطة حقوق اإلنسان األصغر واألقصر واألضيق نطاقاً.

واحد. وكل  أو بلد احدةو وينبغي أال يغيب عن ابل مستعملي الدليل أن الدليل ليس خاصًا أبي عملية  -21
ان ق اإلنسل حقو اختالف والية كل منها، كما ختتلف مشاكعملية ميدانية ستختلف عما سبقها بسبب 

انية لعمليات امليدتملة لاحمل وظروفها يف كل بلد. ويركز الدليل أيضًا على وظيفة واحدة فقط من بني الوظائف
 وهي وظيفة رصد انتهاكات حقوق اإلنسان.

اع. وينبغي اكات أو النـز لالنته رايً جاً سحال يقدم الدليل وال العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان عالوأخرياً  -22
نبغي هلم أن ث وال يحداأن يتذكر موظفو حقوق اإلنسان أهنم ال يستطيعون يف كثري من احلاالت تغيري األ

 فرضها املعايريحدود ت ر يفيشعروا ابملسؤولية عما ال يستطيعون تغيريه. وأعمال موظفي حقوق اإلنسان تنحص
الية، ذى، احرتم الو لحق األال تُ )اليت حياولون تنفيذها وحدود املبادئ األساسية للرصد الدولية حلقوق اإلنسان 

لرابع: "موظف ااجلزء ر انظ استعمل قدرتك على احلكم السليم، إخل.( وملزيد من التفاصيل بشأن هذه املبادئ
 .الفصل اخلامس: "املبادئ األساسية للرصد"و حقوق اإلنسان"
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 ت األساسيةتعريف املصطلحا  -دال 
 

 "حقوق اإلنسان" و"القانون اإلنساين الدويل" -1
ات اليت احلكوم اءاتحقوق اإلنسان هي ضماانت قانونية عاملية حتمي األفراد واجملموعات من إجر  -23

 ل أشياء معينةمات بفعحلكو اتتدخل يف احلرايت األساسية والكرامة اإلنسانية. ويُلزم قانون حقوق اإلنسان 
 ما يلي: ن غريهاثر مفعل أشياء أخرى. ومن بني مسات حقوق اإلنسان اليت ُيستشهد هبا أك ومينعها من

 تركز على الفرد اإلنساين 

 حتظى ابحلماية القانونية 

 موضع ضمانة دولية 

 حتمي الفرد واجملموعات 

 تُلزم الدول والعاملني ابسم الدولة 

 ال ميكن التنازل عنها/انتزاعها 

 متساوية ومرتابطة 

 عاملية 

ويف مرحلة سابقة من هذا القرن كان تعريف مصطلح "حقوق اإلنسان" يقول أبهنا تلك احلقوق اليت  -24
تضمنها الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان )وتتألف من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص 

ق املدنية والسياسية وبروتوكوليه ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص ابحلقو 
االختياريني(. ولكن مع مرور السنوات أخذت الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان تعلن بصراحة أكثر 
احلقوق املبسوطة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان. وأصبح تعريف "حقوق اإلنسان" اآلن ينطوي على قدر 

ذلك فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ميد محاية أكرب إىل الضعفاء من أكرب من التفاصيل ومن التخصيص. ول
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األفراد واجلماعات ويشمل ذلك األطفال واجملموعات األصلية من السكان والالجئني واألشخاص املشردين 
 1واملرأة. وابإلضافة إىل ذلك وس عت بعض صكوك حقوق اإلنسان هذا التعريف بصياغة حقوق جديدة.

م  كفالة احرتايصًا إىلف خصتعريف "القانون اإلنساين الدويل" أبنه جزء من القانون الدويل يهد وميكن -25
وقد نشأ  داخلي املسلح.ـزاع الالن املبادئ العامة لإلنسانية يف حاالت النـزاع الدويل املسلح وكذلك )بقدر أقل(

 مؤمتر الهاي ات املعتمدة يفاملعاهد و  يف التقننيالقانون اإلنساين الدويل عن القانون الدويل العريف واجلهود األوىل
م األربع لعا واملصادر الرئيسية هلذا القانون هي اتفاقيات جنيف1907و  1899للسلم يف عامي 

 .1977والربوتوكوالن اإلضافيان هلذه االتفاقيات لعام 1949

د تنطبق معايري حقوق اإلنسان ويف حني أن معظم حقوق اإلنسان تعترب حقوقًا فردية جتاه احلكومات فق -26
أيضًا على أطراف غري الدولة )مثل اجلماعات املعار ضة املسلحة والشركات واملؤسسات املالية الدولية واألفراد 
الذين يرتكبون العنف احمللي( اليت ترتكب إساءات ضد حقوق اإلنسان. وقد كانت احلملة إللغاء الرق، وهي 

 2وق اإلنسان، حماولة ملنع أطراف خاصة من االحتفاظ ابلرقيق أو االجتار فيه.واحدة من أول اجلهود حلماية حق
ينطبق  1977وبروتوكليها اإلضافيني لعام   1949املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام   3ومبوجب املادة 

دات اليت القانون اإلنساين الدويل على مجاعات املعارضة املسلحة. وابإلضافة إىل ذلك توجد سلسلة من املعاه
تتصل ابختطاف الطائرات وخطف الدبلوماسيني إخل. وقد أخذت معايري حقوق اإلنسان الدولية تتطرق يف 
الفرتة األخرية إىل مسؤولية احلكومات ملنع األفراد من ارتكاب خمالفات حقوق اإلنسان يف مناطق العنف احمللي 

ايسرتشت التوجيهية بشأن انتهاكات احلقوق وتشويه األعضاء التناسلية للمرأة إخل. وقد جاء يف خطوط م
خبرياً  30جمموعة من   1997يناير/كانون الثاين  26االقتصادية واالجتماعية والثقافية )اليت اعتمدهتا يف 

 ما يلي: 3قانونياً دولياً 

... إن االلتزام ابحلماية يتطلب من الدول أن متنع انتهاكات هذه احلقوق من جانب  
ا فإن اإلخفاق يف كفالة امتثال أصحاب العمل اخلاصني ملعايري العمل أطراف أخرى. وهكذ

األساسية قد يبلغ حد انتهاك احلق يف العمل أو احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية 
 (.6... )اخلط التوجيهي

                                                      
(، الواثئق الرمسية للجمعية العامة لألمم  30)د  3447ر اجلمعية العامة انظر على سبيل املثال اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني، قرا 1

، 41/128، قرار اجلمعية العامة ( وإعالن احلق يف التنمية1975) A/10034، الوثيقة 34املتحدة، الدورة الثالثون، امللحق رقم 
 A/41/53  (1986.)وثيقة ، ال186، صفحة  53، الواثئق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، امللحق رقم  41املرفق، 

، واثئق عصبة 1926واتفاقية الرق لعام  1919، اتفاقية سان جريمان أون الي لعام 1890انظر البيان العام وإعالن بروكسل لعام  2
 .1927مارس/ آذار 9، دخلت حيز التنفيذ يف 253األمم 

 
 .1، العدد 20، اجمللد 1997نشرت يف حولية حقوق اإلنسان، فرباير  3
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فه " يف الوقت احلاضر بوصحقوق اإلنسانوابختصار ينبغي ألغراض هذا الدليل النظر إىل مصطلح " -27
وكذلك توسيع ذلك التعريف ليشمل  احلقوق املعرفة تقليداًي يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسانيشمل كال 

اآلن قابلة . وابإلضافة إىل ذلك فإن معايري حقوق اإلنسان تعترب احلقوق اليت يضمنها القانون اإلنساين الدويل
جتعل احلكومات مسؤولة عن منع بعض خمالفات  ، أو أهنا على األقلللتنفيذ ضد بعض األطراف من غري الدولة

ولكن من املهم أن يالحظ أن والية كثري من عمليات األمم املتحدة لرصد  4حقوق اإلنسان من جانب األفراد.
تعريفها ابإلشارة إىل حقوق اإلنسان األكثر أمهية يف بلد بعينه واليت  –وينبغي  –حقوق اإلنسان قد ميكن 

 جلتها على يد عدد حمدود من موظفي حقوق اإلنسان.ميكن إىل أقصى حد معا

 "الرصد" -2
من  فوراً  تعماهلاا واسالعمل النشط يف جتميع املعلومات والتحقق منه" هو مصطلح واسع يصف الرصد" -28

اث دث وأحدحلواأجل معاجلة مشاكل حقوق اإلنسان. ويشمل رصد حقوق اإلنسان مجع املعلومات عن ا
ني خميمات الالجئعتقال و اال ت واحملاكمات واملظاهرات إخل( وزايرة املواقع مثل أماكناملراقبة )االنتخااب

ن إجراءات  ذلك موغري واملناقشات مع السلطات احلكومية للحصول على املعلومات ومتابعة وسائل العالج
لك جتميع ي للعملية وكذاملركز  كتباملتابعة الفورية. ويشمل املصطلح أنشطة التقييم يف مقر األمم املتحدة أو امل

ية حيث إنه صفة زمنبرصد احلقائق شخصيًا وغري ذلك من األعمال يف امليدان. وابإلضافة إىل ذلك يتسم ال
 جيري عادة يف فرتة طويلة من الوقت.

 "تقصي احلقائق" -3
ي لح "تقصمصط " يصف عملية استخالص احلقائق من أرصدة الرصد. ومن هنا كانتقصي احلقائق" -29
لومات للتأكد ع املعمجمن  قائق" ابلضرورة أضيق من مصطلح "الرصد". ويؤدي تقصي احلقائق إىل قدر كبرياحل

 حلقائق متابعةتقصي ا يعين . وابإلضافة إىل ذلكانتهاك حقوق اإلنساناحلقائق احمليطة ابدعاء  والتحقق من
 يز.دم التحوع ابلنـزاهة املصداقية من خالل استعمال إجراءات مقبولة عموماً وإثبات االشتهار

 "املراقبة" -4
لتجمعات ااث مثل ألحدا" تشري عادة إىل عملية متيل بقدر أكرب حنو السلبية يف مالحظة املراقبة" -30

 يف املوقع. حضوراً  تطلبواحملاكمات واالنتخاابت واملظاهرات. وهي أحد جوانب رصد حقوق اإلنسان اليت ت

                                                      
 (.1993) 133-95، حقوق اإلنسان يف اجملال اخلاصانظر: أندرو كالفام،  4
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 الفات حقوق اإلنسان""انتهاكات حقوق اإلنسان" و"خم -5
لوطنية وانني اا القالتعدايت احلكومية على احلقوق اليت تضمنه" انتهاكات حقوق اإلنسانتشمل " -31

وي  الدولة وينطاشرة إىلى مبكما تشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي يعز   واإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان
كات عندما ا هوحتدث االنت مدة من معايري حقوق اإلنسان.على إخفاق يف تنفيذ االلتزامات القانونية املست

عندما  لة املعنية أولى الدو عقعة يتعمد القانون أو السياسة العامة أو املمارسة خرق أو جتاهل االلتزامات الوا
عندما تسحب  إلضافيةات اختفق الدولة يف حتقيق املستوى املطلوب من السلوك أو النتيجة. وتقع االنتهاك

 أو تزيل احلماية القائمة حلقوق اإلنسان. الدولة

ة ثة أنواع متمايز ثال –ة جتماعياملدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واال –وتفرض كل حقوق اإلنسان  -32
 داء أي من هذهمة يف أحلكو من االلتزامات على احلكومات: التزامات االحرتام واحلماية والوفاء. وإخفاق ا

 نتهاكاً حلقوق اإلنسان.االلتزامات يشكل ا

 ن ذلك ال يغريجيية فإتدر  ورغم أن اإلعمال الكامل لبعض جوانب حقوق بعينها قد ال يتحقق إال بطريقة -33
ائماً دصر اليت ختضع ض العناى بعمن طابع االلتزامات القانونية على الدولة وال يعين أن مجيع احلقوق تنطوي عل

 للتنفيذ الفوري.

يضًا عندما هاكات أالنتاق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ابلذات ميكن أن حتدث ويف صدد احلقو  -34
ق اخلاص ابحلقو  الدويل لعهدختفق الدولة يف توفري "املستوايت اجلوهرية الدنيا من احلقوق" املتضمنة يف ا

ألغذية حملرومني من ااراد ألفامن  االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن هنا فإن أي دولة يوجد فيها "عدد كبري
شكال التعليم أبسط أ و منأاألساسية ومن الرعاية الصحية األولية األساسية ومن املأوى واملسكن األساسي 
احلد  ". وينطبق هذالثقافيةة واهي ألول وهلة دولة تنتهك العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعي

وجود أطراف  لنظر عنابغض و ض النظر عن توفر املوارد يف البلد املعين األدىن من االلتزامات األساسية بغ
 أخرى وصعوابت.

و ون أو اجلنس أأو الل لعرقاوأي متييز يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان سواء كان هذا التمييز على أساس  -35
يالد أو غري مللكية أو املأو ا عيجتمااللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل الوطين أو اال

سان أو وق اإلنن حقذلك من األوضاع بغرض أو بنتيجة إلغاء أو تقويض املساواة يف التمتع أبي حق م
 ممارسته.

كات" االنتها "طلح " يف هذا الدليل كمصطلح أوسع عن مصحقوق اإلنسان وُتستخدم عبارة "خمالفة -36
 .ت فاعلة غري الدولةالسلوك االنتهاكي الذي ترتكبه جهاوتشمل 
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 "موظف حقوق اإلنسان" -6
ألمم للتابعة ية ا"موظف حقوق اإلنسان" هو موظف يف منظمة حقوق اإلنسان أو العملية امليدان -37

نية. ن الوظائف الفمري ذلك غأو  املتحدة، وهو يؤدي أعمال الرصد وكتابة التقارير واملساعدة التقنية والرتويج
إلنسان يف حقوق ا وظفذا الدليل على وظيفة واحدة فقط من الوظائف احملتملة ملوكما جاء أعاله يركز ه

تخدام مصطلح  فيه اس نبغيالعملية امليدانية وهي وظيفة رصد حالة حقوق اإلنسان. وهذا هو السياق الذي ي
مم ة لألميداني ملية"موظف حقوق اإلنسان" يف هذا الدليل. وقد يعمل موظف حقوق اإلنسان أثناء أي ع

ت ليل املعلوماعمال حتأبقوم املتحدة يف مكاتب حملية )بعيدة عن املكتب املركزي( أو يف املكتب املركزي لي
 وكتابة التقارير وأداء خمتلف األنشطة إخل.

اعدة يف عمال مسأأو  والعمل الرئيسي ملوظف حقوق اإلنسان ال ينطوي عادة على أعمال السكراترية -38
ديها ذه الوظائف يؤ نية. فهيدادة اللوجستية أو غري ذلك من املساعدة لدعم العملية املصدد احلاسوب أو املساع

يه د الذي جتري فاي البلرعا فريق من موظفي الدعم. وللحفاظ على الطابع الدويل للعملية امليدانية ال يعمل
ى كثرية ئف أخر اء وظالعملية عادة بصفة موظفي حقوق اإلنسان ولكن ميكن للموظفني من هذا البلد أدا

 للعملية.

 
 

 اجلزء الثاين

……………………. 
 السياق احمللي

 واملعايري الدولية

 
 الفصل الثاين
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 السياق احمللي
 املفاهيم الرئيسية

ألمن أو لس ان جممأتيت والية العملية امليدانية حلقوق اإلنسان عادة 
ن  مة أو كومغريه من هيئات األمم املتحدة أو من االتفاق مع احل

 ا.كليهم
قوق يل حللدو وتكون هذه الوالية مفصلة للتنفيذ يف ضوء القانون ا

لذي ااجات حتياإلنسان والقانون اإلنساين وكذلك يف ضوء تقييم اال
 جيري قبل تنفيذ العملية.

ته غرافيوج وتنطبق الوالية يف سياق شعب البلد واترخيه وحكومته
القانون سان و نإلواقتصاده والتزاماته مبوجب القانون الدويل حلقوق ا

 اإلنساين.

 
 تدرييب يستند برانمج ب وأيتستدعي احلاجة استكمال دليل التدري الفصل األول: "املقدمة"كما جاء يف   -1

 ذلك والية يفمبا  – مليةإليه لكي ميكن استعماله يف كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان يف ضوء سياق الع
 سي لقيادة العملية.العملية والظروف الواقعية واحلكم السيا

تكمال روف البلد السددة وظاحمل ويربز هذا الفصل املعلومات اليت جيب جتميعها عن السياق مبا فيها الوالية -2
 دليل التدريب وإلعداد التدريب ملوظفي حقوق اإلنسان وغريهم من املوظفني.

ليت تصدر ا تحدةم املة األمهيئمن  الواليةوأتخذ كل عملية ميدانية حلقوق اإلنسان اختصاصها أو  -3
 ملتحدة والبلدااألمم  بني اتفاقالتفويض )مثل جملس األمن أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي( أو على أساس 

اق األمم أو اتف ألمناملضيف وبناء على ذلك فإن اخلطوة األوىل هي احلصول على نسخة من قرار جملس ا
 ها بعناية. دراستان مثنشئ العملية امليدانية حلقوق اإلنساملتحدة مع احلكومة و/أو أي وثيقة أخرى ت

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

يتعقبان التفسري الذي ُوضع لوالية عمليات حقوق اإلنسان السابقة واألحكام ذات  الثالث: "وظيفة الرصد"
الصلة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين . وسيكون من املمكن استكمال هذه الفصول بعد 
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اد عناصر الفصول اليت ال صلة هلا من دراسة االختصاصات الدقيقة. وقد يكون ممكنًا أيضًا إزالة أو استبع
 التدريب.

عثة نسان إبرسال بقوق اإلة حلوابإلضافة إىل ذلك تقوم األمم املتحدة قبل إنشاء معظم العمليات امليداني -5
صاصات موثوقة ثل اختات متمتهيدية أو تقييمية للموقع املنتظر فرتة قصرية لوضع توصيات يف صدد االحتياج

ار الزمين ملتوقعة واإلطزانية ااملين أجل االستجابة لتلك االحتياجات واملتطلبات من املوظفني و ودقيقة للعملية م
املتحدة  ى لألممألخر النشر العملية والتصميم الشامل للعملية وعالقة عنصر حقوق اإلنسان ابلعمليات 

ات قييم االحتياجتقرير عن الت والعمليات الدولية يف البلد وغري ذلك من اجلوانب اهلامة يف التخطيط. ويساعد
جتري فيه  عي الذيوقائيف تفسري الوالية مبا يف ذلك جوانب الرصد وكذلك وضع املعلومات عن السياق ال

 العملية.

ان أيضًا من ق اإلنسحقو  وابإلضافة إىل تقييم الوالية، وهو تقييم مركز بعناية كاملة، يستفيد موظف -6
 ومات من تقييمع املعلغي مجلة حقوق اإلنسان فيه. وبناء على ذلك ينبوحا املعلومات األساسية عن البلد

 نسان اجلدد:قوق اإلحظفي االحتياجات واملصادر األخرى عن املوضوعات التالية وتلخيصها لتقدميها إىل مو 

 اجلغرافيا )مبا يف ذلك التضاريس واملناخ واخلرائط(؛ 

 اتريخ موجز للبلد؛ 

 االت العمل والبطالة(؛االقتصاد )اهليكل واإلنتاج وجم 

 لصلة،ات االسكان )مبا يف ذلك التوزيع والتشكيل اإلثين وغريه من أنواع التشكيل ذ 

  انظر أيضاً الالجئني أدانه(؛ –جمموعات املغرتبني اهلامة 

 :نظام احلكومة 

 الدستور؛ 

 النظام القانوين؛ 

 ليات:هياكل احلكومة على صعيد البلد واحملافظات واألقاليم واحمل 

 اهلياكل التشريعية؛ -

 النظام القضائي؛ -

 جلان حقوق اإلنسان أو مكاتب أمني املظامل؛ -
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 قوات الدفاع وقوات األمن الداخلي؛ -

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

 :العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون 

 القانون اجلنائي؛ -

 اءات اجلنائية واملمارسة يف صدد هذه اإلجراءات؛قانون اإلجر  -

 النظام السياسي واحلالة السياسية؛ 

 األداين والتوترات املتصلة؛ 

 اللغات والتوترات املتصلة؛ 

 صليني ة والسكان األوالعجز  لياتحالة اجملموعات اليت حتتاج محاية خاصة مبا فيها املرأة واألطفال واألق
 وغريهم؛

 ة إخل؛عرقيمبا فيها املليشيات واحلركات الثورية والنـزاعات ال املؤثرات الداخلية 

  من  لبلد أوااخل دمركز الالجئني واألشخاص املشردين داخليًا وأعدادهم وحاالهتم )سواء من
 خارجه(؛

 الثقافة والعادات )ما يتصل منها أبعمال موظفي حقوق اإلنسان(؛ 

 هلامة؛ت اية أو غريها من االحتفاالاتريخ االحتفاالت السنوية السياسية أو التارخي 

 ما هو وضع عملية حقوق اإلنسان والوكاالت الدولية األخرى؛ 

 أو ما هو الوضع املتوقع يف نظر السكان احملليني؛ 

  ذات  عاهداتن املمالتصديقات أو حاالت االنضمام األخرى إىل معاهدات حقوق اإلنسان وغريها
 ؛ة ومزااي وحصاانت األمم املتحدة(الصلة )مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحد

 املنظمات الدولية األخرى يف البلد؛ 

 مثل االحتادات)شاهبة ة املمنظمات حقوق اإلنسان الدولية والوطنية واحمللية واملنظمات غري احلكومي 
 النسائية ومنظمات الشباب ورابطات األقليات( يف البلد؛

 .أي معلومات أخرى عن حالة حقوق اإلنسان 
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ت الدورا ثناءأكن أن تكون هذه املوضوعات موضع ملخصات مكتوبة قصرية و/أو عروض شفوية ومي -7
" اليت عامل القطريةامليف " عالهأالتدريبية. وميكن احلصول على كثري من املعلومات عن هذه املوضوعات املذكورة 

باشرة افية ومصادر إضمب –ألغراض التدريب  –تعدها مفوضية حقوق اإلنسان، وهي قد حتتاج إىل استكمال 
مرفق امل القطرية و وط املعصل خطهلذا الف التذييل األولمن املعلومات عن البلد واملوضوعات املعنية. ويتضمن 

 إن هذه اخلطوطفإلنسان اقوق حهبا قائمة مرجعية ابملعايري. وإذا مل يكن اإلطار القطري متوفرًا من مفوضية 
 ت املطلوبة للتدريب.تتيح إرشاداً مفيداً جلمع املعلوما

ثال ال ملفعلى سبيل ا حياانً.ة أوقد تتطلب املواد املذكورة أعاله ما هو أكثر من التصوير وقد تتطلب الرتمج -8
هم ب أيضًا تزويدن بل جينساينبغي االكتفاء بتقدمي نسخة من قانون اإلجراءات اجلنائية إىل موظفي حقوق اإل

 يقة أخرى تفسرقدمي وثتكن ميانون احمللي عن املعايري الدولية. ورمبا بتحليل للمجاالت اليت يقل فيها الق
ز لقبض واالحتجاحقيق واالت أبسلوب بسيط كيف يسري نظام العدالة اجلنائية يف الواقع، مبا يف ذلك إجراءات

 واالستجواب وإطالق السراح يف انتظار احملاكمة واحملاكمة واالستئناف إخل.

ن من يب سيكو لتدر اات املذكورة أعاله ووضع ملخصات قصرية الستخدامها يف ويف استكمال املعلوم -9
لية ي واملكاتب احملاملركز  ملكتبيف ا مكتبة/غرفة مراجعاملفيد جتميع عدد من الواثئق تصبح بعد ذلك جزءاً من 

 للعملية امليدانية:

 دليل التدريب احلاضر واإلرشادات التدريبية املتصلة؛ 

 ية امليدانية )ابللغات ذات الصلة(؛نسخ من والية العمل 

 ًا أن تكون كن أيض)ومي جمموعة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من املعايري ذات الصلة
 ية(؛يدانابللغة احمللية إذا كانت هذه اللغة ختتلف عن لغة العمل يف العملية امل

 في حقوق كات موظتحر ر التصريح لأي اتفاق بني العملية والسلطات احمللية أو الوطنية اليت تصد
لغات ذات ميع الجبطات اإلنسان وألنشطتهم األخرى ) وينبغي أن تتضمن هذه االتفاقات توقيع السل

 الصلة(؛

 ن مجئني وغريمها ون الالة شؤ أي اتفاق بني العملية امليدانية واللجنة الدولية للصليب األمحر ومفوضي
ودة م املتحدة موجعة لألماتب ة امليدانية وأي منظمة دولية أواملنظمات و/أو أي اتفاق بني مقر العملي

 يف بلد العملية؛

 تقرير تقييم االحتياجات الذي سبق العملية؛ 
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 خرائط البلد واملناطق واملدن واملقاطعات ذات الصلة؛ 

 نسخة من دستور البلد والقانون اجلنائي وقوانني اإلجراءات اجلنائية؛ 

 ت األخرى ذات الصلة؛األنظمة األساسية واملعاهدا 

 خريطة تنظيمية أو أي شرح آخر للهياكل اإلدارية الوطنية واحمللية؛ 

 خريطة تنظيمية أو أي شرح آخر للنظام القضائي؛ 

 خريطة تنظيمية أو أي شرح آخر هليكلي الشرطة والسجون؛ 

 قائمة ابملنظمات غري احلكومية احمللية اليت تعاجل مسائل حقوق اإلنسان؛ 

 نسان؛قوق اإللة حارير األمم املتحدة والتقارير احلكومية وغري احلكومية عن حانسخة من تق 

 نسخ من قصاصات الصحف ذات الصلة؛ 

 لد العملية صلة بب ذات والية وأساليب عمل أية آليات حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة إذا كانت
لموضوعات أو قررين لنوا مواء كاس –)مفوضية حقوق اإلنسان، واهليئات التعاهدية واملقررين اخلاصني 

 للبلدان(.

ع السري يف نسان ومق اإلوبعد استكمال دليل التدريب يف ضوء الوالية والظروف ورأي قيادة عملية حقو -10
ركزي ان واملكتب املق اإلنسي حقو إجراءات إقامة العملية ينبغي إعداد عدد من الواثئق اإلضافية وإاتحتها ملوظف

 احمللية:واملكتبة واملكاتب 

 مواد تدريبية إضافية عن بلد العملية؛ 

 خريطة تنظيمية للعملية امليدانية وقنوات تقدمي التقارير فيها؛ 

 ة عن ية صادر يدانأية إجراءات تشغيل موحدة وخطوط توجيهية إدارية وقواعد سلوك وتوجيهات م
 العملية؛

 معلومات االتصال للمكتب املركزي واملكاتب احمللية؛ 

 اذج تقدمي التقارير وغريها من النماذج ذات الصلة؛كمية من من 

 ملخصات لسياق العملية )احملددة أعاله(؛ 

 التقارير اخلارجية املالئمة الصادرة عن العملية؛ 
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 أية نشرات صحفية صادرة عن العملية؛ 

 .خريطة تنظيمية ملفوضية حقوق اإلنسان 
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 للفصل الثاين 1التذييل 

 نساية حقوق اإلناإلطار القطري الصادر عن مفوض
 ]االسم املختصر للبلد[

 السياق العام

 
 :االسم الرمسي للبلد 

 :املوقع اجلغرايف 

 :املساحة 

 :)التضاريس )الطبوغرافيا 

 :البنية التحتية 

 :العاصمة 

 :املدن الرئيسية األخرى 

 :املناخ 

 :املوارد املائية 

 :اجملموعات اإلثنية 

 :اللغات 

 الدايانت: 

 السياق التاريخي/السياق السياسي
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 :موجز اترخيي 

  تقرير املصري )االحتالل األجنيب؛ اهليمنة اخلارجية؛ الوجود االستعماري؛ النظم العنصرية؛ حركات
 االستقالل(:

 :أطراف النـزاع 

 :عملية/اتفاق السالم 

 ستور جديد(:التحوالت السياسية األخرية )انتخاابت ألول مرة؛ ثورة؛ انقالب؛ د 

 :شكل احلكومة 

 :األحزاب السياسية الرئيسية 

  مستوى النـزاع )نزاع مسلح دويل؛ نزاع مسلح داخلي؛ حالة طوارئ؛ اضطراابت أهلية/أعمال عنف
 متفرقة؛ حالة طبيعية؛ عملية إعادة بناء بعد النـزاع؛ إخل(:

 :العالقة مع البلدان اجملاورة 

 اسية/العسكرية/اإلقليمية:العضوية يف األحالف السي 

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

 السياق السكاني والديمغرافي

 
 :)السكان )اجملموع/النسبة املئوية للذكور واإلانث 

 لسكان )%(:املعدل السنوي لنمو ا 

  العدد/%/الذكور/اإلانث(: 15جمموع السكان حتت سن( 

 :)معدل اخلصوبة )عدد األطفال( )حسب النوع 

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

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

 سجيل فعال للمواليد والوفيات وحاالت الزواج(:حالة نظام التسجيل املدين )ت 
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 :اتريخ التعداد األخري 

 الالجئون والمشردون داخليا  

 
  الرتكيزات اهلامة من املشردين داخليًا )مبا يف ذلك األعداد والتشكيل الدميغرايف ومناطق املنشأ ومناطق

 اللجوء(:

 ية/التدفقات اخلارجية )مبا يف ذلك األعداد والتشكيل احلاالت اهلامة من تواجد الالجئني/التدفقات الداخل
 الدميغرايف ومناطق النشوء ومناطق اللجوء(:

 السياق اإلنمائي

 البيانات االقتصادية

 
 :)الناتج القومي اإلمجايل )مبليارات دوالرات الوالايت املتحدة 

 :)الناتج القومي اإلمجايل للفرد )بدوالرات الوالايت املتحدة 

 ناتج القومي اإلمجايل احلقيقي للفرد )بدوالرات الوالايت املتحدة(:ال 

 :)الدين اخلارجي )بدوالرات الوالايت املتحدة كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل 

 :الصناعات الرئيسية/املوارد الطبيعية الرئيسية 

 مؤشرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية البشرية

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

 :الرقم القياسي للتنمية البشرية 

 السياق اإلنمائي

 
 :الرقم القياسي للتنمية اجلنسانية 

 :مقياس التمكني اجلنساين 
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 :الرقم القياسي للفقر اإلنساين 

 العمالة

 
 دخل )اجملموع/اإلانث/الذكور(:متوسط ال 

 :)معدالت البطالة )اجملموع/اإلانث/الذكور 

 بقاء األطفال واألمهات على قيد الحياة

 
 :)معدل وفيات الرض ع )اجملموع/اإلانث/الذكور 

 :)%( معدل وفيات األطفال 

 :)معدل الوفيات حتت سن اخلامسة )اجملموع/اإلانث/الذكور 

 معدل وفيات األمهات :)%( 

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

 :انتشار نقص الوزن حتت سن اخلامسة 

 :نسبة حاالت الوالدة حتت إشراف عاملني صحيني مدربني 

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

 التعليم

 
 ( نسبة التسجيل يف املدارس االبتدائية:)اجملموع/ اإلانث/الذكور 

 :)نسبة التسجيل يف املدارس الثانوية )اجملموع/اإلانث/الذكور 

 :)نسبة التسجيل يف املرحلة الثالثة )اجملموع/اإلانث/الذكور 

 :)معدالت القراءة والكتابة بني الكبار )الكبار/اإلانث/الذكور 

 :التعليم االبتدائي اجملاين 
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 لزامي:التعليم االبتدائي اإل 

 :التعليم الثانوي اجملاين 

 :التعليم الثانوية اإللزامي 

 الصحة

 
 :)العمر املتوقع عند الوالدة )اجملموع/اإلانث/الذكور 

 :النسبة املئوية للسكان الذين يستطيعون احلصول على اخلدمات الصحية األولية 

 :)%( معدل انتشار وسائل منع احلمل 

 ت اليت حتظر ختطيط األسرة لغري املتزوجني أو للذين يقلون عن سن معني أو بدون التشريعات أو السياسا
 موافقة األزواج أو اآلابء:

 اإلسكان

 
 :)عدد األشخاص لكل غرفة أو متوسط املساحة املسكونة لكل شخص )ابستثناء غرف احلمامات 

 :من السكان الذين حيصلون على اإلصحاح الكايف % 

 ين يستطيعون احلصول على مياه الشرب املأمونة:% من السكان الذ 

 :املرأة يف احلكومة/الربملان 

 :اإلنفاق االجتماعي مقابل النفقات العسكرية 

 السياق القانوني

 السياق القانوني الدولي

 

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

 الدولية اتفاقات منظمة العمل 

 صكوك اليونسكو 
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 معاهدات حقوق اإلنسان األخرى 

 صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية 

 صكوك منظمة الدول األمريكية 

 صكوك منظمة الوحدة األفريقية 

 صكوك جملس أورواب 

 اتفاقية مناهضة التعذيب 

  الربوتوكول/1951الالجئون 

 معاهدة جنيف األوىل 

 ةمعاهدة جنيف الثاني 

 معاهدة جنيف الثالثة 

 معاهدة جنيف الرابعة 

 بروتوكول جنيف اإلضايف األول 

 العهد الدويل  اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 العهد الدويل  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 

 اسيةالربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسي 

 الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 

 اتفاقية حقوق الطفل 

 اتفاقية العمال املهاجرين 

 ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية 

 السياق القانوني

 

 صكوك منظمة األمن والتعاون يف أورواب 
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 بروتوكول جنيف اإلضايف الثاين 

 اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة 

 (1999الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة )آذار/مارس 

 :التحفظات على املعاهدات 

 :حالة تقدمي التقرير مبوجب املعاهدات 

 ر:االتفاقات مع اللجنة الدولية للصليب األمحر/تواجد اللجنة الدولية للصليب األمح 

 السياق القانوني الداخلي

 

 :)النظام القانوين )قانون عام، قانون مدين، اشرتاكي، إسالمي، تقليدي، خليط، خالف ذلك 

 استقالل القضاء: -

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

 :نظام احملاكم 

 السياق المؤسسي

 

 ل الوطنية املعتمدة:خطة العم 

 :املؤسسات احلكومية )التنفيذية( القائمة حلقوق اإلنسان 

 :)املؤسسات القائمة مبوجب "مبادئ ابريس" )جلنة حقوق اإلنسان أو مكتب املظامل 

 :هيئات حقوق اإلنسان الربملانية القائمة 

 :املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان 

 ؤسسيالسياق الم

 

 :املنظمات النسائية الرئيسية 
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 :املنظمات الرئيسية للدفاع عن األطفال 

 :احتادات العمال الرئيسية 

 :)املعاهد الرئيسية حلقوق اإلنسان )األكادميية والبحثية 

 سياق األمم المتحدة

 

 :مقرر/ممثل قطري للجنة حقوق اإلنسان 

 لتابعة للجنة حقوق اإلنسان:اإلحاالت اهلامة إىل آليات املوضوعات ا 

 

 :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 

 

 ئية/بلد يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمناUNDAF/HURIST: 

 :املنسق املقيم 

 :موظف األمن املعني 

 :ترتيب مقر العمل التابع لألمم املتحدة 

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

 يدان ملفوضية حقوق اإلنسان:التواجد مب

 نظرة عامة عن حقوق اإلنسان
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والتحدايت  لرئيسيةا ايرجى تقدمي وصف موجز وعرض حتليلي حلالة حقوق اإلنسان السائلة مع تعريف مساهت
قر فين يعيشون يف خاص الذاألشو األساسية واالنتهاكات املتكررة مع إيالء اهتمام خاص حبالة املرأة واألطفال 

ليت ن اجملموعات ا ذلك موغري األقليات والشعوب األصلية والشعوب احملتلة واألشخاص املشردين داخلياً مدقع و 
 تستلزم اهتماماً خاصاً يف صدد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أكثرهم هشاشة.

ية دية والسياساالقتصاية و وينبغي إيالء االعتبار الواجب إىل النطاق الكامل من احلقوق املدنية والثقاف
ه قد يود ر الوارد أعال اإلطارة يفواالجتماعية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية. وعند حتليل بياانت السياق املذكو 

الستفادة متاماً ليل. وينبغي اة والتحلعاماموظفو املنطقة احملددة الرجوع إىل القائمة املرجعية املرفقة ألغراض النظرة 
ني واألفرقة ن اخلاصقرريبلد والصادرة عن هيئات املعاهدات وامل من االستنتاجات والتوصيات اخلاصة بكل

 العاملة التابعة للجنة حقوق اإلنسان واملصادر الداخلية األخرى.

 الخريطة السياسية

 

 ]ترفق وثيقة سياسية هنا[
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 المرفق: قائمة مرجعية للنظرة العامة والتحليل

 

 احلق يف الصحة  احلق يف امللكية  ف بشخصية االعرتا
 الفرد أمام القانون

 التصديقات 

 احلق يف الغذاء الكايف   حرية الفكر والضمري
 والدين

  املساواة يف التمتع
 حبماية القانون

  حاالت النـزاع أو
 الطوارئ

 احلق يف امللبس الكايف   حرية الرأي والتعبري
 واملعلومات

  احلق يف االنتصاف
 الفعال من االنتهاكات

 حالة التنمية 

  احلق يف املسكن
 الكايف

 حرية التجمع   التعسف يف القبض أو
 االحتجاز أو النفي

 حالة املرأة 

  احلق يف اخلدمات
 االجتماعية الالزمة

  حرية تكوين
 اجلماعات

 احملاكمة العادلة  حالة األطفال 

  احلق يف الضمان من
البطالة واملرض والعجز 

لسن أو والرتمل وكرب ا
االفتقار إىل أسباب 

 املعيشة

  احلق يف املشاركة يف
احلكومة والوصول إىل 
اخلدمة العامة وحرية 

 ونزاهة االنتخاابت

 افرتاض الرباءة  حالة األقليات 

      تدابري العقوابت أبثر
 رجعي

 حالة الشعوب األصلية 

  احلق يف رعاية خاصة
 لألمومة والطفولة

 مان احلق يف الض
 االجتماعي

  التطفل على
اخلصوصيات أو األسرة 

 أو البيت أو املراسالت

  حالة اجملموعات اهلشة
 األخرى

 احلق يف التعليم   احلق يف العمل وحرية
اختيار العمل والظروف 
املواتية واحلماية من 

  تلطيخ الشرف
 والسمعة

 تقرير املصري 
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 البطالة

  احلق يف املشاركة يف
 الثقافية احلياة

   حرية احلركة واإلقامة  التمييز 

 حقوق التأليف   األجر العادل
 واملشجع

  احلق يف املغادرة
 والعودة

  احلياة واحلرية وأمن
 الشخص

  حق التمكني من
النظام االجتماعي 

 والدويل

  احلق يف األجر الواحد
 عن العمل الواحد

 احلق يف اللجوء  الرق 

    يف تكوين احلق
االحتادات العمالية 

 واالنضمام إليها

 احلق يف اجلنسية   التعذيب
واملعاملة/العقوبة القاسية 

 والالإنسانية واملهينة

    احلق يف الراحة ووقت
 الفراغ

  احلق يف الزواج
 واألسرة

  

    

 

 الفصل الثالث
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

 ان: اإلطاروالقانون اإلنساين املنطبق
 

 املفاهيم الرئيسية

 انونلق يالتعريف األساستوفر الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان 
دويل هد الالعيف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و  حقوق اإلنسان

قوق ابحل اصاخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخل
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

اتفاقيات جنيف بصورة أساسية إىل  اإلنساين القانونويستند 
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ابلنزاع املتصلني  1977وبروتوكويل عام  1949لعام  األربع
 .املسلح الدويل وغري الدويل

ن ن تكو أاليت ال ميكن  احلقوق الدنيا األساسيةوهناك بعض 
  وارئالط حىت أثناء املنازعات املسلحة أو حاالت موضع تعطيل

ن م 4 املادةحقوق منصوص عليها يف  االستثنائية األخرى؛ وهي
بني  ملشرتكةا 3واملادة اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  العهد

 اتفاقيات جنيف

 

 مقدمة -ألف
 
ويل حلقوق نون الدالقا اليت يضمنها قابحلقو ينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان أن يكون ملما  -1

ق ن الدويل حلقو للقانو  إلطارالعملية. ويوفر هذا الفصل ا واليةمتصلة باإلنسان والقانون اإلنساين مادامت 
ني حقوق ب ويبني الصلة نية،اإلنسان والقانون اإلنساين، ويوضح مصادر املعايري الدولية وصالحيتها القانو 
 إلنساناقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، ويناقش الصلة بني هذا القانون وبني عمل موظفي ح

 
ضافة إىل .  وابإلالبشر للحقوق األساسية جلميع واسعة ن الدويل حلقوق اإلنسان  ضماانتيعلن القانو  -2

 1949عام لربع ذلك، فإن القانون اإلنساين الدويل، كما هو منصوص عليه يف اتفاقيات جنيف األ
 الدويل لحسالنزاع املفرتات  ، ينظم معاملة احملاربني واملدنيني أثناء1977والربوتوكولني اإلضافيني لعام 

عاملة مح،  إىل وجوب ع املسللنزا اوالداخلي.  ويعيد القانون اإلنساين الدويل أتكيد  املبدأ الداعي، يف حاالت 
 األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية معاملة إنسانية.

 

نون  القان و األثر القانوين لصكوك قانون حقوق اإلنسا -ابء
 اإلنساين

 
املتعددة األطراف، مثل  املعاهداتيالحظ موظفو حقوق اإلنسان  اختالف األمساء اليت تطلق على قد   -3

ملزمة من الناحية امليثاق والعهد واالتفاقية والربوتوكول.  وهذه كلها معاهدات بني الدول  حتمل التزامات 
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،  ينبغي  تغليبه 103ذي، مبوجب املادة طبقا للغة املستخدمة فيها.  وابستثناء ميثاق األمم املتحدة ال القانونية
األخرى بنفس األثر القانوين.  ويستخدم مصطلح  تيف حالة التضارب مع معاهدة أخرى، تتمتع مجيع املعاهدا

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

 
 وجيهية، اخل. خطوط ت ئ أو النصوص األخرى املتفق عليها دوليا أبهنا إعالن أو جمموعة مبادويشار إىل -4

رمسيا  بلها احلكوماتت قد تقاهداوالفرق الرئيسي بني املعاهدات وبني هذا النوع الثاين من الواثئق هو أن املع
ثر ويتفاوت األ  الدول. بني قانوان)عن طريق التصديق عليها أو االنضمام إليها( ومن مث تعد اتفاقات ملزمة 

ت دنيا وجمموعااعد الة والو ، مثل اإلعالانت واخلطوط التوجيهيالذي تتسم به الواثئقالقانوين امللزم 
ا عن ت  أو تعرب هبملعاهدااوجب ، تبعا للدرجة، وذلك على سبيل املثال،  اليت تفسر هبا االلتزامات مباملبادئ

صياغة أو اليت  يف عملية ال العريفلدويلابادئ العامة للقانون، أو تعرب هبا عن القانون القانون الدويل العريف أو امل
 ا.لزامإيعترب هبا أهنا نعرب عن أفضل املمارسات دون أن يكون هلا أتثري قانوين أكثر 

 
ية، قة تقنينأو وثي اهدة" يف كثري من األحيان كمصطلح عام للداللة إما على معالصكويستعمل مصطلح " -5

 مثل اإلعالن أو جمموعة املبادئ أو اخلطوط التوجيهية، اخل.
 

 أمهية املعايري الدولية -جيم
 
 حتدد واليتها ملعايريذه األن ه معايري حقوق اإلنسان الدوليةوحيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل معرفة   -6

احلكومة  ألساس ملطالبةا توفر ن مثة، وموتوفر هوية دولية لعملية األمم املتحدة، وترسي التزامات قانونية للحكوم
 والفاعلني اآلخرين ابحرتام حقوق اإلنسان.

 
ني حتت إلنسان العاملاي حقوق وظفومعايري حقوق اإلنسان الدولية  هي النقطة املرجعية املعيارية الرئيسية مل -7

هما  وق اإلنسان، موظف حقمباص رعاية األمم املتحدة.   وال ميكن  للمعايري احمللية أو جتربة بلد املنشأ اخل
 ية رصد امتثاليف عمل سواءكانت درجة معرفة املوظف هبا، أن حتل حمل هذه املعايري الدولية أو تبطلها. و 

ساس شورة، فان األداء املو إسأاحلكومة أو تقدمي تقارير عن انتهاكات أو إجراء مقابالت مع السلطات احمللية 
ة موعة الكاملة يف اجملواردوق اإلنسان هو املعايري والقواعد الدولية الالشرعي ألي عمل يقوم به موظف حق

 لصكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أو الصكوك اإلقليمية. 
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ري ى  واملعايألخر ات احتديد الوالية من خالل ميثاق األمم املتحدة واملعاهد -1
 ذات الصلة

 
 ميثاق األمم املتحدة -أ

 
األمم  طاف إىل سلطةاية امليف هن ستستنددقيقة للعملية امليدانية يف حالة معينة، فإهنا ال الواليةأاي كانت  -8

حكام حقوق يتضمن أول و بني الد أبرز املعاهدات.  وميثاق األمم املتحدة هو من املتحدة مبوجب امليثاق
 55ملادة وحتدد ا تحدة(. من ميثاق األمم امل 103و56و55و 1اإلنسان األساسية على السواء )أنظر املواد 

ن أندما تنص على تحدة  عامل أهداف حقوق اإلنسان األساسية اليت ترمي إليها األمم من ميثاق األمم املتحدة
 تعمل األمم املتحدة على:

 
مل التطور وض بعواالنهو )أ( حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد 

 عي،والتقدم االقتصادي واالجتما
 

 تعزيز التعاونو ل هبا، يتص )ب( تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما
 الدويل يف أمور الثقافة والتعليم،

 
بب اجلنس أو ييز بسال متب)ج( أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع 

 ت. حلرايجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق وااللغة أو الدين، وال تفريق بني الر 
 
أبن يقوموا، منفردين أو "  56املادة يف  مجيع األعضاء "يتعهدوابلتصديق على ميثاق األمم املتحدة، " -9

 ".55ادة يف امل ليهاعمشرتكني، مبا جيب عليهم من عمل ابلتعاون مع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص 
 
، مبا يف ذلك القانون الدويل للقانون الدويل املصادر الرئيسيةيها امليثاق، تؤلف ، مبا فواملعاهدات -10

حلقوق اإلنسان. ولذلك، إذا كانت الوالية تشري إىل أنه ينبغي لعملية حقوق اإلنسان أن ترصد وتعزز محاية 
ضال عن "  وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة، فحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان، "فسوف  يتم حتديد "

املعاهدات األخرى  والصكوك ذات الصلة  اليت يعلنها اجملتمع الدويل.  وإذا كانت الوالية تتسم مبزيد من الدقة 
)مثل رصد االنتخاابت احلرة والنزيهة أو عودة الالجئني  أو التمييز اإلثين(، فان ما حتدده من حقوق  ميكن أن 
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كوك حقوق اإلنسان األخرى، فضال عن القانون العريف يوجد ويفسر من خالل معاهدات حقوق اإلنسان وص
 الدويل ذي الصلة واملبادئ العامة للقانون. 

 
 الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان -ب
 
م عضاء يف األملدول األلى اعحددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االلتزامات حبقوق اإلنسان اليت تقع  -11

 قوق اإلنسان اليت تتألف مما يلي:املتحدة وذلك يف الشرعة الدولية حل
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ 

 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 

 ألولالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري ا. 

 
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية -ج
 
ه، ول األطراف فييع الدمجسلوك لمعيارا دوليا أدىن  العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةيرسي  -12

نقل،  ية، وحرية الت، واحلر ياةوهو يكفل احلقوق اخلاصة بتقرير املصري، واالنتصاف القانوين، واملساواة، واحل
، والتجمع لوجدان والدينلفكر واوا حرية التعبريوالنظر املنصف والعلين والسريع يف التهم اجلزائية، واخلصوصية، و 

ألسرة، ية(، واسياسالسلمي، وحرية تكوين اجلمعيات، )مبا يف ذلك حقوق نقاابت العمال واألحزاب ال
حلاطة إنسانية أو اأو الال قاسيةالتعذيب و "املعاملة أو العقوبة ال حيظرواملشاركة يف الشئون العامة، ولكنه 

 ن.الوفاء ابلدي لعجز عناسبب بلتوقيف التعسفي، واحملاكمة على ذات اجلرم مرتني، والسجن ابلكرامة" والرق وا
 
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -د
 
معايري دنيا دولية للدول اليت  العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيرسي  -13

ذا النص الختاذ خطوات حنو احرتام ومحاية  وتنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  صدقت على ه
ويتطلب هذا العهد من الدول األطراف تكريس أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة  أبكثر الطرق املمكنة 

 تعرتف هبا.  وتشمل فعالية وسرعة  لكفالة اإلعمال الكامل، والتدرجيي يف بعض احلاالت،  للحقوق اليت
احلقوق الواردة يف العهد:  حق الفرد يف كسب رزقه ابلعمل، وظروف عمل تكفل السالمة والصحة، والتمتع 
حبقوق النقاابت، واحلصول على الضمان االجتماعي، ومحاية األسرة، والسكن والكساء املالئمني، والتحرر من 

تعليم العام اجملاين،  واملشاركة يف احلياة  الثقافية والنشاط  اجلوع،  وتلقي الرعاية الصحية، واحلصول على ال
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اإلبداعي والبحث العلمي.  كما حيظر العهد بشدة التمييز فيما يتعلق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 ويكفل مساواة الرجال والنساء يف حق التمتع هبذه احلقوق.

 
 املعاهدات املتخصصة -هـ
 
هدات املتصلة ن املعادد معت األمم املتحدة بوضع قانون دويل حلقوق اإلنسان أكثر حتديدا يف كما قام  -14

ت التزامات ملعاهدااتنشئ و  اليت حددهتا بصورة أولية الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان . مبختلف  املواضيع 
ملعاهدات قد لى أن اع كل. قانونية للدول األطراف فيها، ولكنها بصفة عامة ليست ملزمة للمجتمع الدويل ك

 عموما وعندما دول هباسك الالدول عندما ترمي هذه االتفاقات إىل مت لكافةتنشئ قانوان دوليا عاما ملزما 
 ن.للقانو  عامةتكون يف احلقيقة مقبولة على نطاق واسع  وعندما تنص مرة أخرى على املبادئ ال

 
حدة ات األمم املتم معاهدن أهالدولية حلقوق اإلنسان، فإ وابإلضافة إىل ميثاق األمم املتحدة والشرعة  -15

ريخ بدأ رتيب اتتحسب اليت حظيت بعدد من التصديقات أو االنضمامات يكفي لبدء نفاذها تشمل ما يلي )
 النفاذ(:

 
 اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ 

 االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني؛ 

 بوضع الالجئني؛ الربوتوكول اخلاص 

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ 

 ة أو املهينة؛إنسانيالال اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 اتفاقية حقوق الطفل؛ 

 ة دف إلغاء عقوبية،  هبسياسلثاين امللحق ابلعهد الدويل للحقوق املدنية والالربوتوكول االختياري ا
 اإلعدام.

 
على املعاهدة أو  صدقتعلى بلد معني،  البد أن تكون الدولة )أي البلد( قد  تنطبق معاهدةولكي  -16

كانت الدولة التزمت هبا رمسيا أبي شكل آخر. ومن هنا فمن املهم ملوظف حقوق اإلنسان أن يتحقق مما إن  
أو غريها من   حتفظاتاليت تقام فيها عملية حقوق اإلنسان  قد صدقت على املعاهدة. وتلحق بعض الدول 

القيود على تصديقها على املعاهدة.  ولذلك من املهم أيضا التحقق مما إن كانت الدولة قد أكدت هذا 
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سان.  وينبغي مالحظة  أن التحفظ، التحفظ/التقييد بشأن احلقوق اليت قد تتصل بعمل موظف حقوق اإلن
 إذا انتهك اهلدف والغرض من االتفاقية. الغيا يكون حىت وإن أكدته الدولة، قد 

 

 هيئات املعاهدات -و
 
هذه دات.  و ملعاها، أنشئت جلان ملراقبة تنفيذ بست من معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسيةعمال  -17

سية( ملدنية والسيالحقوق الويل ة حبقوق اإلنسان )مبوجب العهد الدهي  اللجنة املعني اهليئات التعاهدية الست
لتمييز اة القضاء على ري وجلنلعنصوجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز ا

 املقدمةارير التقست هدية الاهليئات التعا وتستعرضضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل.  
تعرب  صياتامة وتو عليقات تععن امتثاهلا هلذه املعاهدات.  وتصدر معظم هذه اهليئات  الدول األطراف من

ت.  حكام املعاهدامسية ألات ر عن جتربتها يف استعراض تقارير الدول.  وهبذه الطريقة، ميكنها أن تقدم تفسري 
ل تقارير ل حتلين خالمعاهدات بصورة دورية وابإلضافة إىل ذلك، يف حبث مدى تنفيذ الدول األطراف للم

طراف أن تغري دول األكن للتصف وتتناول جماالت معينة مي مالحظات ختاميةالدول، تصدر اهليئات التعاهدية 
ا مدار هدة اليت عليهل للمعامتثافيها الدول األطراف تشريعاهتا وسياستها العامة وممارساهتا من أجل تعزيز اال

يدان حقوق ملني يف لعاماات اخلتامية هي يف كثري من األحيان مصدر قيم للمعلومات عن البحث.  واملالحظ
لتمييز اة القضاء على ان وجلنإلنساإلنسان.  كما أن ثالاًث من اهليئات التعاهدية، وهي اللجنة املعنية حبقوق ا

 عاهدات ومن مثهذه امل كاتا ابنته بالغات فرديةالعنصري وجلنة مناهضة التعذيب، قد تتلقى يف أحوال معينة 
لقى ميكنها أن تت خرى  الاأل تصدر أحكاما تفسر أحكام املعاهدات وتطبقها.  ويف حني أن  اهليئات التعاهدية

، فضال عن ملعاهدةاكام شكاوى رمسية غي شكل بالغات فردية، فإهنا تقوم إبصدار إعالانت تفسر وتطبق أح
ري من سلوكها ف أن تغطراإىل أنه ينبغي للدول األ -من األحيان وإن كان  على حنو خمصص يف كثري-اإلشارة

 من أجل ضمان االمتثال ابلتزاماهتا مبوجب املعاهدة. 
 

 صكوك األمم املتحدة غري التعاهدية ذات الصلة -زاي
 
 اإلعالانت، قامت األمم املتحدة ابإلشراف على وضع  واعتماد العشرات من وابإلضافة إىل املعاهدات -18

وغري ذلك من الصكوك اليت تعمل على تفسري ملدوانت والقواعد واخلطوط التوجيهية واملبادئ والقرارات وا
من ميثاق األمم املتحدة  56و  55التزامات الدول األعضاء حبقوق اإلنسان العامة مبوجب املادتني   وتوسيع

ن هو أبرز صكوك حقوق اإلنسان، وهو ال وقد تعرب عن القانون الدويل العريف.  واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا
يوفر فقط  تفسريا رمسيا وشامال  ومعاصرا تقريبا لاللتزامات حقوق اإلنسان مبوجب ميثاق األمم املتحدة، ولكنه 
يتضمن أيضا أحكاما مت االعرتاف هبا  ابعتبارها  تعرب عن القانون الدويل العريف امللزم لكل الدول بصرف النظر 
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طرافا يف املعاهدات اليت تتضمن هي األخرى تلك األحكام.  ومن بني الصكوك البارزة األخرى عما إن كانت أ
اليت ليست معاهدات ولكنها تتسم أبمهية عظيمة  يف ميدان حقوق اإلنسان )مرتبة حسب اتريخ اعتمادها( ما 

 يلي:
 

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ 

 ؛اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني 

 ؛مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني 

 ؛ةل السلطتعماإعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحااي اجلرمية وإساءة اس 

 القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث )"قواعد بكني"(؛ 

 ؛إعالن احلق يف التنمية 

  تجاز أو ال االحن أشكمجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية
 ن؛السج

 ن ي واإلعدام دو التعسف عداممبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإل
 ؛حماكمة

  نني؛لقواامبادئ أساسية بشأن استعمال األسلحة من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ 

 ؛ع األشخاص من االختفاء القسريإعالن محاية مجي 

 ؛غويةينية ولديات إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقل 

 إعالن القضاء على العنف ضد املرأة؛ 

 وق اإلنسان اية حقز ومحاإلعالن اخلاص حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وأجهزة اجملتمع يف تعزي
 املعرتف هبا عامليا.واحلرايت األساسية 

 
 معاهدات وصكوك األمم املتحدة  األخرى -حاء

 
ى وق اإلنسان عليري حلقمعا األمم املتحدة ليست املنظمة العاملية الوحيدة اليت أصدرت أو يسرت إصدار -19

لدولية االعمل  نظمةممستوى العامل.  وتشمل املنظمات األخرى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة )مثل 
 يب األمحر(.ية للصللدولاظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، فضال عن اللجنة ومن
 
توصية  138ومنظمة العمل الدولية، ابعتبارها واحدة من أعرق املنظمات احلكومية الدولية، قامت بنشر  -20

ليونسكو بنشر عدة معاهدات اتفاقية، مبا يف ذلك عدة معاهدات متصلة حبقوق اإلنسان. وقامت ا 176و
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متصلة حبقوق اإلنسان، مثل االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، سلسلة معاهدات األمم املتحدة 
 .1962مايو/أاير  22، اليت بدأ نفاذها يف 93، 429

 
 اتفاقيات جنيف وبروتوكوالها -ط
 
ومية رات حكد مؤمتلقرن التاسع عشر، إىل عق، منذ أواسط االلجنة الدولية للصليب األمحردعت  -21

رب سلح، وأسرى احلزاع املالن لصياغة معاهدات بغرض محاية جرحى القوات املسلحة يف امليدان ويف البحر أثناء
م  كفالة احرتارامي إىل الواملدنيني يف وقت احلرب.  وتؤلف هذه املعاهدات جوهر القانون اإلنساين الدويل

،  يوفر ازعات املسلحةاق املنيف سيو نسانية أثناء فرتات النزاع املسلح الدويل وغري الدويل.  املبادئ العامة لإل
ية الشرعة الدول مما يف كثريبالقانون اإلنساين الدويل أساسا حلماية حقوق اإلنسان بدرجة من التفصيل أكرب 

 حلقوق اإلنسان وغريها من صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
 
وهي -لدويلانساين ن اإلاهدات املتعددة األطراف الرئيسية اليت توف األساس التشريعي للقانو واملع -22

ن حقوق اإلنسا حظيت بعدد من التصديقات يزيد عما حظيت به معاهدات -1949اتفاقيات جنيف لعام 
ن م 1977ن لعام يااإلضاف والناألخرى فيما عدا ميثاق األمم املتحدة واتفاقية حقوق الطفل.  ويوسع الربوتوك

لتشمل املنازعات املسلحة  وجيعلها أكثر حتديدا 1949أنواع احلماية املكفولة مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 
 الدولية وغري الدولية.

 
 ف األوىل(؛قية جنيتفا)ا اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى ابلقوات املسلحة يف امليدان 

  ف قية جنيتفا)ا ضى وغرقى القوات املسلحة يف البحاراتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى ومر
 الثانية(؛

 اتفاقية جنيف الثالثة(؛ اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى احلرب( 

 ابعة(؛الر  )اتفاقية جنيف اتفاقية حنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 

  واملتعلق  1949س آب/أغسط 12الربتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف املعقودة يف
 )الربوتوكول اإلضايف األول(؛ حبماية ضحااي املنازعات املسلحة الدولية

  واملتعلق  1949سطس آب/أغ 12الربتوكول اإلضايف الثاين امللحق ابتفاقيات جنيف املعقودة يف
 ين(.)الربوتوكول اإلضايف الثا حبماية ضحااي املنازعات املسلحة غري الدولية
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 1907و 1899عامـي لـاي ظى كثري من أحكام اتفاقيات جنيف األربـع وبروتوكوالها واتفاقييت الهوحت -23
نطبق البلدان.  وي لى مجيععطبق بقبول واسع ابعتبارها تنص من جديد على القانون اإلنساين الدويل العريف املن

 ة."رئ االستثنائيت الطواحاالعداد "القانون اإلنسان ابلتحديد على حاالت النزاع املسلح اليت تدخل عادة يف 
 
 احلدود املقيدة للحقوق  -ي
 

 يفعليها  نصوصمأحوال حمددة ميكن للدول أن تفرض  حدودا على ممارسة بعض حقوق اإلنسان يف  -24
حلقوق هي د على احلدو ا معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة.  على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن 

تلف خم نصوص ة يفحمدديست ابألحرى القاعدة.   احلدود على احلقوق، حيثما مسح هبا، االستثناء ول
أن تكون و  انونالق حمددة من قبلمعاهدات حقوق اإلنسان.  وجيب عموما أن تكون هذه احلدود والقيود 

 من أجل:ضرورية يف جمتمع دميقراطي 
 

 كفالة احرتام حقوق وحرايت اآلخرين؛ 
 مي أو السالمةمن القو و األأعادلة للنظام العام أو الصحة أو األخالق العامة الوفاء ابملتطلبات ال 

 العامة.
 

 قوق اإلنسان.لدويل حلون اوالقيود املفروضة على احلقوق خارج األحوال السالفة الذكر ال يسمح هبا القان
 
 حاالت الطوارئ والتضييق -ك
 

دويل اخلاص ابحلقوق املدنية ( من العهد ال1) 4ملادة يف احلاالت احملددة والصارمة املشار إليها يف ا -25
ثناء فرتات حلقوق أقتا( ا)أي تعطل مؤ  تضيقأبن   يسمح القانون الدويل حلقوق اإلنسان للدولوالسياسية، 

 ا يلي: مملدنية والسياسية على ا( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 1) 4"الطوارئ االستثنائية."  وتنص املادة 
 

 يفلدول األطراف ل، جيوز رمسيا ، واملعلن قيامهاتتهدد حياة األمةالت الطوارئ االستثنائية اليت يف حا 
ليها عمات املرتتبة اللتزايد ابهذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتق

نون ا مبقتضى القابة عليهرتتاألخرى امل عدم منافاة هذه التدابري لاللتزاماتمبقتضى هذا العهد، شريطة 
أو  للغة أو الديننس أو او اجلأيكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون  وعدم انطوائها على متييزالدويل 

 األصل االجتماعي.
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ال، مبا يف ن األحو ال معلى أنه توجد جمموعة من احلقوق اليت ال ميكن  تضييقها أو تعطيلها أبي ح -26
احلقوق  تشمل هذه السياسية.  وو من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  4نة يف املادة ذلك يف احلالة املبي

ن ميب  وغري ذلك ن التعذتحرر م: احلق يف التحرر من احلرمان التعسفي من احلياة، والال جيوز تضييقهااليت 
ون من قبل القان العرتافام عدإساءة املعاملة والرق والسجن للعجز عن الوفاء ابلدين، والعقوبة أبثر رجعي و 

 ((.2) 4واالعتداء على حرية الفكر والوجدان والدين )املادة 
 
االت عدم ثنائي حلالستاوتشدد أحكام العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على الطابع  -27

ا القانون رائية يسمح فيهواإلجة وهريالتقيد ابحلقوق املكفولة يف العهد.  وينبغي االنتباه بشدة إىل  األحوال اجل
 الدويل  بعدم التقيد ابحلقوق:

 
 وجود ما يتهدد حياة األمة؛ 
 اإلعالن رمسيا عن قيام حالة طوارئ؛ 
 أن يكون عدم التقيد ابحلقوق يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع؛ 
 ؛ويللدقانون اى العدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتض 
 ؛عدم انطوائها على متييز 
 .احرتام احلقوق اليت ال جيوز عدم التقيد هبا 

 
ألخرى لم فورا الدول االيت ال تتقيد ابحلقوق أن تع الدول ( وجوب قيام 3) 4كما  تتطلب املادة   -28

ام ة، ابألحكملتحدالألمم  لعاما، عن طريق األمني األطراف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
 .اليت مل تتقيد هبا وابألسباب اليت دفعتها إىل ذلك

 
 انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين -الم
 
املنطبق على  الدويل انونكما أوضحنا أعاله ويف الفصل األول، القانون اإلنساين الدويل هو صلب الق  -29

على  د ويفرض حدودالألفرا ماية.  ويرسي هذا القانون أنواعا من احلحاالت النزاع املسلح الدويل وغري الدويل
 طرق ووسائل احلرب بني الدول املتحاربة.  

 
يف أوقات النزاع.  غري أنه نظرا ألن حاالت النزاع املسلح هي  يف االنطباق ويستمر قانون حقوق اإلنسان -30

من العهد الدويل اخلاص  4نحو احملدد يف املادة يف العادة من قبيل "حاالت الطوارئ االستثنائية" على ال
ابحلقوق املدنية والسياسية، من املمكن ومن املرجح أنه يف هذه احلاالت قد تطبق الدول قيودا وتدابري للخروج 
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على حقوق اإلنسان )يف األحوال السالفة الذكر(.  ولذلك من املرجح أن أعلى مستوى من احلماية لألفراد يف 
 ع املسلح توفرها أحكام القانون اإلنساين الدويل.حاالت النزا 

 
ما تلف احلاالت و  يف خمنساينويربز اجلدول التايل انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإل -31

 يقابلها من خمتلف مستوايت النزاع:
 5انطباق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 
 

 احلالة القانون املنطبق

 
 1949قيات جنيف األربع لعام اتفا

 ( اجلرحى واملرضى يف امليدان1)
 ( الغرقى2)
 ( أسرى احلرب3)
 ( األشخاص املدنيني )حتت االحتالل(4)

 1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
ز )طاملا ال جيو  أحكام حقوق اإلنسان األخرى

 خمالفتها ومل تعلن حالة طوارئ(
 

 
 النزاع املسلح الدويل -1
يب التسلط االستعماري واالحتالل األجنمل ويش  

ر يحق تقر  ةوضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارس
 املصري

 
 

 
لى تنطبق عبني اتفاقيات جنيف  ) املشرتكة  3ملادة ا

 احلكومة وقوة املعارضة املسلحة(
دان )مي 1977لعام  الربوتوكول اإلضايف الثاين

 تطبيق أشد تقييداً(
األخرى )طاملا ال جيوز أحكام حقوق اإلنسان 

 خمالفتها ومل تعلن حالة طوارئ(
 

 
 النزاع املسلح غري الدويل -2

ت واقاحلرب األهلية أو أي حالة أخرى متارس فيها 
حتت قيادة مسؤولة علي جزء من مسلحة نظامية 

ات ليإقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام بعم
 وننالقاعسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ 

 اإلنساين.

  

                                                      
 جمموعات التدريب النموذجية اليت أصدرهتا مفوضية حقوق اإلنسان للشرطة وقوات حفظ السالم. 5
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 ، ابستثناء ما يلي:مجيع حقوق اإلنسان
   قد ُيسمح بعدم التقيد ببعض احلقوق

 لة،ابلقدر  الذي تتطلبه فقط مقتضيات احلا
ضى وأال يتعارض مع املتطلبات األخرى مبقت

 نيفجالقانون الدويل )مبا يف ذلك اتفاقيات 
 والربوتوكوالن امللحقان هبا(.

 ن أو العنصر أو اللو  على أساس  عدم التمييز
اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

 االجتماعي.

  يد ال ُيسمح أبي تضييق فيما يتعلق ابلتجر
 أو التعسفي من احلياة أو التعذيب أو الرق
 .السجن للعجز عن الوفاء ابلتزام تعاقدي

   

 حالة الطوارئ -3
 رضيةالشغب وأعمال العنف الع و أعمالاالضطراابت 

دد هت من حاالت الطوارئ العامة اليت ريهاالندري وغ
يف  تفقةملحياة الدولة واليت ال تكفي فيها التدابري ا
 .العادة مع الدستور والقوانني للتصدي للحالة

 .جيب إعالن حالة الطوارئ رمسيا
 

 
ي ذيد )ولكن يُنظر يف أي تقي مجيع حقوق اإلنسان

 صلة بكل واحد من احلقوق.  وال ميكن أن ختضع
ون  انقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل القاحل

ق قو بغرض ضمان االعرتاف واالحرتام الواجبني  حل
 وحرايت اآلخرين وللوفاء ابملتطلبات العادلة

 تمعجم لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف
 دميقراطي(.  

 

 
 التوترات الداخلية األخرى -4

 ضيةعنف العر الشغب وأعمال ال و أعمالاالضطراابت 
ياة حدد هت اليت ال تعد مبثابة حالة طوارئ عامة الندري
 األمة.

 عدم إعالن حالة طوارئ.
 

 
ي ذيد )ولكن يُنظر يف أي تقي مجيع حقوق اإلنسان

 صلة بكل واحد من احلقوق.  وال ميكن أن ختضع
ون  اناحلقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل الق

ق قو ام الواجبني  حلبغرض ضمان االعرتاف واالحرت 
 وحرايت اآلخرين وللوفاء ابملتطلبات العادلة

 تمعجم لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف
 دميقراطي(.  

 
 العادية احلاالت -5
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 املعيار األكثر محاية -م 

 
ان والقانون ق اإلنسحقو  ونظرا لعدم االتساق والثغرات بني احلماية املمنوحة من خمتلف صكوك قانون -32

 القوانني يفاية الواردة ألكثر محاكام اإلنساين، فضال عن القوانني الوطنية واحمللية، ينبغي أن  يتمتع الفرد ابألح
حلماية أفضل  ح أنواعا من ااين يتيإلنساالدولية أو الوطنية أو احمللية املنطبقة.  وبناء على ذلك، إذا كان القانون 

 لعكس. ابلعكس حقوق اإلنسان، فينبغي تطبيق القانون اإلنساين، وامن تلك اليت يتيحها قانون 
 
 احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -ن
 
أفريقيا وابإلضافة إىل آليات األمم املتحدة لتنفيذ حقوق اإلنسان، هناك هياكل إقليمية تعمل اآلن يف  -33

دة من احلقوق املنصوص عليها يف الشرعة الدولية واحلقوق اليت حتميها هذه اهلياكل مستم  واألمريكتني وأورواب.
حلقوق اإلنسان ومشاهبة هلا، غري أن كل هيكل قد طور هنوجا فريدة للسعي إىل أتكيد  التطبيق العملي هلذه 
احلقوق.  ويف حني أن املواد التالية تنصب يف كثري من األحيان على معايري األمم املتحدة وغريها من املعايري 

تتسم املعايري اإلقليمية بدرجة كبرية من األمهية يف ظروف معينة وذلك على سبيل املثال ألن البلد يكون العاملية، 
أو ألن هذه الصكوك   أكثر إقناعاتعتربها احلكومة  معاهدات إقليمية مهمة حلقوق اإلنسانقد صدق على 

قات دايتون بشأن النزاع يف البوسنة تعهد اتفا يف االتفاق مع عملية حقوق اإلنسان ) حتظى أبمهيةاإلقليمية 
لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية مركزا مساواي يف مواجهة القانون احمللي(.   كواهلرس

 املشار إليها يف هذا الدليل هي: 6ومعاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية الثالث
 

 شعوب )ميثاق بنجول(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وال 

 )االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )االتفاقية األمريكية 

 (.وروبيةية األاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية )االتفاق 

 
 بفعاليتهاو نية يدااتصال املعايري الدولية هبوية عملية حقوق اإلنسان امل -2
 

                                                      
حقوق اإلنسان: اإلنسان،  للحصول على جمموعة شاملة من صكوك حقوق  اإلنسان اإلقليمية، أنظر مفوضية األمم املتحدة حلقوق 6

 .1997اجمللد الثاين، الصكوك  اإلقليمية، نيويورك وجنيف، -جمموعة صكوك دولية
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لية عادة والية عمد يف الحتد ا الدليل على معايري حقوق اإلنسان الدولية ألهناكما جاء أعاله، ينصب هذ  -34
دد انتهاكات صا يف ولوايهتأحتديد اجلهود وترتيب : "الفصل السادس، اجلزء الثالثحقوق اإلنسان. )أنظر 

ل يرمي إىل دلييف  ميكن توضيحهاو للعملية امليدانية  الطابع الدويلكما حتدد هذه املعايري  (."حقوق اإلنسان
 دولية.   ا معايري دنياعتبارهاع ابتغطية احلاالت يف أي مكان من العامل وهي على األرجح تتسم بقدرهتا على اإلقن

 
 الطابع الدويل للعملية -أ

 
ا ة عادلة  وأهنالعملي هم أنهي أهم مقومات عملية حقوق اإلنسان امليدانية.  وهي ترتكز على ف الشرعية -35

تكوين  لشرعيةاهذه يز ن تعز مأبسره وليس ابألحرى بعض املصاحل اجلزئية. ويزيد  اجملتمع الدويل إرادةمتثل 
 .اليت تشمل يف العادة موظفني من جمموعة عريضة من البلدان  العملية امليدانية

 
 لياتية العمعم لشرعن الدمواستناد عمليات حقوق اإلنسان امليدانية إىل القانون الدويل يتيح مزيدا  -36

الذي  أو شعب البلد د حكومةن جتابعتبارها تعرب عن إرادة اجملتمع الدويل.  ومن غري املرجح يف حقيقة األمر أ
 ومة ينبغي هلان احلكأبوظف جتري فيه العملية أن موظفي حقوق اإلنسان قادرين على اإلقناع إذا حاجج كل  م

بني  اق أساسية ليسقطة اتفنلية املعايري الدنيا الدو  اتباع هنوج حقوق اإلنسان  اليت تنتهجها دولته.  وتوفر
 ه.بلتوصية اأو  الدول فحسب، بل أيضا بني موظفي حقوق اإلنسان، بشأن ما ينبغي رصده أو تعزيزه

 
 فائدة املعايري الدولية -ب
 
 أي ري يفان قد جتإلنساينصب دليل التدريب على معايري حقوق اإلنسان العاملية ألن عمليات حقوق   -37

مية إلنسان اإلقليا حقوق عايريمكان من العامل وسيكون من الصعوبة البالغة من الناحية العملية تغطية مجيع م
ذا نسان إىل أن هقوق اإلحظفو والوطنية اليت قد تكون ذات صلة يف حالة معينة.  على أنه ينبغي أال ينتهي مو 

 الدليل يناقش مجيع املعايري ذات الصلة.
 
معايري  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، إىل  األمم املتحدةمن عمليات  ي عمليةأ واليةتستند  ويف حني -38

مثل احلقوق اليت نوقشت يف هذا الدليل، قد حيدد اتفاق بني احلكومة واألمم املتحدة الوالية ابإلشارة أيضا إىل 
بلد أو املعايري األخرى.  وإذا أشارت املعايري الدولية األخرى ومعاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية ودستور ال

الوالية ابلفعل إىل املعايري اليت تطبقها جهات أخرى غري األمم املتحدة  أو إذا كانت هذه املعايري اليت تطبقها 
جهات أخرى غري األمم املتحدة أكثر محاية أو إقناعا، فينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التعرف على أي معايري 

يف بعض البلدان قد تكون معروفة  املعايري اإلقليميةاعدهتم يف عملهم.  ومثال ذلك أن تكون أقدر على مس
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بدرجة أكرب وحتظى ابحرتام أكرب من املعايري الدولية املماثلة هلا تقريبا.  وابملثل قد  جيسد الدستور أو القانون 
وقد يوجد مثال آخر يف بلد يعرب الوطين املعايري اإلقليمية ومن مث  البد من استعماهلا على نطاق واسع.  

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

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

 
لد  يكفل فيه بده يف جنقد  وهناك مثال اثلث لفائدة معايري حقوق اإلنسان يف جهات غري األمم املتحدة -39

. غري لقانون الدويلكفلها ا  يتلك اليتالدستور أو القانون الوطين أو املمارسة محاية حلقوق اإلنسان أكرب من 
محاية حلقوق  ن توفريمبلد  دولية.  وليس مثة ما مينع دنياأن معاهدات حقوق اإلنسان ال توفر إال معايري 

تع احلق يف التم ن للفرديكو  اإلنسان أكرب من تلك اليت توفرها املعايري الدولية.  وكما أسلفنا، ينبغي أن
بغي على ضوء ذلك ينو طبقة.  املن اليت ترد يف القوانني الدولية أو الوطنية أو احملليةابألحكام األكثر محاية 

 .ابملعايري األكثر محاية أاي كانت هذه املعايريملوظف حقوق اإلنسان أن يستعني 
 
قانون  ظل الية يفعلى أن موظفي حقوق اإلنسان سيجدون بصفة عامة أن حقوق اإلنسان حتظى حبما -40

ريب وظفون إىل تدتاج املحي لك،  مما حتظى به مبوجب القانون أو املمارسة الوطنيني.  وبناء على ذالدويل أكرب
ن هبا ريقة اليت ميكشأن الطبلية على كيفية الرجوع إىل أنواع من احلماية األوسع  واالستفادة من األفكار الدو 

 تنفيذ حقوق اإلنسان. ويوفر الفصل التايل أساسا هلذا التدريب.

 
 لفصل الرابعا

 
سان إلننبذة عامة عن  معايري القانون الدويل حلقوق ا

 والقانون اإلنساين
 

 املفاهيم الرئيسية

ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي ابجملموعة الكاملة 
ملعايري حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك احلقوق املدنية والثقافية 
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عية، ابلرغم من أن بؤرة اهتمام واالقتصادية والسياسية واالجتما
 عملهم قد تتفاوت تبعا للوالية احملددة املنوطة بكل عملية ميدانية.  

اعات لجملوتضمن القانون الدويل حلقوق اإلنسان أحكاما حمددة 
نساء ا والخلياليت تتطلب محاية خاصة، مثل الالجئني واملشردين دا

 واألقليات واألطفال.
لدول ا من نساينحلقوق اإلنسان والقانون اإلويتطلب القانون الدويل 

ضع رض  و بغ حماكمة ومعاقبة املسؤولني عن انتهاكات هذا القانون
 حد  لإلفالت من العقاب.

 

 مقدمة -ألف
 
لى عاين املنطبقة ن اإلنسقانو يقدم هذا الفصل ملخصا موجزا عن معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال -1

الت حمددة من لة مبجاملتصسان.  وابإلضافة إىل ذلك، ترد تغطية تفصيلية للمعايري اعمل موظفي حقوق اإلن
االنتخاابت  الت مثلمبجا " ويف الفصول املتصلةوظيفة الرصد: "اجلزء الثالثحقوق اإلنسان الدولية يف 

 غري ذلك.مة املنصفة و اك واحملجئنيواالحتجاز واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملشردين داخليا والال
 
جملموعة اعلى  زةموج نظرةعلى أنه ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن  يدرك أن هذا امللخص يوفر فقط   -2

على بضعة  فقط الدليل هذا الكبرية من معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين.  وينصب
لك أن هذه هي ذن يعين دون أوالقانون اإلنساين ب اإلنسان القانون الدويل حلقوقمعايري أساسية من معايري 

تيار على ما قع االخل، و احلقوق الوحيدة اليت هتم موظفي حقوق اإلنسان.  ومن أجل تضييق نطاق هذا الفص
قوق اإلنسان حراقيب قة مليتم مناقشته من حقوق يف هذا الفصل وذلك أساسا بسبب اتصاهلا ابلوالايت الساب

 وع إىل النصوصلى الرجعيعا مليدانية التابعة لألمم املتحدة.  ويلقى موظفو حقوق اإلنسان تشجوالعمليات ا
ضها يف قائمة يرد بع اليتو األخرى  اليت تتضمن معلومات أمشل عن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 

 املراجع املوجودة يف هناية هذا الدليل.
 
التالية اخلاصة ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون  اإلنساين،  ادئمناقشة املبوسيتم يف هذا الفصل  -3

الفرد يف أال حيرم من احلياة تعسفا، واحلق يف السالمة الشخصية،  وحق الفرد يف احلرية واألمن   وهي : حق 
ت وحرية على شخصه،  واحلقوق اخلاصة إبدارة شئون القضاء، وحرية الرأي والتعبري، وحرية تكوين اجلماعا
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التجمع، وحرية التنقل واإلقامة، وحقوق الالجئني واملشردين داخليا،  وحقوق اإلنسان اخلاصة ابملرأة،  وحقوق 
األقليات، واحلق يف املعاملة غري التمييزية، وحق التملك، واحلق يف السكن وغريه من احلقوق االقتصادية 

 لك من معايري حقوق اإلنسان.العقاب، وغري ذ واالجتماعية والثقافية، واإلفالت من
 

 فاحق الفرد يف عدم حرمانه  من احلياة تعس -ابء 
 
 املعايري الدولية -1
 
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان -أ

 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، "لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وأمن على شخصه."   3عمال ابملادة  -4

احلق يف احلياة حق مالزم لكل  ويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية عل  أن "من العهد الد 6وتنص املادة 
"  والحظت اللجنة املعنية وعلى القانون أن حيمى هذا احلق. وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. إنسان

الدويل اخلاص من العهد  4وتنص املادة    7تعلن "حقا ال جيوز تضييق تفسريه." 6حبقوق اإلنسان  أن املادة 
احلق يف التحرر من القتل التعسفي، أي أن هذا احلق ال  عدم جواز تضييقابحلقوق املدنية والسياسية على 

 ميكن تعطيله حىت يف حاالت الطوارئ.
 
ون أن ى القانحياته.  وعل ( من االتفاقية األمريكية أن "لكل شخص احلق  يف احرتام1) 4وتعلن املادة  -5

ال ن ميثاق بنجول أنه "م 4."  كما تضمن املادة وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا .حيمي هذا احلق..
هذا  وز حرمانه من. وال جينويةجيوز انتهاك حرمة اإلنسان. ومن حقه احرتام حياته وسالمة شخصه البدنية واملع

 ل فرد يفكن أن حيمي حق  انو ( من االتفاقية األوروبية على أنه "على الق1) 2وتنص املادة   ." احلق تعسفا
 احلياة."

 
 القانون اإلنساين الدويل -ب
 

                                                      
(، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة 1982)الدورة السادسة عشرة،  6، املادة 6اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام  7

 (.1994ي )من النص اإلنكليز  6، صفحة  HRI/GEN/1/Rev.1وثيقة اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ال
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ة املشرتك 3ادة املحتظر و  فا. كما حيمي القانون اإلنساين الدويل حق الفرد يف عدم حرمانه من احلياة تعس  -6
القتل  اصةلبدنية، وخبسالمة اوال االعتداء علي احلياة"يف مجيع األوقات واألماكن... بني اتفاقيات جنيف األربع

يل.  كما  طابع دو بتسم ي" ضد األشخاص الذين ال يشرتكون اشرتاكا فعليا يف نزاع مسلح ال جبميع أشكاله
صورة مباشرة رتكون بذين ال يش]ال االعتداء علي حياة األشخاصمن الربوتوكول اإلضايف الثاين " 4حتظر املادة 

ا وال سيم لعقليةية أو البدناوصحتهم وسالمتهم  ولية[الد أو الذين يكفون عن االشرتاك يف األعمال العدائية
  ".القتل

 
  ميني )املدنينيشخاص حمد  أوابلنسبة للنزاع املسلح الدويل، تعد أعمال القتل املتعمدة اليت  تقرتف ض -7

 قانون اإلنساينسيمة للفة جوأسرى احلرب واجلنود الذين ألقوا عنهم أسلحتهم( مبوجب  اتفاقيات جنيف  خمال
قية من اتفا 130ف الثانية واملادة من اتفاقية جني 51من اتفاقية جنيف األوىل واملادة  50الدويل. )أنظر املادة 
 اإلضايف األول(. من الربتوكول 85من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة  147جنيف الثالثة واملادة 

 
أفراد  املرضى مناجلرحى و   ة على معاملةمن اتفاقية جنيف األول واتفاقية جنيف الثاني 12وتنص املادة  -8

عهم، وجيب مالعنف  تعمالعتداء علي حياهتم أو اساوحيظر بشدة أي  "معاملة إنسانية...  القوات املسلحة
 ...".علي األخص عدم قتلهم أو إابدهتم

 
 مجيع ية يفسانب معاملة إنجيب معاملة أسرى احلر من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه " 13وتنص املادة   -9

 هدهتا، ويعتربري يف عت أساألوقات. وحيظر أن تقرتف الدولة احلاجزة أي فعل أو إمهال غري مشروع يسبب مو 
 "انتهاكا جسيما هلذه االتفاقية.

 
دة ة أو إابمعاانة بدني "من اتفاقية جنيف الرابعة أي تدابري من شأهنا أن تسبب  32وحتظر املادة   -10

وابت البدنية ب والعقتعذيوجودين حتت سلطتها. وال يقتصر هذا احلظر علي القتل واللألشخاص احملميني امل
ا يضأولكنه يشمل  ي وحسب،حملموالتشويه والتجارب الطبية العلمية اليت ال تقتضيها املعاجلة الطبية للشخص ا
 "أي أعمال وحشية أخري، سواء قام هبا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون.

 
 حلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفاانتهاكات ا -2
 
 اإلعدام التعسفي -أ
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طة ت سلحتقتل شخص على يد وكيل للدولة أو أي شخص آخر يعمل اإلعدام التعسفي هو  -11
ية أو بدون عمل قضائية مليةبدون أي عأو بتواطئها معهم  أو تغاضيها عن أفعاهلم أو قبوهلا ولكن  احلكومة

ت إعدام يضا حاالهي أ إلعدام  املنبثقة عن حكم ابإلعدام صادر عن حمكمة.  وحاالت اقضائية مناسبة
من العهد الدويل اخلاص  15و 14تعسفي إذا مل حُترتم ضماانت احملاكمة املنصفة املنصوص عليها يف املادتني 

 ابحلقوق املدنية والسياسية.
 
 من يف كثري هي اكمة منصفة(وحاالت اإلعدام التعسفي )اليت ختتلف عن حاالت اإلعدام بعد حم -12

 األحيان أعمال قتل ترتكب يف ظروف مشبوهة وتتسم مبا يلي:
 

كون مثال ي )كأن قوانني(  وقوع الوفاة حال وجود الشخص يف قبضة املوظفني املكلفني إبنفاذ ال1)
 رمسية. ني بصفةعاملحمتجزا من قبل الشرطة( أو  املوظفني العموميني أو األشخاص اآلخرين  ال

 
خلطوات ا تتخذ ملة أو ( مل يعقب الوفاة حتقيق رمسي.  ومل  جُتر السلطات تشرحيا جلثة الضحي2)

 (.ابق، اخليب سالالزمة للحصول على أدلة ذات صلة )تقريرا طبيا أو عالمات على وقوع تعذ
 
النامجة    الوفاة االتوتشمل حاالت اإلعدام التعسفي أعمال القتل اليت تُقرتف ألسباب سياسية وح -13

اف أو أعقاب االختط لقتل يفامال أو املهينة وأع  ةعن التعذيب أو غري ذلك من املعاملة القاسية أو الالإنساني
 االختفاء القسري يف حالة توفر الشروط املذكورة.

 
 تقصي حاالت اإلعدام التعسفي -ب
 
دام خارج نطاق القانون واإلعدام لعمليات اإلع تتضمن مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقصي الفعالني -14

توجيها هاما للدول وملوظفي حقوق اإلنسان.  وترد املبادئ حتت ثالثة  8التعسفي واإلعدام دون حماكمة
، حتظر احلكومات، مبوجب القانون، 1عناوين، وهي: املنع، والتقصي، واإلجراءات القانونية. وعمال ابملبدأ 

وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب .  نون واإلعدام التعسفيمجيع عمليات اإلعدام خارج نطاق القا

                                                      
.  واعتمد املبادئ اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 1988أوصت اللجنة املعنية مبنع ومراقبة اجلرمية هبذه  املبادئ يف عام  8

ديسمرب/كانون  15املؤرخ يف  44/162راراها ووافقت عليه اجلمعية العامة يف ق 1989مايو/أاير  24، املرفق، املؤرخ يف 1989/65
 . 1989األول 
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وتعيد املبادئ  أتكيد واجب احلكومة يف . قوانينها اجلنائية، يعاقب عليها بعقوابت مناسبة تراعي خطورهتا
 كما تنص املبادئ على ما يلي:   .خارج نطاق القانونتقصي مجيع حاالت اإلعدام التعسفي واإلعدام 

 
ات ، بعمليناظرة هلميضطلع مفتشون مؤهلون، ضمنهم موظفون طبيون، أو سلطة مستقلة م -7املبدأ 

بادرة جئة، مبش مفامنتظمة يف أماكن االحتجاز، ومينحون صالحية إجراءات عمليات تفتي تفتيش
ل بال قيود ق الوصو م حهلمنهم، مع توفري ضماانت كاملة الستقالهلم يف أدائهم هذه املهمة. ويكون 

 .اهتممجيع األشخاص احملتجزين يف أماكن االحتجاز هذه وكذلك إيل مجيع ملف إيل
 

عدام لقانون واإلاعمليات اإلعدام خارج نطاق  ملنعتبذل احلكومات قصارى جهدها  -8املبدأ 
 إمكانيات ، وحتسنياسيةالتعسفي واإلعدام دون حماكمة، وذلك ابختاذ تدابري مثل الوساطة الدبلوم

خدم آليات . وتستلعلينابهليئات الدولية احلكومية واهليئات القضائية، والشجب ا اتصال الشاكني
اذ يل والختا القبفيما تتضمنه البالغات عن أي عمليات إعدام من هذ للتحقيقدولية حكومية 

به يف أنه ليت يشتان اإجراءات فعالة ضد هذه املمارسات. وتقيم احلكومات، وضمنها حكومات البلد
اوان اتما كمة، تعن حما عمليات إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دو حتدث فيها 

 فيما بينها يف التحقيقات الدولية عن هذا املوضوع.
 

لقائمني لوحيق .. ا.واف هل تشريحال جيوز التصرف يف جثة املتوىف إال بعد إجراء  -12املبدأ 
يه اجلثة، كتشفت فا لذي اة ابلتحقيق، ودخول املكان ابلتشريح االطالع علي مجيع البياانت املتعلق

 ...واملكان الذي يعتقد أن الوفاة حصلت فيه
 

سعى امل. ويشاء حتقيق تتاح جثة املتوىف ملن جيرون التشريح لفرتة زمنية تكفي إلجر  -13املبدأ 
، ضمن ، وحيدديتهاالتشريح إيل أن حيدد، علي األقل، هوية الشخص املتوىف وسبب الوفاة وكيف

توىف بغية شخص املة للاإلمكان، وقت الوفاة ومكاهنا. ويتضمن تقرير التشريح صورا ملونة تفصيلي
لي املتوىف، عت تظهر صاابتوثيق ودعم النتائج اليت خيلص إليها التحقيق. ويصف تقرير التشريح أي إ

 وضمن ذلك أي دليل علي تعرضه للتعذيب.
 
لتحقيق يف الوفاة البد وأن يقدم األدلة الالزمة لزايدة اكتشاف حاالت واستعمال هذه اإلجراءات أثناء ا -15

خبطوط توجيهية  لتقييم التحقيقات اليت إعدام أخرى والكشف عنها.  كما تزود هذه املبادئ املراقبني الدوليني 
املنع والتقصي  .  وقد قامت األمم املتحدة جبمع املبادئ وشرحها يف  دليلجتري يف  حاالت الوفاة املشتبه فيها
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كما ترد معلومات    9.لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمةالفعالني 
 10ذات صلة يف اخلطوط التوجيهية لسري حتقيقات األمم املتحدة يف االدعاءات بوقوع مذابح.

 
 سفيام التعإلعدانع حاالت احلدود اليت تقيد استعمال القوة من جانب مسؤويل احلكومة مل -ج
 
ص ابحلقوق املدنية والسياسية من العهد اخلا 6جاء يف تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على املادة  -16
 أن:

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

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

 11د حيرم فيها شخص من حياته على يد هذه السلطات، وأن حيد من هذه الظروف.اليت ق
 
ت إعدام ون حااللقاناوال تعترب أعمال القتل املرتكبة وفقا الستخدام مشروع للقوة بتفويض من   -17

ل اليت سائإلمكان، الو ، قدر ابقواتعسفي.  وعلى املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني، يف أدائهم لواجبهم، أن يط
ارية إال ل األسلحة الناستعما ز هلمقبل اللجوء إىل استعمال القوة واألسلحة النارية.  وال جيو  ال تتسم ابلعنف

.  ومىت  نشودةتيجة املا للنثبت عجز غريها من الوسائل عن أداء املهمة أو عدم وجود أي أمل يف حتقيقه إذا
انني  ن إبنفاذ القو ملكلفو افون يقلل املوظأمرا ال مناص منه،  كان االستعمال املشروع للقوة واألسلحة النارية

 يها. ، وحيرتمون احلياة اإلنسانية وحيافظون علالضرر واإلصابة إىل احلد األدىن
 
ال جيوز أنه " 12لقواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القواننياألمم املتحدة مدونة من  3وتقرر املادة  -18

احلدود الالزمة ألداء وىف  الضرورة القصوى نفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالةللموظفني املكلفني إب
 على ما يلي: 3"  كما ينص التعليق علل املاد .واجبهم

 

                                                      
 ST/CSDHA/12 (1991.)الوثيقة  9

 DPI/1710 (1995.)الوثيقة  10
(، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة 1982)الدورة السادسة عشرة،  6، املادة 6اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام  11

 (.1994ي )من النص اإلنكليز  6، صفحة  HRI/GEN/1/Rev.1ق اإلنسان، الوثيقة اعتمدهتا هيئات معاهدات حقو 
 .1979ديسمرب/كانون األول  17املؤرخ يف  34/169اعتمدهتا اجلمعية العامة يف القرار  12
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ني ينبغي أن القوان نفاذ)أ( يشدد هذا احلكم على أن استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني إب
 أن نفاذ القواننيإبكلفني ني املأبنه قد يكون من املأذون به للموظفيكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي 

 تنفيذ ئم أو يفجلرايستخدموا من القوة ما جتعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع ا
م  جييز استخدا، فهو الذلك االعتقال القانوين للمجرمني أو املشتبه أبهنم جمرمون، أو املساعدة على

 عدى هذا احلد،القوة بشكل يت
 

قا ملبدأ ذ القوانني وف إبنفاكلفني)ب( يقيد القانون الوطين يف العادة استعمال القوة من قبل املوظفني امل
فسري د الوطين يف تى الصعيا علالتناسبية. وجيب أن يفهم أنه يتعني احرتام مبادئ التناسبية املعمول هب

ناسب مع ل ال يتة بشكمبا يسمح ابستعمال القو هذا احلكم. وال جيوز أبية حال تفسري هذا احلكم 
 اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه،

 
ستعمال تاليف اكن ل)ج( يعترب استعمال األسلحة النارية تدبريا أقصى. وينبغي بذل كل جهد مم

 رية إال عندماحة الناألسلاألسلحة النارية، وال سيما ضد األطفال. وبوجه عام، ال ينبغي استعمال ا
يقة أخرى خطر بطر ن لللشخص املشتبه يف ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرييبدى ا

فيها  كل حالة يطلق  يه. وىفض علوتكون التدابري األقل تطرفا غري كافية لكبح املشتبه به أو إللقاء القب
 سالح انري ينبغي تقدمي تقرير إىل السلطات املختصة دون إبطاء.

 
مم املتحدة األساسية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني وتنص مبادئ األ -19

 13املكلفني إبنفاذ القوانني على اخلطوط التوجيهية التالية بشأن هذه املسألة:
 

 املبادئ العامة الستعمال القوة’  1’
 

 14السعي أوال إىل استعمال الوسائل غري العنيفة
 

 15ت الضرورة القصوىيقتصر استعمال القوة على حاال
 

                                                      
معايري وانني مستمد من: امللخص التايل للمعايري الدولية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ الق 13

 .1996إلنسان، اقوق حل، مفوضية األمم املتحدة كتيب عن حقوق اإلنسان للشرطة-حقوق اإلنسان الدولية إلنفاذ القوانني
 .4مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  14
 .5و 4مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن  15
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 16يقتصر استعمال القوة على األغراض املشروعة إلنفاذ القانون
 

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

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

  19وةممارسة ضبط النمس يف استعمال الق
 

 20تقليل الضرر واإلصابة إىل احلد األدىن
 

 21وسائل استعمال القوة بدرجات متباينة  إاتحة جمموعة من
 

 22تدريب مجيع املوظفني على استعمال خمتلف وسائل االستعمال املتباين للقوة
 

 23تدريب مجيع املوظفني على استعمال الوسائل اليت ال  تتسم ابلعنف
 
 القوة واألسلحة النارية املساءلة عن استعمال’ 2’
 

 24اإلبالغ عن مجيع وقائع استعمال القوة أو األسلحة النارية واستعراضها من جانب املسؤولني األعلى
 

                                                      
 .7و 5واألسلحة النارية، املبدآن  مبادئ استعمال القوة 16
 .8مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  17
 )أ(.5و  2مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن  18
 .9)أ( و5و  2مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ  19
  )ب(. 5مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ 20
 .2مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  21
 .20و 19و 4مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ  22
 .20و  4مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدآن  23
 .22)و( و11و 6مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ  24
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يعترب املسؤولون األعلى مساءلني عن أفعال أفراد الشرطة الذين يقعون حتت قيادهتم إذا كان املسؤول 
م ابلتجاوزات ولكنه أخفق يف اختاذ إجراءات األعلى على علم أو كان ينبغي له أن يكون على عل

 25ملموسة 
 

 26منح حصانة للمسؤولني الذين يرفضون تنفيذ أوامر عليا غري مشروعة
 

لتربير ارتكابه هلذه  أن يتذرع أبوامر علياألي مسؤول يرتكب جتاوزات هلذه القواعد جيوز ال 
 27التجاوزات

 
 ريةالظروف املسوح فيها ابستعمال األسلحة النا’ 3’
 

 28ال جيوز استعمال األسلحة النارية  إال يف حاالت الضرورة القصوى
الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين من خطر وشيك  ال جيوز استعمال األسلحة النارية إال 

 29كاملوت أو اإلصابة البالغة
 

 30نع استمرار ارتكاب جرمية ابلغة اخلطورة تتضمن هتديداً ابلغاً للحياةأو مل
 

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

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

                                                      
 .24ة النارية، املبدأ مبادئ استعمال القوة واألسلح 25
 .25مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  26
 .26مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  27
 .4مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  28
 .9مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  29
 .9لنارية، املبدأ مبادئ استعمال القوة واألسلحة ا 30
 .9مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  31
 .9مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  32
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استعمال األسلحة النارية املفضية إىل املوت عمدًا إال حني يتحتم استعماهلا بصورة صارمة  وال جيوز
 33حلماية احلياة

 
 إجراءات استعمال األسلحة النارية’ 4’
 

 34ينبغي أن يعلن رجل الشرطة أنه من الشرطة
 
 35وأن يُفصح بوضوح عن اعتزامه استعمال األسلحة النارية 

 
 36وإاتحة املهلة الكافية ملراعاة ذلك

 
إال  إذا كان ذلك من شأنه تعريض رجل الشرطة للخطر أو التسبب يف تعريض اآلخرين للموت أو 

 37جبراح ابلغةلإلصابة 
 

 38أو إذا تبني بوضوح أن ذلك ال يتفق مع ظروف احلادث أو ال جدوى منه
 
 بعد استعمال األسلحة النارية’ 5’
 

 39تقدمي املساعدة الطبية إىل مجيع املصابني
 

 40إبالغ أقرابء أو أصدقاء األشخاص املتضررين
 

                                                      
 .9مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  33
 .10مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  34
 .10ة، املبدأ مبادئ استعمال القوة واألسلحة الناري 35
 .10مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  36
 .10مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  37
 .10مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  38
 )ج(.5مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  39
 )د(.5ية، املبدأ مبادئ استعمال القوة واألسلحة النار  40
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 41السماح إبجراء حتقيقات عند الطلب أو االقتضاء
 

 42امل وتفصيلي  عن الواقعةتقدمي تقرير ك
 
ءات بوقوع االدعا لة يفتلتزم الدول إبجراء حتقيقات غري متحيزة وشامومبوجب القانون الدويل،  -20

ملالبسات شف عن اض الكمبا يف ذلك القتل ابستعمال األسلحة النارية، وذلك بغر  حاالت إعدام تعسفي،
زمة إلجراءات الالمجيع ا ختاذعويض الضحااي أو أسرهم واوحتديد األشخاص املسؤولني وتقدميهم إىل العدالة وت

نع والتقصي ادئ املمب) ملنع وقوع أعمال مشاهبة يف املستقبل.  وجيب اإلعالن عن نتيجة هذه التحقيقات
فعالني نع والتقصي الكمة املحما  الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون

 (. اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة لعمليات
 
تم تناول هذا يتعسفي، ل الونظرا ألن اإلسراف يف استعمال القوة واألسلحة النارية قد يفضي إىل القت -21

 املفرط ستعمالة أن االالحظماملوضوع حتت عنوان "احلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفا."  على أنه ينبغي 
 السالمة يفك احلق  ذليفللقوة واألسلحة النارية قد يفضي أيضا إىل انتهاكات حلقوق أساسية أخرى، مبا 

 الشخصية )أنظر أدانه(.
 
 اإلابدة اجلماعية -د
 
الدول أن "تعاقب على  من 1948لعام اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها تتطلب  -22

حتدد االتفاقية اإلابدة اجلماعية على و (.  1"  )املادةيف أايم السلم أو أثناء احلربة سواء ارتكبت اإلابدة اجلماعي
و أو عنصرية أنية إثة أو قومي علي قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعةأهنا ارتكاب أحد  األفعال التالية، 

 :دينية
 

 )أ( قتل أعضاء من اجلماعة،
 

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

                                                      
 .23و 22)و( و11و 6مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبادئ  41
 .22مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، املبدأ  42
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 ئيا،و جز أ)ج( إخضاع اجلماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد هبا تدمريها املادي كليا 

 
 )د( فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعة،

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

 
 رى احملددة يفات األخجراءتتطلب القتل، ولكنها قد تشمل اإل وينبغي مالحظة أن اإلابدة اجلماعية ال -23

 ن األشخاص.مكبرية   عداداالتفاقية إذا ارتكبت بقصد اإلابدة اجلماعية، وخباصة إذا انطوت على إابدة أ
 
 حماولة اإلعدام التعسفي -هـ
 
ء و أكثر من وكالألواحد  ةوليتشكل حماولة القيام إبعدام تعسفي، واليت تفشل ألسباب  تتجاوز النية األ -24

خذ  العناصر أمع  قيقحتوع احلكومة، حماولة لإلعدام التعسفي.  وينبغي أن  تكون مجيع هذه احملاوالت موض
 التالية يف االعتبار:

 
 لضحية.اشخص )أ( النشاط السياسي أو النقايب أو الديين أو االجتماعي الذي ميارسه ال

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

 
اولة ه قبل حمقاربأ)ج( أي حتريض أو حترش أو هتديد أو مطاردة يكون قد تعرض هلا الضحية أو 

 اإلعدام.
 

 .لوبة)د( استعمال، عند الشروع يف القتل، وسيلة من شأهنا حتقيق النتيجة املط
 

 )هـ(  شكل ووسيلة حماولة اإلعدام.
 

 ملوتالتهديدات اب -واو
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 ربرهيه ما لخوفا  التهديد ابملوت هو أي عمل أو قول صريح أو ضمين قد يبث يف نفس شخص  -25
 ابلقتل: تهديدات الابلوقوع ضحية إلعدام تعسفي.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تكريس انتباههم إىل

 
 

 )أ( الصادرة عن أفراد القوات املسلحة أو أي مؤسسات عامة أخرى؛
 

أو  طؤ معهالتوارة عن أفراد أو مجاعات شبه عسكرية متصلة ابلسلطات أو تعمل اب)ب( الصاد
 مبوافقتها الضمنية؛

 
لإلعدام  ممارسة ا من)ج( حيثما كان هناك سبب يدعو إىل االعتقاد أبن هذه التهديدات تشكل جزء

ديد سيعقبه لتهن اأبقاد التعسفي؛ وعندما يكون التهديد دقيقا وإذا كان هناك سبب يدعو إىل االعت
 إجراء.

 
وجد فيها ما يت اليت االومن مث، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يويل أولوية ألجراء حتقيقات يف احل -26

دام تعسفي أو اولة إعو حمأيعرض احلياة للخطر.  وينبغي أن تسعى التحقيقات إىل تقرير وجود إعدام تعسفي 
حتديد اجلهود "لسادس: افصل ات على النحو الذي  الوارد يف الهتديد ابملوت عن طريق حتديد عناصر االنتهاك

 واألولوايت فيما يتعلق ابنتهاكات حقوق اإلنسان."
 

 احلق يف السالمة الشخصية -جيم
 
 املعايري الدولية -1
 
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان -أ

 
للمعاملة أو وال  للتعذيباع أحد ال جيوز إخض من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، " 5عمال ابملادة   -27

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق  7"  كما تضمن املادة .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة
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املدنية والسياسية احلق يف عدم التعرض للتعذيب.  وتشري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام على 
 43هذا احلكم حىت يف حاالت الطوارئ االستثنائية. وز تضييقال جيإىل أنه  7املادة 

 
يعامل مجيع  ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن "1) 10كما تنص املادة    -28

."  وتفسر اللجنة املعنية احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية، حترتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين
أبهنا تنطبق على "أي شخص حمروم من حريته مبوجب  21( يف تعليقها العام 1) 10اإلنسان املادة  حبقوق

قوانني الدولة وسلطتها وحيتجز يف السجون أو املستشفيات، وخباصة مستشفيات األمراض العقلية، أو خميمات 
من العهد  10و 7 املادتني ويف تعليقها على العالقة بني  44االحتجاز أو اإلصالحيات أو يف أي مكان آخر."

 على أنه: 21اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، تنص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التغليق 
 

سب، مبا يف ذلك  إجراء  فح 7ال جيوز إخضاع األشخاص احملرومني من حريتهم ملعاملة تنايف املادة 
حلرمان شأ عن اا ينئقة أو قيد خالف مجتارب علمية وطبية عليه، ولكن ال جيوز إخضاعه ألي ضا

 حرار.شخاص األاأل من احلياة، وجيب احرتام كرامة هؤالء األشخاص بنفس الشروط املنطبقة على
 
رف تع أو املهينة إنسانيةالال املعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروبو  -29

 ( أبنه:1)1التعذيب يف املادة  
 

 مجسداي كان أ ،ديدشأمل أو عذاب " أي عمل ينتج عنه ابلتعذيبراض هذه االتفاقية، يقصد "ألغ
على  بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص اثلث، يلحق عمداعقليا، 

شخص اثلث  ، هو أوتكبهمعلومات أو على اعرتاف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ار 
ي سبب لعذاب ألأو ا أو عندما يلحق مثل هذا األمل -غامه هو أو أي شخص اثلث أو ختويفه أو إر 

نه موظف يسكت ع ه أومن األسباب يقوم على التمييز أاي كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق علي
عن  اشئ فقطب النوال يتضمن ذلك األمل أو العذا رمسية. ةشخص آخر يتصرف بصفرمسي أو أي 

 .ااملالزم هلذه العقوابت أو الذي يكون نتيجة عرضية هلعقوابت قانونية أو 
 

                                                      
(، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة 1982)الدورة السادسة عشرة،  7، املادة 7اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام  4343

  (.1994ي )من النص اإلنكليز  7، صفحة  HRI/GEN/1/Rev.1عتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة ا
(، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة 1992)الدورة الرابعة واألربعون،  10، املادة 21اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام  44

 (.1994زي )من النص اإلنكلي 33،  صفحة HRI/GEN/1/Rev.1ان، الوثيقة اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنس
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من قسواء.  ولذلك على ال لدويلواستثناء "العقوابت القانونية" يشري إىل الشرعية يف القانون الوطين وا -30 
ني ظر، من بة السجناء اليت حتمن القواعد النموذجية الدنيا ملعامل 31غري الشرعي فرض عقوبة تنتهك القاعدة 

لعهد الدويل اخلاص امن  7ة ملادالة أمور، العقوبة البدنية.  وابملثل، فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مج
فراط إلامبا يف ذلك  ،بدنيةة الالعقوب جيب أن ميتد احلظر ليشملابحلقوق املدنية والسياسية  ونصت على أنه "

خباصة و تبعا للظروف  نفراديس االادة إجراء مثل احلبيف الضرب كتدبري تربوي أو أتدييب.  بل وقد ينايف هذه امل
 إذا بقي الشخص بدون اتصال ابآلخرين.  

 
( من 2) 5ة )املادة املهين ة أووحتظر مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسي -31

 مريكية وبية(.  كما تنص االتفاقية األاألور  من االتفاقية 3من ميثاق بنجول واملادة  5االتفاقية األمريكية واملادة 
 5ادة "  وعمال ابملاألخالقية.( على أن "لكل شخص احلق يف احرتام سالمته البدنية والعقلية و 1) 5يف املادة 

اك ة إىل ذلك، هنابإلضافو   ."يةاحرتام كرامته واالعرتاف بشخصيته القانون يفلكل فرد احلق  م ميثاق بنجول، "
، املعاقبة عليهو لتعذيب نع اقليميتان تنصبان خصيصا على التعذيب، ومها االتفاقية األمريكية ملمعاهداتن إ

 ة."هينواالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو امل
 

 القانون اإلنساين الدويل-ب
 
ًا التعذيب أو ضمن راحةً صأحكاما حتظر  مجيع اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالن اإلضافيانتتضمن  -32

اجلرحى  ذيبتعملسلح الدويل لنزاع اثناء اأ وحيظروغريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.  
ىل، وحيظر تعذيب اجلرحى من اتفاقية جنيف األو  12واملرضى  ابلقوات املسلحة يف امليدان مبوجب املادة 

و  17حلرب مبوجب  املادتني امن اتفاقية جنيف الثانية، وأسرى  12قى يف البحر مبوجب املادة واملرضى والغر 
 لكو من الربوتو  75رابعة واملادة من اتفاقية جنيف ال 32من اتفاقية جنيف الثالثة، واملدنيني مبوجب املادة  87

 من الربوتوكول اإلضايف الثاين. 4اإلضايف األول واملادة 
 
نيني ليت تنص على معاملة املدامن اتفاقية جنيف الرابعة  37ع املدنيون ابحلماية مبوجب املادة كما يتمت  -33

وء يف مبان ال يتخللها ض"سجن المن اتفاقية جنيف الرابعة   118احملتجزين "معاملة إنسانية."  وحتظر املادة 
 " ضد املعتقلني.النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة

 
من الربوتوكول اإلضايف  11وأثناء فرتات النزاع املسلح الدويل أو حروب التحرير الوطين، حتظر املادة  -34

الذين هم يف قبضة اخلصم أو يتم  لألشخاصالصحة والسالمة البدنية أو العقلية األول أي عمل ميس "
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انتهاك الكرامة  " 75ظر املادة ...".  كما حتاحتجازهم أو اعتقاهلم أو حرماهنم أبية صورة أخري من حرايهتم
 ...".املعاملة املهينة لإلنسان واحملطة من قدرهوبوجه خاص  الشخصية

 
املعاملة تفاقيات جنيف األربع "املشرتكة بني ا 3ويف حالة املنازعات املسلحة غري الدولية، حتظر املادة  -35

ادة ملاكما حتظر     عدائية.ل الرة يف األعما" فيما يتعلق ابألشخاص الذين ال يشرتكون مباشالقاسية والتعذيب
لة القاسية، ملعاما، و والتشويه ، وخباصة القتل جبميع أشكاله،الشخصية االعتداء علي السالمة " 3املشرتكة 
زمان  ين األعمال التالية يف كلمن الربوتوكول اإلضايف الثا 4وابإلضافة إىل ذلك، حتظر املادة ."  والتعذيب

تل واملعاملة يما القسوال  عتداء علي حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقليةاالومكان: ")أ( 
جه ة الشخصية وبو الكرام تهاكان... )ج( القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوابت البدنية

ن شأنه خدش كل ما مرة و خاص املعاملة املهينة واحملطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه علي الدعا
  ."التهديد ابرتكاب أي من األفعال املذكورة ... )ح(احلياء

 
 انتهاكات احلق يف السالمة الشخصية -2
 
آخر  أي شخص ا أويقع انتهاك احلق يف السالمة الشخصية عندما تطبق الدولة، من خالل وكالئه -36

و و اإلنسانية أألقاسية املة ها، التعذيب أو املعايعمل بصفة رمسية بتحريض منها أو مبوافقتها أو بتغاض من
 يفانة  والتعمد واملعا ألملاملهينة موقعة بذلك معاانة بدنية أو نفسية أو أخالقية.  وكلما ازدادت شدة ا

 .لشخصإحلاقهما،كلما ازداد االحتمال يف أن تنطوي املعاملة على اعتداء على سالمة ا
 
 ألفعال تقابل هذا النوع من االنتهاك:وهناك عموما ثالث فئات من ا -37

 
 )أ( التعذيب؛

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

 
 )ج( حماولة اإلعدام.

 
 التعذيب -أ
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، هينةنسانية أو املو الالإسية أمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاوطبقا التفاقية  -38
 صمدا بشخحق عتعذيب" أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسداي كان أم عقليا، يليقصد "ابل

 ألغراض مثل:
 

 ؛صول من هذا الشخص، أو من شخص اثلث، على معلومات أو على اعرتاف)أ( احل
 

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

 ؛شخص اثلث ختويفه أو إرغامه هو أو أي)ج( 
 

 .ان نوعهز أاي كلتميياعندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على )د( 
 
خص شأو أي  موميويشكل األمل أو العذاب الشديد السالف الذكر تعذيبا عندما يلحقه  موظف ع -39

ز سلوك الذي مييفسري التبغي أنه ينآخر يعمل بصفة رمسية أو بتحريض منه أو مبوافقته أو بتغاضيه عنه.  على 
ذا التعريف يد يف هلتشداالتعذيب  تفسريا واسعا بدال من تفسريه تفسريا ضيقا.  وعلى أية حال،  ينبغي 

 للتعذيب عل ثالثة عناصر:
 

 )أ( املعاانة الشديدة؛
 

 )ب( إحلاقه عن قصد؛
 

ته مبوافق أو حريض منه)ج(  من جانب  موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رمسية أو بت
 أو بتغاضيه عنه. 

 
عاله،  سلفنا أما أكويف إطار هذا التعريف، يشكل االغتصاب ضراب من ضروب التعذيب.  على أنه،   -40

الشرعية أو  لعقوابتاعن  ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يالحظ أن األمل أو العذاب الشديد الناشئني فقط
قتضى ت  مقبولة  مبالعقواب هذه ها قد ال يندرجا حتت تعريف التعذيب إذا كانتاملالزمني هلا أو املرتتبني علي

ون ه مبوجب القانبملسموح وك االقانون احمللي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على السواء.  وقد يعترب السل
 ناء.ملعاملة السج الدنيا ذجيةاحمللي تعذيبا إذا مل يكن مقبوال  مبوجب الصكوك الدولية، مثل القواعد النمو 
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 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة -ب
 
أن بعض أنواع  علىة.  هينأو امل ةالتعذيب شكل مبالغ فيه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنساني -41

رق أو فألحوال حتديد ايف كل  يسري".  وليس من الاملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال تشكل "تعذيبا
مهني حتت نساين و ري إخط فاصل.  وعلى سبيل املثال، هل يندرج الضرب الذي مما ال شك فيه أنه قاس وغ

 اابت؟اإلصو وصف "التعذيب"؟  وبعد كم ضربة؟  وأين تقع عتبة شدة املعاانة وجسامة اجلروح 
 
اسية أو العقوبة الق ب املعاملة أواتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضرو من  16وعمال ابملادة  -42

على كل من التعذيب وغريه   13و 12و 11و 10الواردة يف املواد  االلتزامات تنطبق، الالإنسانية أو املهينة
تطلبان ت 13و 12دتني إن املانا فه. ومن من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ة أو ال بة قاسيعقو  وى بشأن وقوع أعمال تنطوي على تعذيب أو معاملة أومن الدول كفالة تقصي الشكا
أن تدرج يف تدريب املوظفني  ، يتعني على الدول10عمال ابملادة  إنسانية أو مهينة على السواء.  وابملثل، 

املة أو ب /املعالتعذي شأن حظربمات إبنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني  واملوظفني العموميني، اخل تثقيفا ومعلو 
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 
ينة قد ة أو مهنسانيإعلى أن تعريف الفعل الذي يشكل تعذيبا وليس ابألحرى معاملة قاسية أو ال  -43

و أغريه من ضروب املعاملة اتفاقية مناهضة التعذيب و من  4.  ومثال ذلك أن املادة ينطوي على عواقب هامة
من أعمال  كل عمل  عتبارتتطلب من كل دولة طرف أن تكفل ا القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالعقوبة 

 تعويض منصف يفلتنفيذ ااجب التعذيب  جرائم مبوجب قانوهنا اجلنائي.  كما تكفل الدول متتع الضحااي حبق و 
ءات، إال إذا ية إجراأ، كدليل يف تم اإلدالء هبا نتيجة للتعذيبيعدم االستشهاد أبية أقوال ( و 14وكاف )املادة 

(. وهذه املواد 15ة )املاد كان ذلك ضد شخص متهم ابرتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال
ال  هينةنسانية أو املو الالإسية أاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاالواردة يف 

 بة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.تنطبق على املعاملة أو العقو 
 

كما ت.  ا يف كل احلاالرا يسري س أمأو املهينة لي ةوالتفرقة بني التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنساني  -44
اسية أو ملة القاملعاو ويشكل التعذيب أنه ليس من الضروري ملوظفي حقوق اإلنسان إجراء هذه التفرقة. 

نه واإلبالغ ععلومات ع ممجهينة انتهاكا حلقوق اإلنسان جيب على موظفي حقوق اإلنسان الالإنسانية أو امل
 عنه.
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 حق الفرد يف احلرية  واألمن على  شخصه  -دال
 
 املعايري الدولية -1
 

مان على وىف األ اة واحلريةلكل فرد حق يف احلي من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، " 3طبقا للمادة  -45
 أو نفيه نسان أو حجزهإال جيوز اعتقال أي  من اإلعالن العاملي على أنه " 9كما تنص املادة ."   شخصه
  ."تعسفا

 
لكل فرد حق يف احلرية وىف ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية "1)9وتكفل املادة   -46

حرمان أحد من حريته إال ألسباب األمان على شخصه. وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال جيوز 
تنطبق  1"  وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن "الفقرة ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه.

على مجيع حاالت احلرمان من احلرية، سواء أكانت يف قضااي جنائية أم يف قضااي أخرى، مثل املرض العقلي 
 45األغراض الرتبوية والسيطرة على اهلجرة، اخل."والتشرد وإدمان املخدرات و 

 
 5 شخصه )املادة مان علىاأل كما تنص االتفاقية األوروبية وميثاق بنجول على  حق الفرد يف احلرية ويف  -47

(  من االتفاقية األمريكية على 2) 7( من ميثاق بنجول(.  وتنص املادة 6( من االتفاقية األوروبية واملادة )1)
ف ر الدولة الطر جب دستو ا مبو جيوز حرمان أحد من حريته البدنية إال لألسباب وابلشروط املقررة سلفأنه "ال 

ز إخضاع أحد للتوقيف أو السجن ( أنه "ال جيو 3) 7املعنية أو مبوجب قانون منشأ عمال به."  كما تعلن املادة 
 التعسفيني."

 
 الزايرات إىل" :اسعالفصل التتجزين، أنظر وللحصول على املعايري اإلضافية املتصلة حبقوق احمل -48

 ."احملتجزين
 
 انتهاكات حق الفرد يف احلرية واألمن على شخصه -2
 

                                                      
(، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات عامة 1982)الدورة السادسة عشرة،  9، املادة 8اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام  45

 (.1994) النص اإلنكليزيمن  8، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة 
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 االحتجاز التعسفي -أ
 
و أ يةفة رمسبصيقع انتهاك احلق يف احلرية عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل  -49

حتجازه ان طريق ع يتهبدون سبب مشروع، من حر  حبرمان شخص،بتحريض رمسي منه أو برضاه أو موافقته، 
 يف سجن أو يف أي مرفق احتجاز آخر أو وضعه حتت اإلقامة اجلربية. 

 
لتوقيف ا قانونيةو متطلب من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية واالقتصادية ه 9وأول ما تتضمنه املادة  -50

قع القانون.  وي يقررها راءاتألسباب وطبقا  إلجواالحتجاز.  وال ُيسمح ابحلرمان من احلرية إال عندما يتم 
أو  حا يف القانونيرا واضتقر  انتهاك ملبدأ القانونية إذا تعرض شخص للتوقيف أو االحتجاز ألسباب غري مقررة

 تتناىف مع هذا القانون.
 
فهوم يتجاوز مو  يف "التعسفي". من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية التوق 9واثنيا، حتظر املادة  -51

ريته.  خص من حمان ش" مفهوم القانونية.  وينص حظر التعسف على قيد إضايف على إمكانية حر التعسف"
فسه تعسفيا نلقانون اكون يوال يكفي أن يكون احلرمان من احلرية منصوصا عليه يف القانون.  كما جيب أال 

جيب و هو قانوين.   ن أو ماقانو نه جمرد خمالفة الوجيب أال يتم إنفاذ القانون تعسفا.  و"التعسف" يزيد عن كو 
ت احلرمان من إن حااللك فتفسريه تفسريا أوسع ليشمل عناصر الظلم وعدم املعقولية وعدم التناسبية.  ولذ
كون ا، وجيب أال تتنبأ هبري ماحلرية اليت ينص عليها القانون جيب أال تكون غري تناسبية أو غري عادلة أو غ

 حلالة.  ا ظروف ر إىلة اليت  يقع هبا التوقيف متييزية  وجيب أن تكون مالئمة ابلنظالطريقة احملدد
 
من  9ادة ه يف املإلي وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يفضي انتهاك حقوق األشخاص املوقوفني املشار -52

  تجاز التعسفي.حىل االإوق، العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أو جمموعة من  االنتهاكات لتلك احلق
 مر توقيف  وملأم بدون قيفهومثال ذلك أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد قررت أن األشخاص الذين مت تو 

 يتم إبالغهم  أبسباب التوقيف كانوا حمتجزين احتجازا تعسفيا.
 
ى أسرهم وأسرهم وال جيوز احتجاز  األشخاص احملتجزين إال يف أماكن احتجاز معرتف هبا رمسيا وأن تتلق -53

 46معلومات كافية.
 

                                                      
إعالن محاية مجيع  ؛ و92( و 3)44و  7(؛ والقواعد النموذجية الدنيا، القواعد 1) 16و  12مبادئ االحتجاز أو السجن، املبدآن  46

 .6؛ ومبادئ اإلعدام دون حماكمة، املبدأ 10، املادة األشخاص من االختفاء القسري



 

 
93 

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

 
اختاذ القرارات بشأن مدة وقانونية االحتجاز.  ولكل حمتجز  48وتتوىل سلطة قضائية أو سلطة مناظرة هلا -55

 49سلطة قضائية  ويف استعراض قانونية احتجازه.احلق يف  املثول أمام 
 

 االختفاء القسري -ب
 
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري حمددة  6طبقا للتعليق العام رقم  -56

ال توجيها تفصي 50إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوفعالة  ملنع اختفاء األفراد.  ويتضمن 
 بشأن التزامات الدول إزاء هذه املسألة.  وتقع عموما حاالت االختفاء القسري عند:

 
لي أي ريتهم عمن ح أو حرماهنم علي األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهمالقبض )أ( 

نظمة مموعات جميدي أحنو آخر، علي أيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوايهتا أو علي 
و برضاها أو أباشرة، ري مد عاديني يعملون ابسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غأو أفرا
 ؛بقبوهلا

 
رتاف االع مث رفض الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض)ب( 

 .حبرماهنم من حريتهم
 
سؤول من جانب ه  مأو اختطافواملعيار األول هو أن الشخص البد وأن يكون قد ألقي القبض عليه  -57

ان التحقق ن األحيثري مأو برضاه أو قبوله.  ومن العسري يف ك بصفة رمسيةحكومي أو أي شخص آخر يعمل 
 رهم بعناية.غطية آاثة بتمن هذه املسؤولية اليت تقع الدولة.  ويقوم مرتكبو االختفاء القسري يف العاد

                                                      
 8و 5؛ والقواعد النموذجية الدنيا، القواعد 37؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة 10، املادة العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 47
 .8( و 2)5(؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، املبدآن 2) 85( و1)85و 43و

اية مجيع إعالن مح ؛ و37و 32(؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، املبدآن 4) 9العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة  48
 (.1) 10، املادة األشخاص من االختفاء القسري

 .32(؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، املبدأ 4) 9العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة  49
 ,A/RES/47/133,I.L.M، الوثيقة 1992ديسمرب/كانون األول  18املؤرخ يف  47/133اعتمدته اجلمعية العامة يف القرار  50

903 (1993.) 
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ري ذلك من غبية أو نقا ضحااي يشرتكون يف أنشطة سياسية أوويزداد احتمال وقوع اختفاء إذا كان ال -58

ن قبل تهديد ملعرض تما إن كان الضحية قد أنشطة اجلمعيات.  وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يسأل ع
 ظمات؟فس املننيف  .  وهل بلغت تقارير عن  فقد أي أفراد آخرينبسب أنشطته السياسية أو معتقداته

 
ص.  ها مبكان الشخمبعرفت قراراين من التعريف برفض احلكومة االعرتاف ابلتوقيف أو اإلويتصل العنصر الث -59

سعي ية.  وميكن ال الرمسو غريأوينبغي أن يشمل التحقيق  حبثا عن الشخص املفقود يف مراكز االحتجاز الرمسية 
ملوظفي  ياخل.  وينبغ ،سانإىل إجراء هذا التحقيق  من جانب أفراد أسرته أو أصدقائه أو موظفي حقوق اإلن

 ميكن ملوظف والود.  ملفقحقوق اإلنسان سؤال مسؤويل احلكومة عن املوقع السابق واملكان احلايل للشخص ا
يف حالة  ومات أومعل حقوق اإلنسان أن خيلص إىل وقوع حالة اختفاء قسري إال بعد رفض احلكومة تقدمي

 .عدم وجود أي معلومات
 
عندما ، و تائجنن أي عال يسفر التحقيق "  عندما اختفاء قسريوجود حالة " وابختصار ميكن افرتاض -60

 االختفاء، يف تورطونماهبا مسؤويل احلكومة أو األشخاص الذين يعملون حلستتوفر كل األسباب لالعتقاد أبن 
 .شاهبةموقوع االختفاء ألسباب سياسية أو  ألسباب أخرى وعندما تتوفر دالئل قوية على 

 
 االختفاء يفساهبا ون حلعظم احلاالت لن تقر احلكومة بتورط مسؤوليها أو األشخاص الذين يعملويف م -61

 ولن هتتم إبجراء حتقيق سليم أو سرتفض إجرائه.  
 
ومتواصال  اكا جسيمنتها وكلما اقرتبت قضية من هذا التعريف، كلما ازدادت الدرجة اليت تشكل هبا ا -62

 حلقوق اإلنسان. 
 

 يف جمال إدارة شئون القضاءاحلقوق  -هاء
 
املوظفني ، ودور احملامني، ودور أعضاء النيابة، ودور احملاكمتشمل إدارة شئون القضاء أداء واستقالل   -63

حماكمة ، واحلق يف التحقيقات اجلنائية والتوقيف واالحتجاز، وحقوق اإلنسان أثناء املكلفني إبنفاذ القوانني
 ، وحقوقوإدارة شئون قضاء األحداث، والتدابري غري االحتجازية، السجناء، ومعايري محاية منصفة

 وسبل انتصافيف النظام القانوين، ومحاية  ابملرأة، وحقوق اإلنسان اخلاصة وغري املواطنني والالجئني األقليات
 اجلرائم وإساءة استعمال السلطة، وإدارة شئون القضاء يف حاالت الطوارئ، واإلحضار أو احلق يف ضحااي
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احلماية أو وسائل االنتصاف املشاهبة، ودور احملاكم يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية.  وهناك معايري 
دولية متصلة بكل واحد من هذه املواضيع سريد تفصيل موجز هلا أدانه.  وملعاجلة أكثر تفصيال وأكثر مشوال 

، حقوق اإلنسان يف إدارة شئون القضاء )سلسلة هلذه املعايري، أنظر مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
التدريب املهين، ستصدر قريبا( ومفوضية حقوق اإلنسان/مركز حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان وإنفاذ القوانني 

( ومفوضية حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان والسجون )سلسلة 1997، 5)سلسلة التدريب املهين رقم 
 التدريب املهين، ستصدر قريبا(.

 
 احملاكم -1
 
تامة مع اواة الى قدم املسلكل إنسان، علمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن " 10تنص املادة  -64

وىف  قه والتزاماتهيف حقو  لفصللاآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا، 
 "أية هتمة جزائية توجه إليه.

 
 :ى ما يليسياسية اليت تنص عل( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية وال1) 14ة توسعها املادة وهذه املاد  -65

 
ليه أو يف إة توجه زائيجالناس مجيعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة 
ة خمتصة كمقبل حم  منحقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين

 مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون.
 
اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية  الستقالل وعدم حتيز احملاكموهناك محاية أكثر صراحة  -66

تكفل على أن " 1وينص املبدأ   51.ساسية بشأن استقالل السلطة القضائيةاألبادئ ومعاملة اجملرمني يف امل
السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب مجيع املؤسسات احلكومية  الدولة استقالل

ل السلطة صتفعلى أن " 2"  وينص املبدأ وغريها من املؤسسات احرتام ومراعاة استقالل السلطة القضائية.
دون أية تقييدات أو أتثريات القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، و 

غري سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو تدخالت، مباشرة كانت أو غري مباشرة، من أي جهة أو 
 "ألي سبب.

 

                                                      
51A/CONF.121/22/Rev.1  الواثئق الرمسية 40/146(. وافقت عليه اجلمعية العامة يف القرار 1985) 59و 58، الفقراتن ،

 .1986 (A/40/53) 155و 154، الفقراتن 53للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم 
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 ضمن سريب منها أن تيكفل مبدأ استقالل السلطة القضائية هلذه السلطة ويتطل، "6وطبقا للمبدأ  -67
 "ام حقوق األطراف.اإلجراءات القضائية بعدالة، واحرت 

 
ن من أن يكو  يتعني نه "على أ ساسية بشأن استقالل السلطة القضائيةاألبادئ من امل 10وينص املبدأ  -68

ريب أو دت وحاصلني على يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة،
ضمان وا معينني أو منتخبني، بيتمتع القضاة، سواء أكان"أن  12."  ويتطلب املبدأ مؤهالت مناسبة يف القانون

ثما يكون هم املنصب، حية لتوليقرر بقائهم يف منصبهم إىل حني بلوغهم سن التقاعد اإللزامية أو انتهاء الفرتة امل
 "معموال بذلك.

 
ات للقضاة ياجلمع تكوينو حرية التعبري  ساسية بشأن استقالل السلطة القضائيةاألبادئ كما تضمن امل  -69

والسرية  توليهم املنصبلملقررة رتة امبؤهالهتم واختيارهم وتدريبهم وشروط اخلدمة والفواملعايري األخرى املتعلقة 
 . واحلصانة املهنيتني، فضال عن التأديب واإليقاف والعزل

 
 وتشدد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على ما يلي: -70

 
احملاكم اليت تقع ضمن نطاق هذه املادة سواء أكانت حماكم عادية على مجيع  14تنطبق أحكام املادة 

أم متخصصة. وتالحظ اللجنة وجود حماكم عسكرية أو حماكم خاصة حملاكمة املدنيني يف كثري من 
البلدان.  ويطرح ذلك مشاكل خطرية  فيما يتعلق ابإلدارة املنصفة وغري املتحيزة واملستقلة لشئون 

إنشاء هذه احملاكم يف كثري جدا من احلاالت هو متكني تطبيق اإلجراءات  القضاء.  والسبب وراء
االستثنائية اليت ال متتثل ملعايري العدالة العادية.   ويف حني ال حيظر العهد هذه  األنواع من احملاكم، 
 فان ما يضعه بوضوح من شروط تشري إىل أن حماكمة املدنيني أمام هذه احملاكم ينبغي أن يقتصر على

احلاالت االستثانية وأن يتم حتت شروط تكفل بصورة حقيقة الضماانت الكاملة املنصوص عليها يف 
 52."14املادة 

 
 أعضاء النيابة -2

 

                                                      
 .A/39/40( 1984( 144، الفقرة 40امللحق رقم  الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثالثون، 52
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يضطلعون بدور حاسم يف أبن أعضاء النيابة  53توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامةتعرتف املبادئ ال -71
ئهم ملسؤولياهتم اهلامة ينبغي أن تعزز احرتامهم للمبادئ اآلنفة الذكر إقامة العدل، وأن القواعد املتعلقة أبدا

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

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

 
"  قضائية.الوظائف ال يابة العامة منفصلة متاما عنتكون مناصب أعضاء النأن " 10ويتطلب املبدأ  -72

 قإبنصاف واتسا ا للقانون،على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباهتم وفق على  أنه " 12وينص املبدأ 
سالمة   أتمنييفهمون ، وأن حيرتموا كرامة اإلنسان وحيموها ويساندوا حقوق اإلنسان، حبيث يسوسرعة

 "أعمال نظام العدالة اجلنائية. اإلجراءات وسالمة سري
 

،  يزحتيز وبدون متي بدونواجب أعضاء النيابة يف أداء وظائفهم  16إىل  13كما تقرر املبادئ من   -73
ئم اليت ملتصلة ابجلراضائية احقات القالواجب للمالوإيالء االهتمام  والضحيةاملشتبه فيه ملوقف واملراعاة الواجبة 

علمون أن أدلة ي عمالوخباصة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ورفض است ،يرتكبها موظفون عموميون
 .به فيهة للمشتلنسبابتشكل انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان احلصول عليها قد جرى أبساليب غري مشروعة 

 
 احملامون -3
 
تقتضي الوصول أبن احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان  54ساسية بشأن دور احملامنياألبادئ تعرتف امل -74

وتقرر التزامات للحكومات لتوفري    مهنيون قانونيون مستقلونالفعال إىل اخلدمات القانونية اليت يقدمها 
اتصال اجلميع، بفعالية وعلى قدم املساواة، ابحملامني بدون متييز.  وتضمن املبادئ إمكانية االستعانة ابحملامني 

ومعايري للمؤهالت والتدريب  اصة يف مسائل العدالة اجلنائيةضماانت خواحلصول على اخلدمات القانونية و 
واإلجراءات  الرابطات املهنية للمحامني و حرية التعيري وتكوين الرابطات ومحاية استقالل وأداء احملامني و

 التأديبية.

                                                      
، الوثيقة 1990أيلول /سبتمرب 7أغسطس/آب  إىل  27مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املنعقد يف هافاان من  53

A/CONF.144/28/Rev.1 (.1990من النص اإلنكليزي ) 189، صفحة 
الوثيقة  ،1990أيلول /سبتمرب 7أغسطس/آب  إىل  27نع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املنعقد يف هافاان من مؤمتر األمم املتحدة الثامن مل54

A/CONF.144/28/Rev.1 (.1990من النص اإلنكليزي ) 118، صفحة 
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 املوظفون املكلفون إبنفاذ القوانني -4
 
الذي يلقيه القانون على عاتقهم، بواجبهم  55ذ القواننيتعرتف مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفا -75

، على حنو يتفق مع علو درجة وحبماية مجيع األشخاص من األعمال غري القانونيةخبدمة اجملتمع أساسا وذلك 
وتنص املدونة على محاية واحرتام حقوق اإلنسان وكرامته من جانب املوظفني   املسؤولية اليت تتطلبها مهنتهم.

 إبنفاذ القوانني، وجتعل استعماهلم للقوة مقصورا على حاالت الضرورة القصوى وتشري إىل واجبهم يف املكلفني
احلفاظ على سرية بعض املسائل وحتظر اللجوء إىل التعذيب أو غريه من إساءة املعاملة وتؤكد أهنم سيحمون 

.  وقد انقشنا املبادئ األساسية صحة احملتجزين وتنص على أهنم سيجتنبون الفساد وأهنم سيحرتمون القانون
من هذا الفصل  الفرع ابءيف  56الستعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني

."  وابإلضافة إىل ذلك، للحصول على حتليل تفصيلي احلق يف عدم احلرمان من احلياة تعسفاحتت عنوان " 
ملتصلة ابملوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني ووظائفهم، ميكن الرجوع إىل مفوضية ملعايري حقوق اإلنسان الدولية ا

، 5األمم املتحدة /مركز حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان وإنفاذ القوانني )سلسلة التدريب املهين رقم 
1997.) 

 
 ازحتجحقوق اإلنسان أثناء التحقيقات اجلنائية والتوقيف واال -5
 
عتقاله حد أو اوز توقيف أال جيالعهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  على أنه "من  9تنص املادة  -76

ب يتوج" و"ر فيه.ء املقر جراتعسفا. وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإل
" ة توجه إليه.هتم يةأبيعا إبالغ أي شخص يتم توقيفه أبسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سر 

 ."ىل احملتجزينإايرات الز : "الفصل التاسعوترد مناقشة للمعايري األخرى املتعلقة ابلتوقيف واالحتجاز يف 
 
 احلق يف حماكمة منصفة -6
 

                                                      
من  861، صفحة 46قم ، املرفق، الدورة الرابعة والثالثون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق ر 34/169قرار اجلمعية العامة  55

 A/34/46 (1979.)النص اإلنكليزي، الوثيقة 
، 1990أيلول /سبتمرب 7أغسطس/آب  إىل  27مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املنعقد يف هافاان من  56 56

 (.1990من النص اإلنكليزي ) 112، صفحة  A/CONF.144/28/Rev.1الوثيقة 
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كمة ق يف حما ة أساسية احلمن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية بصور  15و 4 1و 9تكفل املواد  -77
ية هتم أب ريعاسالغه إبق أبي قضية جنائية يشمل العهد  حق أي شخص يتم توقيفه يف منصفة. وفيما يتعل
يف ية التوقيف، و م قانونل لتقييأو إىل موظف قضائي مماث تقدميه، سريعا، إىل أحد القضاةتوجه إليه،  ويف  
تصة مة خمحمكبل قمن   حمل نظر منصف وعلينأمام القضاء ، ويف أن تكون قضيته  املعاملة املتساوية

، ىف لغة يفهمهاو تفصيل، وابل إعالمه سريعا، ويف يعترب بريئا، ويف أن ، منشأة حبكم القانونمستقلة حيادية
 اد دفاعهإلعديه ما يكف يعطى من الوقت ومن التسهيالت، ويف أن املوجهة إليه وأسباهبا التهمةبطبيعة 

 يدافعأن ويف  ،وراياكم حضحيأن ، ويف مربر له دون أتخري الأن حياكم ، ويف ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه
يكن  ه  إذا ملدافع عنيمبحام  أبن احملكمة ستزودهأن خيطر ، ويف بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره عن نفسه

شهود ناقش ييف أن و لك، ذميلك الوسائل الكافية لدفع أجر هذا احملامي وإذا كانت مصلحة العدالة تقتضي 
 لشروط املطبقةاي بذات د النفأن حيصل على املوافقة على استدعاء شهو ، ويف من قبل غريه ، بنفسه أواالهتام

، كمةستخدمة يف احمللغة املتكلم الإذا كان ال يفهم أو ال ي برتمجانيزود جماان ، ويف أن يف حالة شهود االهتام
حمكمة  نون، إىلا للقاوفقحق اللجوء، ، ويف يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعرتاف بذنبويف أال 

 هنا وقعت عليهلقاطع أالدليل عن أي عقوبة  يثبت اب تعويضه، ويف أعلى كيما تعيد النظر يف قرار إدانته
رئ منها ا أو بدين هبأجمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن بسبب خطأ قضائي، ويف أال يتعرض 

ه كن وقت ارتكابعل مل ية بسبب فيدان أبية جرمي(، ويف أال على ذات اجلرم مرتني عدم حماكمته)  حبكم هنائي
من  يدويف أن يستف (،جعيثر ر أبحظر تطبيق القانون اجلنائي ) يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل

: صل الثالث عشرنظر الفة، أأي ختفيف الحق يف العقوبة.  وملزيد من املعلومات عن معايري احملاكمة املنصف
: "إدارة شئون ذا الفصلهمن  9-الفرع هاء أنظر أيضااقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء." )مر "

  ه." أدانةالنتصاف املشاهباحلق يف احلماية أو سائل ا: "اإلحضار أو  14-الفرع هاءوقضاء األحداث" 
 
 معايري محاية السجناء -7
 
ريتهم حمني من يع احملرو مجيعامل والسياسية على أن "من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية  10تنص املادة  -78

ال جيوز إخضاع  لى أنه "ع 7ة ."  كما تنص املادمعاملة إنسانية، حترتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين
ومات عن زيد من املعل."  وملةكرامأحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابل

 ."الزايرات إىل احملتجزين: "الفصل التاسععايري املنطبقة، أنظر امل
 
 التدابري غري االحتجازية -8
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ال جيوز أن يكون احتجاز ( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "3) 9تنص املادة  -79

إلفراج عنهم على ضماانت األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق ا
لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند 

"  ويرد تفصيل هلذا املعيار يف قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية )قواعد االقتضاء.
 57طوكيو(.

 
 حداثإدارة شئون قضاء األ -9
 
 عىيرااث، حالة األحد يف( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه 4) 14تنص املادة  -80

من اتفاقية  40ملادة اتنص  كما   .إعادة أتهيلهمجعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على 
ك أو يثبت تهم بذلت أو يقانون العقوابطفل يدعي أنه انتهك حقوق الطفل على مجلة أمور من بينها حق كل 

ع إعادة اب تشجيستصو وا عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره
ه ئا، ويف إعالمترب برين يعأاحلق يف  يدعي أنه انتهك قانون العقوابتولكل طفل   اندماج الطفل يف اجملتمع.

خري  دعواه دون أتلفصل يفابايدة وحمقيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة ومستقلة يف سريعا ابلتهم املوجهة إليه، و 
 أو والديهضور حبالعادة  ويف يف حماكمة عادلة وفقا للقانون، حبضور مستشار قانوين أو مبساعدة مناسبة أخرى

 .األوصياء القانونيني عليه
 
تجواب مني اسأو أت اف ابلذنب، واستجوابعدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعرت كما ينبغي   -81

، عند ولاحلص، و اواةالشهود املناهضني وكفالة اشرتاك واستجواب الشهود لصاحله يف ظل ظروف من املس
أتمني ، واهبالنطق  لة أوعلى مساعدة مرتجم شفوي جماان إذا تعذر على الطفل فهم اللغة املستعماحلاجة، 

النظر  لقانون إبعادةوفقا ل أعلى سلطة خمتصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أتمني قيامو ،احرتام حياته اخلاصة
 أي قرار يصدر ضده. يف 
 
ويتعني كذلك على احلكومات تعزيز اختاذ تدابري للتعامل مع األطفال  الذين هلم مشاكل مع القانون  -82

أوامر موعة من الرتتيبات، مثل أيضا  إاتحة جم 40. وتتطلب املادة اللجوء إىل اإلجراءات القضائية بدون

                                                      
 197ألف، صفحة  49، املرفق، الدورة اخلامسة واألربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 45/110معية العامة قرار اجل 57

 A/45/49 (1990.)من النص اإلنكليزي،  الوثيقة 
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بدائل الرعاية واإلرشاد واإلشراف، واملشورة، واالختبار، واحلضانة، وبرامج التعليم والتدريب املهين وغريها من 
 .وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء، لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم الرعاية املؤسسية

 
راعى تبطريقة  يتهيعامل كل طفل حمروم من حر فاقية حقوق الطفل على أن من ات 37وتنص املادة  -83

ترب أن ا مل يعم غنيعن البالكل طفل حمروم من حريته   يفصل، وأن احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه
 .مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك

 
 دامبة اإلعحلكم بعقو ااز من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على  عدم جو  6وتنص 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 قواعد  -85

تحدة ملنع احنراف األحداث املبادئ التوجيهية لألمم املو  ،58األمم املتحدة  بشأن األحداث  اجملردين من حريتهم
 60وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا  إلدارة شئون قضاء األحداث )قواعد بكني(. 59)مبادئ الرايض( 

 
 حقوق األقليات وغري املواطنني والالجئني -10

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

 
 ددويف هذا الص مايته.حبتمتع القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف الالناس مجيعا سواء أمام 

لتمييز ألي االة من ة فعجيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاي
و األصل ياسي، أري سغسبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو 

 أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب. القومي
 

                                                      
 205ألف، صفحة  49لحق رقم ، املرفق، الدورة اخلامسة واألربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امل45/113قرار اجلمعية العامة  58

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

 A/45/49 (1990.)من النص اإلنكليزي، الوثيقة 
من النص  207، صفحة 35، املرفق، الدورة األربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم  40/33ة قرار اجلمعية العام 60

 A/40/53 (1985.)اإلنكليزي، الوثيقة 
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أن يزود جماان برتمجان إذا   ( )و( من العهد لكل متهم احلق يف  "3) 14وكما جاء أعاله، تكفل املادة  -87
استخدام لألقليات احلق يف  27."  كما  توفر املادة كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة

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

 
إبعاد األجنيب املقيم  جيوزال من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  على أنه  13وتشري املادة  -88

إال تنفيذا لقرار اختذ وفقا للقانون، وبعد متكينه، ما مل حتتم دواعي األمن القومي  بلدإقليم بصفة قانونية يف 
خالف ذلك، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على من 

قوق اإلنسان لألفراد الذين اإلعالن املتعلق حب.  وترد أنواع إضافية من احلماية يف تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك
 62.ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه

 
 لالجئنيااص بوضع اخلوتوكول ابلصيغة املطبقة يف الرب  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئنيمن  16واملادة  -89

حيث حق ن م واطنع هبا املاليت يتمت نفس املعاملةبوالتمتع  التقاضي احلر أمام احملاكمحق تضمن لالجئني 
ظر الفصل املنطبقة، أن ملعايرياعن  .  وملزيد من املعلوماتالتقاضي أمام احملاكم، مبا يف ذلك املساعدة القضائية

يشون يف ذين يعيا ال"رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني و/أو املشردين داخلالعاشر: 
 ن داخليا."املشرديين و اصة ابلعائدالفصل احلادي عشر: "رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلواملخيمات" 

 
 قضاءجمال إدارة شئون ال حقوق اإلنسان اخلاصة ابملرأة يف -11

 
الناس مجيعا سواء  من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أن " 26كما جاء أعاله، تقرر املادة   -90

حتظر التمييز ألي سبب مبا يف ذلك " و حبق متساو يف التمتع حبمايتهأمام القانون ويتمتعون دون أي متييز 
تساوى الرجال بكفالة ... تتعهد  على أن احلكومات املصدقة على العهد "  3اجلنس.  كما تنص املادة 

" يف العهد.  وابإلضافة إىل ذلك،  فإن يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليهاوالنساء 
 2.  كما تلزم املادة حتظر التمييز ضد املرأة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء علىمن  1املادة 

فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع من هذه االتفاقية مجيع احلكومات املصدقة أبن تتوىل "

                                                      
 من 102، صفحة 49، املرفق، الدورة السابعة واألربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 47/135قرار اجلمعية العامة  61

 A/47/49 (1993.)النص اإلنكليزي، الوثيقة 
من النص  252، صفحة 35امللحق رقم  ، املرفق، الدورة األربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة،40/144قرار اجلمعية العامة  62

 A/40/53 (1985.)اإلنكليزي، الوثيقة 
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األخرى يف البلد،  الرجل، وضمان احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة
 ."من أي عمل متييزي

 
ومن املهم بصفة خاصة أن     63ويتصل بذلك أيضا اإلعالن  بشأن القضاء على العنف ضد املرأة. -91

من اإلعالن يشمل "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس  1تعريف "العنف ضد املرأة" الوارد يف املادة 
أذى أو معاانة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو  ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه،

."  وابإلضافة إىل العنف الذي  ترتكبه الدولة أو  احلياة العامة أو اخلاصةالنفسية...سواء حدث ذلك يف 
 )املادة  ويف إطار اجملتمع)العنف األسري(  يف إطار األسرةتتغاضى عنه، يشمل التعريف العنف الذي يقع  

مجيع  مبنع -من خالل نظم إنفاذ القوانني وإدارة شئون القضاء فيها –(.  ويفرض اإلعالن واجبا على الدولة 2
عليها، حىت  واملعاقبةيف هذه األعمال  والتحقيقأعمال العنف ضد املرأة، سواء ارتكبتها الدولة أو أشخاص 

العدالة وسبل االنتصاف العادلة والفعالة،  يتاح للنساء الاليت  يتعرضن للعنف إمكانية الوصول إىل آليات
نفاذ القوانني واملوظفني العموميني املعنيني على تدريب لتوعيتهم ‘ولكفالة حصول املوظفني املكلفني ب

 ابحتياجات املرأة.
 

 طةالسل عمالمحاية الضحااي وسبل إنصاف ضحااي اجلرمية وإساءة است -12
 
على أنه  64لضحااي اجلرمية وإساءة استعمال السلطة ية لتوفري العدالةبشأن املبادئ األساساإلعالن ينص  -92

وإعادة ( 7إىل  4)الفقرات من  اإلنصاف الفوريينبغي للضحااي الوصول إىل آليات العدالة واحلصول على 
 مساعدة(،  ابإلضافة إىل ما يلزم من 13و 12)الفقراتن  والتعويض( 11إىل  8)الفقرات من املمتلكات 

 يقصد مبصطلح "ضحااي، 1(.  وعمال ابلفقرة 17إىل  14)الفقرات من  وطبية ونفسية واجتماعيةمادية 
" األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرداي أو مجاعيا، مبا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاانة النفسية اجلرمية

ساسية، عن طريق أفعال أو حاالت أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األ
إمهال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت حترم اإلساءة اجلنائية 

" مع تعريف مصطلح "ضحااي ضحااي إساءة استعمال السلطةويتطابق تعريف مصطلح "   الستعمال السلطة.

                                                      
، الوثيقة 217، صفحة 94ئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم ، الدورة الثامنة واألربعون، الواث48/104قرار اجلمعية العامة  63

A/48/49 (1993.) 
من النص  214، صفحة 53، املرفق، الدورة األربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 40/34قرار اجلمعية العامة  64

 A/40/53 (1985.)اإلنكليزي، الوثيقة 
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عن طريق أفعال أو حاالت إمهال ال تشكل حىت اآلن انتهاكا للقوانني اجلنائية اجلرمية"، غري أن الضرر يقع 
 الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايري الدولية املعرتف هبا واملتعلقة ابحرتام حقوق اإلنسان.

 
 
وقهم، عن حق  وماتوهناك عدد من  الشواغل األخرى بشأن الضحااي، مبا يف ذلك احلاجة إىل معل -93

النتقام ام إزعاجهم أو ية، وعدصوصملشاركة يف حماكمة التهم أو غريها من عمليات إقامة العدالة اجلزائية، واخلوا
 منهم وضمان سالمتهم. 

 
 إدارة شئون القضاء يف حاالت الطوارئ -13

 
 ن اإلنساينالقانو و نسان القانون الدويل حلقوق اإل: "الفصل الثالثكما انقشنا  بتفصيل أكرب يف   -94

 وزجي والسياسية على أنه من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 4"، تنص املادة املنطبقان: اإلطار
، ألمةحياة ا  تتهدداليت حاالت الطوارئ االستثنائيةيف  )أي عدم تطبيق( بعض احلقوق تضييقللحكومات 

، مبا جيوز تضييقها عينة القوقا مهناك ح. على أن وختطر هبا األمم املتحدةبصورة سليمة  اإلعالن عنهاواليت يتم 
اتفاقيات  يف ذلك ، مباواحلقوق املكفولة مبوجب القانون الدويل، للتمييز يف ذلك احلق يف عدم التعرض

 التعذيب تحرر منوال وتعسفًا  احلياةوبروتوكوال جنيف، فضال عن حق الفرد يف عدم التعرض للحرمان من 
ف بشخصيته االعرتا وعدم، يوالعقوبة أبثر رجع، والسجن بسبب الديون، لرقواوغري ذلك من إساءة املعاملة، 

ة أو حلق يف احلماياضار أو "اإلح.  كما يتضمن القسم التايل )حرية الفكر والوجدان والدين، وانتهاك القانونية
 لطوارئ.االت وسائل االنتصاف املشاهبة"(  معلومات هامة ذات صلة إبدارة شئون القضاء يف حا

 
 اهبةاإلحضار أو احلق يف احلماية أو وسائل االنتصاف املش -14

 
 يف احلماية"، و "احلقر" أيف حني ال يستخدم العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية مصطلح "اإلحضا -95

إلحضار من ا تشبه اليت فهو يتضمن عدة أحكام تضمن جوهر قانون اإلحضار وجوانب إجراء احلق يف احلماية
 ( على أن:3) 9تأثري.   وتنص املادة حيث ال

 
خولني قانوان فني اململوظايقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إىل أحد القضاة أو أحد 

 ...نهعفرج مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن ي
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 ( على أن:4) 9وتنص املادة  -96
 

كمة ذه احملهفصل ته ابلتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تلكل شخص حرم من حري
 انوين.ري قدون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وأتمر ابإلفراج عنه إذا كان االعتقال غ

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

 
 طرف يف هذا العهد: تتعهد كل دولة  -3

 
ف هبا املعرت  ايته)أ( أبن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حر 
 ية،يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمس

 
لطة ستهاكها ى ان)ب( أبن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدع

لدولة نظام ا ليهاعدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص قضائية أو إ
 القانوين، وأبن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

 
 تظلمني.امل )ج( أبن تكفل قيام السلطات املختصة إبنفاذ األحكام الصادرة لصاحل

 
 حًة تضييقال متنع صراة  السياسيمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و  4وابلرغم من أن املادة  -98

صورة تدرجيية ف به بملعرت من ا، أصبح اإلحضار وما يتصل به من جوانب احلق يف احلماية للطعن يف االحتجاز
نية لى معرفة قانو لقدرة عادون .  وقد حدثت هذه التطورات نتيجة لالعرتاف أبنه بأن هذا احلق ال جيوز تضييقه
ي حق من أ ألحوال امن  ات الطوارئ االستثنائية، لن يضمن الشخص أبي حالاحتجاز الفرد، وخباصة يف أوق

 احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد. 
 
صدرت يف وقت واحد عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان فتواتن تؤكدان أن اإلحضار واحلق  -99

ال جيوز  -( من االتفاقية األمريكية1) 25( و 6)7 ومها وسيلتا االنتصاف اللتان تكفلهما املاداتن-يف احلماية 
تعطيلهما حىت يف حاالت الطوارئ ألهنما من بني  "الضماانت القضائية اجلوهرية" حلماية احلقوق اليت حُيظر 

وأشارت احملكمة يف الفتوى األوىل إىل أن اإلحضار   65( من االتفاقية األمريكية.2) 27تعطيلها مبوجب املادة 
                                                      

65Am. C.H.R., 13 OEA/Ser.L/III.15, doc. 14 -1986, Inter dvisory Opinion of 9 MayA 

(1986) and Advisory Opinion of 6 October 1987, Inter-Am. C.H.R. 13 
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حيواي يف افرتاض احرتام حياة الشخص وسالمته البدنية.  وأعلنت احملكمة يف فتواها الثانية أن  يؤدى دورا
تشمل  اإلحضار أو احلق يف احلماية  27الضماانت القضائية "اجلوهرية" اليت ال ختضع للتضييق مبوجب املادة 

ام احلقوق واحلرايت اليت ال وأي وسيلة فعالة أخرى لالنتصاف أمام قضاة أو حماكم خمتصة بغرض ضمان احرت 
 جتيز االتفاقية األمريكية تعطيلها." 

 
 ةدور احملاكم يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعي -15

 
ن كاحلق يف الس" : ءايوالفرع " حق التملك: " الفرع طاءكما يرد أدانه مبزيد من االستيفاء يف   -100

سان يل حلقوق اإلنون الدو لقانا" من هذا الفصل، فان ثقافيةوغريه من احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال
صوص( ة على وجه اخلالثقافيية و )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماع

لعمل  وحقوق ق يف ااحل  حيمي طائفة عريضة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، مبا يف ذلك
الغذاء و السكن  حقوقابت وحقوق الضمان االجتماعي وحقوق األسرة  واحلق يف مستوى معيشي كاف و النقا

غم من أن قانون اإلنسان قد انصب وابلر    واحلق يف الرعاية الصحية وحقوق التعليم واحلقوق يف احلياة الثقافية.
أيضا  يئات القضائيةؤدي اهلتة، السياسييف العادة بصورة رئيسية  على دور احملاكم  يف محاية احلقوق املدنية و 

 من دية.  ويف كثريية الفر ثقافدورا مهما بنفس الدرجة يف ضمان االمتثال للحقوق االقتصادية واالجتماعية وال
معينة إىل  ماعية وثقافيةية واجتتصادالبلدان يزداد  التجاء األفراد واجلماعات اليت هلا احلق يف التمتع حبقوق اق

 ائي ابعتباره وسيلة للمطالبة هبذه احلقوق. النظام القض
 

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

   66ن سوء فهم أكثر من استنادها إىل أسس وطيدة يف حالة قانون حقوق اإلنسان.كانت أفكارا تعرب ع
على أنه   67وتنص مبادئ ملبريغ بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تطبيق بعض   "رغم أن اإلعمال الكامل للحقوق املعرتف هبا يف العهد قد ال يتم إال بصورة تدرجيية،  ميكن

                                                                                                                                                        
OEA/Ser.L/V/III.19, doc. 13 (1988). 

 
 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. 35-72. 
 

 E/CN.4/1987/17 (1987.)الوثيقة  67
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احلقوق  تطبيقا فوراي يف حني أن تطبيق حقوق أخرى ميكن أن جيري بصورة تدرجيية... وعلى الدول األطراف 
 أن توفر سبل انتصاف فعالة ، مبا يف ذلك  سبل االنتصاف القضائية، عند االقتضاء."

 
ماعي األورويب يف عام والواقع أنه قد مت وضع إجراء جديد للشكاوى فيما يتصل ابمليثاق االجت -102
وتستمر املفاوضات يف إطار األمم املتحدة  للتوصل إىل إجراء مماثل مبوجب العهد اخلاص ابحلقوق  1995

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

قضائي فيما يتعلق ابحلقوق اليت قد تعترب قابلة للتنفيذ طبقا للنظام القانوين الوطين...  وهناك عدد من األحكام 
 8)أ( و  7و 3اد األخرى الواردة يف العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، مبا يف ذلك املو 

(، اليت يبدو أهنا قابلة للتطبيق الفوري عن طريق األجهزة 3)15( و 4)13( )أ( و2) 13( و 3) 10و 
 68القضائية وغريها من األجهزة يف كثري من النظم القانونية الوطنية."

 

 69حرية الرأي والتعبري -واو
 

 ة الرأيلتمتع حبريلكل شخص حق ان "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أ 19تنص املادة  -103
نقلها إىل و فكار وتلقيها اء واألألنبوالتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس ا

 "اآلخرين، أبية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود.
 

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

 . لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.1
 
علومات روب امللف ض. لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمت2

طبوع أو يف وب أو ممكت واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل
 قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها.

                                                      
 .5من العهد ، الفقرة   1، الفقرة 2)املادة ، طبيعة التزامات الدول األطراف 4التعليق العام رقم  68
 (.1993) 19دليل حرية التعبري املنصوص عليها يف املادة الستعراض أمشل للقانون الدويل املتصل ابحلق يف حرية التعبري، أنظر  69
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بات ومسئوليات خاصة. من هذه املادة واج 2. تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة 3

 أن تكونو نون وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القا
 ضرورية:

  
 )أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،

 لعامة.اداب لصحة العامة أو اآل)ب( حلماية األمن القومي أو النظام العام أو ا
 

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

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

 
وب تلف ضر ماس خمحريته يف التر والتعبري. ويشمل هذا احلق لكل شخص احلق يف حرية الفك -1

كتوب أو ملى شكل اء عاملعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سو 
 مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها.

 
 ال جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق للرقابة املسبقة... -2
 
ة رقابة احلكوميعمال الاست قييد حق التعبري  أبي طرق أو وسائل غري مباشرة، مثل إساءةال جيوز ت -3

يف نشر  ستعملةت املأو اخلاصة املفروضة على إصدار الصحف أو ترددات البث اإلذاعي أو املعدا
 ء. آلرااملعلومات أو أبي وسيلة أخرى الغرض منها عرقلة  نقل وتداول األفكار وا

 
تنص و  ." ملعلوماتمن حق كل فرد أن حيصل على ا( من ميثاق بنجول على أنه "1) 9دة وتنص املا 107

 ."ئحاللواو إطار القوانني  يفحيق لكل إنسان أن يعرب عن أفكاره وينشرها  أيضا على أنه "
 

                                                      
تعليقات عامة وتوصيات عامة  (، جمموعة1983)الدورة التاسعة عشرة،  19، املادة 10اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام  70

 (.1994من النص اإلنكليزي ) 11، صفحة  HRI/GEM/1اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة 
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ن لفكر والوجدا( من االتفاقية األوروبية، "لكل شخص احلق يف حرية ا1) 9وعمال ابملادة  -108
ته يف يشمل هذا احلق حري( أن "لكل شخص احلق يف حرية التعبري.  و 1) 10.  كما تضمن املادة والدين..."

ار ة ودومنا اعتبة العاملسلطاعتناق اآلراء وتلقي املعلومات واألفكار ونقلها إىل اآلخرين بدون تدخل من ا
 للحدود...".  

 
قوق حلامبا يف ذلك  قوق،ية لكثري من احلواحلق يف حرية الرأي والتعبري حق أساسي ميثل حجر الزاو  -109

 بعالفصل الرانظر ألدويل، ون االسياسية.  وملزيد من البحث التفصيلي يف احلقوق السياسية اليت يكفلها القان
 ."مراقبة االنتخاابت: "عشر

 

 عحرية  االشرتاك يف اجلمعيات وحرية التجم -زاي
 

 رتاك يف حرية االشلكل شخص حق يفاإلنسان على أن "من اإلعالن العاملي حلقوق  20تنص املادة  -110
 ."االجتماعات واجلمعيات السلمية

 
 حرية يفلكل فرد حق "( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن 1) 22وتنص املادة  -111

"  احله.صممحاية  أجل تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقاابت واالنضمام إليها من
القانون  ص عليهاتلك اليت ين ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال ( "2) 22وعمال ابملادة 

محاية  نظام العام أوة أو اللعاموتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة ا
 "آلخرين وحرايهتم.الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق ا

 
ة مي وحريالتجمع السل ( من االتفاقية األوروبية أن "لكل شخص احلق يف حرية1) 11وتعلن املادة  -112

."  حلهاية مصاجل محأحق إنشاء النقاابت واالنضمام إليها من تطوي اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك 
ولوجية اض أيديع حبرية ألغر شخص احلق يف االجتما  ( من االتفاقية األمريكية أبن "لكل1) 16وتعرتف املادة 

ي ألالرايضية أو  فية  أولثقااأو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو ألغراض العمل أو األغراض االجتماعية أو 
( 2) 22يف املادة  ستعملةك املأغراض أخرى."    وتتسم هااتن االتفاقيتان اإلقليميتان بلغة تقييدية تشبه تل

حيق لكل إنسان أن بنجول، " ( من ميثاق1) 10اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  وعمال ابملادة  من العهد
 ."حددها القانون اليتيكون وحبرية مجعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم ابألحكام 
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 حلكوميةت غري املنظمااألحزاب السياسية والنقاابت واتكوين  حرية االشرتاك يف اجلمعياتوتشمل  -113
  ة فيها.ليها واملشاركإنضمام واال ورابطات األحياء واملنظمات النسائية واجلماعات الدينية والتنظيمات الطالبية

 ويعد انتهاك هذه احلقوق تدخال يف األداء السليم للمجتمع الدميقراطي.  
 

اك يف الشرت ة اع حريابعتباره يسري جنبا إىل جنب م التجمع السلميوينبغي النظر إىل احلق يف  -114
سلمي لتجمع اليكون احلق يف امن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أن " 21اجلمعيات.  وتكفل املادة 

ابري انون وتشكل تدبقا للقطفرض معرتفا به. وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ت
لعامة أو امحاية الصحة  لعام أوام امي أو السالمة العامة أو النظضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القو 

 15وجب املادة أيضا مب كفولم"   واحلق يف التجمع السلمي اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم.
 من ميثاق بنجول. 11من االتفاقية األمريكية واملادة 

 

 حرية التنقل واإلقامة -حاء
 

تيار ل وىف اخحرية التنق لكل فرد حق يف( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، "1) 13عمال ابملادة -115
غادرة أي بلد، مبا يف ذلك ملكل فرد حق يف ( أن "2) 13"  كما تعلن املادة حمل إقامته داخل حدود الدولة.

 "بلده، وىف العودة إىل بلده.
 

 :اإلقامةية التنقل و ة والسياسية احلق يف حر من العهد اخلاص ابحلقوق املدني 12وتكفل املادة  -116
 

يار مكان رية اخته وحلكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل في -1
 إقامته.

 
 لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده. -2
 
ة وتكون ضروري لقانون،اليها عال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله أبية قيود غري تلك اليت ينص   -3

م، آلخرين وحرايهتحقوق ا ة أوحلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العام
 وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعرتف هبا يف هذا العهد.

 
 ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده. -4
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حلق يف حرية التنقل واإلقامة.  ( ا12( وميثاق بنجول )املادة 22األمريكية )املادة كما تكفل االتفاقية   -117

ر عند السفر قرابئها الذكو ا أحد أافقهوتعد القيود املفروضة من قبل احلكومة على تنقل املرأة )مثل املطالبة أبن ير 
ائم على أساس ييز القلتمات إىل اخلارج( انتهاكات واضحة هلذا احلق.  كما تشكل هذه القيود حالة من حاال

 ية والسياسية.ق املدنحلقو اجلنس احملظور مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص اب
 

حلق، ومن مث اسة هذا مار إعاقة مل جواز سفر أو وثيقة هوية شخصيةويعترب  امتناع احلكومة عن إصدار  -118
وهي -اجلنسيةو إلقامة ني ابالصلة ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان إدراك  انتهاكا للحق يف حرية التنقل.   كما

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

 
ثناء فرتات أذا وقع إدويل قد يشكل هو اآلخر انتهاكا للقانون اإلنساين ال ي للسكانوالرتحيل القسر  -119

مر وز األال جيجنيف على أنه " ( من الربوتوكول الثاين امللحق ابتفاقيات1) 17النزاع املسلح.  وتنص املادة 
باب ملعنيني أو أسنيني ادامل برتحيل السكان املدنيني، ألسباب تتصل ابلنزاع. ما مل يتطلب ذلك أمن األشخاص

ل مكنة الستقبااءات املإلجر جيب اختاذ كافة ا " وإذا اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الرتحيل، "عسكرية ملحة
"  .المة والتغذيةية والسعالجالسكان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوي واألوضاع الصحية الوقائية وال

ن أراضيهم لنزوح عدنيني علي اال جيوز إرغام األفراد املكول الثاين، "( من الربوتو 2) 17وطبقا كذلك للمادة 
 "ألسباب تتصل ابلنزاع.

 

 حق التملك  -طاء
 
مبفرده أو   التملك،يفلكل فرد حق  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن " 17تنص املادة  -120 

أن  هبا.  والواقعصًا مشاان  نوال يتضمن العهد " ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفا... و ابالشرتاك مع غريه.
واهتا ثر ب التصرف احلر جلميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها اخلاصة،من العهدين  تنص على أن " 1املادة 

ى مبدأ ويل القائم علادي الدقتصومواردها الطبيعية دومنا إخالل أبية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون اال
ا "  كمه اخلاصة.باب عيشن أسدلة وعن القانون الدويل. وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب ماملنفعة املتبا

 .التمييز بسبب الثروةالعهدان التمييز لعدة أسباب، من بينها  حيظر
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هد اخلاص ابحلقوق من الع 11. وتنص املادة ارتباطا وثيقا ابحلق يف السكنحق التملك  يرتبط -121
ر ما يفي ته، يوفألسر حق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له و اعية والثقافية  على "االقتصادية واالجتم

ره أحد أمثلة ابعتبا لسكنا...".  وترتد أدانه مناقشة أمشل للحق يف حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى
 احلقوق االقتصادية. 

 

 ديةاحلق يف  السكن وغريه من احلقوق االقتصا -ايء
 افيةواالجتماعية والثق

 
ألساسي التزام لثقافية  اال( من العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا1) 2تتضمن املادة  -122

 الذي يقع على مجيع احلكومات اليت صادقت على املعاهدة، وهذا نصها:
 

 وليني، والاون الدالتعو تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أبن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة 
وات طخما يلزم من  احة،سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وأبقصى ما تسمح به مواردها املت

يع السبل  ذلك مجة إىللضمان التمتع الفعلي التدرجيي ابحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، سالك
 املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية.

 
ضمان حقوق الت و ق، مبا يف ذلك احلق يف العمل  وحقوق النقاابويعرتف العهد بعدد من احلقو  -123

لصحية  رعاية اق الاالجتماعي وحقوق األسرة واحلق يف مستوى معيشي كاف وحقوق السكن والغذاء وحقو 
 وحقوق التعليم واحلقوق يف احلياة الثقافية.

 
رصد : "ابع عشرل السالفصيف ويتم تناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ابستيفاء   -124

ق رت جلنة احلقو وق، أصداحلق ."  ومع ذلك، كمثال لتطبيق هذهاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ، وهذا نصه:ق يف السكن املالئماحلعلى  4التعليق العام رقم  1991االقتصادية واالجتماعية والثقافية  يف عام 

 
كل شخص يف مستوى معيشي  ان الدول األطراف "تقر... حبق  ( من العهد، ف1) 11عمال ابملادة 

كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه 
."  واحلق اإلنساين يف السكن  ويف التحسني املتواصل لظروفه املعيشية، وهو حق مستمد من املعيشية
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ف، يتسم أبمهية رئيسية يف التمتع ابحلقوق  االقتصادية واالجتماعية احلق يف مستوى معيشي كا
 والثقافية... 

 
ئم،  السكن  املاليفل للحق لكاموبرغم أن اجملتمع الدويل قد أعاد التأكيد مرارًا على أمهية االحرتام ا

( من العهد 1) 11ادة  املفهناك فجوة كبرية بدرجة تبعث على القلق بني  املعايري املنصوص عليها يف
ة يف بعض صفة خاصبادة حواحلالة السائدة  يف كثري من أرجاء العامل.  ويف حني أن املشاكل تكون 

كل كبرية لجنة وجود مشا الحظ الد، تالبلدان النامية  اليت جتابه قيودا كبرية على املوارد وغريها من القيو 
مم اي.  وتقدر األاقتصاد قدمةتمعات املتأيضا تتعلق ابنعدام املأوى والسكن غري املالئم  يف بعض اجمل

يون امل وأكثر من بلمليون شخص بال مأوى يف مجيع أحناء الع 100املتحدة أن هناك ما يزيد عن 
. ا العدد هذيفشخص يعيشون يف سكن غري مالئم.  وال يوجد أي مؤشر يدل على حدوث اخنفاض 

نوع أو  برية منكاكل  راف ال تعاين من مشويبدو من الواضح أنه ال توجد أي دولة من الدول األط
 آخر فيما يتصل ابحلق يف السكن...

 
عرب عن ته"  وينطبق احلق يف السكن على كل شخص.  ويف حني أن اإلشارة إىل "له وألسرت

صادي اليت  ط االقتلنشااافرتاضات ابلنسبة  لألدوار اليت يضطلع هبا كل واحد من اجلنسني وأمناط 
اليوم  فهم من العبارةيعندما مت اعتماد العهد، فال ميكن  أن  1966ا يف عام كانت  مقبولة عموم

ك من غري ذل ة أوأهنا تتضمن أي حدود تقيد انطباق حق األفراد أو األسر اليت ترأسها امرأ
 اجلماعات...

 
ن ما يف وترى اللجنة  أنه ينبغي النظر إىل احلق يف السكن ابعتباره  ميثل حق املرء يف أن يعيش يف مكا

أمن وسالم وكرامة.  ويعد ذلك مالئما لسببني على األقل.  أوال،   يرتبط احلق يف السكن  ارتباطا 
وثيقا  حبقوق اإلنسان األخرى وابملبادئ األساسية اليت يستند إليها العهد... واثنيا، جيب تفسري 

لسكن املالئم. وكما نصت  ( على أهنا ال تشري فحسب إىل السكن، بل إىل ا1) 11اإلشارة يف املادة 
، "يقصد ابملأوى 2000كل من اللجنة املعنية ابملستوطنات البشرية واالسرتاتيجية العاملية لإليواء لعام 

املالئم...اخلصوصية الكافية واحليز  الكايف واألمن الكايف واإلضاءة والتهوية الكافيتان والبنية األساسية 
 71وأن تكون مجيعها بتكلفة معقولة."-ابلعمل واملرافق األساسيةالكافية واملوقع املالئم فيما يتعلق 

 

                                                      
، املرفق الثالث، 3(، امللحق رقم 1991) 4جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقرير عن الدورة السادسة، التعليق العام رقم  71

 ( )حذفت احلواشيE/1992/23  (1992.)من النص اإلنكليزي، الوثيقة  115إىل  114من الصفحات 
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وحيدد التعريف سبعة جوانب ينطوي عليها احلق يف السكن املالئم، وهي: سالمة احليازة، وتوفر  -125
اخلدمات واملواد واملرافق والبنية األساسية، والقدرة على حتمل التكلفة،  والصالحية للسكن، وإاتحة إمكانية 

  72ول على السكن،  واملوقع،  والسكن املالئم من الناحية الثقافية.احلص
 

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

 73لة."الص
 

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

 
 املادة هرها إىل جو يفتستند التزامات الدول األطراف  يف العهد يف صدد حاالت اإلخالء القسري 

اصة تلزم الدول  أبن ( بصفة خ1) 2إلضافة إىل األحكام األخرى ذات الصلة.  واملادة ( اب1) 11
ة  طبيعة ممارسلنظر إىله ابتستعمل "مجيع السبل املناسبة"  لتعزيز احلق يف السكن املالئم.  على أن

د قلما املوار  ذي يستند إىل توفر( من التنفيذ التدرجيي ال1) 2اإلخالء القسري فإن ما تشري إليه املادة 
نون ضد يق القاتطب يكون مالئما.  وجيب أن متتنع الدولة نفسها عن اإلخالء القسري وأن تضمن

 3يف الفقرة  احملدد لنحووكالئها أو األطراف األخرى الذين يقومون بتنفيذ اإلخالء القسري )على ا
سية حلقوق املدنية والسيااب ( من العهد الدويل اخلاص1) 17أعاله(.  كما يعزز من هذا النهج املادة 

 م جبملة أمور،ذا احلكف هاليت تكمل احلق يف عدم التعرض للخالء القسري دومنا محاية كافية.  ويعرت 
ة حظوينبغي مال  ن بيته.شئو  منها احلق يف التمتع ابحلماية من "التدخل التعسفي أو غري القانوين" يف

 احة.ها املتواردمب خيضع لالعتبارات املتصلة أن التزام الدولة بكفالة احرتام هذا احلق ال 
 
( من العهد أبن تستعمل الدول األطراف "مجيع السبل املناسبة"، مبا يف ذلك 1) 2وتطالب املادة  

سبل اعتماد تدابري تشريعية، لتعزيز مجيع احلقوق اليت حيميها العهد.  وابلرغم من أن اللجنة قد 
( إىل أن مثل هذه التدابري ال ميكن االستغناء عنها ابلنسبة 1991) 3أشارت يف تعليقها العام رقم 

جلميع احلقوق،  ومن الواضح أن وضع تشريع ضد اإلخالء القسري يعد أساسًا جوهراي يستند إليه 
إنشاء نظام للحماية الفعالة.  وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابري )أ( توفر أكرب قدر ممكن من  
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ملساكن واألراضي و )ب(  تتمشى مع العهد و )ج( ترمي إىل السيطرة متاما سالمة احليازة لشاغلي ا
على الظروف اليت تتم فيها حاالت اإلخالء.   كما جيب أن ينطبق التشريع على مجيع الوكالء 
العاملني حتت سلطة الدولة  أو الذين خيضعون ملساءلتها.  وابلنظر كذلك إىل االجتاه املتزايد يف بعض 

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

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

 سياسات تتعرض مع متطلبات العهد.
 

د  التزاما إضافيا على العهمن  3( و2) 2... وتفرض أحكام عدم التمييز اليت تنص عليها املاداتن 
قوع أي شكل ة عدم و كفالاحلكومات أبن تضمن، حيثما تقع حاالت إخالء، اختاذ التدابري املناسبة ل

، مثلما يف مربرات إىل من أشكال التمييز.  ويف األحوال اليت قد تستند فيها بعض حاالت اإلخالء
عقول، يتحتم ي سبب مون ألعني املؤجرة بدحالة اإلصرار على عدم دفع اإلجيار أو عند إحلاق ضرر اب

عهد وإاتحة ى مع التماشعلى السلطات املعنية أن تكفل تنفيذ هذا اإلخالء على حنو يكفله قانون ي
 مجيع سبل االلتجاء إىل القانون ومجيع سبل االنتصاف أمام املتضررين...

 
افية، جتماعية والثقية واالصادحلقوق االقتوابإلضافة إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد اخلاص اب -128

 49املادة  ذلك أن مثالو  . اإلخالء القسرييتضمن القانون اإلنساين الدويل أيضا أحكاما ذات صلة حباالت 
 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي:

 
لة إيل أراضي تي احملراضحيظر النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي لألشخاص احملميني أو نفيهم من األ

 واعيه.نت ددولة االحتالل أو إيل أراضي أي دولة أخري، حمتلة أو غري حمتلة، أاي كا
 
ربوتوكول الثاين التفاقيات من ال 17وابملثل ابلنسبة للمنازعات املسلحة غري الدولية، تنص املادة  -129 

 جنيف على ما يلي:
 

تتصل ابلنزاع ما مل يتطلب ذلك أمن األشخاص  . ال جيوز األمر برتحيل السكان املدنيني، ألسباب1
املدنيني املعنيني أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الرتحيل، جيب 
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اختاذ كافة اإلجراءات املمكنة الستقبال السكان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوي واألوضاع 
 والتغذية.الصحية الوقائية والعالجية والسالمة 

 
 نزاع.ابل . ال جيوز إرغام األفراد املدنيني علي النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل2
  

 حقوق الالجئني واملشردين داخليا-كاف
 
 الالجئون -1
 

من الربوتوكول اخلاص بوضع  1)املعدلة ابملادة من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  1تعرف املادة   -130
هاد بسبب ض لالضطتعر من ال بسبب خوف له ما يربرهئ" أبهنا تشري إىل أي شخص "( لفظة "الجالالجئني

ه، وال ارج بلد جنسيت، خسيةلسياعرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إيل فئة اجتماعية معينة أو آرائه ا
 رصد" :عاشرصل الالف."  )أنظر يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد

يف  يعيشون لذيناومحاية حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلالجئني و/أو األشخاص املشردين داخليا 
ة خارج بلد  سياسية غري"(.  وال ينطبق وضع الجئ على بعض األشخاص إذا ارتكبوا  جرمية جسيماملخيمات

 اللجوء أو إذا أدينوا أبعمال تتناىف مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.
 

سعت الصكوك اإلقليمية اخلاصة ابلالجئني من تعريف "الالجئ."  واالتفاقية اليت حتكم اجلوانب وقد و  -131
توسع  تعريف "الالجئ"  حيث  75احملددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا واليت اعتمدهتا منظمة الوحدة األفريقية

اعتداء خارجي أو ( على أن  لفظة "الجئ" تنطبق أيضا على كل شخص ، بسبب 2) 1تنص يف املادة 
احتالل أو هيمنة أجنبية أو أحداث ختل على حنو خطري ابلنظام العام يف بعض أو كل  بلد املنشأ أو بلد 
اجلنسية، يُرغم على الرحيل عن مكان إقامته املعتاد التماسًا للجوء يف مكان آخر خارج بلد املنشأ أو بلد 

 اجلنسية.
 

ل الفصنظر )أ ة أمريكا الوسطى من خالل إعالن قرطاجنوهناك تعريف مشابه لالجئ منطبق يف -132
  (."ليارصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخ: "احلادي عشر
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ن  االتفاقية اخلاصة بوضع م( 1) 33أساسي ملفهوم محاية الالجئني.   وتنص املادة  ومبدأ عدم الرد -133
قاليم إيل حدود األ ن الصورمورة ة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده أبية صال جيوز ألية دولالالجئني على أنه "

ينة أو ة اجتماعية معإيل فئ مائهاليت تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انت
 "بسبب آرائه السياسية.

 
تنص و  لعاديةت اهلجرة اني من إجراءاتعفي الالجئاالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني من  31واملادة  -134

وين، علي  القانم غريمتتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوابت جزائية، بسبب دخوهلم أو وجودهعلى أن "
حياهتم أو  انت فيهكليم  الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمني مباشرة من إق

 ...".حريتهم مهددة
 

جوهرية حقوقا  لالجئنياوضع نح الدولة املستقبلة مركز "الجئ" تكفل االتفاقية اخلاصة بومبجرد أن مت -135
 .احلقوق لك منذيف جماالت مثل حرية الدين وملكية العقارات والوصول إىل القضاء وغري  معينة

 
حلماية "تتقاسم مشاكل ا املرأةويف هذا السياق الحظت مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني أن  -136

اليت يعاين منها الالجئون... وابإلضافة إىل ذلك...للنساء والفتيات الالجئات احتياجات خاصة من احلماية 
تربز نوع جنسهم: فهن حيتجن مثال إىل احلماية ضد التالعب،  واالنتهاك واالستغالل اجلنسي والبدين، 

هناك حاجة إىل بذل جهود خاصة حلل  واحلماية ضد التمييز اجلنسي يف تقدمي السلع واخلدمات... ولغل
كما الحظت املفوضية أن طلبات النساء املتصلة بنوع اجلنس   76املشاكل اليت تواجهها الالجئات حتديدا...

للحصول اللجوء أو مركز "الجئ" ميكن تقريرها استنادا إىل فئات "الرأي السياسي" أو "اجلماعة االجتماعية 
 77املعينة" يف تعريف "الالجئ."

 
تعلن املادة و .  لجوءس الالتماوهناك حق مهم آخر مستمد من القانون الدويل لالجئني ، وهو احلق يف  -137
تمتع به خرى والدان ألكل فرد حق التماس ملجأ يف بل( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن "1) 14

 "خالصا من االضطهاد.
 

جئني.   فاتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم كما اعتمدت اتفاقات إقليمية تعزز حقوق الال  -138
تعيد أتكيد مبدأ عدم الرد وتفرض على الدول األعضاء التزاما أبن   اجلوانب احملددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا
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"...تبذل قصارى جهدها مبا ال يتعارض مع تشريعات كل منها الستقبال الالجئني ولضمان توطني هؤالء 
لذين، ألسباب هلا ما يربرها، ال يستطيعون أو ال يرغبون يف العودة إىل بلد املنشأ أو بلد اجلنسية الالجئني ا

 اخلاص هبم."
 

( 7)22 ةوتنص املاد  ئني.اخلاصة بوضع الالج ةوتشمل االتفاقية األمريكية حكمني مشاهبني لالتفاقي -139
 ة واالتفاقياتع الدولتشريم بلد أجنيب طبقا لعلى أن "لكل شخص احلق يف أن يلتمس ومُينح اللجوء يف إقلي

 "جرائم. ك منالدولية يف حالة تعرضه للمالحقة القضائية بسبب جرائم سياسية أو ما يتصل بذل
 

يل شخص ن األحوال ترحم( من االتفاقية األمريكية، "ال جيوز أبي حال 8) 22وعمال كذلك ابملادة  -140
 احلياة أو يفان حقه ذا كإظر عما إن كان ذلك البلد هو بلد منشأه، أجنيب أو إعادته إىل بلده، بصرف الن

الجتماعي أو او وضعه أينه حريته الشخصية يف ذلك البلد معرضان خلطر االنتهاك بسبب عرقه أو جنسيته أو د
ني و/أو لالجئابخلاصة رصد ومحاية حقوق اإلنسان ا: "الفصل العاشرآرائه السياسية."  )أنظر أيضا 

 ين داخليا الذين يعيشون يف املخيمات"(.املشرد
 
 املشردون داخليا -2
 

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

 
م العادية أو إقامته ماكنالذين أكرهوا على اهلرب أو على ترك منازهلم أو أ اتأو اجملموع األشخاص

ملعمم أو االعنف  االتحاضطروا إىل ذلك وال سيما نتيجة أو سعيا لتفادى آاثر النزاع املسلح أو 
عربوا حًدا يذين مل وال انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت هي من صنع اإلنسان

 ا معرتفا به من حدود دولة .دولي
 اخليا"(.دشردين ين واملاحلادي عشر: "رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائد الفصل)أنظر 

  
 لتوجيهية بشأنبادئ الك املذوتوفر صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبا يف  -142 

 اخل بلداهنم.دشردون ا املهلحقوق اإلنسان اليت طاملا يتعرض التشرد الداخلي، محاية قانونية ضد انتهاكات 
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تهاكات حلقوق ت واالنديداوابلرغم من أن املشردين داخليا يعانون يف كثري من األحيان من نفس الته -143
عربوا م مل يلالجئني ألهن الدويل انوناإلنسان اخلاصة هبم، فهم ال يستطيعون االستفادة من احلماية اليت يوفرها الق

دم لالجئني أن يقالشئون  ساميحدًا دوليا.  على أن اجلمعية العامة تطلب أحياان إىل مفوض األمم املتحدة ال
 ألمم املتحدة،لاتبعة  ياكلهاحلماية وغريها من املساعدة  إىل السكان املشردين داخليا.  وهناك أيضا عدة 

مات احلكومية ن املنظمثري مم املتحدة للطفولة وكومنها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومنظمة األ
 احلادي الفصلر .  )أنظاهلاالدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، تقدم احلماية واملساعدة مبختلف أشك

 عشر: "رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخليا"(.
 

 حقوق اإلنسان اخلاصة ابملرأة -الم
 

( 2و) عاملة متساويةم( حيصل الرجل واملرأة على 1لقانون الدويل حلقوق اإلنسان على أن )ينص ا -144
 .كجماعة ضعيفةتنطبق أنواع  خاصة من احلماية على النساء بسبب مركزهن 

 
أي " أبنه "املرأة لتمييز ضدتعرف "ا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةمن  1واملادة  -145
لمرأة اط االعرتاف لأو إحب وهنيو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آاثره أو أغراضه، تتفرقة أ

و يف أي أفية واملدنية والثقا اعيةحبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتم
منعت من نفس  رأة إذاامل ييز"، تنتهك حقوق"  ويف إطار هذا "النموذج الذي يقوم على عدم التمميدان آخر

 احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل.
 

لعهد  هذا ال األطراف يفتتعهد الدو من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية " 3وعمال ابملادة  -146
"  .ذا العهدا يف هوص عليهملنصابكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية 

ماية دابري حلتال يتطلب فقط  فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هذا احلكم أبنه 3ويف تعليقها العام رقم 
مل  اإلجيايب شمل العها.  ويلضمان التمتع اإلجيايب ابحلقوق املنصوص عليعمال إجيابيا املرأة، بل أيضا 

نح بصورة دابري متتماد ق مجاعة ضعيفة من خالل اعتالسياسات واألنشطة الساعية إىل النهوض القوي حبقو 
ديدا، يعد نسبة للمرأة حتت. وابلتفاو مؤقتة معاملة خاصة أو متييزا إجيابيًا  جملموعة من األشخاص ملعاجلة أوجه ال

من اتفاقية القضاء على مجيع  4العمل  اإلجيايب اسرتاتيجية الزمة لتحقيق املساواة اليت تنص عليها املادة 
 كال التمييز ضد املرأة. أش
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مام مع الرجل أرأة املساواة مبم وتعيد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أتكيد االلتزا -147
 ةتمييز ضد املرأالء على للقضاملناسبة (.  كما تلزم االتفاقية الدول األطراف ابختاذ التدابري ا15)املادة  القانون

( 12)املادة  والرعاية الصحية( 11 )املادة العمل( و10)املادة  والتعليم( 7)املادة  والعامةيف احلياة السياسية 
 (.16ملادة )اوالزواج والعالقات  العائلية ( 13)املادة  واحلياة االقتصادية واالجتماعية

 
مبوجب القانون وابلنظر إىل عالقات القوة غري املتساوية على مر التاريخ، تتطلب املرأة محاية خاصة  -148

ملكافحة مجيع أشكال من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة إىل الدول األطراف  6الدويل.  وتطلب املادة 
للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة على  9كما تنص التوصية العامة رقم .  االجتار ابملرأة واستغالل بغاء املرأة

اليت متنع املرأة من التمتع ابحلقوق  يعد شكال من أشكال التمييزالعنف القائم على أساس نوع اجلنس أن 
 79واحلرايت على قدم املساواة مع الرجل.

 
شكلة مللتحديد ى ابوكما أشران من قبل، فإن اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة يتصد -149

ه، أو بية اجلنس ويرتتب عليليه عصأبنه "أي فعل عنيف تدفع إ 1العنف ضد املرأة، وهو مصطلح تعرفه املادة  
 ذلك لنفسية، مبا يفية أو اجلنسيرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاانة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو ا
و أحلياة العامة ا يفذلك  حدث التهديد أبفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء

 ."   اخلاصة
 

عنف نات والسرة البالضرب والتعدي اجلنسي على أطفال األابتساعه ويشمل   التعريفسم هذا ويت -150
 الزوجي أة، والعنف غريية للمر ملؤذاملتصل ابملهر واغتصاب الزوجة وختان اإلانث وغريه من املمارسات التقليدية ا

يف املؤسسات لعمل  و اان  مكوالعنف املرتبط  ابالستغالل  واالغتصاب والتعدي اجلنسي والتحرش اجلنسي يف
 .التعليمية ويف أي مكان آخر واالجتار ابلنساء وإجبارهن على البغاء

 
من إعالن القضاء على العنف ضد املرأة.   4وترد التزامات الدولة ابلقضاء على هذه األفعال يف املادة   -151

ة وعدم التذرع أبي عرف أو تقليد أو ويقع على الدولة، من بني مجلة أمور، التزام إبدانة العنف ضد املرأ
اعتبارات دينية للتنصل من التزامها ابلقضاء عليه، وأن تتبع، بكل الوسائل املمكنة، سبل اعتماد سياسة 
ملكافحته ومنعه، وأن متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأة، وأن جتتهد يف درء  أفعال العنف ضد املرأة والتحقيق 

اء ارتكبت الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد. وملزيد من املعلومات عن املعايري الدولية فيها واملعاقبة عليها، سو 

                                                      
، وثيقة األمم املتحدة 19جلنة القضاء على العنف ضد املرأة، الدورة احلادية عشرة، التوصية العامة   79

CEDAW/C/1992/L.1/Add.155 (1992.) 
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قرير التمهيدي  للمقرر اخلاص املعين ابلعنف ضد املتصلة ابلقضاء على العنف ضد املرأة، أنظر الت
 ابلعنف ضد املرأة وأسبابه وتقريري املقرر اخلاص املعين  81وتقرير املقرر اخلاص املعين ابلعنف ضد املرأة80املرأة

   82.وعواقبه

 

 حقوق األقليات -ميم
 

ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أنه " 27تعلن املادة   -152
افتهم ثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقإأقليات 

"  اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، ابالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم.
أمام القانون وعدم التمييز و  املساواة( مبادئ 1وبناء على ذلك، تشمل حقوق األقليات الدولية كحد أدىن: )

 لغتهم( احلق يف استخدام 4و ) اخلاصة بثقافتهمالتمتع  حق (3و ) وإقامة شعائره بدينهماجملاهرة ( احلق يف 2)
 83اخلاصة.

 
يعيد  84إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية عالن بشأن حقوق األشخاص املنتمنيواإل -153

( يقع على 1) 1.   وعمال كذلك ابملادة 2أتكيد حقوق األقليات سالفة الذكر املنصوص عليها يف املادة 
تقوم، كل يف إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها دول التزام إجيايب أبن "ال

 "الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية.
 

 85حقوق الطفل -نون
 

                                                      
 E/CN.4/1995/42 (1995.)وثيقة األمم املتحدة  80
 E/CN.4/1996/53 (1996.)وثيقة األمم املتحدة  81
 E/CN.4/1998/54 (1998.)( والوثيقة 1997) E/CN.4/1997/47وثيقة األمم املتحدة  82
 (.1992) 70إىل  69، الصفحات من احلكم الذايت والسيادة وتقرير املصريأنظر هريست هانوم،  83
من  102، صفحة 49، املرفق، الدورة السابعة واألربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 47/135قرار اجلمعية العامة  84

 A/47/49 (1993.)النص اإلنكليزي، الوثيقة 
 ."حقوق األطفال" :الفصل الثامنملزيد من املعلومات عن احلقوق اخلاصة ابألطفال، يرجى الرجوع إىل  85
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 اصتني.  وعمالاية اخلحلمرعاية وامبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان يتمتع األطفال ابحلق يف ال -154
ن الرشد قبل س يبلغ ، ما ملشرةعمل يتجاوز الثامنة عىن الطفل كل إنسان  من اتفاقية حقوق الطفل " 1ابملادة 

 "ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.
 

نية وق املدحلقواتفاقية حقوق الطفل هي أمشل صك حول هذا املوضوع،  إذ تشمل االعرتاف اب -155
قد حظيت و  دًا األطفال. ها حتديتطلبلثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وأنواع احلماية اخلاصة اليت يوا

ان وهي ق اإلنسحقو  االتفاقية بعدد من التصديقات يزيد عما حظيت عليه أي معاهدة أخرى من معاهدات
 بذلك متثل أداة هامة ملوظفي حقوق اإلنسان.

 
 فل:قوق الطفل أربعة مبادئ أساسية لتطبيق اتفاقية حقوق الطوقد حددت جلنة ح -156

 
 التمييز ماية لألطفال من(.  من املهم مالحظة أن االتفاقية تكفل احل2)املادة  عدم التمييز( 1)

انونيني ئهم القوصياأالقائم ليس فقط على أساس ظروفهم اخلاصة، بل أيضا بسبب ظروف آابئهم أو 
 .أو أفراد أسرهم اآلخرين

 
ءات اليت يف مجيع اإلجراول ( اليت ينبغي أن ُتوىل االعتبار األ3)املادة  مصاحل الطفل الفضلى( 2)

 سواء أقامت هبا هيئات عامة أم خاصة. تتعلق ابألطفال
 
حق األطفال يف عدم  ( الذي ال يشدد فقط على6)املادة  احلياة والبقاء والنمو( احلق يف 3)

لي والروحي  والعقلبدينل يشدد أيضا على حقهم يف حياة تكفل منوهم احرماهنم من احلياة تعسفا، ب
 واألخالقي واالجتماعي على أكمل وجه.

 
غي رية وينبلتعبري عن آرائه حبا(. ينبغي أن تتاح للطفل القدرة على 12)املادة  آراء الطفل( احرتام 4)

 االستماع إليها وإيالؤها االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
 

ولة طرف دتطلب قيام أي ت( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 1) 24ويف حني أن املادة   -157
ها ل أبن تتخذ فيزم الدو تلت ابختاذ تدابري خاصة حلماية األطفال، تتضمن اتفاقية حقوق الطفل جماالت حمددة

 تدابري حلماية مصاحل األطفال، مبا يف ذلك:
 

 ؛واإلمهالالبدين أو العقلي  الضررمن )أ( محاية األطفال 
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 ؛إىل ألطفال الذين هلم مشاكل مع القانون)ب( إيالء اهتمام خاص 

 
 يف  معاملة خاصة ويف التعليم والرعاية؛ األطفال املعوقني)ج( حق 

 
 جلميع األطفال؛ الرعاية الصحية)د( 

 
 االبتدائي اجملاين واإللزامي؛ التعليم)هـ( 

 
 ؛ستغالل االقتصادياال)و( احلماية من 

 
 ؛االنتهاك اجلنسي واالستغالل اجلنسي)ز( احلماية من مجيع أشكال  

 
 .لحةيف القوات املساألطفال الذي مل يتجاوزوا اخلامسة عشرة  جتنيد)ح( حظر 

 
رومون من احملفال واألط احملتجزونتتطلب انتباها، وهم األطفال  مجاعات ضعيفةويوجد بني األطفال   -158

ات ذوبروتوكليها  ات جنيفتفاقي)الذين يعربون عن أحكام ا واألطفال اجلنود م  العائلية وأطفال الشوارعبيئته
 .بعاهاتملصابون طفال اواأل طناإلعادة إىل الو أثناء  واألطفال الالجئون واألطفال الذين بدون مرافقالصلة( 

 
ن األطفال ددة بشأد حمقواع من حريتهم قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردينوتشمل  -159

ضاء األحداث، شئون ق دارةإاحملتجزين.  وملزيد من املعلومات عن حقوق األطفال، مع اإلشارة حتديدًا إىل 
 ."اثإدارة شئون قضاء األحدمن هذا الفصل : " 9-الفرع هاءميكن الرجوع أيضا إىل 

 

 احلق يف معاملة غري متييزية -سني
 

نون الدويل حلقوق اإلنسان معايري احلماية املتساوية وعدم التمييز.  وينص اإلعالن العاملي يفرض القا -160
الناس مجيعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية على أن " 7حلقوق اإلنسان يف املادة 
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هذا اإلعالن ومن أي حتريض  القانون دومنا متييز،، كما يتساوون يف حق التمتع ابحلماية من أي متييز ينتهك
 "على مثل هذا التمييز.

 
 يفلة طرف تتعهد كل دو ( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن "1) 2وتنص املادة  -161

الداخلني و ن يف إقليمها ملوجودياد اهذا العهد ابحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفر 
ري سيا أو غاأو الرأي سي دين،ها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو اليف واليت

 "اب.ألسباسياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من 
 

 ساواة:ملستقل يف امن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على حق م 26كما تنص املادة   -162
 

صدد ه. ويف هذا الحبمايت تمتعالناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف ال
لتمييز ألي االة من ة فعجيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاي

و األصل ياسي، أسري يا أو غسبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياس
 القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.

 
 :26وقد الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املادة  -163

 
ق مستقل.  فهي حتظر ولكنها تنص على ح 2ال تكرر فقط الضمان املنصوص عليه ابلفعل يف املادة 

د ذا عندما تعتم... وهكعامةو يف الواقع يف أي ميدان تنظمه وحتميه السلطات الالتمييز يف القانون أ
 ينطوي حمتواه على أي يف أال 26دولة من الدول األطراف تشريعا فيجب أن ميتثل ملتطلبات املادة 

على احلقوق املنصوص  26ة متييز. وبعبارة أخرى ال يقتصر تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد يف املاد
 ها يف العهد. علي

 
 ييقال جيوز تضالسياسية، و من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية  4ومن املهم مالحظة أنه مبوجب املادة  -164

 ية.ثنائاحلق يف عدم التعرض للتمييز، أي ال ميكن تعطيله حىت يف حاالت الطوارئ االست
 

 ا يلي:مقافية على ماعية والث( من العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجت2) 2وتنص املادة  -165
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ذا العهد ها يف هعلي تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد أبن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص
 سياسيا أو غري و الرأين، أبريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدي

 ب.األسبا ك منأو النسب، أو غري ذل سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة،
 

أشران من  .  وكماصصة"كما يرد مبدأ عدم التمييز صراحًة يف معظم معاهدات حقوق اإلنسان "املتخ  -166
 على ما يلي: 2قبل، تنص اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 

 
تها دون أي اليع لو خيض حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل

 ...نوع من أنواع التمييز
 

ييز ظر التمحتييز العنصري ( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم1) 2كما أن املادة   -167
 " أبنه:التمييز العنصري" 1العنصري.  وتعرف املادة 

 
ألصل القومي نسب أو االو أأي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون 

ساسية أو ايت األاحلر أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان و 
الجتماعي أو دي أو اقتصاالتمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو اال

 الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.
 

 ىن مصطلحيعرأة على أن من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل 1وابملثل تنص املادة  -168
وهني أو أغراضه، ت ن آاثرهكون م" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويالتمييز ضد املرأة"

ماعية تصادية واالجتة واالقاسيدين السيأو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف امليا
النظر  تها هلا، بصرفو ممارسأقوق والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احل

 عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل.
 

التمييز العنصري، تتعهد الدول األطراف من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  5وعمال أيضا ابملادة  -169
حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل شخص يف املساواة أمام القانون، والسيما 

للجنة القضاء علي التمييز  (الدورة الثامنة واألربعونيف التمتع حبقوق معينة.  وتنص التوصية العامة العشرون )
التزام الدول األطراف بضمان التمتع، ابحلقوق واحلرايت تتضمن من االتفاقية  5املادة على أن " 86العنصري
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126 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من دون متييز عنصري. وينبغي مالحظة أن احلقوق 
اتفاقية القضاء على من  5و 2."  وعمال ابملادتني ال تشكل قائمة جامعة مانعة 5واحلرايت املذكورة يف املادة 

 ، يقع على الدول األطراف التزام بكفالة التنفيذ الفعال لالتفاقية.  مجيع أشكال التمييز العنصري
 

ما إن كان   يزية هو متيسؤال يتم طرحه لتقرير ما إن كان قد وقع انتهاك للحق يف معاملة غري وأول -170
 معقولة لى أساس معايرييرها عب ترب اد  املتشاهبني يف احلالة جيهناك متييز موجود ابلفعل.  وأي تفرقة بني األفر 

و ترمي إليه أ لقانونليه اإيتصل التمييز على حنو معقول أو موضوعي  ابهلدف الذي يرمي وموضوعية.  أي هل 
 ا؟املمارسة؟  وهل هذا اهلدف نفسه ال يتعارض مع  مبادئ حقوق اإلنسان املعرتف هب

 
ر هو ق هذا االختبا. وتطبيمارسةللقانون أو امل أثر متييزيللتمييز هو ما إن كان هناك  الثاينواالختبار  -171

ذا  والنساء.  وإ ألقلياتاعات ما يكشف عن التمييز "اخلفي"، مثل التمييز الذي يؤثر بطريقة روتينية على مجا
لتزامها الت مثال تثلماكان األمر كذلك، جيب على موظف حقوق اإلنسان  أن يقيم ما إن كانت الدولة قد 

ألشخاص على السواء محاية اجلميع (  أبن تكفل "26مبوجب العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )املادة 
 فقد تكون قد حلكومة،اانب ." ومن الواضح أنه إذا كان التمييز يشكل سياسة متعمدة من جفعالة من التمييز

قييم نية القصد لدى ت.  وقد يكون من الصعب 26املادة  أخفقت يف الوفاء ابلتزامها املنصوص عليه يف
 وخيمة أو مما ن عواقبيه ماحلكومة، ولكن قد يستدل عليه مثال من وضوح و/أو فرط التمييز أو ما ينطوي عل

 يتصل به من سلوك من جانب السلطات أو مما تديل به من تصرحيات.
 

إجراءات يتطلب أحياان من الدول األطراف اختاذ 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

ارتكابه."  ومثال ذلك أنه يف أي دولة  متنع فيها  األوضاع العامة جزءا معينا من السكان من التمتع حبقوق 
متعهم هبا، ينبغي للدولة أن تتخذ إجراءات معينة لتصحيح هذه األوضاع.   وقد تشمل اإلنسان أو تضر بت

هذه اإلجراءات منح اجلزء املعين من السكان معاملة تفضيلية معينة لبعض الوقت يف أمور حمددة  وذلك 
ملسألة إذن هي ابملقارنة مع بقية السكان.  على أنه طاملا أن هذا اإلجراء مطلوب لتصحيح التمييز الواقع فا

 87قضية  متييز مشروع مبوجب العهد."
 

                                                      
(، جمموعة تعليقات عامة وتوصيات 9891، عدم التمييز )الدورة السابعة والثالثون، 18اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام   87

من النص اإلنكليزي  26، صفحة  HRI/GEN/1/Rev.1عامة اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وثيقة األمم املتحدة 
(1994.) 
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ين" لقومي أو اإلثااألصل  ب أووابإلضافة إىل ذلك،  إذا  استند التمييز إىل "العنصر أو اللون أو النس -173
.  ة  املساواةة لكفالكبري   جهود إجيابيةفإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تتطلب بذل 

ة كل دول  لى أن "تتخذ( )ج( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ع1) 2دة وتنص املا
ية قوانني اء أو إبطال أأو إلغ عديلطرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية واحمللية، ولت

لقضاء ضمن اتفاقية ا."  وتتئماكون قاأو أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة التمييز العنصري أو إىل إدامته حيثما ي
ال يعترب اختاذ الدول نه "اليت تنص على أ 4على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  حكما مشاهبا يف املادة 

 ...". متييزا رأةاألطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل ابملساواة الفعلية بني الرجل وامل
 

ب فاعلني غري من جان رتكبيالحظ أن كثريا من املعاملة التمييزية ت وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن -174
على  يلتمييز العنصر ء علي اقضاللجنة ال (الدورة الثامنة واألربعونحكوميني.  وتنص التوصية العامة العشرون )

ولة على الد ، يتعنيلفرصبقدر ما يكون للمؤسسات اخلاصة أتثري على ممارسة احلقوق أو على توافر اأنه "
ي "  وينبغأمده. و إدامةأصري الطرف أن تكفل أال يكون هدف نتيجة ذلك التأثري وال أثره إجياد التمييز العن

ااي التمييز ت يف قضقيقاملوظفي حقوق اإلنسان تشجيع املؤسسات واملنظمات غري احلكومية  على تتبع التح
من  خباصة إذا كانلتدخل و دة اظفي األمم املتحالفردية.  على أن املمارسات املنتظمة قد جتعل من الالزم ملو 

  د واألولوايتاجلهو  حتديد": الفصل السادساحملتمل أن تفجر املعاملة التمييزية مزيدا من العنف.  )أنظر 
 املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان"(.

 
ن ة طرف أة دولوز ألياتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري جيمن  14ومبوجب املادة  -175

ت د أو من مجاعااألفرا ة منتعلن يف أي حني أهنا تعرتف ابختصاص اللجنة يف استالم ودراسة الرسائل املقدم
 بها ألي حق منمن جان تهاكاألفراد الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أهنم ضحااي أي ان

ألشخاص الذين يعتقدون بوقوع لتوفر آلية شكاوى  14ملادة احلقوق املقررة يف هذه االتفاقية.  ومن هنا فان ا
دقت ص الدول اليت يفألفراد حة لانتهاك حلقهم يف عدم التعرض ملعاملة متييزية.  وهناك آلية شكاوى مشاهبة متا
 على الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 

 

 احلق يف التنمية -عني
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الذي ينص يف املادة   88اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  إعالن احلق يف التنمية 1986يف عام  -176
لكل إنسان وجلميع  حيقاحلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف ومبوجبه على أن " 1

اليت  والتمتع هبذه التنمية املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسيةالشعوب 
..".     ويسلم اإلعالن أبن التنمية ميكن فيها إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية إعماال اتما.

عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان أبسرهم "
نشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية وىف التوزيع العادل للفوائد النامجة واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم، ال

 ."  عنها
 

 تقرير املصري،يعية، و الطب هي: السيادة الدائمة على املوارد عناصر رئيسيةويشمل احلق يف التنمية  -177
صادية لثقافية واالقتوادنية امل واملشاركة الشعبية،  وتكافؤ الفرص، وحتسني األوضاع املالئمة للتمتع ابحلقوق

 والسياسية واالجتماعية األخرى.
 

يف  ك النشطكون املشار ياإلنسان هو املوضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن على أن " 2وتنص املادة  -178
األهم من و  يف التنمية.  ة ابحلقطالب...".   وحيق لألفراد والشعوب على السواء املاحلق يف التنمية واملستفيد منه

تمع ساسية، واجملوارد األامل ك أن هذا احلق يلزم  فرادى الدول يف ضماهنا لتكافؤ وكفاية فرص الوصول إىلذل
 لفعال.اويل الدويل فيما يقع عليه من واجب،  تعزيز سياسات التنمية املنصفة والتعاون الد

 
ات وسياسات  إجراءيفقة دورصد احلق يف التنمية وتقدمي تقارير عنه عملية معقدة قد تتطلب النظر ب -179

 وميني احمللينيء احلكلوكالاوأثر جمموعة من الفاعلني داخل وخارج بلد العمل على السواء.  وابإلضافة إىل 
لشركات لدولية، بل وااملالية ات اواإلدارات احلكومية احمللية، ميكن أن تكون أنشطة احلكومات األجنبية واملؤسس

نسان، يف قوق اإلحظفي يم سليم هلذا احلق املعقد. ولذلك ينبغي ملو املتعددة اجلنسيات، ذات صلة بتقي
ية نمية االقتصادامج التوبر  التصدي لقضااي احلق  يف التنمية، أن يكونوا مستعد للتشاور الوثيق مع وكاالت

ت ليالبياانت وحتل ر غنية مصادكواالجتماعية ملنظمة األمم املتحدة املوجودة يف البلد واليت ميكنها أن تعمل  
 ا عينهالتنمية )املدينة والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية( يف بلدان ب

 

                                                      
، الوثيقة 186، صفحة 35، الدورة احلادية واألربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 128ظ41قرار اجلمعية العامة  88

A/41/53 (1986.) 
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 مبادئ عدم اإلفالت من العقاب -فاء
 

 منع سياسة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمةكان االجتاه السائد يف القانون الدويل هو   -180
لعريض ملكافحة اإلفالت من العقاب يف القانون الدويل يف الوثيقة .  وميكن رؤية االجتاه اللسالمة البدنية

بغي للدول أن تلغي التشريعات اليت تضمن إفالت "ين النهائية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي أعلن أنه
م املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول أيضا أن حتاكمه

"علي هذه االنتهاكات، موفرة بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون.
89 

 
ملعاقبة طراف "امن الدول األ نع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليهامل 1948عام اتفاقية وتتطلب  -181
دة الرابعة من عمال  ابملاو  (. 1ة ." )املادسواء ارتكبت يف أايم السلم أو أثناء احلرب، اإلابدة اجلماعيةعلى 

سواء كانوا  ادة الثالثة،ة يف املذكور يعاقب مرتكبو اإلابدة اجلماعية أو أي فعل من األفعال األخرى املاالتفاقية "
 يتعارض بوضوح جلماعيةدة ا"  واإلفالت من العقاب على اإلابحكاما دستوريني أو موظفني عامني أو أفرادا.

 مع االتفاقية.
 

ن م 5تنص املادة ولية. و دنائية ج، مثل اإلابدة اجلماعية، جرائم تكبة ضد اإلنسانيةاجلرائم املر وتعد  -182
رب وجرائم ضد حجرائم  تكابمبادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني ابر 

م حرب أو ائوا جر رتكبيقدم للمحاكمة األشخاص الذين تقوم ضدهم دالئل علي أهنم اعلى أن " اإلنسانية
ذه رتكبوا فيها هاليت ا لدانجرائم ضد اإلنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبني، وذلك، كقاعدة عامة، يف الب
 "اجلرائم. ويف هذا الصدد، تتعاون الدول يف كل ما يتصل بتسليم هؤالء األشخاص.

 
دول بكفالة احلقوق احملددة يف من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، تتعهد ال 2ومبوجب املادة  -183

العهد جلميع األفراد .  كما تطالب الدول أيضا ابختاذ التدابري الالزمة، التشريعية وغري التشريعية، إلعمال هذه 
احلقوق.  ويفرض العهد بذلك واجبا إجيابيا على الدول ابختاذ تدابري من أجل إعمال احلقوق اليت يكفلها 

هد ال يتطلب صراحًة من الدول األطراف  معاقبة االنتهاكات، فقد فسرت اللجنة العهد.  وابلرغم من أن الع
خارج نطاق اليت تتم عمليات اإلعدام تتقصى املعنية حبقوق اإلنسان العهد ابعتباره يتطلب من الدول أن 

ليقها العام .   ويف تعإىل العدالةاألشخاص املسؤولني عنها  ، والتعذيب وحاالت االختفاء، وأبن تقدمالقانون

                                                      
8923/-A/CONF.157 60، الفقرة 5-، اجلزء الثاين، الفرع ابء. 
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( ذكرت اللجنة أهنا "قد الحظت أن بعض الدول قد منحت عفوا التعذيبعلى العهد )الذي حيظر  7رقم 
عاما  فيما يتصل أبفعال التعذيب. وهذا العفو العام يتعارض عموما مع واجب الدول يف تقصي هذه األفعال 

  املستقبل."وكفالة عدم وقوع هذه األفعال داخل واليتها وضمان عدم وقوعها يف
 

تطلب ت ة أو املهينةإنسانيو الالاملعاملة أو العقوبة القاسية أ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروبو  -184
التفاقية أن تقوم من ا 7 ادةصراحًة من الدول  األطراف وضع إجراءات جنائية  ملكافحة التعذيب.  وتقتضي امل

 ا املختصةى سلطاهتعل بعرض القضيةم جلرائم التعذيب  أو "الدول بتسليم األشخاص الذين يد عى ارتكاهب
 ." بقصد تقدمي الشخص للمحاكمة

 
حالة أي أشخاص على إ 14يف املادة  إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوينص  -185

ا ما مل يكونو  مهكم عليى واحلإلقامة الدعو  ُتد َعى مسؤوليتهم عن وقوع اختفاء قسري إىل السلطات املختصة "
 ( على أن 1) 18ملادة نص ا...".  وابإلضافة إىل ذلك، تقد سلموا إيل دولة أخري ترغب يف ممارسة واليتها

ن عفو خاص أي قانو  من[ ]حاالت اختفاء قسري ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أهنم ارتكبوا"
 ".جنائية قوبةعشخاص من أي حماكمة أو أو أي إجراء مماثل آخر قد يرتتب عليه إعفاء هؤالء األ

 
وقد عزز جملس األمن اجلهود الدولية املبذولة لضمان عدم السماح ابإلفالت من العقاب على  -186

احملكمة الدولية  حملاكمة األشخاص املسؤولني االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وذلك عن طريق إنشاء 
 1991منذ عام  نساين الدويل يف إقليم يوغسالفيا السابقعن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون اإل

واحملكمة اجلنائية الدولية  حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلابدة اجلماعية وغريها من االنتهاكات 
 90.اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا

 
ات واحملاكمات ذ وطوكيو بريغ جتربة حمكميت نورميوعلى ضوء هاتني احملكمتني املخصصتني، واستنادا إىل -187

ة من اللجنة الدولية للقانون، مت ومسود 10الصلة عقب احلرب العاملية الثانية مبقتضى قانون جملس الرقابة  رقم 
قة عليه ة ومتت املوافاملتحد لألمم حتت رعاية اجلمعية العامة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةوضع 

ى طريق ألمام علمة كخطوة إىل ا. وأتيت خامتة املعاهدة اليت تنشئ احملكمة الدائ1998روما يف يوليو/متوز يف 
ات تكيب االنتهاكاقبة مر ومع مكافحة اإلفالت من العقاب وإشارة واضحة على استعداد اجملتمع الدويل ملالحقة

 اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
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نظام د بدء نفاذ الاهبا بعارتك على اجلرائم التالية  يف حال ة قضائيةواليوللمحكمة اجلنائية الدولية  -188
   ربجرائم احل( 3و ) نسانيةاجلرائم املرتكبة يف حق اإل( 2و ) اإلابدة اجلماعية( 1األساسي للمحكمة: )

فعل  يتعلق أبلقانوين فيما يامن النظام األساسي(.  وقد متارس احملكمة اختصاصها  5)املادة  العدوان( 4و)
ع ب الفصل الساب، مبوج تحدةدولة طرف أو جملس األمن التابع لألم املمن األفعال السالفة الذكر إذا أحالت 

كبت جلرائم قد ارتن تلك اكثر مأإىل النائب العام احلالة اليت يبدو أن واحدة أو  من  ميثاق األمم املتحدة، 
 اجلرمية.  فيها أو إذا ابدر النائم العام إبجراء حتقيق يف هذه

 
ئية )املادة ا القضايتهكما يفرض النظام األساسي بعض الشروط املسبقة  على ممارسة احملكمة  لوال  -189
ام طرافا يف النظألتالية ادول (.  وجيوز للمحكمة ممارسة واليتها القضائية إذا كانت واحدة أو أكثر من ال12

ب( ) إقليمها أو يفجلرمية عت احكمة: )أ( الدولة اليت وقاألساسي أو إذا كانت قد قبلت الوالية القضائية للم
 الدولة اليت يكون الشخص املتهم ابرتكاب اجلرمية مواطنا فيها.

 
ن لة ابإلفالت مخرى متصدئ أكما تعكف  اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات على دراسة مبا  -190

قد تعمل و ة على السواء الثقافيو عية ابحلقوق االقتصادية واالجتماالعقاب فيما يتعلق ابحلقوق املدنية والسياسية و 
 على توسيعها. 

 

 معايري حقوق اإلنسان الدولية األخرى -صاد
 

معاهدات أو  مها من غري يوجد كثري من معايري قانون حقوق اإلنسان األخرى الواردة يف العهدين ويف -191
ينبغي ملوظفي ية.  و قل أمهاملعايري يف هذا الفصل أهنا أصكوك حقوق اإلنسان.   وال يعين عدم تناول هذه 

ية أن يقروا أبمه ن ينبغي، ولكأحكام حقوق اإلنسان األكثر اتصاال بوالية عمليتهمحقوق اإلنسان الرتكيز على 
 االمتثال جلميع معايري حقوق اإلنسان األخرى.  

 
 

 اجلزء الثالث
……………………… 
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 وظيفة الرصد
 
 
 

 الفصل اخلامس
 ادئ األساسية للرصداملب

 
 املفاهيم الرئيسية

ة عن دولينبغي أن يكون اهلدف من الرصد هو تعزيز مسؤولية ال
 ك عددهناو  محاية حقوق اإلنسان وعدم  استبدال هذه املسؤولية. 

ن الذي سانمن املبادئ األساسية للرصد ينبغي ملوظفي حقوق اإلن
وتتسم    ا.دائم يؤدون وظائف الرصد وضعها يف احلسبان واحرتامها

 لرصد.ية اوال أبمهية جوهرية لفعالية حتقيق ةهذه املبادئ األساسي
ت ومجع تطوراال وال ينبغي فقط ملوظفي حقوق اإلنسان القيام مبراقبة

ديد حتضا املعلومات وإدراك أمناط السلوك، ولكن ينبغي هلم أي
على  ساعدةاملو املشاكل وتشخيص مسبباهتا  ودراسة احللول احملتملة 

 حل املشاكل.

 

 مقدمة -ألف
 
ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان وضعها يف احلسبان يف  مثانية عشر مبدءًا أساسيا للرصدحيدد هذا الفصل  -1

أدائهم لوظائف الرصد على النحو املبني يف الفصول التالية، مبا يف ذلك مجع املعلومات وإجراء املقابالت وإجراء 
رات إىل املشردين داخليا و/أو الالجئني يف املخيمات ورصد عودة الالجئني و/أو زايرات إىل احملتجزين والزاي

املشردين داخليا ومراقبة احملاكمات ومراقبة االنتخاابت ورصد املظاهرات ورصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
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ا وتقييم هذه املعلومات والثقافية والرصد أثناء فرتات النـزاع املسلح والتحقق من املعلومات اليت يتم مجعه
 واالستعانة ابملعلومات للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان.

 

 ننسااإل الرصد ابعتباره طريقة لتحسني محاية حقوق -ابء
 
 تعزيزو هإلنسان االرئيسي لرصد حقوق  واهلدفالرصد هو طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسان.   -2

من خالل  ر وقائيدو اء ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان أد . كمامسؤولية الدولة عن محاية حقوق اإلنسان
 لوكه.سرصا يف حكثر تواجدهم.  وعند رصد مسؤول حكومي أو غريه من الفاعلني املسؤولني فإنه يصبح أ

 
سجيل ميكنهم تو ن.  وجيب على موظفي حقوق اإلنسان ربط عملهم ابهلدف الكلي حلماية حقوق اإلنسا -3

السلطات  مات إىلملعلو اللعمل الفوري والستعماهلا الحقا.  وميكنهم توصيل املالحظات ومجع املعلومات 
ورات ومجع بة التطراقمباملختصة أو غريها من اهليئات.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يقوموا فقط 

وا يقومهتم،  أن  اختصاصاهم و املعلومات  وإدراك أمناط السلوك، بل ينبغي هلم أيضا، بقدر ما تسمح به واليت
يف حني يتحلى و  شاكل.  امل بتحديد املشاكل وتشخيص أسباهبا والنظر يف احللول احملتملة واملساعدة على حل
عدم حل املشاكل و  درة  يفملبااموظفو حقوق اإلنسان حبسن التقدير يف مجيع األوقات، ينبغي هلم  األخذ بزمام 

 م.صاصهرف يف حدود سلطتهم واختانتظار تعليمات حمددة أو إذن صريح ابلعمل شريطة التص
 

 ال تسبب ضررا  -جيم
 
ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان وللعملية اليت يتم تعينهم فيها بذل قصارى جهدهم للتصدي بفعالية  لكل  -4

ضمان حقوق اإلنسان يتمكنوا يف الواقع من  لنحالة تنشأ يف ظل واليتهم.  على أن موظفي حقوق اإلنسان 
.  وابلرغم من حسن نواايهم وما يبذلونه من قصارى جهدهم، قد ال تتوفر هلم وسائل  اصوسالمة مجيع األشخ

أن أهم واجب يقع على موظف كفالة سالمة ضحااي وشهود االنتهاكات.   ومن األمهية احلامسة تذكر 
النتهاكات حقوق اإلنسان.  ومثال ذلك أن  حقوق اإلنسان هو دوره حنو الضحااي والضحااي احملتملني

تضارب املصاحل قد ينشأ نتيجة حاجة موظف حقوق اإلنسان إىل املعلومات وما ينطوي عليه ذلك من خطر 
أن يضع يف حسبانه حمتمل للمخرب )ضحية االنتهاك أو الشاهد عليه(.  وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان  

ظف حقوق اإلنسان .  وكحد أدىن، ينبغي أال يكون قيام مو سالمة األشخاص الذين يوفرون له املعلومات
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بعمل أو عدم قيامه به سببا يف تعريض سالمة الضحااي أو الشهود أو األفراد اآلخرين الذين يتصل هبم موظفو 
 حقوق اإلنسان أو سالمة أداء عملية حقوق اإلنسان للخطر.

 

 احرتم الوالية-دال
 
بعة لألمم ة األخرى التالتعاهديت اهليئاتسهل الوالية التفصيلية التعامل مع  املقر الرئيسي لألمم املتحدة وا -5

نية األخرى.  اف املعألطر املتحدة )وخباصة تلك اهليئات األقل حساسية  ملتطلبات حقوق اإلنسان( ومجيع ا
ه وتعلم  صب عينينوما ووضعها د فهم الواليةالسعي إىل   موظف من موظفي حقوق اإلنسان لكل وينبغي

نسان وظفي حقوق اإلنبغي مليالة املعينة اليت جياهبها.   وعند تقييم احل كيفية تطبيقها وتفسريها يف احلاالت
 ات الصلة اليتذ لدولية اجية النظر يف أسئلة مثل : ما هي شروط الوالية ذات الصلة؟ وما هي القواعد النموذ

ناقشات مع م و إجراءأعني متشكل أساس  الوالية وتفسرها؟ وكيف ميكن حتقيق الوالية عن طريق إجراء حتقيق 
ية؟ وما هي ى الوالقتضالسلطات أو اختاذ  أي مسلك آخر؟  وما هو اإلجراء الذي لدي تفويض ابختاذه  مب

يتخذه موظف  اء الذيإلجر ااآلاثر األخالقية، إن وجدت، هلذا املسلك؟  وكيف ستنظر احلكومة املضيفة إىل 
 دراسة؟د الاإلجراء الذي قي حقوق اإلنسان؟  وما هو الضرر احملتمل الذي ميكن أن ينجم عن

 

 اعرف  املعايري   -هاء
 
ة نسان ذات الصلقوق اإلة حلينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يكونوا على معرفة كاملة  ابملعايري الدولي -6

وق الية موظفي حقد فقط و حتد واملنطبقة على بلد العملية.   واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ال ةابلوالي
دد حدة يف بلد حممم املتاأل ولكنها توفر أيضا أساسا قانونيا سليما وشرعية لعمل املوظف ولعملية اإلنسان،

ى ة اليت تقع عللقانونيات اوذلك من حيث إهنا تعرب عن إرادة  )أو اتفاق( اجملتمع الدويل وحتدد االلتزام
 احلكومة.

 

 التحلي حبسن التقدير  -واو
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لشخصي ااحلكم  ل حملأن حتددها ومالءمتها ملقتضى احلالة ودقتها،  ، مهما كان عميكن للقواعدال  -7
دير يف مجيع سن التقي حب.   وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  التحلالسليم ملوظف حقوق اإلنسان وفطنته

 احلاالت ويف كل الظروف.
 

 التمس املشورة -زاي  
 
 قضيةن مع  اإلنسا حقوق موظف يتعاملندما دائما ع احلكمةتنبع احلكمة من املناقشة والتشاور.  ومن  -8

.  وابملثل، ىت أمكنمسائه ورؤ  يستشري املوظفني اآلخرينأو  يصعب الفصل فيها أو مشتبه فيها أن  عويصة
اإلنسانية  ملنظماتة وايعمل موظفو حقوق اإلنسان عادة يف امليدان مع العديد من منظمات األمم املتحد

و االزدواجية أ لتفادي وذلك أو التأكد من إجراء تشاور كاف مع هذه املنظماتاألخرى.  وينبغي هلم التشاور 
 التضارب احملتمل يف األنشطة.

 

 احرتم السلطات -حاء
 
ية األمم سي لعمللرئيالدور اوينبغي أن يضع موظفو حقوق اإلنسان نصب أعينهم أن أحد أهدافهم وأن  -9

يطالب  الإلنسان قوق اوالدور املتوخي ملوظفي ح  .املتحدة  هو تشجيع السلطات على حتسني سلوكها
وق اإلنسان وظفي حقبغي مل.   وبدال من ذلك يناحلكوميةأو اخلدمات  بتويل املسؤولياتاملوظفني عموما 

ارسات ت واملمياسااحرتام األداء السليم للسلطات والرتحيب ابلتحسينات  والتماس طرق لتشجيع الس
 حقوق اإلنسان بعد انتهاء العملية من عملها.احلكومية اليت ستواصل إعمال 

  

 املصداقية  -طاء
 
مصداقية موظفي حقوق اإلنسان حامسة يف جناح الرصد. وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من  -10

عدم التعهد بوعود من غري املرجح أو من غري املستطاع الوفاء هبا ومن حتقيق أي وعود يلتزمون هبا.  والبد أن 
األفراد يف موظفي حقوق اإلنسان وإال فسوف يعزفون عن التعاون  وعن تقدمي معلومات موثوقة.  وعند يثق 

إجراء مقابالت مع  ضحااي وشهود االنتهاكات ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان تقدمي نفسه وتوضيح الوالية 
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ملقدمة والتأكيد على أمهية إبجياز ووصف ما ميكن  وما ال ميكن القيام به، والتشديد على سرية املعلومات ا
احلصول على تفاصيل كثرية قدر اإلمكان من أجل إثبات احلقائق )مثل ما إن كان هناك انتهاك حلقوق 

 اإلنسان(.
 

 السرية   -ايء
 
مة: )أ( على اقب وخيلى عو أساسي ألن أي خرق هلذا املبدأ ميكن أن ينطوي ع احرتام سرية املعلومات -11

سالمته و نسان و ق اإلاملقابلة معه وعلى الضحية و )ب( على مصداقية موظف حقو  الشخص الذي يتم إجراء
.  عالية العملية( على ف )دمث)ج(  على مستوى الثقة الذي تتمتع به العملية يف أذهان السكان احملليني ومن 

وينبغي   ابلغة. سريةبوينبغي ملوظف حقوق اإلنسان طمأنة الشاهد أبن ما يديل به من معلومات  سيحاط 
لى عوافقون وا يملوظف حقوق اإلنسان أن يطلب إىل األشخاص الذين جيري معهم مقابالت ما إن كان

ا كان الشخص ض.  وإذغرااالستعانة مبا يقدمونه من معلومات يف تقارير حقوق اإلنسان أو غري ذلك من األ
ن املصدر.  ع يكشف اليما أكثر تعمال يرغب يف عزو املعلومات إليه فقد يوافق على استعماهلا يف شكل آخر 

ىل من جيري إحملددة ية اوينبغي ملوظف حقوق اإلنسان احلرص على عدم نقل أحكامه أو استنتاجاته عن القض
 معهم املقابالت.

 
ااي والشهود، ية الضحلك هو ذ، مبا يف حلماية سرية املعلومات املسجلةكما ينبغي اختاذ تدابري خاصة   -12

األشخاص يف  دد هويةيت حتلغة مشفرة  وكلمات السر ابإلضافة إىل االحتفاظ ابلواثئق الاخل.   واستعمال 
 ملعلومات.اة سرية مايسجالت منفصلة عن الوقائع املسجلة عن هؤالء األشخاص  قد يكون  وسيلة مفيدة حل

 

 األمن -كاف
 
كما  و هبم.   تصليذين يشري هذا املبدأ األساسي إىل أمن موظف حقوق اإلنسان وأمن األشخاص ال -13

وق وظفي حقبغي مل"، يناألمنمن هذا الدليل حتت عنوان "  الفصل اخلامسمن  -الفرع كافجاء يف 
لسفر فادى املوظف الك أن يتمن ذ،  و تدابري أمنية استنادا إىل فطنتهماإلنسان محاية أنفسهم عن طريق اختاذ 

 ناء النـزاع املسلح. مبفرده حىت ال يضل طريقه أو يتعرض  إلطالق النار أث
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ب نصائما د وماتيضعوا أمن األشخاص الذين يقدمون املعلوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن  -14
ما بدأ السرية. كموا هلم يؤكد .  وينبغي أن حيصلوا على موافقة الشهود  على إجراء مقابالت معهم وأنأعينهم

وظف خل.  وينبغي ملالشهود، م وان يتم إجراء مقابالت معهينبغي  اختاذ تدابري أمنية حلماية هوية املخربين وم
ميلهم أت وأن يتفادى  ،خرينأال يقدم ضماانت غري واقعية بشأن سالمة الشهود أو األفراد اآلحقوق اإلنسان 

 اتصال به(. قاء علىالب آبمال زائفة، وأن يتأكد من إمكانية الوفاء أبي التزامات حبماية الضحية )مثل
 

 البلد افهم -الم
 
اترخيه و سكانه ك  ذليفينبغي أن يسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل فهم البلد الذي يعملون فيه، مبا  -15

لية موظفي .  وتزداد فعا"(ليق احملالسيا: "الفصل الثاين، اخل. )أنظر وهيكله احلكومي وثقافته وعاداته ولغته
 مهم للبلد.عمق فه زداداسكان احملليني كلما حقوق اإلنسان ويكون من املرجح أكثر حصوهلم على تعاون ال

 

 احلاجة إىل االتساق واملثابرة والصرب -ميم
 
يلة وصعبة.  ملية طو ون عمجع املعلومات السليمة والدقيقة  لتوثيق حاالت حقوق اإلنسان ميكن أن يك -16

فحصا نهم مملقدمة ا تفحص املعلوماوسيتعني عموما الوصول إىل جمموعة متنوعة من املصادر وسوف يتعني 
 ظفوينبغي ملو   حلاالت.ا كل .  وال ميكن توقع التوصل إىل نتائج سريعة يفدقيقا ومقارنتها والتحقق منها

يع مصادر كشاف مجاست حقوق اإلنسان مواصلة جهوده إىل أن يتم استكمال حبث شامل  وكامل واىل أن يتم
اثرة شواغل إاصة يف خصفة بد يكون اإلصرار ضروراي املعلومات املمكنة وتكوين فكرة واضحة عن احلالة.  وق

 ثال دليل على هناك م كان  مع احلكومة.  وسوف تنشأ بطبيعة احلال قضااي تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة )إذا
هلذه  ن إبطاءة دو االستجابتعرض فرد أو مجاعة معينة لتهديد وشيك(.  وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان 

 .القضااي العاجلة
 

 الصحة الدقة  -نون
 
توفري معلومات صحيحة أحد األهداف الرئيسية اليت يسعى موظف حقوق اإلنسان إىل حتقيقها هو  -17

وسوف تشكل املعلومات املقدمة من موظف حقوق اإلنسان  أساس اإلجراء الفوري أو املستقبلي   ودقيقة.
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ساؤه أو املقر الرئيسي للعملية أو هيئات الذي يتخذه املوظف مع السلطات احمللية أو اإلجراء الذي يتخذه رؤ 
.  وينبغي وجيدة التوثيقكاملة تقارير األمم املتحدة األخرى.  ويتطلب توفري معلومات صحيحة ودقيقة 

ملوظف حقوق اإلنسان التأكد دائما من طرح أسئلة دقيقة )وليس فقط عما إن كان شخص قد تعرض 
عمل واملواضع اليت تعرضت للضرب يف جسده وما ترتب على للضرب، وإمنا عن عدد املرات والسالح املست

 ذلك من عواقب ومن الذي أوقع به الضرب، اخل(.
 
قارير اليت .  والتء الفهملتفادي عدم الدقة واإلشاعات وسو  تقدمي بالغ مكتوبدائما  ومن األساسي -18

توي على  ء وأن حتبطاإا دون يعدها موظفو حقوق اإلنسان ينبغي أن تعرب عن حبث مستفيض وأن يتم تقدميه
 الوصف العام. و لغامضة ارات وقائع حمددة وحتليل دقيق وتوصيات مفيدة.  وينبغي أن تتفادى التقارير  اإلشا

 وينبغي أن تستند مجيع االستنتاجات إىل معلومات تفصيلية مدرجة يف التقرير.
 

 عدم التحيز -سني
 
ينبغي أن و حيزة.  ري متعملية األمم املتحدة متثل هيئة غينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتذكر أن  -19

نبغي .  ويألساسيةدولية اري الحبياد فيما يتعلق بتطبيق الوالية  واملعاييتعامل مع كل مهمة وكل مقابلة 
ينبغي ملساواة.    و الى قدم عمال التحقيق يف االنتهاكات و/أو التجاوزات اليت يرتكبها مجيع األطراف حتقيقا شا

 ال يُنظر إىل موظف حقوق اإلنسان ابعتباره منحازاً إىل طرف ضد طرف آخر. أ
 

 املوضوعية -عني
 
ع املعلومات عند مج غي له. وينبدائما موقفا ومظهرا موضوعينيينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتخذ  -20

تحدة ملية األمم املعدم يف خاملست .  وينبغي له أن يطبق املعيارينظر مبوضوعية يف مجيع الوقائعوتقييمها أن 
 على ما حيصل عليه من معلومات بطريقة غري متحيزة وحمايدة.  

 احلساسية -فاء
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انة اليت للمعاسا حسا ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان عند إجراء مقابلة مع الضحااي والشهود أن يكون -21
لبقاء ابلك على األقل لفرد وذذا اأمن ه ، فضال عن احلاجة إىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلمايةقد مير هبا الفرد

ابة اإلص ملشاكل جتديدعلى اتصال به.   وجيب أن يتصف موظف حقوق اإلنسان حبساسية خاصة  
" اء املقابالتإجر : "لثامناالفصل واإلصابة ابلصدمة املنتقلة عن اآلخرين اليت سبق مناقشتها يف  ابلصدمة

ي ما ينبغي ملوظفك."   ملاأل مة املنتقلة عن اآلخرين وتالشياإلجهاد والصد: "والفصل الثالث والعشرين
يز موقفهم حتدية أو حيا حقوق اإلنسان توخي احلذر الشديد يف أي سلوك أو كلمات/ عبارات فد تنم عن عدم

 حيال حقوق اإلنسان.     
 

 النـزاهة-صاد
 
يف العمل   مساعديهت و مقابال ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يعامل مجيع املخربين  ومن جيري معهم -22

ر كلف هبا. )أنظاليت ي ملهام.  وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي للموظف أن ينفذ أبمانة وشرف ابلياقة واحرتام
مم املني يف األمن الع  هماملعايري املنطبقة على موظفي حقوق اإلنسان وغري: الفصل الثاين والعشرين

 "(.املتحدة
 

 املهنية -قاف
 
بغي أن يتسم  ة.  وينهنيوظف حقوق اإلنسان التعامل مع كل مهمة على حنو يتسم ابلرباعة املينبغي مل -23

 .  والعناية الفائقة ابلتفاصيل بسعة املعرفة واجلد يف العمل والكفاءةيتحلى 

 الظهور بوضوح -راء
 
 ركون العملالتأكد من أن السلطات والسكان احملليني على السواء يدينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان -24

الذي تسعى  عملية األمم املتحدة إىل حتقيقه.   والتواجد الواضح  ملوظفي حقوق اإلنسان ميكن أن يردع 
انتهاكات حقوق اإلنسان.  وكقاعدة عامة، ميكن للتواجد الفعال الواضح على أرض الواقع  أن يوفر درجة ما 

ال يرغبون يف  أن يكونوا موضع مراقبة.  كما أن من احلماية للسكان احملليني ألن من يرتكبون االنتهاكات 
التواجد الشديد الوضوح ألغراض الرصد ميكن أن  يطمئن األفراد أو اجلماعات الذين ميثلون ضحااي حمتملني.  
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وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يساعد الرصد الواضح على بث الثقة يف العمليات احلامسة يف مرحلة ما بعد 
ابلرصد الفعال هو أن يقوم الشخص تخاابت وإعادة البناء والتنمية.  ومن مث، فإن املقصود النـزاع، مثل االن

 ابملشاهدة  وأن  يشاهده اآلخرون يف نفس الوقت.

 
 الفصل السادس

 حتديد اجلهود وترتيب أولوايهتا يف صدد 
 انتهاكات حقوق اإلنسان

 
 املفاهيم الرئيسية

 (1) انتهاك عن طريقينبغي ملوظف حقوق اإلنسان حتليل كل 
قوق ة ححتديد ما إن كان هذا االنتهاك يدخل ضمن والية عملي

رير لتق املكونة ( حتليل تعريف احلق املعني إىل عناصره2اإلنسان و )
 ما إن كان يالئم احلالة.

س ها ليهودوقد حتتاج عملية حقوق اإلنسان إىل حتديد أولوايت ج
من ل و نصب عليها، بفقط من انحية احلقوق والقضااي اليت ست

دد  ععلى  طويانحية احلقوق احملددة، وخباصة يف احلاالت اليت  تن
 ر.كبري من االنتهاكات، مثل استعمال هنج حالة االختبا

 عرفةملها وحتتاج عملية حقوق اإلنسان إىل حتديد أولوايت جهود
ق ت حقو دراقالنتائج الطويلة األجل يف النظر إىل ما ستخلفه من 

ات ملؤسسالك تد رحيلها حىت ميكنها املساعدة على بناء اإلنسان بع
 والقدرات

 

 

 عملية تقرير احلقوق اليت تعرضت لالنتهاك-ألف
 
يؤلف حتديد االنتهاكات جزءا حامسا من عمل موظف حقوق اإلنسان.  وإذا كان حادث يندرج حتت  -1

اإلبالغ. وينبغي بطبيعة احلال أن تنتج ، ينبغي إجراء مزيد من التحقيق و تعريف انتهاك معني حلقوق اإلنسان
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خمتلف أنواع االنتهاكات استجاابت مالئمة تبعا لوالية عملية الرصد.  ومثال ذلك أن االنتهاكات اخلطرية 
بصفة خاصة ، مثل عمليات القتل التعسفي والتعذيب وحاالت الطرد على نطاق واسع، تستحق يف العادة 

 اهتماما خاصا ومتابعة سريعة.
 
كان يقع   د ما إنق حتديحتليل االنتهاك عن طريوعند اختتام الرصد، من احلاسم ملوظف حقوق اإلنسان  -2

موظف حقوق  ن يتأكدأب جي . ضمن والية العملية  وعن طريق حتليل تعريف احلق املعني إىل عناصره املكو نة
كل حق من و نسان.  اإل حلقوقاإلنسان من أن الوقائع ستدعم وجود كل عنصر قبل اإلبالغ عن وقوع انتهاك 

"  قد  طارملنطبقان: اإلانساين ن اإلالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانو : "الفصل الثالثاحلقوق املعرفة يف 
تتطلب  ت احلالة اليتل دراساتعماينقسم إىل عناصره املكونة.  وأكثر الطرق فعالية يف تعليم هذا املوضوع هو اس

ت احلالة يف ن دراساوع مل انتهاك  حلقوق اإلنسان.  وقد توجد أمثلة هلذا النمن املوظف حتديد عناصر ك
قوق حلملتحدة األمم االذي أصدرته مفوضية  دليل املدرب إىل رصد حقوق اإلنسانالفصل املناظر يف 

 اإلنسان.
 

 عملية تقرير احلقوق املستهدفة -ابء
 
تهاكات دد االنعرد جمأبكملها  ابرتباك  من  قد يشعر موظف حقوق اإلنسان أو عملية حقوق اإلنسان -3

ن أ ومن الواضح  تهاكات.الناليت قد تتطلب حتقيقا.  وهكذا  فمن احلاسم حتديد أولوايت اجلهود املتعلقة اب
الية اختصاصات الو  قد تكون.  و الوالية جيب أن تكون املعيار األول لتقرير احلقوق اليت ينصب عليها االهتمام

وق يادة عملية حققن تقرر يجب أفأو ضيقة نسبيا.  وإذا كانت الوالية واسعة أو تتيح االختيار  ابلغة االتساع 
كات لوايت االنتها ديد أو حتشأن اإلنسان احلقوق اليت تتطلب أشد االهتمام.  ولذلك ال يقع اختاذ هذا القرار ب

 على موظف حقوق اإلنسان مبفرده.
 
فيجب أن تنظر عملية حقوق  -مثال لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -وإذا كانت الوالية ابلغة االتساع -4

اليت ينبغي أن تشكل بؤرة االهتمام الرئيسي نظرا لعدم إمكانية التعامل مع مجيع  احلقوق( 1اإلنسان يف )
( ما هي اجلماعات أو من هم 3حقوق اإلنسان؟، و ) مشاكل( ما هي أهم 2احلقوق على قدم املساواة، و)

( هل يبدو من قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو من االتفاق 4؟، و)أكثر ضعفاين يبدو أهنم األفراد الذ
املربم مع البلد املضيف أو من قرارات جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أو من تقدير االحتياجات أو 

األمم ، اخل كانوا   مقصودين من من غري ذلك من املصادر أن حقوقا أو مشاكل أو مجاعات/أفرادا معينني
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من انحية أعدادا  للعمليةاملتوقعة   القدرات (  ما هي5الذين أنشأوا العملية؟، و)املتحدة أو األطراف 
؟، إلسهام مفيداملوظفني واملهارات واملوارد اليت ميكن هبا تقييم كيفية حتقيق عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

( كيف ميكن لعملية األمم املتحدة 7اليت تعمل يف ميدان العمليات؟، و) األخرى املنظمات( ما هي 6و )
 على ضوء تلك األنشطة األخرى؟ تقدم إسهاماحلقوق اإلنسان أن 

 
ثال وق معينة.  ومهداف حقاست وجتربة األمم املتحدة يف رصد حقوق اإلنسان تبني كيفية اختاذ القرار بشأن -5

يز ية واسعة لتعز تع بواليتم كان   يف كمبودايلسلطة األمم املتحدة االنتقالية  ذلك أن  عنصر حقوق اإلنسان
ك وانصب تركيزها، ابلنظر هنا ومحاية حقوق اإلنسان.  وقد نظرت العملية يف أنواع االنتهاكات اليت كانت تقع

ية  االشرتاك ( حر 3ن و )( األحوال يف السجو 2( العنف السياسي و )1إىل األهداف الكلية للعملية، على )
 ة.ة ونزيهت حر يف اجلمعيات وحرية والقول، فضال عن  حقوق أخرى مطلوبة من أجل حتقيق انتخااب

 
( احلقوق 1تهدفت )ن اسوخالل فرتة وجودها األولية كانت هناك عملية أخرى معنية برصد حقوق اإلنسا -6

قوق املتصلة ابالحتجاز.  ومل ( احل3ة و)( احلق يف السالمة الشخصي2املتصلة ابالنتخاابت احلرة والنـزيهة و)
ري من أماكن رد القسالط ابلتمييز اإلثين يف العمل وحاالت ةتنصب العملية على املشاكل الكبرية املتصل

ءلت املشاكل ية، تضالعملاإلقامة.  وفيما كانت هناك حاالت من التعذيب وإساءة املعاملة عندما أنشئت ا
يت  وق اإلنسان الحوال حقىل أإجون.  وحولت العملية يف هناية املطاف تشديدها املتعلقة ابلتعذيب وأحوال الس

 كانت تتسم ابألمهية الكربى يف احلالة املعينة آنذاك.
 
م عن أفعال ينج المتناعاأو  وأحد األسباب اليت من أجلها قد ال تويل عملية حقوق اإلنسان أولوية ألفعال-7

 د تتصل بقلقهاقالسكن، و  عمل االجتماعية والثقافية، مثل التمييز يف العنها انتهاكات للحقوق االقتصادية و 
فيد يف تها.  ومن املت واليحتدرج إزاء ما ينتاهبا من ارتباك بسبب جمرد عدد االنتهاكات اليت من احملتمل أن تن

 ت الدوليةنظماتلف املني خمتقاسم املسؤولية وحتديد أولوايت اجلهود بهذا السياق يف كثري من األحيان 
 تحدة للرصد يفألمم املية اوذلك من أجل حتسني االستجابة الكلية حلالة حقوق اإلنسان.  ومثال ذلك أن عمل

يب األمحر  ية للصلللجنة الدول)عملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا( تشاورت مع ا 1996رواندا  يف عام 
 سموهذا التقا  ة عنها.ؤولياليت ستتوىل كل منها املس بشأن مرافق االحتجاز واملشاكل املرتبطة ابالحتجاز

تيح يحتجاز وهو ما افق االن مر للمسؤولية قد يرتقب مثال اضطالع اللجنة الدولية للصليب األمحر ابملسؤولية ع
 ة أخرى، مبا يفااي هامع قضمبعد ذلك لعملية األمم املتحدة املعنية برصد حقوق اإلنسان أن تتوىل التعامل 

 ثال قضااي التمييز يف السكن والتنقل والعمل.  ذلك م
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ق اإلنسان لية حقو قرر عمتاجلهود املتصلة حبقوق معينة.  كيف  حتديد أولوايتوما زالت هناك مشكلة  -8
ة رات اسرتاتيجيراء خيان إجالقضااي اليت حتقق فيها عندما يُعرض عليها عدد كبري من القضااي؟  ومن املمك

همة حد العوامل امل.  وأنممك أقصى أتثريواع القضااي اليت يتم التصدي هلا من أجل حتقيق بشأن القضااي أو أن
لى حالة حقوق علتأثري أنه اشمن  القدرة على حتقيق جناح  ابرزيف إجراء هذه اخليارات االسرتاتيجية  هو 

لوضوح فيما الشديدة زة واختتار القضااي البار اإلنسان.  ومثال ذلك أن عملية حقوق اإلنسان ميكنها أن 
يف  مدة  تيجة إجيابيةنضي إىل ن تفأيتعلق ابلوقائع واليت متثل مشاكل يعاين منها اآلخرون واليت من املرجح 

إلنسان على حقوق ا ملية.  وقد تتضح هذه  احلالة يف مشكلة التمييز اإلثين.  وقد تنصب عقصرية نسبيا
ثنية واضحة.  سباب إلك ألنية من العمل  يف مصنع كبري وذفصل أحد األعضاء البارزين للغاية يف مجاعة إث

 الرسالة إىل لصفالبد وأن ت ومبجرد أن حترز العملية جناحا واضحا فيما يتعلق هبذا الفصل التمييزي اخلاص،
أن ذلك أن م ومن شقوقهحمدير املصنع  واىل السلطات.  كما أن العمال اآلخرين سيصرون كذلك على محاية 

قتصادية قوق االاحل رصد: "الفصل السابع عشرضافيا على مدير املصنع أو السلطات. )أنظر يضع ضغطا إ
 "(.واالجتماعية والثقافية

 
.  فعملية ة األجلطويلوهناك عامل مهم آخر يف وضع أولوايت عملية حقوق اإلنسان يتصل أبهدافها ال -9

ا الكلية، أن واليته شروط العملية، يف حدودحقوق اإلنسان لن متكث يف البلد إىل ماال هناية.  وجيب على 
لية يف اج العمف حتت.  وسو يف طريق قدرات ومؤسسات حقوق اإلنسان عند رحيلها فيما ستخلفهتنظر 

دان القدرات يف ميؤسسات و امل العادة إىل العمل مع احلكومة حىت ميكن هلذه احلكومة أن حتدد احتياجاهتا إىل
يف هناية تبين سم اليت ملهاملية بعد ذلك مساعدة احلكومة عن طريق اختيار احقوق اإلنسان. وقد تستطيع الع

صدد محاية  يفدولة ية اللتعزيز مسؤول.  وينبغي أن تلتمس العملية طرقا هذه املؤسسات والقدرات املطاف
 .  وعدم استبدال هذه املسؤولية حقوق اإلنسان

 
 الفصل السابع

 مجع املعلومات
 

 املفاهيم الرئيسية

 لوماتملعايتطلب الرصد الفعال حلقوق اإلنسان هنجا نشطا جلمع 
مع جل من جانب موظفي حقوق اإلنسان.   ويتطلب النهج النشط

 املعلومات:
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 حتديد املشاكل اليت يتم التصدي هلا؛ 

 إقامة اتصاالت؛ 

 ة قبل بصفة عام إرساء تواجد على مجيع مستوايت اجملتمع
 نشوب األزمة؛

 ت؛تقييم منظور االتصاال 

  مجع معلومات  صحيحة ودقيقة من خالل تلقى
 الشكاوى   والتحقيق واملقابالت؛

  يق التحقق من املعلومات وذلك بصورة أساسية عن طر
 اختبار اتساقها مع املصادر املستقلة؛

 حتليل املعلومات؛ 

 بة املتابعة لتشجيع السلطات على اجلد يف االستجا
 للمشكلة، وتقدمي التقارير.

 يففي حقوق اإلنسان توخي احلذر بصفة خاصة وينبغي ملوظ
يقات تحقالتنسيق بني مجع املعلومات وإجراءات البحث وبني ال

ض عمل  تعر الىت حاجلنائية اليت جتريها احملاكم الدولية أو الوطنية 
ياسة سلة هذه اهليئات للخطر.  وشكل وطرق هذا التنسيق هي مسأ

 عامة تقررها قيادة عملية حقوق اإلنسان.

 

 عملية مجع املعلومات -ألف 
 
و حقوق قوم راصد.  ويعن محاية حقوق اإلنسان اهلدف الرئيسي للرصد هو تعزيز مسؤولية الدولة -1

لية مجع تتطلب عمو ات.  عن مشاكل حقوق اإلنسان وأمناط إيضاحية لالنتهاك ظاهرةاإلنسان جبمع معلومات 
 لمراقبة وتقدميلسلبية  مليةرصد" قد تتضمن  يف ظاهرها عهذه املعلومات جهدا ابلغا.  ويف حني أن لفظة "ال

 ما يكون موظفو.  وقلعلوماتهنج أكثر فعالية جلمع املالتقارير، سيحتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل إرساء 
. ع اليت يروهناالوقائ ة عنحقوق اإلنسان شهودا مباشرين على االنتهاكات اخلطرية حىت ميكنهم اإلبالغ بدق

ع جلم قيقةدليب لمون بتلك الوقائع من ضحااي أوشهود آخرين.  ولذلك يتطلب الرصد أساولكنهم يع
ت السليمة املعلوماو .  حبثا ومتابعة وحتليال شامال.  ويتطلب مجع املعلومات معلومات صحيحة ودقيقة

 ت.ختاذ إجراءاى الطات علالس أساسية إلعداد تقارير موثقة توثيقا جيدا ميكن االستعانة هبا بعد ذلك لتشجيع
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لية ير ألن هدف عمالتقار  قدميويف الواقع ال يقتصر موظفو حقوق اإلنسان يف عملهم على جمرد املراقبة وت  -2

نتهاكات يف وقوع ا دون حقوق اإلنسان  هو املساعدة عموما على التصدي ملشاكل حقوق اإلنسان واحليلولة
نبغي أن تدرك ع .  ويتمواجدا على مجيع مستوايت اجملاملستقبل.  وينبغي أن يكون لعملية حقوق اإلنسان ت

منا أيضا عن قعت، وإو ليت االسلطات احمللية أن العملية تقدم تقارير ليس فقط عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
ن ي حقوق اإلنساام موظفن قيمتابعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات احمللية ملعاجلة احلالة.  ومن هنا فإ

ل حقوق عض مشاكي لب التقارير ميكن يساعد على وضع ضغوط على السلطات احمللية للتصدابلرصد وتقدمي
اإلنسان  ات حقوقنتهاكفقط ال إجراءات املتابعة تتصدىاإلنسان ومتابعتها. ويف كثري من األحيان ال  

 وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان يف املستقبل. منعولكنها تعمل أيضا على 
 
ان يف ق اإلنسحقو  حقوق اإلنسان اليت سيتم رصدها مبوجب الوالية، جيري رصد وبعد حتديد مشاكل -3

و عدم وجود أوجود   عن ريةالظاهجلمع عناصر املعلومات وإاتحة التقييمات  التحقيقاملقام األول من خالل 
 انتهاكات.  وتشمل هذه   التحقيقات عددا من املراحل واألبعاد:

 
 مبوجب الوالية؛ لتصدي هلاحتديد املشكالت اليت يتم ا)أ( 

 
 يف اجملتمع؛ إرساء تواجدوإقامة اتصاالت )ب( 

 

 والشكاوى؛مجع الشهادات )ج(  
 

، لسلطاتتجابة ااس عن املتعلقة ابالنتهاك، فضال التحقق من املعلومات)د( إجراء  حتقيق بغرض 
 مبا يف ذلك النظام العسكري والشرطة والنظام القانوين حسب االقتضاء؛

 

 ؛ضيةالق القإغحلقوق اإلنسان فيتم  انتهاكوقوع  عدمتبني عند هذه النقطة  وإذا )هـ(
 

اختاذ و  وصياتالت، يقوم موظفو حقوق اإلنسان  بوضع انتهاكأثبت التحقيق وقوع  وإذا)و( 
ة الختاذ ن مطلوبد تكو اليت تتطلبها واليتهم. )ُيالحظ أن خمتلف مستوايت املعلومات ق اخلطوات

 جراءاتاس اإلاملتابعة والتم: "الفصل التاسع عشردية متزايدة(. )أنظر إجراءات توكي
 "(. التصحيحية
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ملسؤولة لطات االس التأكد من أن)ز( وأثناء العملية برمتها سيسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل  
م   احرتايش  يف.  وسوف يقومون بصفة خاصة برصد سلوك الشرطة و/أو اجلتعمل جبد وكفاءة

 اكمة، فضال عنز واحملحتجاسان ويف احرتام  اإلجراءات القانونية املتعلقة ابلتوقيف واالحقوق اإلن
 "(.قضاءئون الدارة شإمراقبة احملاكمة ورصد : "الفصل الثالث عشرضمان أمن الشهود.  )أنظر 

 
اجههم هذه ندما تو .  وعمجع أدلة للمالحقة القضائيةموظفو حقوق اإلنسان عموما  وال حياول)ح( 

قيقات أخرى جراء حتها إباألدلة ينبغي  تقدميها يف العادة إىل تلك السلطات اليت ميكن توقع قيام
 " أدانه (.يةاجلنائ حقةأدلة املالمن هذا الفصـل: " الفرع طاءوإحالة األمر إىل القضـاء. )أنظر 

 

 إقامة اتصاالت وإرساء تواجد يف اجملتمع -ابء
 
حقوق  نظماتإقامة اتصاالت مع األشخاص املطلعني ومع مجيب على موظفي حقوق اإلنسان  -4

 يف اعلني العاملنيمن الف ريهموغ واملسؤولني احلكوميني احمللينيواملنظمات غري احلكومية األخرى  اإلنسان
صادر معلومات مصحفيون وال املنطقة وذلك حىت يتسىن هلم مجع املعلومات وفهم احلالة.  وقد ميثل احملامون

و حقوق رك موظفن يدة خاصة ألهنم على علم يف العادة ابلتطورات ذات الصلة.   وينبغي أمفيدة بصور 
ها من خالل اكتشاف تعذرياإلنسان أن االنتهاكات اليت تتعرض هلا مجاعات ضعيفة معينة، مثل النساء، قد 

م إىل النتباه السلياء إيال فالةالقنوات التقليدية جلمع املعلومات.  ولذلك فقد حيتاجون إىل توسيع حبثهم  لك
طلب إقامة م.  وتتضده مجاعات أو فئات معينة من األفراد ومجع معلومات كافية عن االنتهاكات املمكنة

ب ة إىل ذلك، جيابإلضاف.  و اتصاالت جهودا نشطة لالتصال ابألفراد واملنظمات وترتيب اجتماعات دورية، اخل
ملوقعية  اتصاالهتم ارارا إىلملعودة يتولون رعايتها.  وينبغي هلم اموظفو حقوق اإلنسان ابملصادر اليت  يستعنيأن 

 للحصول على مزيد من املعلومات.
 
ومنهم  ،ليةومة احملمع مسؤويل احلك عالقاتويف هذا السياق ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تطوير  -5

االت .  وهذه االتصالقضاء ئونش الشرطة واملسؤولني العسكريني والقضاة وغريهم من املسؤولني املعنيني إبدارة
لى حتديد كومية عاحل والتواجد الواضح  سيساعدان على احلد من االنتهاكات.  وستساعد هذه االتصاالت

ي ينبغي ملوظف ىل ذلك،إافة املسؤولني الذين ميكن أن  يقدموا املساعدة عند نشوء خمتلف املشاكل.  وابإلض
يت يكون فيها ناطق الث واملالسجون واملستشفيات ومستودعات اجلث إىل زايرات منتظمةحقوق اإلنسان إجراء 

 فية(.ات الريتمعالسكان أشد تعرضا للخطر )مثل األحياء الفقرية ومقاطعات الطبقة العاملة واجمل
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نها كثرية كما ميك  ت قي مةعلوماأن توفر يف العادة م للمنظمات غري احلكوميةوكما جاء أعاله، ميكن أيضا  -6

 اإلنسان تركز ة حبقوقعنيعملية حقوق اإلنسان بكثري من الطرق.  وبعض املنظمات غري احلكومية امل مساعدة
ممارسة الضغط و إلنسان وق ابصفة خاصة على زايدة الوعي العام  حبقوق اإلنسان وتثقيف اجلمهور يف جمال حق

ق اإلنسان احل حقو لص العملمن أجل حتسني القواعد النموذجية حلقوق اإلنسان والعمل لصاحل األقليات و 
حاالت  ان )مثلإلنساخلاصة ابملرأة ومحاية حقوق الطفل و/أو رصد فئات حمددة  من انتهاكات حقوق ا
يدان ط ضمن ملضباباالختفاء والتعذيب، اخل(.  وتعمل منظمات غري حكومية أخرى يف جماالت ال تقع 

وهناك   أللغام ، اخل.إزالة الك و البيئة وحقوق املسته حقوق اإلنسان ولكن لديها أمور كثرية مشرتكة، مثل محاية
خرى على نظمات أمتعمل و  بعض املنظمات غري احلكومية اليت تكون العضوية فيها حملية أو وطنية متاما.  

 الصعيدين اإلقليمي أو الدويل.
 
كن ألنشطتها يت ميال وميةوينبغي لعمليات حقوق اإلنسان أن تدعم وتتعاون مع جهود املنظمات غري احلك -7

إىل  ة خاصة ابلنظرك أبمهيم ذلاملوازية أن تعزز وتساعد عملية األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان.  ويتس
ملية أن لعمن احلاسم ل حلاالت،ذه اما لدى العمليات امليدانية من موارد بشرية ومالية حمدودة يف العادة.  ويف ه

 اء وظائفها يفهلا أد تسىنيت الصلة واليت تستطيع توفري معلومات حىت تطور شبكات مع املنظمات احمللية ذا
ملنظمات غري ها مع اعاملجمال الرصد على أفضل وجه.  ويف الوقت نفسه، ينبغي للعمليات امليدانية، يف ت

طنية و احلكومات ال ةمواجه ت  يفيعزز قدرة هذه املنظمااحلكومية، أن توىل انتباها خاصا إىل كفالة أن عملها 
 ة.الوطني معاتوتفادي تكرار وظائفها أو استبدال أنشطتها أو اغتصاب دورها املشروع يف اجملت

 
طة يف البلد الناش كوميةابملنظمات غري احلعلى وجه السرعة  تتعرفوينبغي لعمليات حقوق اإلنسان أن  -8

 قع خارج واليةتل اليت سائامل وذلك لتقرير أي هذه املنظمات ميكنها توفري معلومات، وأيها ميكنها معاجلة
سان يف حبقوق اإلن التثقيفعدة العملية )مثل إساءة معاملة األطفال واملساعدة الغذائية( وأيها ميكنها املسا

 وتعزيزها، اخل.  
 
ألصعب ون من اكلة سيك.  ومبجرد  ظهور  املشاتصاالت قبل نشوب حالة األزمة إقامةومن املهم   -9

 زمة لتحقيق الفائدة من االتصاالت.إقامة العالقات الال
 
.  ومن تقييم منظور االتصاالتويف تطوير االتصاالت واالستعانة هبا، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -10

املثايل أنه ينبغي هلم على األقل حتديد بعض أشخاص االتصال الذين يتصفون أبقل حتيز ظاهر  لقضااي حقوق 
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حال، حيتاج موظفو حقوق اإلنسان  إىل فهم حتيز أشخاص االتصال الذين اإلنسان اليت قد تطرأ.  وعلى أي 
 قد يقدمون معلومات والتعويض عن هذا التحيز.  

 

 مجع  الشهادات-جيم
 
جاوزات حقوق تعلق بتييما فيتطلب مجع املعلومات السعي بنشاط إىل احلصول على مجيع األدلة املوثوقة  -11

لى لحصول علوقت  جاهزين ومستعدين للتحرك يف أيوق اإلنسان اإلنسان.  وجيب أن يكون موظفو حق
 ة )مثل ن حالعمن شخص يعترب نفسه  ضحية انتهاك. وعندما يعلم موظفو حقوق اإلنسان  معلومات

طوات جلمع خاختاذ  هلم مظاهرة  أو حالة اختفاء قسري مؤكدة أو حالة طرد قسري أو توقيف مجاعي( ينبغي
ينبغي ملوظفي و  معهم.  بالتمصادر غري مباشرة مث  التعرف على الشهود وإجراء مقا املعلومات ذات الصلة من

ض مصادر نه سيعر أأم  حقوق اإلنسان النظر بدقة فيما إن كان الذهاب إىل موقع احلدث سيساعد التحقيق
لية.  ين يف العمآلخر اعنيني ص املاملعلومات للخطر، وينبغي دائما يف احلاالت املشكوك فيها التشاور  مع األشخا
 حقوق اإلنسان دى موظففر لومن احلكمة عموما  توخي احلذر نوعا ما بشأن زايرة موقع الواقعة إىل أن  تتو 

ظف أو مصدر ا املو هلعرض معرفة كافية  لتقرير ما إن كانت الفائدة تزيد كثريا عن أي خماطرة حمتملة يت
 املعلومات.
  

إجراء " ثامنل الالفصالشهود وإجراء مقابالت معهم، أنظر  وملزيد من التفاصيل عن التعرف على-12
 ."  املقابالت

 

 تلق ي الشكاوى-دال
 
تهاكات حقوق أ من انملج يعر ف األفراد أنفسهم يف كثري من األحيان ابلسعي إىل البحث عن محاية أو -13

على   إلنسانا حقوق ويتوقف عدد  البالغات الفردية  اليت  تصل إىل موظفياإلنسان يف املاضي. 
احلاجة إىل و  نظمات. ن املواملنظمات غري احلكومية والكنائس وغريها م مصداقيتها مع السكان احملليني

يدة مع جالقات  ير عاملصداقية واملعلومات متثل سببا آخر من أجله ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تطو 
 .منظمات حقوق اإلنسان وغريها من املنظمات العاملة يف املنطقة
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مثل حالة  ،مزعوم نتهاكاواهلدف من أي حتقيق  هو التأكد من الظروف واألفعال اليت أفضت إىل  -14
هذا ق اإلنسان.  و خر حلقو اك آوفاة مشتبه فيها أو احتجاز غري قانوين أو تشرد داخلي أو طرد متييزي أو انته

ستتفاوت  ابةاالستجن ى أنسان.  علالتحقيق ضروري مهما كان نوع االنتهاك الذي أُبلغ به موظفو حقوق اإل
ية أو غري ملعاملة القاساذيب أو التع الذي البد من إثباته، مثل وفاة الضحية أو االختفاء أو تبعا لنوع االنتهاك

متييزي،  لعمل على أساساصرف من ال  اإلنسانية أو املهينة أو التهديدات اخلطرية واملتكررة حلرية الفرد وأمنه أو
لدرجة  الستجابة تبعابيعة اط اوتاملرأة أو ممارسة حق التعبري  واالشرتاك يف اجلمعيات.  كما تتف أو العنف ضد

لب إال مات قد ال يتطن املعلو يا ماملتاحة.  ومثال ذلك أن قدرا صغريا نسب اليقني اليت تدل عليها املعلومات
باشرا بدرجة قيقا مت حتن املعلوماحتقيقا منفصال مع أشخاص االتصال املنتظمني.  وقد يتطلب قدر أكرب م

هناية  القيام هبا يفوقعية و مرة أكرب مع الشهود اآلخرين. وقد تشري معلومات أكثر إىل احلاجة إىل التحضري لزاي
أسرع وأقل  لضرورةبة اباملطاف.  وإذا واجه موظفو حقوق اإلنسان حالة طارئة وخطرية فقد تكون االستجا

 توخيا للحذر.
 
سلطات عن ر من التفساقدر كبري من املعلومات، قد حيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل االس وبعد مجع -15

يد حاجة إىل مز  ن هناكد تكو قتدابري االستجابة اليت ستتخذها.  وتبعا الستجابة السلطات للتحقيق واحلالة، 
على مستوى يف ني األلملسؤو ا، مثل تقدمي التماسات إىل خطوات أخرىأو إىل النظر يف اختاذ  من املعلومات

تلف نية وإجراء خمامليدا نساناحلكومة احمللية وطلب املساعدة من املوظفني األعلى مستوى يف عملية حقوق اإل
 .اصة ابملتابعةبري اخللتداأشكال الدعاية، اخل.  وجيب أن يقرر رئيس العملية امليدانية العديد من هذه ا

 
 ستعمل يفصة تق اإلنسان، قد يوجد لديهم  مناذج خاوتبعا ملختلف جوانب والية موظفي حقو  -16

مقبولية  لبت يفل اوىبنماذج الشكالتحقيقات بشأن شكاوى األفراد.  وميكن االستعانة يف بعض احلاالت 
صورة اذج التحقيق بمنتيفاء  ة اسالقضية استنادا إىل جدية األمر واىل دقة التحقيق.  ولذلك من املهم يف العاد

ية عديلها لتالئم والية عمل.  وينبغي تللفصل العشرين 1التذييل عينة من هذه  النماذج يف سليمة.  وترد 
 الرصد.  

 
 سياق يفأسئلة ن إلنساموظف حقوق ا أال يطرحوعند إجراء مقابالت مع الضحااي أو الشهود، ينبغي  -17

 وإن ء املقابلة حىتطة أثناي نقأ .  على أنه من األساسي عدم إغفال حمتوى  منوذج احلالة  لعدم إغفالالنموذج
 ظلت بعض النقط بدون إجابة.
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من و ن املقابلة.  عحظاهتم مال وبعد املقابلة، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان استيفاء  النماذج استنادا إىل -18
ة حيقدمها به الض يب الذيالرتت بصرف النظر عن معرفة الوقائع واألحداث برتتيبها الزميناملهم بصفة خاصة 
 "(.تقدمي  التقارير عن حقوق اإلنسان: "الفصل العشرينأو  الشاهد. )أنظر 

 
ت إضافية على معلوما قدميواملعلومات املطلوبة يف االستمارة هي األهم ولكنها ليست شاملة.  وميكن ت-19

 الضحية.سم وليس اب مللفاابالستمارة طاملا أن الصفحات اإلضافية حمددة برقم  اورقة منفصلة  أو إرفاقه
 

 التحقق من املعلومات -هاء
 
ي التحقق األساس .  ومنبعد تلقيهم البالغ املعلومات املقدمةموظفو حقوق اإلنسان  يفحصجيب أن  -20

حقق املوظفون ي أن يتينبغمن دقة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت مت اإلبالغ عنها قبل اختاذ أي خطوات.  و 
ابإلضافة و ألمر.  م ابمات أو رابطات  حقوق اإلنسان اليت على علمن فحوى الشكوى مع أي واحدة من منظ

ضية قيد فة ابلقمعر  إىل ذلك، قد يطلب املوظفون املساعدة من أي منظمة أو كيان حلقوق اإلنسان على
 الفحص.

 
 رة أو أصدقاؤهة الظاهلضحيوابإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تقرير ما إن كانت أسرة ا -21

كٍل على لشهود ا ابلةمقينبغي و الوقائع يف الشكوى.   الشهود اآلخرين، ميكنهم  أتييدأو جريانه، فضال عن 
وينبغي    .ل هبمتصاسيكثرون االأبسرع ما ميكن وينبغي التأكيد هلم على أن موظفي حقوق اإلنسان  حدة

ن ضمان ال ميك لكنو لتحقيق، إبالغهم أبن موظفي حقوق اإلنسان سيسعون  لضمان محايتهم أثناء وبعد ا
لفصل اترد يف و  هم. سالمتهم.  كما ينبغي سؤال الشهود عما إن كانوا يرغبون يف عدم الكشف عن هويت

ات حقوق انتهاك شهود" مزيد من التفاصيل عن إجراء مقابالت مع ضحااي و إجراء املقابالت: "الثامن
 اإلنسان.

 

 حتليل املعلومات -واو
 
ررة تتعلق بتقصي احلقائق بشأن جتاوزات حقوق اإلنسان، وهي صعوبة تقييم هناك مشكلة متك -22

املعلومات اليت مت احلصول عليها أثناء الزايرات املوقعية أو املقابالت.  ويفتقر موظفو حقوق اإلنسان  بعد كل 
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يصل موظفو  ذلك إىل القدرة على التحقق من كل تفاصيل املعلومات اليت حيصلون عليها.  ويف الواقع، قلما
حقوق اإلنسان إىل غور معظم االنتهاكات مثلما حيدث يف نظام القضاء اجلنائي.  على أن موظفي حقوق 

ما مت مجعه من  استنادا إىل درجة اتصالعلى األقل   حتليل ظاهرياإلنسان يسعون عموما إىل وضع 
 .  املعلومات وصحتها وموثوقيتها وأمانتها

 
ملطبقة ادة املوثوقية ثل قاعمي لةمع املادة اليت يتم مجعها من املصادر املستق اتساق املعلوماتومبدأ  -23

م علومات املفهو مع من مجيُ  األكثر شيوعا يف تقصي احلقائق اخلاصة حبقوق اإلنسان.  ويتصل بفكرة اتساق ما
ا.  ومن اليت مت مجعه األخرى واداخلاص إبمكانية تقييم املوثوقية بدرجة مالئمة معلومة معينة يف السياق مع امل

 عليه أيضا أن عها، بلم مجهنا جيب  على موظف حقوق اإلنسان أال ينظر فقط يف املعلومات احملددة اليت يت
 يستشعر ما إن كانت القصة برمتها تبدو صادقة عند جتميع مجيع خيوطها. 

 
توقعة من تمال املالكاة وهناك جانب آخر للموثوقية يتصل بدرجة اليقني اليت ينبغي تطبيقها. ودرج -24

بعا للغرض من تكبريا   اواتاإلجراءات اليت ينتهجها موظفو حقوق اإلنسان يف صدد تقصي احلقائق  تتفاوت تف
 سلسلةوجد  تنائي، ء اجلمجع املعلومات.  وبدال من "عبء اإلثبات" احملدد الذي قد يطبق يف نظام القضا

 .ااذهسبة لإلجراءات اليت  يتم اختمتصلة من درجة اليقني وكمية املعلومات ابلن
 
الغ ات  إلبعلوموعلى سبيل املثال، إذا حاول موظف حقوق اإلنسان مجع شكاوى وغريها من امل -25

لضرورة درجة تصر ابختُ قد  مسؤول حكومي أقل مستوى ابملزاعم على أمل أن تشرع احلكومة يف إجراء حتقيق، ف
زيد مجة إىل إجراء قط احلالب فائق. والدرجة الدنيا من اليقني ستتطالرعاية واالكتمال يف إجراءات تقصي احلق

ا من النقد مل درجة حيم من التحقيق بدرجات متفاوتة من الظهور.  على أنه ينبغي تذكر أن التحقيق نفسه
ضوحا.  ومن و األكثر و سرا والظهور الضمنيني.  وأعلى مستوى من اليقني مطلوب يف حالة اإلجراءات األشد ق

ى أكرب من  ومستو تماالا  فإن أي استنتاج بشأن وقوع جتاوزات حلقوق اإلنسان سيتطلب عملية أكثر اكهن
وكافية  مات وفرية )بلىل معلو ان إاليقني.   ولتحديد أحد املرتكبني حتديدا  علنيا قد  حتتاج عملية حقوق اإلنس

ىل لين قد يفضي إديد العلتحي( ألن هذا اللوفاء مبعيار جتاوز الشك املعقول املطبق يف نظام القضاء اجلنائ
ة املرتكب  قضي عرف علىالت مالحقة قضائية أو من املمكن ا، يفض إىل أعمال انتقامية.  وعلى أي حال، ميثل

ق اإلنسان وظف حقو ها مهامة من قضااي السياسة العامة ابلنسبة لقيادة عملية حقوق اإلنسان ولن  يقرر 
 مبفرده.

 

 ات املباشرةتقييم  الشهاد -زاي
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الشهادة املباشرة اليت يديل  األساليب  لتأييدوميكن ملوظفي حقوق اإلنسان استعمال طائفة عريضة من  -26

االتساق الداخلي هبا الضحااي وشهود العيان.  وخالل املقابلة نفسها ينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن خيترب 
ملقابلة أن يتحقق بدقة من أوجه عدم االتساق عن طريق العودة .   وميكن للقائم إبجراء اوالرتابط يف الشهادة

إىل نفس املوضوع عدة مرات ولكن بطرح أسئلة خمتلفة.  على أنه ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن حيرص على 
مالحظة أن صعوابت اإلبالغ ميكن يف كثري من األحيان أن تفضي إىل عدم االتساق.  وينبغي إاتحة الفرصة 

 91ي  جتري مقابلته لتقدمي معلومات توضيحية.للشخص الذ
 
أنه ينبغي  ة.  علىلكلياوجيري تقييم الشهادة الشفوية عموما استنادا إىل مسلك الشاهد ومصداقيته  -27

توصيل  عوبة يفا وصملوظف حقوق اإلنسان أن يدرك أن الفروق الثقافية وطبيعة الشهادة قد تسبب حرج
الفصل ، أنظر قابلتهممري التفصيلية عن تقييم مصداقية األشخاص الذين جت الرسالة.  وملزيد من املعلومات

 ".إجراء املقابالت: "الثامن
 
حد أ نأومثال ذلك   وينبغي أن يتذكر موظفو حقوق اإلنسان حتليل عوامل منظور أو حتيز الشاهد. -28

ة ـزعات السياسيفي الند ختوق  الضحااي قد يبالغ من أجل تربير سلوكه ولكي يثأر من الشخص أحلق به إصابة.
و أمركز الالجئ  لوا علىحيص احلقيقة أو تعيد تنظيمها. وقد يبالغ الالجئون فيما تعرضوا له من اضطهاد لكي

علومات ل على محلصو اجملرد تربير قرارهم ابهلرب.  ومن وجهة مثالية،  سيستطيع موظف حقوق اإلنسان 
قوق اإلنسان  وظفي حم تعانةواسم السياسية وجتارهبم يف احلياة.   متسقة من األفراد الذين تتباين خلفياهت

ذا اصة يف هخصفة ب، فضال عن حسن إدراكهم لألمور، يساعدهم موثوق هبا وغري ذات صلة تابتصاال
 السياق.

 

 أشكال املعلومات األخرى -حاء
 
املصدر الرئيسي للمعلومات اليت يف حني أن  الشهادة املباشرة اليت يديل هبا الضحااي وشهود العيان هي  -29

. على أنه ينبغي االستعانة بشهادات اثنويةللموظفني  ميكن أيضاحيص عليها موظفو حقوق اإلنسان، 
للموظفني امليدانيني عند االستعانة ابلشهادة الثانوية اليت أتيت عن طريق شهود بعيدين أن يدركوا أن املعلومات 

                                                      
، الصفحات 83، جملة هارفادر حلقوق اإلنسان، 3دااين أورينتخرت: "اإلدالء ابلشهادة: فن وعلم تقصي حقائق حقوق اإلنسان"،   91

118-119 (1990.) 
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.  غري أن موثوقية شهادات السماع أو املعلومات الثانوية اليت هادة املباشرةأقل موثوقية من  الشغري املباشرة 
أتيت من عدة مصادر ال تربط بينها أي صلة ستزيد من قيمتها الثبوتية.  ومع ذلك، ينبغي للموظفني النظر بدقة 

 يف شهادات السماع أو الشهادات الثانوية قبل قبوهلا ابعتبارها حقيقة. 
 
ميكن ملوظفي و  نسان. ق اإلاملعلومات األخرى أن توفر أتييدا ملزاعم وقوع جتاوزات حلقو  وميكن ألشكال-30

 كمؤشرات يبأو الفحص الطبلة و/املالحظة أثناء املقا ابألعراض البدنية والنفسيةحقوق اإلنسان االستعانة 
راض ني لتقييم األعالطبي هنيني.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، إن أمكن، التماس املساعدة من املللموثوقية

د اصة واألفرااعات اخلاجلم مقابلة: "الفصل الثامنمن  الفرع طاءالبدنية والنفسية لدى الضحااي.  )أنظر 
إن مراقبة فباشرة، مصورة ب"(.  على أنه يف حالة عدم توفر هؤالء املهنيني الطبيني ذوي السمات اخلاصة

ينبغي ملوظفي و  الحق.  وقت هين الطيب على تقييم املعلومات يفاألعراض ووصفها وصفا دقيقا قد يساعدان امل
ثناء حلصول عليها أاليت مت امات حقوق اإلنسان، بناء على نصيحة املهين الطيب، أن ينظروا فيما إن كانت املعلو 

د ض البدنية بعاألعرا وصف املقابلة والفحص متسقة أو غري متسقة مع إساءة املعاملة املزعومة.  وإذا كان
لنمط املعروف فق مع ا، تتالتعذيب مباشرة وأي أعراض بدنية ، مبا يف ذلك الندوب، اليت تبقى على الضحية

 زاعم.مع امل تسقةألعراض أنواع التعذيب املزعوم، فقد  يعترب موظف حقوق اإلنسان االستنتاجات م
 
ق من األوصاف ة للتحقتيح فرصي ، وهو ماأثناء الزايرات املوقعية بطريقة آخرىاملزاعم  أتييدوميكن   -31

يري زاء احتمال تغك قلق إهنا وخباصة إذا كان-املقدمة من الشهود عن األبنية والغرف ومن املمكن التقاط صور
 املوقع قبل وصول املهنيني املتخصصني يف القضاء اجلنائي.

 
ت األظافر  لكحت حتااثر وميكن أن تشمل األدلة احلقيقية املالبس واملتعلقات الشخصية واألظافر وآ -32

بة األجسام الغريصاابت و إقاع والدم والشعر اخلاص ابلضحية.  كما ميكن االستعانة ابألسلحة املستعملة يف إي
 م الضحية وذلكا من جسالته)القذائف وشظااي القذائف واألعرية النارية والسكاكني واأللياف( اليت يتم إز 

د هوية صابع اليت حتدمات األوبص ى لألدلة احلقيقية العينات الكيميائيةابعتبارها أدلة.  وتشمل األمثلة األخر 
مات وغرافية/الرسو ر الفوتالصو و الشخص املسؤول والصور الفوتوغرافية/األفالم اليت تصور الواقعة و/أو املشهد 

 اليت تصور آاثر التعذيب  على جسم الضحية.
 
ى مسرح اجلرمية دون تغيري وأال حياولوا  أن حيلوا ملوظفي حقوق اإلنسان اإلبقاء علعموما  وينبغي -33

.  وينبغي أال جيمع موظفو حقوق اإلنسان أنواع األدلة اليت سيستعان هبا يف التحقيق  حمل سلطات الشرطة
املادي أو العبث هبا ألنه ينبغي هلم حماولة تفادي تعطيل نظام القضاء اجلنائي.  على أنه إذا وقع موظف حقوق 

ى هذه األدلة فينبغي له إبالغها للسلطات إذا كان من املرجح هلذه السلطات أن جتري حتقيقات اإلنسان عل
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جنائية سليمة.  وإذا مل يكن لدى موظف حقوق اإلنسان بديل ووقعت يف حوزته  أدلة مادية فينبغي  أن يتأكد 
و السليم ملنع تلوثها وضياعها. من مجع  هذه األدلة ومعاجلتها وتغليفها ووضع بطاقة عليها وختزينها على النح

وينبغي أن حيمل كل دليل حقيقي بياان منفصال يبني ابلتفصيل زمان ومكان احلصول/العثور عليه. وينبغي أن 
يذكر البيان من حصل/عثر على الدليل وينبغي توقيعه من ذلك الشخص.  وهذا اإلجراء مهم للحفاظ على 

 . تدريبا حمرتفا يف جمال الطب الشرعيهذه األدلة يف العادة ويتطلب التعامل مع   92استمرارية األدلة.
 
يع املعلومات اقية مجمصد وجيب على موظفي حقوق اإلنسان يف النهاية أن يعولوا على فطنتهم يف تقييم -34

 ها. مجع وذلك استنادا إىل اتساقها وموثوقية الشهادات وأمانة املواد األخرى اليت يتم
 

 جلنائيةأدلة املالحقة ا -طاء
 
ينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان السياقات اليت قد تكون فيها املعلومات اليت حيصلون عليها مفيدة -35

يف أماكن مثل يوجوسالفيا السابقة ورواندا وأي احملاكم اجلنائية الدولية إلجراءات املالحقة اجلنائية سواء يف 
واحملامون    93.احملاكم الوطنيةاجلنائية الدولية، أو أمام  مكان آخر قد يقع يف املستقبل ضمن اختصاص احملكمة

واحملققون يف هذه احملاكم يفضلون يف العادة إجراء حتقيقاهتم اخلاصة وجيدون صعوبة يف التعويل على معلومات 
ينبغي ملوظفي حقوق ولذلك،  يف حالة تواجد موظفني من حمكمة ذات صلة،   94مجعها أشخاص آخرون.

من القواعد اإلجرائية  70.  وتتيح القاعدة غهم فورا ابملعلومات اليت قد تقع ضمن واليتهماإلنسان إبال
وقواعد اإلثبات املتبعة يف احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني املعنيتني بيوغوسالفيا السابقة ورواندا حصول املدعي 

أو املعلومات بدون احلصول على العام للمحكمة على معلومات سرية وحتظر قيامه ابلكشف عن هوية املخرب 
 54إذن مسبق من املخرب.   وبينما ال توجد حىت اآلن قواعد إجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية،  تفوض املادة 

من نظامها األساسي املدعي العام يف املوافقة على عدم الكشف، يف أي مرحلة من اإلجراءات ، عن الواثئق أو 
شريطة احلفاظ على  سريتها وأن تكون فقط ألغراض توليد أدلة جديدة، إال مبوافقة املعلومات اليت حيصل عليها 

 مقدم املعلومات، وأبن يتخذ التدابري الالزمة لضمان سرية املعلومات ومحاية أي شخص أو دليل.  

                                                      
 (.9951) 158، ان: دليل عملي لرصد حقوق اإلنساندليل حقوق اإلنسكاثرين إنغليش  وآدام ستابلتون:  92
املسؤولني عن انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل   صأنشأ جملس األمن التابع لألمم املتحدة احملكمة الدولية ملالحقة األشخا  93

ية دة اجلماعألشخاص املسؤولني عن  اإلابا واحملكمة اجلنائية الدولية ملالحقة 1991اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
والقرار  1993مايو/أاير  25ملؤرخ يف ا 827 وغريها من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا.   قرار جملس األمن

 "(.ات التصحيحيةراءاملتابعة والتماس اإلج: "عشر الفصل التاسع)أنظر  1994نوفمرب /تشرين الثاين  8بتاريخ  955
 (.1996) العالقة بني املنظمات غري احلكومية واحملاكم اجلنائية الدوليةغراايم ت. بلوويت:  94
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سارح ت إىل مالزايرالشهود و امع  ومعظم األدلة اليت يتم مجعها هلذه احملاكم أتيت من املقابالت اليت جتري -36

ىل  معاجلتها يف العادة إ  جلنائيةاحقة اجلرمية ومجع األدلة املادية وعمليات البحث عن الواثئق.  وحتتاج أدلة املال
ان.  وجيب أن ق اإلنسحقو  حبذر أشد مما يف حالة املعلومات اليت يتم احلصول عليها ألغراض إعداد تقارير

كن ميجز حىت ت احلجيب أيضا العناية بتسجيل تسلسل سلطااحلفاظ ليس على الدليل املادي فحسب، بل 
قات القضائية التحقي عطيلتالتحقق من األدلة الحقا.  وكما جاء أعاله، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان جتنب 

ة العامة،  جمال السياسمهمة يف اراتاجلنائية  وينبغي عموما أن يتفادوا مجع أدلة مادية.  وتثري هذه القضااي  قر 
وظفي حقوق جانب م س مني قرارات ميكن ال ميكن اختاذها إال من جانب قيادة عملية حقوق اإلنسان وليوه

اءات القضاء اجلنائي (  إجر 1ات )اإلنسان مبفردهم.  ورمبا ترغب قرارات السياسة العامة يف التمييز بني احتياج
لتحقيق ا( 3ية و)للجان القضائحلقيقة أو ا( تقدمي تقارير من أي جلنة من جلان إثبات ا2الوطين أو احمللي و )

بعة الطويلة املتا مزيد من": الفصل التاسع عشرمن  الفرع زايألي حمكمة جنائية دولية ذات صلة.  )أنظر 
 "(.األجل: جلان إثبات احلقيقة واحملاكم

 
ذر بصفة حلوخي اتسان وابملثل، قد تقرر قيادة عملية حقوق اإلنسان أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلن -37

ام حماكم لسات أمجيف  خاصة يف إجراء مقابالت مع الشهود الذين قد يطالبون الحقا ابإلدالء بشهادهتم
تعد  بعناية  جيب أن هلذاجنائية  وطنية و/أو دولية.  وقد يتم عرض سجالت هذه املقابالت  يف احملكمة و 

يف   إلنساناة حقوق عملي نائية، فقد ترغبابلغة.  وإذا كان لدى أحد الشهود دليل ينبغي عرضه يف جلسة ج
، ملنيلشهود احملتنيابة اباء الوينبغي أن ختطر أعضأتجيل مقابلة الشاهد وذلك لتفادي التأثري على الشهادة، 

 ئية.ة اجلنارميأو قد ترغب يف العمل يف تعاون وثيق مع املوظفني املسؤولني عن التحقيق يف اجل
 
ملختصني من اكم اي احملق اإلنسان يف مجيع احلاالت إىل التشاور مع موظفوستحتاج قيادة عملية حقو  -38

 بقة.إلجرائية املطالقواعد امع  أجل تقرير سياسة عامة بشأن تلك األمور والبد وأن تتسق أي سياسة يتم تقريرها

 
 الفصل الثامن

 إجراء املقابالت
 

 املفاهيم الرئيسية

سيجري معه املقابلة  فيمنينبغي أن ينظر موظف حقوق اإلنسان 
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ومن  وأبي لغةينبغي أن يقوم أبجراء املقابلة  ومنمحايته  وكيفية
ينبغي أن جتري املقابلة حلماية الشاهد وكيف  وأين سيقوم ابلرتمجة

حيتاج القائم  وماذااملعلومات  أمناملقابلة حلماية  تسجيلسيتم 
 الفروقل مع التعام وكيفيةقبل املقابلة  معرفتهإبجراء املقابلة إىل 

 يف إجراء املقابلة.   وكيفية الشروعاليت تعوق االتصال  الثقافية
ه نفس قدميوت إجياد جو من  األلفةوينبغي ملوظف حقوق اإلنسان 

يدانية دة اململتحاعملية األمم  وتوضيح واليةوتقدمي املرتجم الشفوي 
د واعالقحلقوق اإلنسان وحتديد الغرض من املقابلة ومناقشة 

لة ملقاباعد بالشاهد  محايةللمقابلة واحلديث عن كيفية  اسيةاألس
 على شاهدوتشجيع ال من املعلومات ةاالستفادوالتحسب لكيفية 

 يه.أبسلوبه اخلاص قبل طرح أسئلة حمددة عل رواية قصته
ات وينبغي أن يكون موظف حقوق اإلنسان مدركا  لالحتياج

رى معهم والسمات اخلاصة لبعض فئات األشخاص الذين جت
ء نسامقابالت، ومنهم على سبيل املثال ضحااي التعذيب وال

ة لريفياطق واألطفال  والالجئون واملشردون داخليا وسكان املنا
 تعدادالساوجمتمعات السكان األصليني والفئات األقل دخال، مع 

 الكايف قبل البدء يف إجراء املقابلة معهم.
 

 مقدمة-ألف
 
نسان.  قوق اإلحلزعومة عن التجاوزات امل جلمع املعلوماتشيوعا  الطرقثر هو أك إجراء املقابالت -1

.  ومات املكتوبةل املعلتكماوابإلضافة إىل ذلك، فإن األدلة الشفوية تكون يف كثري من األحيان ضرورية الس
إلعداد  ساسيةليب األألسااوسيتم يف هذا القسم مناقشة خمتلف جوانب إجراء املقابالت.  ويبحث هذا الفصل 

مات حقق من املعلو ني والتشفوياملقابالت والشروع فيها وإجرائها.  وتشمل املواضيع االستعانة ابملرتمجني ال
ات ثري من السياقري يف كت جتوإجراء مقابالت مع األفراد ذوي السمات اخلاصة.  ومن املهم تذكر أن املقابال

ئم كل لة على حنو يالاملقاب جراء.  وينبغي إعداد عملية إيف املكتب والسجن ويف امليدان وعلى الطريق-املختلفة
ا.  اجون إىل مجعهليت حيتامات حالة.  كما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التفكري بطريقة اسرتاتيجية يف املعلو 
 م؟ية قصصهرواو  ءأين ميكنهم احلصول عليها؟ ومن الذي يعرفها؟ وما هي مصاحل الشهود يف اجملي
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 راد إلجراء املقابالتحتديد األف-ابء
 
 حتديد هوية الشهود-1
 
تهاكات حقوق أ من انمللجاحبثا عن احلماية أو  ءيعلن األفراد يف كثري من األحيان عن هويتهم ابجملي -2

ى أو خبطورة عدم جدو بعور اإلنسان اليت وقعت هلم يف املاضي.  على أنه من الشائع للشهود والضحااي  الش
ن أشكال مغريها  ة أويف حاالت معينة من االنتهاكات، مثل االنتهاكات اجلنسياإلعالن عن هويتهم.  و 

لضروري ون من اد يكالعنف ضد املرأة، قد يزداد عزوف الضحية عن اإلبالغ عن االنتهاكات.  ولذلك ق
ا ال ميكن .  وممقابالتميف تقرير من جيرون معهم ال سلبيني  سباقنيملوظفي حقوق اإلنسان أن يكونوا 

غريها من نسان و ق اإلستغناء عنه أن يكو ن القائمون بتقصي احلقائق عالقات جيدة  مع منظمات حقو اال
تيب لقاءات مات وتر ملنظاملنظمات العاملة يف منطقتهم.  وتتضمن هذه املهمة بذل جهود نشطة لالتصال اب

وق اإلنسان وظفي حقمعدة دورية، اخل.   وميكن ملنظمات حقوق اإلنسان احمللية  وغريها من املنظمات مسا
الج نقطة اكز العومر  على االتصال بضحااي وشهود انتهاكات حقوق اإلنسان.   وقد تشكل أيضا العيادات

تمل إجراء من احمل لذينالبداية.  وابإلضافة إىل ذلك قد يستطيع احملامون والصحفيون حتديد األشخاص ا
 مقابالت معهم.

 
هاب إىل والذ مكاتبهمومستعدون لرتك وظفو حقوق اإلنسان جاهزون وكما جاء أعاله، جيب أن يكون م -3

وق وظفو حقوم محيث ميكنهم احلصول على معلومات من شخص يعترب نفسه ضحية انتهاك.  وجيب أن يق
السكان فيها   يت يكونطق الللسجون واملستشفيات ومستودعات اجلثث واملنا إبجراء زايرات منتظمةاإلنسان 

ىل إعند االنتقال ية(.  و لريفا)مثل األحياء الفقرية ومقاطعات الطبقة العاملة واجملتمعات  أشد تعرضا للخطر
ع النهوج هو وض أحد هذه.  و املناطق الريفية النائية، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االختيار بني عدة هنوج

مة رات غري منتظجراء زايهي إجدول للزايرات واتباعه للسماح للشهود ابالتصال هبم.  وهناك إمكانية أخرى، و 
، مثل وثوق بهملث اثوالوصول دون توقع.   وهناك هنج اثلث، وهو ترتيب زايرات مومسية من خالل طرف 

 أحد رجال الدين.  
 
، ولكن ينبغي عدم دفع أي أموال  للشهادة أبي حال من األحوالوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -4

الذين يتعني عليهم السفر ملسافات طويلة.  وأحد  أسباب عدم دفع أموال  النظر يف توفري تكاليف سفر الشهود
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مقابل إجراء مقابلة هو القلق بشأن قيام الشخص الذي جترى معه املقابلة برواية القصة اليت يعتقد أن موظف 
 حقوق اإلنسان يريد مساعها.

 
 محاية الشهود -2
 
حلقوق  يات امليدانيةا العملريهجتهود وخباصة املقابالت اليت وهناك اعتبار آخر يف إجراء املقابالت مع الش  -5

اق العتبار يف سيخذ يف ان يُؤ أ .  وحيتاج موضوع محاية الشهود  إىل احلاجة إىل محاية الشهوداإلنسان، وهو 
ت يف االوال إىل االتصبلة ووصملقامجيع التدابري اليت ينبغي اختاذها، بدءا من املراحل األوىل لعمل  ترتيبات ا

 مرحلة ما بعد املقابلة.
 
شكلة  مل ييوجد حل جزئ يف حني ال ميكن ضمان محاية الشهود بصورة كاملة بعد إجراء املقابلة معهم، -6

ري دم اختاذ تدابة على عكومالثأر من الشهود تستعني به أساسا املنظمات احلكومية الدولية، وهو موافقة احل
ذ عدم اختابحلكومة إبلزام نفسها االئحة جلنة البلدان األمريكية تطالب  من  58انتقامية. ومثال ذلك أن املادة 

ألمم املتحدة فوضية اب ملتدابري انتقامية ضد الشهود وذلك كشرط للبعثة.   و"االتفاق اخلاص إبنشاء مكت
أي بضمان عدم إخضاع  على أن "تتعهد احلكومة ]...[ 31حلقوق اإلنسان يف كولومبيا"  ينص يف املادة 

اب ية هلذه األسبت قانونراءاشخص كانت له اتصاالت ابملفوضية النتهاك أو هتديدات أو أعمال انتقامية أو إج
 وحدها."

 
ي حالة من أأو يف  ايةمحوهتاك عدة تدابري قد يتم اختاذها حلماية الشاهد يف حالة عدم وجود اتفاق  -7

 األحول: 
 

هد. على الشا له ة ضرور ماما الاهتفيه العملية امليدانية  زسياق ال ترك)أ( ينبغي إجراء املقابالت يف 
جملتمع اص يف األشخاوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن حياولوا إجراء مقابالت مع عدد كبري من 

 لتفادى تسليط االنتباه على بضعة أفراد.
 

ة متثل املراقب جح لنر لى األ.   وعمكان تقل فيه املراقبة  قدر اإلمكاناملقابلة يف  إجراء)ب( ينبغي 
 احلكومية مشكلة إذا كان موظفو حقوق اإلنسان متنقلني وجيولون يف الريف.

 

الشهود   أال يشري صراحة  أبي حال من األحوال إىل أقوال أحد)ج( وينبغي  للقائم إبجراء املقابلة 
ول للخطر .  وارتكاب هذا اخلطأ من شأنه أن يعرض الشاهد األعند إجراء مقابلة مع شاهد آخر
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سيبعث على عدم ارتياح الشاهد الثاين بشأن احلفاظ على سرية املعلومات املقدمة.  ومن األفضل يف 
الواقع تفادي الكشف عن هوية األشخاص اآلخرين الذي قدموا معلومات.  وينبغي احلرص بشدة 

كاملة على محاية األشخاص الذين يتم االتصال هبم وعدم إفشاء هويتهم إال يف ظل ضماانت  
 ابحلفاظ على سالمتهم.

 

منية التدابري األ خطر وعنا لل)د( وينبغي للقائم إبجراء املقابلة  االستفسار عما إن كان الشاهد معرض
 اليت يعتقد الشاهد أنه ينبغي اختاذها.

 

ايتها هنن التفصيل يف مبزيد مو بلة )هـ( وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يستعلم إبجياز عند بداية املقا
الشهود  رغب بعضقد يو  عن االحتياطات اليت قد تتخذ لتوفري بعض احلماية للشاهد بعد املقابلة. 
ىل السلطات إلبطاقة ذه اهيف احلصول على بطاقة تفيد أنه مت إجراء مقابلة معهم حىت ميكنهم تقدمي 

خلطورة نه من اأرون لتعلم أن األمم املتحدة ستهتم إذا وقع هبم أي مكروه.  وقد يرى شهود آخ
ال من ذلك شهود بدء الاالحتفاظ هبذه البطاقات ألهنا قد تلفت انتباه السلطات.  وقد يرغب هؤال

دم ع قابالت عهم م.  وقد يفضل بعض من جترى ميف إجياد طريقة ما الستمرار االتصال هبم
 ضماننه  ميكتوضيح أن موظف حقوق اإلنسان الالكشف عن هويتهم.  وعلى أي حال، ينبغي 

 .سالمة الشاهد
 
 مكان يفلسجالت ميع ااالحتفاظ دائما جبوحلماية األشخاص الذين جترى مقابالت معهم، من احلاسم  -8

وائم أمساء ينئذ بقححُيتفظ و  وليس ابسم الفرد.  برقمإىل امللفات  يشار.  وكإجراء وقائي إضايف قد مأمون
ت.  لمقاباللهرية عن امللفات والسجالت  اجلو األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت يف مكان منفصل 

ف وليس ابسم قم امللام ر وعندما تتاح معلومات إضافية ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يشري إليها ابستخد
 .ن مأمونمكا الضحية.  وينبغي االحتفاظ بنسخ طبق األصل من مجيع السجالت واالحتفاظ هبا يف

 

 التحضري للمقابلة-جيم
 
 وكيفقابلة معه امل يجريس منوظف حقوق اإلنسان عند التحضري للمقابلة أن أيخذ يف االعتبار ينبغي مل -9

للغات مجة من واىل اىل الرت سيتو  نوملغة سيتم إجراء املقابلة،  وأبيينبغي أن يتوىل إجراء املقابلة  ومنسيحميه 
قبل  فتهمعر قابلة إىل جراء امللقائم إبحيتاج ا وماذااملقابلة  تسجيلينبغي  وكيفينبغي إجراء املقابلة  وأيناحمللية 

 الشروع يف املقابلة. وكيفيةإجراء املقابلة 
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مناقشة  تحفظ يفا للجرى الغرف يف معظم املنظمات على مقابلة الشهود والضحااي كل على حدة نظر  -10

ع الشهود من ة مينجينموذجتارب الصدمة يف وجود اآلخرين.  ومثال ذلك أن مشروع قواعد األمم املتحدة ال
شهادته. كما بي يدىل الذ يف غرفة االستماع بينما يدىل  شخص آخر بشهادته  بناء على طلب الشاهد ءالبقا

لدولية ا تقوم اللجنة جون،تتبع منظمة العفو الدولية هذا النمط.  على أنه جتدر مالحظة أنه يف سياق الس
يوفر هذا و احدة.  و انة ت  مع عدة أشخاص معا يف زنز للصليب األمحر يف كثري من األحيان إبجراء مقابال

ح هبا قبل مستعدون للبو  جملموعةخل االنهج للقائم إبجراء املقابلة  نظرة عامة على األشياء اليت يكون األفراد دا
 أن يقرر من هم األشخاص الذين سيجرى مقابالت معهم على انفراد.

 
 من سيجري املقابلة -1
 
 اء املقابلةعدد القائمني إبجر  -أ

 
ويوجه  ع بعينهن يتابأإبجراء املقابلة.  وميكن ألحد الشخصني  شخصانمن األفضل عموما أن يقوم  -11

سئلة. ب من األيغي األسئلة.  وميكن للشخص اآلخر أن يدون مالحظات بصورة متحوطة  وقد حيدد ما قد
يف حالة وجود و بالت.  قاحىت معظم امل على أنه قد  يكون من املستحيل تقريبا وجود شخصني إلجراء مجيع أو

سة.  كما عد اجللبظات شخص واحد ألجراء املقابلة، فينبغي أن يدون مالحظات حمدودة مث يستكمل املالح
لناس ملستمعني.  وااريا من ا كبأنه إذا كان من الضروري حضور مرتجم شفوي،  فإن ثالثة أفراد قد  يؤلفون فريق

ن لشهود عاعزف يمبكنون أنفسهم يف وجود عدد أقل من األشخاص. وقد  يف العادة مستعدون لإلفضاء
 احلديث أمام فريق من املستمعني.  

 
 املهارات اللغوية -ب
 
وا،  تحدة، إن وجدألمم املية اينبغي أن  حتدد عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان أفراد عمل -12

ن انة ال يتخاطبو ابملعا شعروني.  ومعظم األشخاص الذين ات الصلةالتخاطب ابللغات احمللية ذالذين ميكنهم 
 مكن.أإال بلغة حملية.  ولذلك ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تعلم اللغة احمللية، إن 

 
 الفروق الثقافية  -ج
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يف مشاكل ميكن أن تسبب الفروق الثقافية بني القائم إبجراء املقابلة والشخص الذي جتري معه املقابلة  -13
.  وتشمل هذه الفروق الثقافية املواقف إزاء معىن جتربة الصدمة واألدوار اليت حيددها نوع اجلنس التخاطب

واملركز واملواضيع املالئمة للحديث.  بل وميكن لألفكار احملددة ثقافيا بشأن التفاعل املادي )االتصال ابلعني 
ن يكون القائم إبجراء املقابلة حساسا هلذه الفروق واحليز الشخصي( أن تفضي إىل سوء تفاهم.  ومن احلاسم أ

 95الثقافية وأن يتحلى ابلصرب  مع الشخص الذي جيري معه املقابلة وأن حياول أن يتعلم املزيد عن ثقافته.
 
ذي جتري لشخص الاة اوقد يكون هناك اختالف ثقايف آخر يف حجم الدور الذي تؤديه السياسة يف حي -14

عني، وقد مسياسي  و حزبيكون هذا الشخص شديد االلتزام بوجهة نظر سياسية معينة أمعه املقابلة.  وقد 
دة سجل هذه الشهاوأن ي  رتاميصف ابلتفصيل أنشطته السياسية.  وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن ينصت ابح

 حىت وإن مل يكن موافقا على ما يعرب عنه الشخص من وجهات نظر.  
 
 املرتمجون الشفويون -2
 
أو املنطقة  ان البدا  سكاليت يتخاطب هب يتخاطبوا ابللغةملوظفي حقوق اإلنسان أن  من األفضل كثريا -15

م ن يستطيعوا فهيني، فلشفو  اليت يعملون فيها.   وإذا كان والبد أن يستعني موظفو حقوق اإلنسان مبرتمجني
ظفي حقوق ث مع مو حلديااس يعزفون عن املعلومات اليت حيصلون عليها فهما كامل.  كما أن كثريا من الن

جود تطلب الوضع و  .  وإذامليةاإلنسان من خالل مرتجم، وخباصة إذا كان املرتجم من البلد الذي جتري فيه الع
ان مل ة حلقوق اإلنسمليدانيتحدة اللتأكد من أن عملية األمم امل فيجب التدقيق يف خلفيتهم، مرتمجني شفويني

ملرتمجني ن أن اتأكد ماحلرص على الاحلكومة أو اجلماعات املعارضة.  وينبغي يتسلل إليها خمربون من 
يف  عضاء السابقنيفادي األتال .  وينبغي مثالشفويني ال يسببون رهبة لألشخاص الذين جترى املقابلة معهم

لك، قد ضافة إىل ذابإلو  ه دون. ملضطاجليش أو األفراد الذين ينتمون إىل نفس اجلماعة اإلثنية اليت ينتمي إليها ا
ن أن نسان التأكد مقوق اإلفي حتشكل املرتمجات هتديدا أقل من املرتمجني يف سياق املقابلة.  كما ينبغي ملوظ

 بلة.ملقااملرتجم يتخاطب بنفس اللهجة احمللية اليت يتخاطب هبا الشخص الذي جتري معه ا
 
يني.  ويف حالة االستعانة مبرتجم يف املقابلة وينبغي وضع خطوط توجيهية بشأن االستعانة مبرتمجني شفو  -16

 يُطلبعلى انفراد قبل بداية املقابلة.  وينبغي أن  للقائم إبجرائها أن يوضح للمرتجم القواعد األساسيةفينبغي 
، كلمة كلمة قدر اإلمكان.  وإذا كانت األسئلة غري واضحة أو إذا مل يفهمها نقل األسئلة بدقةإىل املرتجم 

نبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يطلب من املرتجم أن يعرفه ذلك حىت يعيد صياغة األسئلة.  وينبغي الشاهد في
                                                      

 (.1991، )67إىل  64، الصفحات من خدمة الناجني من التعذيبغلني راندال و ألني لوتز:   95
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األسئلة أو للقائم إبجراء املقابلة أن يستعمل مجال موجزة يسهل فهمها وترمجتها. وينبغي للمرتجم أن ينقل 
جراء املقابلة أن يكرر األسئلة عدة حىت يتأكد من الشاهد يفهمها.  وينبغي للقائم إب األقوال واحدا واحدا

 مرات، عند اللزوم، إىل أن يتم فهمها.  وينبغي أن ينظر إىل الشاهد ويتكلم إليه مباشرة  وليس إىل املرتجم.
 
د املتحدة.  وق  األمميفآلخرين ، شأهنم يف ذلك شأن مجيع العاملني االشفويني ويتعني محاية املرتمجني -17

رتمجني ملوموثوقية ا  فيه. مرتمجني من مناطق خارج املكان الذي يُطلب إليهم العمليكون من املفيد جتنيد 
 الشفويني والسائقني ابلغة األمهية ملصداقية عمل املوظفني واألمم املتحدة.

 
لومات مثرية على مع العهمومن املهم عند العمل مع مرتمجني شفويني أن تؤخذ يف احلسبان إمكانية اط  -18

نيابة.  ين ألعضاء المل كمخرب الع  أسوأ  احلاالت، قد  يعمل املرتمجون الشفويون أو قد جيربون علىللغاية.  ويف
 علهم يرتمجونجتبدرجة  لبلداويف أقل احلاالت سوءا، قد يعتاد املرتمجون  الشفويون حقائق معينة عن أحوال 

امعة عانة بطلبة اجلو االستهكلة هلذه املشإبمهال أو يقدمون ترمجة انقصة أو غري دقيقة.  وأحد احللول املمكنة 
ن اجملموعة مراصدون ه الللعمل كمرتمجني شفويني ملدة أسبوعني فقط يف املرة الواحدة، وهو حل استعان ب

 لهم.حملوا األوروبية يف يوغسالفيا السابقة.   ويتم حينئذ تناوب املرتمجني اآلخرين ليح
 
 املوقع واخلصوصية-3
 
وينشأ  مكان .در اإلتقام قخلطر التنصت واالن الشاهدمكان يقل فيه تعرض ملقابلة يف ينبغي إجراء ا -19

التعرض  ثريا احتماليةفيها ك زدادأكرب اخلطر يف أماكن مثل الفنادق  اليت قد يتم فيها التنصت على املقابلة وت
اركني ذين يرون املششخاص الألا للمراقبة.  وينبغي أال يثري املكان املختار إلجراء املقابلة شبهة كبرية بني

ح  جراء نقاش صريميكن إ حىت يدخلون أو يتحدثون.  وابملثل، ينبغي أن يهيئ املكان مناخًا مناسبا للمقابلة
بالت إبجراء املقا لقائمنيغي لبدون مقاطعة ال ضرورة هلا. ومثلما هو احلال يف كثري من القضااي األخرى، ينب

 ت.قابالبشأن أفضل املواقع إلجراء امل على نصيحتهم استشارة أشخاص االتصال للحصول
 
 تسجيل املقابلة  -4
 
يف معظم الظروف.   على  قلق أمين ابلغنظرا ملا يثره ذلك من  التسجيل ينبغي عدم استعمال أجهزة -20

ر االستعانة أنه يف بعض البلدان اليت تسمح فيها ظروف األمن، ينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن أيخذ يف االعتبا
مبوافقة صرحية من الشخص الذي جتري معه جهاز التسجيل إال  استعمال.  وال ميكن جبهاز تسجيل
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.  ولذلك ال ميكن استعماله إال يف احلاالت اليت تتكون فيها عند الشاهد درجة كبرية من الثقة يف القائم املقابلة
ت اليت  يقوم فيها شخص واحد فقط إبجراء املقابلة إبجراء املقابلة. وألجهزة التسجيل فائدة خاصة يف احلاال

ومن مث يكون من الصعب عليه تدوين مالحظات.  كما أن أجهزة التسجيل مفيدة بصفة خاصة يف احلاالت 
اليت حتتاج إىل ترمجة/ترمجة شفوية.  ولعل الطريقة الوحيدة للتحقق من الرتمجة الشفوية هي عن طريق تسجيل 

نظر فيها الحقا.  وينبغي عدم استعمال جهاز التسجيل إال بعد أن يثبت القائم إبجراء املقابلة حىت ميكن ال
املقابلة مصداقيته ويعيد التأكيد للشاهد على أهداف املقابلة واحلفاظ على سرية املعلومات.  وينبغي  سؤال 

وال جيوز أبي ومات.  الشاهد عما إن كان يسمح ابلتسجيل ملساعدة القائم إبجراء املقابلة على تذكر املعل
.   وينبغي أال يتضمن شريط التسجيل اسم الشخص الذي حال من األحوال استعمال جهاز تسجيل خفي

تقام أي صلة واضحة بني  جتري مقابلته.  وينبغي تسجيل هوية الشاهد يف موضع آخر وبطريقة مشفرة حىت ال
سجيله  حىت ال ُيصادر أو ُتكتشف العالقة .  وينبغي إخفاء الشريط بعد تاملقابلة املسجلة واسم الشخص

 بينه وبني الشاهد.
 
 لفوتوغرافية. االصور  نتيجة رللثأاألفراد  يف تعرضكبري   خطرمشكلة أكرب.  وهناك  آالت التصويرومتثل  -21

  هويةىل لصورة إاهذه  وينبغي أال تشريوقد يرغب بعض الشهود يف تصوير جروحهم النامجة عن التعذيب.  
ن نشر لشاهد عاؤال سهد )إبظهار وجهه مثال(.  ويف حالة احلصول على إذن ابلتقاط صورة، ينبغي الشا

يف التقاط   ر املوتخلط الصورة أو توزيعها أبي شكل آخر.  وقد يرغب أحد األشخاص املعروفني واملعرضني
ن التقاط صور لشهود عا ظمصور له ابعتبار ذلك وسيلة للحماية الذاتية.  على أنه من احملتمل أن يعزف مع

 هلم.
 
علومات ل على املق احلصو على املقابالت ألهنا تعو  أشد خطرافهي التسجيالت  التليفزيونية وأما  -22

فيد أكثر تنية قد تليفزيو . والتسجيالت  الإن عثر عليها وتعرضت للمصادرةوستعرض الشاهد خلطر ابلغ  
ر ذكتومن املهم   أمنية. اطرخمة املشاهبة، ولكنها تنطوي على نوعا ما يف تسجيل املظاهرات أو األحداث العام

وينبغي     ت.ض احلاال بعأن آالت التصوير التلفزيونية قد تعجل يف احلقيقة بوقوع احلدث أو املظاهرة يف
جيل يق التسن طر ملوظف حقوق اإلنسان أن حيرص على عدم تعريض األشخاص للخطر أو يشوه األحداث ع

 التليفزيوين.
 
 البحث التحضريي -5
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ن الشاهد عإلمكان اري قدر الكث للمقابلة عن طريق معرفة حيض رينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن   -23
من  راءته هو وغريهققابلة  امل والظروف ذات الصلة.  وإذا كان قد مت ابلفعل إعداد ملف فينبغي للقائم إبجراء

 الة.ة ابحلاملصطلحات واملختصرات ذات الصل .  كما ينبغي له معرفة بعضاملواد األساسية
 
خمطط  ق وضع عن طري امة(ينبغي للقائم إبجراء املقابلة التحضري للمقابالت )والسيما املقابالت اهل-24

ل وقد  عاجلتها به(.بمي سيتم ب الذ)مبا يف ذلك قائمة ابملوضوعات اليت سيتم تغطيتها ابلرتتي متهيدي للمقابلة
زمة  ملساندة ملعلومات الالاة بشأن قرتحاء املقابلة األسئلة الرئيسية. ويرد أدانه بعض األسئلة امليدون القائم إبجر 

للقائم  ابلة.  وينبغية  للمقتيجيالشكوى.  وإعداد قائمة األسئلة يساعد القائم إبجراء املقابلة على وضع اسرتا
 واالتصالعات.  املوضو  ائمةاد كثريا على قإبجراء املقابلة أن حيفظ األسئلة عن ظهر قلب أو تفادي االعتم

ائمة ق وقد تستعمل  .ئلةابلعني  وهتيئة جو من الثقة يتسمان أبمهية أكرب من التمسك برتتيب معني لألس
وق نبغي ملوظف حقية.  ويرئيساملوضوعات لتنشيط الذاكرة يف هناية املقابلة وذلك للتأكد من طرح األسئلة ال

 ع الشاهد.تخاطب مم الي السماح لقائمة األسئلة أبن تعمل كحاجز اصطناعي أمااإلنسان احلرص على تفاد
 

 الشروع يف إجراء املقابلة-دال
 
 فوي وانقش معهجم الشملرت ينبغي للقائم إبجراء املقابلة قبل الشروع فيها أن يكون قد التقى فعال اب -25

)ابتسامة  ص بطريقة وديةب ابلشخيرح ائم إبجرائها أنالقواعد األساسية للمقابلة.   ويف بداية املقابلة ينبغي للق
 ويقدمنفسه  قدميبلة أن ملقاأو مصافحة، اخل وفقا للعادات احمللية(.  وقبل طرح أي أسئلة ينبغي للقائم اب

ناقش املقابلة وي لغرض منحيدد اووالية عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان  ويوضحاملرتجم الفوري 
 احلديث ابلة ويبادر إىلعد املقب اهداليت قد يتم هبا محاية الشللمقابلة ويتحدث عن الكيفية  د األساسيةالقواع

ى مسة للحصول علية احلاألمهاعن كيفية االستفادة من املعلومات.  وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان التأكيد على 
 إلنسان.اقوق وقوع انتهاك حلأكرب قدر من التفاصيل قدر اإلمكان من اجل إثبات الوقائع، مثل 

 
ما جيب .  كاحلساسيةخالص و ة واإلالرباعة  املهنيوينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يُظهر موقفا ينم عن  -26

ية االستفادة ات وكيفعلومأن يوضح إىل الشخص الذي جتري املقابلة معه خمتلف اخلطوات اليت ستمر هبا امل
 منها.

 



 

 
165 

ه  أن يقدم إليابلة  يفء املقمع الشخص،  قد يرغب القائم إبجرا يل من  األلفةإجياد جو أو  ومن أجل  -27
ء ن  توفري املااألحيا  منماء أو قهوة أو صودا أو غري ذلك من املشروابت املنعشة.   )من املفيد يف كثري

اول النظر إليه حيالشاهد وأن  اشرة إىلم مبواملناديل الورقية أثناء املقابلة(. وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يتكل
 مباشرة حىت  يف حالة االستعانة مبرتجم.  

 
 هو أن الشاهد لتفصيلية اب.  وإحدى مشاكل توضيح الوالتوضيح واليتهوينبغي للقائم إبجراء املقابلة  -28

جراء ي للقائم إبينبغو  والية. ة القد يكي ف قصته على حنو يالئم، بل وحياكي، االنتهاكات املشار إليها يف  مقدم
 أال.  وينبغي ةن احلكومعاما  مت تنفصلاملقابلة أن يوضح أن عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان  

رافقني من مو قبول أ ومةيف مركبات اتبعة للحكموظفو حقوق اإلنسان، إال إذا تعذر تفادي ذلك،  يسافر
قوق اإلنسان وظفي حملبغي د األنشطة العسكرية، ولكن يناجليش.  وقد حتتاج عملية  األمم املتحدة إىل رص

ان  وق اإلنسنبغي ملوظفي حقيوكما هو احلل ابلنسبة لكثري من جوانب هذا الدليل،  التباعد عن العسكريني.  
 التوجيه السياسي من قيادة عملية حقوق اإلنسان حول هذه املسائل. التماس

 
 ةكيفي ت وتوضيحملعلوماسرية ا على احلفاظ على طمأنة الشاهدابلة  وابملثل، ينبغي للقائم إبجراء املق -29

(.  وحيتاج فة عامةة بصاحلفاظ على  سرية املعلومات. )على أن املقابالت مع مسؤويل احلكومة ليست سري
 شاهد املخاطرةنبغي لليلها الشهود غري احلكوميني إىل طمأنتهم بشأن أهداف املقابلة واألسباب اليت من أج

.  تحاط ابلكتمانلكنها سو بلة قدمي املعلومات.  وينبغي أن يدرك الشاهد أنه جيري تدوين مالحظات عن املقابت
مساء الستشهاد  ابألان سيتم ن كاوما إ وينبغي احلصول على إذن الشاهد ابالستفادة من املواد اليت يقدمها

ينبغي و ن املقابلة.  وينها عم تدحظات اليت يتوالتفاصيل، اخل. كما ينبغي طمأنة الشاهد على كيفية محاية املال
ادة من االستف يفيةتشجيعه على تقدمي أكرب قدر ممكن من التفاصيل.  وسوف يرغب الشاهد يف معرفة ك

نبغي سؤاله اختاذها.  وي الواجب ن منأاملعلومات وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يسأله عن التدابري اليت يعتقد 
د إىل أن نوع من التأكيقابلة كامل ر االتصال بينه وبني عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بعدعن كيفية استمرا

ستفادة من لقة بكيفية اال املتعقضاايالشاهد لن يتعرض للضرر.  ويف هناية املقابلة ينبغي العودة ابملناقشة إىل ال
 املعلومات والتدابري املطلوب اختاذها وكيفية محاية الشاهد.

 

 املقابلة-اءه
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ي جتري شخص الذع الينبغي أثناء  املقابلة  أن حيافظ موظف حقوق اإلنسان على جو من األلفة م -30
ائم الق يتفادىأن  ذا اجلواد هاملقابلة معه،  وأن يعمل على إجياد جو من القبول والثقة.  ومن األساسي إلجي

   ه من معلومات.با يديل ميصدق  ستنكر سلوكه أو الأو  ي الظهور مبظهر من حيكم على الفردإبجراء املقابلة 
ه فردا لشخص ابعتبار تماما اببدي اه.  وينبغي أن ييلتزم دائما بوعودهكما جيب على القائم إبجراء املقابلة أن 

لديه  رد ابعتبار أنملة الفمعا جديرا ابالحرتام واالهتمام ويتطلب االنتباه إىل وجهة نظره وبواعثه.  وينبغي
يتسرب إىل  الوينبغي  أ   مات هامة وأبنه جدير ابالنتباه الكامل من جانب القائم إبجراء املقابلة.معلو 

 حظي.  مام اللالهتاالشخص بشعور أبنه ال ميثل سوى حالة من ضمن سلسلة من احلاالت  اجملهولة ذات 
 
 السرد -1
 
لنهج الل هذا يث سيقحقصته  ترك الشخص الذي جترى املقابلة معه للبدء يف سردمن املستصوب  -31

قد  قع له من أمورد عما و لشاهمن مشاعر فقدان السيطرة واليأس.  وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يسأل  ا
تحلي ابلصرب اهد والالش تشكل موضوع الشكوى.  وينبغي اإلصغاء ابنتباه إىل "العرض السردي" الذي يقدمه

قوق حن يبوح ملوظف شاهد أبح لليت تفتقر إىل الرتتيب املنطقي.  والسما مع األقوال غري املباشرة واملكررة ال
را ت اتصاال مباشملعلوماتصل اتحىت وإن مل  عنصرا حامسا  إلقامة جو من األلفةاإلنسان مبا يعتربه مهما يعد 

ية ة السياسملناقشإىل  ا ستماعيف اال يتحلى موظف حقوق اإلنسان ابلصربيف الواقع أن  وينبغيمبهمة الرصد.  
واية قصته اهد بر مح للشوإذا مل ُيسوغريها من  املناقشات اليت ال متت بصلة مباشرة حلقوق اإلنسان.   

تتصل بعملية  ة( اليتعامل)مثل إساءة امل بطريقته اخلاصة فسوف يعزف عن احلديث عن القضااي احلساسة
 ه.االطمئنان إليو قابلة اء امليف القائم إبجر حقوق اإلنسان امليدانية.  وينبغي إاتحة الوقت للشاهد  للثقة 

 
و يتسم حنها على ري عنللحصول على  توضيح بدال من التعب وينبغي صياغة األسئلة بنربة مفهومة -32

الستجواابت.  اى غرار ددة علبدال من أسئلة كثرية حم وينبغي طرح أسئلة غري حمددةابلربود أو الفظاظة.  
ىل القضااي إ حساسة  ى أموراألسئلة غري املثرية للجدل واليت ال تنطوي علاالنطالق من وينبغي عموما 

انفعالية أو  لى آاثرنطوي ععدم حماولة الضغط على الشاهد.  فإذا أثري موضوع ي.  وينبغي األكثر حساسية
 ة أثناءاسرتاح ف لفرتةلتوقاحساسة على الشاهد فينبغي تغيري املوضوع والعودة إليه يف وقت الحق.  وينبغي 

خرى فإن القائم أقابلة.  ومرة راء املإبج أو بني املقابالت إذا بدا التعب على الشاهد أو املرتجم أو القائم  املقابلة
ؤملة ع التجارب املمتعاطفه و امه إبجراء املقابلة قد يرغب يف تقدمي ماء أو قهوة.  وينبغي له أن يعرب عن احرت 

 شخص الذي جتريتاج القد حين يدع الشاهد يعرف أنه حياول مساعدته.  و اليت قاسى منها الشاهد.   وميكنه أ
 لطمأنينة.ابتوفري الشعور لصرب و لي ابمعه املقابلة إىل التعبري عن انفعاالته وينبغي للقائم إبجراء املقابلة التح
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لوجه أو غري ات عبرياتسم أو بلغة اجل عدم التخاطببشدة على  حيرصوينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن  -33

ت على ء مقاباللى إجراعما يُقال.  وإذا كانت هناك قدرة ال يصدق ذلك من الوسائل اليت تدل على أنه 
تأكد ون الشهادة للهم يتلقو سهم سبيل التمثيل أو التمرين، فقد يرغب القائمون إبجراء املقابالت يف  رؤية أنف

حظات أثناء عض املالوين بتدتدفق املعلومات. ويبدو أن من أهنم ال  ينقلون رسائل سلبية من شأهنا إعاقة 
 إىل الشاهد هو أفضل طريقة للتعامل مع السرد.  النظر ابنتظام

 
ات تقدمي املعلوملشاهد باغري يألن ذلك قد  جتنب األسئلة اإلحيائيةوينبغي للقائمني إبجراء املقابالت  -34

ل الغات أو مشاكلى املبباشرة عمعدم االعرتاض بصورة وينبغي اليت يريدها السائل بدال من اإلدالء ابحلقيقة.  
صة صداقيتهم اخلامإرساء  ل يف.  وقد تتصل كثري من املبالغات بفشل القائمني بتقصي احلقائق من قباملصداقية

اذ احلث على اخت من أجل الغةأو فشلهم يف التعامل مع القضااي الفردية.  وقد يشعر املخربون أبنه جيب املب
يف مصداقية  مباشرة صورةبجراءات.  وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل بناء مصداقيتهم.  وقد يؤدي الطعن إ

ة  ال جراء املقابللقائم إبن اأبالشهود إىل رفضهم تقدمي معلومات أخرى.  كما أن املخربين اآلخرين قد يشعرون 
 يعتقد يف مصداقية الشهود.  

 
ن أبوضيح احلقائق تحياول  ي أنفينبغقابلة يعتقد أبن السرد خيلو من االتساق وإذا كان القائم إبجراء امل -35

و بدي أي سخرية أأال ية قابل.  ومرة أخرى ينبغي للقائم إبجراء امليذكر للشاهد أنه مل يدرك تسلل األحداث
ية احلقائق رؤ  شخص علىدة الملساع طرح نفس األسئلة بطرق خمتلفة.   وقد يكون من املفيد ارتياب أو تعال

 من خمتلف زواايها ولتقييم موثوقية القصة برمتها.
 
اك حلقوق وع انتهبوق وينبغي مجع معلومات معينة استنادا إىل املعلومات املطلوبة لدعم أي شكوى -36

ية هجاء كيفن يسأله عن قابلة أامل اإلنسان.  وإذا كان الشاهد  ملمًا ابلقراءة والكتابة، فينبغي للقائم إبجراء
ثناء أليت قد ُتذكر ماكن اء األ.  وقد يكون أيضا من املفيد  كثريا محل خريطة.  وسوف تشمل اخلريطة أمساامسه

 الشاهد يستعني إذا كان.  و املقابلة.  كما أنه من املفيد محل تقومي قد يساعد الشاهد على ترتيب األحداث
السؤال  ابلعدد. وهذا معرفته يفيةكقابلة سؤاله عن  ابألعداد )القتلى واملصابني، اخل( فينبغي للقائم إبجراء امل

 سيمكن القائم إبجراء املقابلة من معرفة قدرة الشاهد على مالحظة الوقائع.
 
 طرح أسئلة حمددة -2
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.  ومثال ددةقائع حمعن و  يف طرح أسئلةوبعد مساع رواية الشهود، قد يرغب القائم إبجراء املقابلة   -37
 ثل: طرح أسئلة مقابلة يفامل قول إن جنودا جاءوا إىل منزهلا فقد يرغب القائم إبجراءذلك إذا كانت شاهدة ي

 
 كيف ميكنك أن تعلمي أهنم كانوا من العسكريني؟ 

 كيف كانت مالبسهم؟ هل كانوا يرتدون زاي معينا؟ 

 كم كان عدد اجلنود؟ 

 ة؟هل كانوا حيملون أي أسلحة؟ وإذا كان الرد ابإلجياب فما نوع هذه األسلح 

 هل عرفت أمساء أي منهم؟ والوحدة اليت جاءوا منها؟ 

 هل رآهم أي شخص آخر يف منزلك؟ 

 ماذا فعلوا عندما وصلوا أو أثناء وجودهم يف املنزل؟ 

 هل وجهوا أي هتديدات لك أو ألسرتك؟ 

 هل أحلقوا أذى أبي شخص من أسرتك؟ 

 هل  وقع أي اتصال مادي معهم؟ 

 بك أذى على أي حنو؟ إذا كان الرد ابإلجياب فهل أحلقوا 

 إذا كان الرد ابإلجياب فهل تعرضت للضرب أو إساءة املعاملة؟ 

 إذا كان الرد ابإلجياب فكم من الوقت استغرق الضرب؟ 

 كم عدد اللكمات اليت وجهوها إليك؟ 

 ماذا كانوان يستعملون لضربك؟ 

 يف أي  جزء )أجزاء( من جسمك؟ 

 ماذا كنت تشعرين يف ذلك الوقت؟ وبعد ذلك؟ 

 ل ترك أي أثر على جسمك؟ه 

 هل طلب منك اجلنود أن تفعلي أي شيء؟ 

 هل طلبوا منك مغادرة املنزل؟ 

 هل قادوك إىل سجن أو مركز  احتجاز؟ 

 أين؟ 

 هل وقع أي شيء أثناء الرحلة؟ 

 ماذا حدث عندما وصلت إىل السجن أو مركز االحتجاز؟ 

 ف ته وظرو طبيعدار الطعام و ماذا كانت ظروف االحتجاز؟ )حجم الزنزانة وعدد شاغليها ومق
 اإلصحاح، اخل(.

 هل تعرفني أمساء أشخاص آخرين رمبا احتجزوا يف نفس الوقت؟ 
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 مىت أطلق سراحك؟ وكيف؟ 

 
 تقدمي: "ابلفصل العشرينحق املل مقابلة-استبيان منوذج:   1التذييلوقد مت اقرتاح هذه األسئلة يف  -38

 ."التقارير عن حقوق اإلنسان
 
ألخرى.  اعلومات ر املللقائم إبجراء املقابلة االستفسار عن الشهود اآلخرين أو مصادكما ينبغي   -39

صال ه وطريقة االتوعنوان الدهوابإلضافة إىل ذلك، ينبغي له أيضا أن يسأل عن اسم الشاهد املوجود واتريخ مي
ملدونة عن حظات ان املالعهبذه املعلومات منفصلة موظف حقوق اإلنسان  حيتفظبه.  وكإجراء احتياطي قد 

حملتمل أن ن غري اات فمنفسها.  وهكذا إذا متكن أحد من احلصول بطريقة ما على هذه املالحظاملقابلة 
 يستطيع استعماهلا بسهولة عل حنو يعرض الشخص للخطر.

 
هبا.   د معرفة شخصيةى الشاهر لدوينبغي للقائم إبجراء املقابلة  أن يؤكد على أنواع املعلومات اليت يتوف -40

 سؤال حوال إىلاأل وسوف تساعد هذه األسئلة على تقييم املعلومات الحقا بدون اإلشارة أبي حال من
ديد  ما دة أفراد لتحإىل ع ألسئلةبتوجيه نفس االشاهد عن مصداقيتها.  وقد يقوم القائم إبجراء املقابلة أيضا 

  آلخرون.األشخاص كره امبا ذ ن األحوال أبي حال م إخبار الشاهد.  على أنه ينبغي عدم يتفق من وقائع
دم اتساقها عرغم من ابل وقد حيدث أن بعض املعلومات تتضمن عناصر متفقة ستكون مفيدة يف إثبات الوقائع

 من بعض النواحي.   
 
  شاهد الذي له صلة ابملوضوع.دقيقة ابلنسبة لل 45وميكن أن تستغرق املقابلة يف املتوسط ما ال يقل عن  -41
ميع طول بكثري لتجوقتا أ تطلباملخرب ذو القيمة الكبرية الذي يعلم ما كان يدور يف احلي السكين فقد ي وأما

 املعلومات.
 

 اختتام املقابلة واستمرار االتصال -واو
 
يسأل الشاهد عما إن كان لديه أي أسئلة أو عما إن كان قد فكر يف ينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن  -42

قد تكون مفيدة.  وينبغي له مرة أخرى أن يطمئن الشاهد بشأن السرية.  وقد يقوم  ضافيةأي معلومات إ
إبسداء النصح للشاهد ولكن ينبغي أن يتفادى أتميله آبمال زائفة.  وينبغي أن يوضح إجراءات املتابعة اليت  

من غري املرجح سيتم اختاذها بشأن املشكلة، على أن يكون ذلك مرة أخرى بدون التشجيع على توقعات 
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إنشاء وينبغي التأكد من    حتقيقها.  وقد يرغب القائم إبجراء املقابلة أيضا يف استعراض مالحظاته مع الشاهد.
من خالل اهلاتف أو من  البقاء على اتصال بهمع الشاهد.  وقد يكون من املمكن  آلية ملواصلة االتصاالت

خر  يكون موضع ثقة لدى كل من عملية األمم املتحدة خالل مهزة وصل موثوق به أو زعيم ديين أو فرد آ
امليدانية حلقوق اإلنسان والشاهد.  وكحد أدىن ينبغي للشاهد أن يعرف كيفية االتصال بعملية األمم املتحدة.  
وينبغي دائما ترك الباب مفتوحا ألي شخص اتصل ابلعملية حىت ميكنه الوصول إىل موظف حقوق اإلنسان 

لتقدمي أي معلومات جديدة أو لإلبالغ عن تعرضه لتهديدات أو أعمال  انتقامية من جراء  بسرعة يف أي وقت
 ما أدىل به من شهادة. 

 
ذي جرت لشخص الامع  ةلقاء للمتابعويف هناية املقابلة قد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف ترتيب   -44

مع  قق من األقواليف للتحلكاااتحة الوقت املقابلة معه أو ترتيب طريقة لالجتماع سواي يف غضون بضعة أايم إل
 املصادر األخرى والختاذ اخلطوات املتفق عليها، اخل.

 
درك متاما ألة قد ملقابالتحقق من أن الشخص الذي جرت معه اكما ينبغي للقائم إبجراء املقابلة   -45

خص مات مقدمة من شاملعلو  انتأك ءواإلجراءات اليت سيتم اختاذها سوا طرائق املقابلة واملتابعة املطلوبة
ن روري ألري ضجمهول وسواء أجريت مفاوضات أو أي تدخل آخر مع السلطات.  وهذا االحتياط األخ

 الشخص له احلق يف العودة عن رأيه أثناء أو بعد اللقاء.
 

 تقرير املقابلة -زاي
 
 إعادة  بناء املقابلة -1
 
نادا إىل است املقابلة ملة عنات كايقوم فورا إبعداد مالحظن بعد انتهاء املقابلة ينبغي للقائم إبجرائها أ -46

إذا مل  سلفا، وخباصة إعداده ي متاملالحظات التمهيدية اليت مت تدوينها أثناء املقابلة واملخطط  التمهيدي الذ
مىت وقع ع و تقرير ما وقللالزمة يل اتكن املالحظات قد ُدو نت أثناء املقابلة.  وينبغي أن توفر املعلومات التفاص

لفصل ل 1ذييل الت يف مقابلة-منوذج  استبيانوأين وقع ومن املتورط وكيف حدث وملاذا حدث؟  )أنظر  
ا ازدادت املقابلة كلم  تقريريفاردة "(.  وكلما زادت التفاصيل الو إعداد التقارير عن حقوق اإلنسان: "العشرين

 ر الرمسية.فائدته يف اختاذ اإلجراءات ويف إعداد مزيد من التقاري
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لتخاطب.  اتيجيات سرتااالسرتجاع ختتلف عن ا  تإن علماء سيكولوجية اللغة يعلمون أن اسرتاتيجيا -47
مة حتويل ء املقابلة مهم إبجرالقائاورمبا استعان الشاهد ابسرتاتيجية  اسرتجاع أثناء املقابلة، ومن مث تقع على 

نسان أن ينظم قوق اإلحوظف ملتقرير عن املقابلة من املهم املادة املسرتجعة إىل عرض منطقي.   وعند كناية 
 .يف ترتيب زمين العادة ع يفالقصة بطريقة تنقل ما وقع على أفضل حنو.  ومثال ذلك أنه ينبغي تقدمي الوقائ

 
 تقييم املصداقية -2
 
.  على أنه دالشاه وايةينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يوضح السبب وراء تصديق أو عدم تصديق ر  -48

 .  ومن الشائعا الصدد هذينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يشعروا أبهنم مضطرون إىل إصدار حكم  هنائي يف
أن   جراء املقابلةقائم إبي للعدم التأكد من مصداقية ضحية أو شاهد.  وعند النظر يف قضااي املصداقية، ينبغ

 . أيخذ يف االعتبار عدة مالحظات عامة عن املصداقية
 

ان أمر خطري  إذا كه إال)أ( الشخص يف العادة ال يضيع وقته وال يعرض نفسه خلطر إجراء مقابلة مع
 التجارب ستند إىلليت تالتعرف على املعلومات اقد وقع.   وحيتاج القائم إبجراء املقابلة إىل 

إىل ول الوص للشاهد.  على أن أي معلومات غري مباشرة قد تكون مفيدة إلاتحة الشخصية
 معلومات أخرى ذات صلة.  

 
مبا مل حا.  ور ا وواضكثري من القائمني بتقصي احلقائق يعتربون الشخص مصدق إذا كان جازم )ب( 

 حوقد ال تسم  ما. يكن الشاهد واضحا أو جازما.  وقد يكون قليل احليلة ويشعر ابلصدمة نوعا
لى أن عناء الكالم.  ابلة أثملقإبجراء ا مائللشاهد أبن يتخاطب مباشرة أو أن ينظر إىل الق ثقافة البلد

 هناك معلومات أساسية مهمة ينبغي معرفتها.
 

األفراد  ، يعاينعذيب)ج( كما جاء بصورة أمشل يف القسم اخلاص إبجراء املقابالت مع ضحااي الت
ون إىل   ينـزعقد الالذين تعرضوا للصدمات يف كثري من األحيان من صعوابت يف التذكر ولذلك ف

ات وليس وا لصدمن تعرضعلى مجيع األفراد الذي مشكلة فقدان الذاكرةاجلزم أو الوضوح. وتنطبق 
 فقط على ضحااي التعذيب.

 
ال يتسم ابلوضوح الشديد )د( حيتاج القائم إبجراء املقابلة إىل التحلي ابلصرب مع الشاهد الذي 

نتظمة إىل التقومي يف حياهتم اليومية.  .  وقد ال  يرجع كثري من الشهود بصورة مبشأن التسلسل الزمين
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وقد حيتاجون إىل مساعدهتم عن طريق ربط األحداث املثرية للقلق ابلعطالت أو غريها من األايم   
 البارزة اليت ميكن حتديدها بوضوح. 

 

 مع املعلومات تتعارض  ال)هـ( ينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن حياول حتديد معلومات الشاهد اليت
 قيقة ال ميكنن أن احلتربو ستقاة من مصادر مستقلة متاما.  وكثري من القائمني بتقصي احلقائق يعامل

وموثوقية   .ي صلةنهما أبعد احلصول على شهادتني متفقتني من شاهدين ال تربط بيإثباهتا إال 
 تقييم يف ال مهماعام الشهود وخربة موظفي حقوق اإلنسان يف التعرف على هذه املوثوقية قد متثل

ثري من كتقدمي   هد على،  وقدرة الشاوتساعد التفاصيل على توفري املصداقيةصحة املعلومات.  
 وينبغي حتليل ت واضحةيزااحملددة أمر يتسم ابألمهية.  كما أنه قد يكون لبعض الشهود حت تاملعلوما

 هذه التحيزات إىل عواملها عند تقييم صحة املعلومات.
 

ن ملة غري متأكد املقاب جراءعلومات اليت يقدمها الشاهد حىت وإن كان القائم إب)و( وينبغي تسجيل امل
 موثوقيتها ألن هذه املعلومات قد تكون مفيدة عند مجع معلومات أخرى.

 

 متابعة التحقيق  -حاء
 
 التحقق من املعلومات والواثئق والتثبت من صحتها -1
، مثل اسبنيخاص منا مع أشاملعلومات اليت مت مجعهمن القائم إبجراء املقابلة  يتحققينبغي أن   -49

لقائم إبجراء اد جيري اق  قأسرة الضحية املزعومة واألصدقاء واجلريان والشهود اآلخرين. ويف هذا السي
أو   فحص الواثئقيفد يرغب .  وقاملقابلة زايرات إىل األسر واجلريان وأماكن العمل واملدارس والسجون، اخل

وم جبمع ه قد يقما أنك  )السجالت الطبية وشهادات الوفاة ومغادرة البلد، اخل(.  غريها من السجالت
 املعلومات الالزمة أو تسجيلها أو تصويرها فوتوغرافيا أو استنساخها.

 
ء الطب  وخربانفسينيوقد يتشاور موظفو حقوق اإلنسان مع األطباء وعلماء النفس واألطباء ال -50

نبغي أيضا ية.  ويضرور  اإلنسان احلصول على أي تقارير طبية قد تكون الشرعي.  وينبغي ملوظفي حقوق
ديهم معرفة نسان ولق اإلأن يطلبوا مساعدة مجيع املنظمات أو األفراد العاملني يف ميدان محاية حقو 

 ابلقضية أو احلالة العامة.
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ن مت ماطلب معلو ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أو رؤسائهم يف عملية حقوق اإلنسان  -51
"(. وينبغي ةتصحيحيءات الاملتابعة والتماس اإلجرا:"الفصل التاسع عشر. )أنظر السلطات املناسبة

و قد يرغب موظف السياق  هذاللسلطات بدورها أن تقدم ردًا بدون إبطاء والتزاما مبا ميليه الضمري.  ويف
مل تقدم  .  وإذاالةم احلحقوق اإلنسان يف النظر يف اقرتاح حلول مؤقتة على السلطات لتفادي تفاق

تخالص ان اسالسلطات املعلومات املطلوبة يف غضون وقت معقول فينبغي ملوظفي حقوق اإلنس
.   احة تسمح بذلكدة املتاملا ووضع توصياهتم واختاذ قراراهتم اخلاصة بشأن األمر طاملا أن  ماستنتاجاهت

ساعة يف احلاالت  24ىل إنه قد يقل ليصل وينبغي أن يكون "الوقت املعقول" يف العادة مخسة أايم ولك
صل التدخل مع أن توا تحدةالطارئة أو قد يطول أكثر يف احلاالت الروتينية.  وينبغي لعملية األمم امل

تطلب ت وبة ومل ذ التدابري املطلطاملا أهنا مل تقدم ردا مرضيا ومل تتخ  السلطات بطريقة مهذبة ولكن حازمة
 تطورات احلالة إىل ذلك.

 
 حاالت املتابعة  -2
 
لفة و من األاد جقد يتعني إجراء  عدة مقابالت مع بعض الشهود، مثل ضحااي التعذيب، إلجي -52

 وللسماح للقائم إبجراء املقابلة بفهم القصص فهما واضحا ودقيقا.  
 
( مع تعاملواامل )وينبغي، إن أمكن،  تكليف موظف )موظفي( حقوق اإلنسان الذي )الذين(  تع-53

 الفصل.  )أنظر احمللي ملكتبالقضية مبتابعتها. ولكن مسؤولية متابعة قضية تقع متاما على عاتق موظفي ا
عن  آلاثر النامجةتفادي الساسي أ"(.  وهذا املبدأ املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية:"التاسع عشر

ت املرضية، اإلجازااب و ابلغي عمليات نقل املوظفني وغري ذلك من التغيريات يف الفريق )حاالت اإلذن
لة حتقيقا يف حا عتبارهقيق اباخل(.  وإىل أن يتم إغالق القضية ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان مواصلة التح

 انتهاك "فعلي." 
 

د فرااأل إجراء مقابالت مع "اجلماعات اخلاصة" أو -طاء
 ذوي السمات اخلاصة
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ل اصة، مثخسمات بمن جتري مقابلتهم يتسمون  ينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن بعض  -54
قد حتتاج  ذلك، العمر أو جتارب الصدمة، وهي مسات تنطوي على حتدايت خاصة.  وابإلضافة إىل

اء النجاح يف إجر و تلفة. خمريقة الفئات اخلاصة، مثل النساء واألطفال، إىل التحدث إليهم والتعامل معهم بط
  ىل إعداد واىل التحلي بقليل من الصرب. مقابالت مع هؤالء األفراد حيتاج إ

 
 ضحااي التعذيب -1
 
هم جة جتعلة بدر إجراء مقابالت مع ضحااي التعذيب )والشهود  الذين تعرضوا لصدمات عنيف -55

 ا أبي حال منتهانة هباالس يشبهون الضحااي كثريا( بشأن جتارهبم هي عملية ابلغة احلساسية وينبغي عدم
رتكب مأجراه  الذي ة بغرض تقصي احلقائق قد حتاكي بدرجة كافية االستجواباألحوال.   واملقابل

ني إبجراء للقائم ينبغيالتعذيب وذلك من أجل إاثرة خماوف شعورية والشعورية لدى ضحية التعذيب.  و 
هد/الضحية ور الشاد شعيتفادوا جتدياملقابالت أن يكونوا على وعي بصفة خاصة مبشكلة احلساسية وأن 

 .ةابلصدم
 
لقضية" " و"اويف حني أن هذا الدليل يستخدم مصطلحات مثل "ضحية التعذيب" و "الضحية -56

خص من د الشلتيسري الشرح، ينبغي أن يدرك موظف حقوق اإلنسان أن هذه املصطلحات قد جتر 
وجيب ص.  ا ابلشخحلاقهإشخصيته اإلنسانية وتواصل اإلهانة اليت رمبا يكون مرتكب التعذيب قد تعمد 

 .أن ينتقل إىل الشخص شعور أبمهيته وأبنه ليس موضع شفقة
 
مع  لتعاملبا لمتأهوجيب أن يكون موظف حقوق اإلنسان الذي جيري مقابلة مع ضحية تعذيب   -57

ة.  وإذا ة الصدمجترب .  وينبغي له أن يشارك الضحية وجدانيا ويشجعها على التحدث عناالنفعاالت
أن  جراء املقابلةقائم إبميكن للو ينبغي أن يسانده القائم إبجراء املقابلة.  غلبت االنفعاالت على الضحية، 

شخص هدوءه سرتد اليعد أن من املقابلة  ويعرض عليه ماء أو قهوة.  وب التوقف لفرتة اسرتاحةيقرتح 
.  ضحيةالت الة النفعاقل إاثر أ واضيعمابملقابلة إىل  العودةينبغي للقائم إبجراء املقابلة، إن أمكن، أن حياول 

باء نفسيني يسوا أطهنم لأوينبغي أن يتعاطف موظفو حقوق اإلنسان مع الضحية، ولكن عليهم أن يتذكروا 
 مدربني وأن عملهم ليس تقدمي العالج.

 
)والسيما بعد التعرض  االضطراب النفسي الالحق للصدماتوالضحااي الذين يعانون من  -58

لشديد واألرق وتدامههم كوابيس عن االضطهاد والعنف أو جتارب للتعذيب(  تظهر عليهم أعراض القلق ا
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التعذيب اليت مروا هبا، وأعراض القلق اجلسدية املظهر والرهاب والنزوع إىل الشك واخلوف.  وقد يعاين 
وانعدام ضحااي التعذيب أيضا من التبلد النفسي أو االستهانة ابألمور أو االكتئاب أو إنكار التجربة.  

د الضحااي وشعورهم ابخلجل واإلهانة وأضرار الذاكرة  ميكن أن تفضي إىل  أقوال مشوشة وتبدو الثقة عن
.  وابختصار قد ال يستطيع الضحااي وصف التعذيب متضاربة فضال عن عدم القدرة على تذكر التفاصيل

ومات )مثل الذي تعرضوا له.  ويف هذه احلاالت، قد يكون من الضروري التعويل على مصادر أخرى للمعل
أقوال األصدقاء واألقارب( عن اتريخ الضحية وخلفيته.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، مىت أمكن، 

 التماس املشورة الطبية من اخلرباء.
 
( الطول و 3) ( ضغط الدم و2( النبض و )1لضحية التعذيب يشمل عموما ) والفحص الطيب -59

(  7ن أو العظام، اخل و )( أي كسر يف األسنا6الوزن و )( حدوث أي تغيريات كبرية يف 5( الوزن و )4)
( الكدمات 8نة( و )املرو حالة العضالت واملفاصل لدى الشخص )مبا  يف ذلك القابلية لألمل والتورم و 

وت  الذي قد ينم عن ( وتغري الص10( التقييم العام لألداء الفكري وتوجه الفرد و)9والندوب و )
( 12اخل(   و) خبصوص اهللوسات وتقطع النوم والكوابيس، واخلوف،( أي شكاوى 11اإلجهاد و )

لطيب ثناء الفحص اأ ياخل.  وينبغ املظهر االنفعايل، مبا يف ذلك البكاء والدموع وارتعاش الشفاه واالكتئاب،
ن لناجم عاعصاب تسجيل معلومات تفصيلية  عن كل واحد من هذه املواضيع.  وحيث إن   تلف األ

مات ن أي عالبحث عين أحد أخطر اآلاثر الطبية للتعذيب، ينبغي للطبيب الفاحص أن الضرب قد يكو 
 على حدوث تلف يف األعصاب.

 
ملعملية وصور األدلة ابعانة ابالست التأذي البدين واالنفعايل والنفسيوقد يتم أيضا أتكيد حدوث  -60

 لتفادي اإلعالنو افية.  توغر لصور الفو األشعة والفحص اجملهري خلطيفة من األنسجة واألدلة املستمدة من ا
ملصابة من جزاء اال األعن هوية الشخص وللحصول على موافقته على التقاط صور له ينبغي عدم تصوير إ

ا ليت تعرضوا هللسيئة اااملة اجلسم.  على أنه جيب التعامل مع مجيع ضحااي التعذيب حبساسية ألنواع املع
 وأنواع االختبارات اليت يقبلوهنا.

 
احلصول على نتائج الفحوص الطبية أو النفسية كما قد يسعى الطبيب القائم بتقصي احلقائق إىل    -61

بعد ما زعم عن تعرضه إلساءة اليت أجريت على الشخص قبل االحتجاز وأبسرع ما ميكن  األخرى
د يستطيع الطبيب .  ومبقابلة األطباء الذي اشرتكوا يف أي من هذه الفحوص وبقراءة التقارير، قاملعاملة

القائم بتقصي احلقائق التمييز بني احلاالت الطبية القائمة أصال أو اإلصاابت اليت يوقعها الشخص بنفسه 
التعرف على الكدمات وغريها من أعراض إساءة وبني احلاالت النامجة عن إساءة املعاملة، وقد يستطيع 
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قت، وقد يستطيع أتكيد تشخيصه اخلاص أو يشكك اليت قد تتالشى أو تتغري مبرور الو  املزعومة املعاملة
 فيه.

 
 96النساء -2
 
أو  صابن االغتعة خاصة تعزف أو قد ال تستطيع الكالم بصف قدجتري معها مقابلة املرأة اليت  -62

غي بذل ك  وينبن ذلهلغريه من ضروب العنف اجلنسي بسبب الوصفة اليت تدمغهن هبا ثقافتهن إن وقع 
ب العنف من ضرو  و غريهأجو من الثقة مع النساء الاليت رمبا تعرضن لالغتصاب   جهود إضافية إلجياد

علومات ا تدرك أن املها وأهنلة معاجلنسي.  وينبغي بذل مزيد من اجلهد للتأكد من أن املرأة تريد إجراء مقاب
ن أنه جيوز هلا علما أب اطتهاستحاط ابلسرية أو أهنا لن تستعمل إال ابلطرق اليت تقبلها هي.  وينبغي إح
مراعاة  يومن الضرور   وقت. ترفض اإلجابة عن أي سؤال ال تسرتيح له وميكنها التوقف عن املقابلة يف أي

يف ذلك تلك  ات، مباتجاوز أحاسيس اآلخرين بشدة  عند إثبات الوقائع األساسية للتعذيب أو غريه من ال
لى أنه عخرون.  هود آما إن كان هناك شالتجاوزات اليت وقعت ومىت وأين وقعت ومن الذي ارتكبها و 

 ات.مبجرد إثبات تلك الوقائع قد ال تقوم حاجة إىل اإلمعان يف تفاصيل التجاوز 
 
امليدانية  ملتحدةألمم ااأن تتوىل إجراء املقابلة واحدة من عضوات عملية ، إن أمكن، وينبغي -63

تسم ابحلساسية تان أن  إلنساوظفة حقوق .  وينبغي ملحلقوق اإلنسان وينبغي االستعانة مبرتمجة شفوية
ات تدل على ي عالمألتبهة ولكن ينبغي أن تكون موضوعية يف التعامل مع املقابلة.  وينبغي أن تكون من

 ينبغي للقائمةفعاانة ت املأن املقابلة جتدد للشاهدة الشعور ابلصدمة.  وإذا غلبت  على الشاهدة ذكراي
ة على ن تكون املوظفينبغي أر.  و ابلة لفرتة وجيزة أو استئنافها يف وقت آخإبجراء املقابلة التوقف عن املق

 مثال ذلكو ريب.  غتظهر عند التحدث إىل شخص  مبا ينطوي عليه التخاطب من فروق ثقافيةوعي 
ن  إالستفسار عما نسان اوق اإلأن املرأة قد تغض طرفها بسبب ما متليه عليها ثقافتها.  وينبغي ملوظفة حق

  مقابلة أخرى، ل يف كلاحلا ملرأة يف حاجة إىل رعاية طبية و/أو نفسية.  على أنه ينبغي، كما هوكانت ا
 احلرص على تفادي تقدمي عروض أو التعهد بوعود ال ميكن الوفاء هبا.

 
 الالجئون واملشردون  اآلخرون-3

                                                      
( و مفوضية األمم املتحدة لشئون 1991) ية الالجئاتاخلطوط التوجيهية بشأن محاأنظر مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني:  96

، 41إىل  38و من  34ىل إ 32، الصفحات من العنف اجلنسي ضد  الالجئني، اخلطوط التوجيهية للمنع واالستجابةالالجئني: 
(1995.) 
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رد قار إىل املوان االفتع ناجمال يعانون كثريا من اإلجهاد الالجئني واملشردينمن املهم إدراك أن  -64

 ة الالجئ.  هلديد حاللة حتوالبعد عن منازهلم )ومن املمكن( عن أسرهم.  وينبغي للقائم إبجراء املقاب
تيطان؟  دة االسو إعاأيتعرض خلطر اإلعادة إىل بلده األصلي/ منطقته األصلية؟  هل يلتمس اللجوء 

خل(.  ايم أو منزل ، جئ )خمه الالاف املكان الذين يقيم فيوينبغي أن يتأكد القائم إبجراء املقابلة من اكتش
 وهذه املعلومات مهمة إلجراءات املتابعة يف املستقبل.

 
قته.  لده/منطبص من وقد يبدأ القائم إبجراء املقابلة يف السؤال عن السبب وراء فرار الشخ -65

جئ.  قعت لالو ليت ااإلنسان  وسيفضي هذا السؤال يف هناية املطاف إىل مناقشة حول جتاوزات حقوق
اكات حقوق ة النتهه ضحيوينبغي للقائم إبجراء املقابلة أال  يتعاطف فقط مع جتارب الالجئ ابعتبار 
 ة.السيطر  فقداناإلنسان أو شاهدا عليها، بل أيضا مع ما يشعر به من عدم اليقني والتشرد و 

 
زايرة  املمكن ن غريماصة حيث قد يكون والتثبت من شهادة الالجئني واملشردين ميثل مشكلة خ  -66

شخص مع  ال شهادةبلدهم األصلي أو منطقتهم األصلية.  ولذلك من املهم بصفة خاصة استعراض ال
ع م قابالت مإجراء  وميكن احلصول على مزيد من التثبت عن طريق.  للتحقق من تفاصيلها وصحتها

 .ملنطقةالالجئني/املشردين  اآلخرين الذين ينتمون إىل نفس ا
 
 97األطفال -4
 

يدرك الطفل العامل بطريقة ختتلف كثريا عن الشخص البالغ.   وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يضع  هذا  -67
.  وقد يكون يتعامل مع املقابلة بطريقة ختتلف وفقا لعمر الطفل ونضجه وفهمهاالختالف نصب عينيه وأن 

أطول يف إجياد جو من األلفة مع الطفل الذي ينبغي إجراء من الضروري استعمال لغة أبسط وقضاء وقت 
يف حتديد مقابلة معه.  وإذا كانت هناك حاجة إىل االستعانة مبرتجم شفوي فقد يرغب موظف حقوق اإلنسان 

.  وقد يكون  من املفيد بصفة خاصة احلرص بدرجة أكرب مرتجم مدرب أو معتاد على التعامل مع األطفال
.  وينبغي ةظف حقوق اإلنسان وعملية املقابلة واحلاجة إىل طرح أنواع معينة من األسئلعلى توضيح دور مو 

ملوظف حقوق اإلنسان أن يشجع الطفل على توجيه أسئلة أثناء املقابلة وأن يبني إذا ما كان ال يفهم سؤاال أو 
ستتطلب  صربا ومزيدا من  الدواعي وراء طرح هذا السؤال.  وينبغي أن يتوقع موظف حقوق اإلنسان أن املقابلة

الوقت عن املعتاد.  وينبغي االنتباه إىل أي عالمات تدل على قلق الطفل أو ارتباكه.  وقد يكون من الضروري 

                                                      
 ."طفالحقوق األ: "الفصل الثاين عشرملزيد من املعلومات عن احلقوق اخلاصة ابألطفال، يُرجى الرجوع إىل  97
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الفصل الثاين قطع املقابلة أو التوقف لفرتة اسرتاحة أو العودة يف يوم آخر.  )ملزيد من املعلومات، أنظر أيضا 
 "(.حقوق األطفال: "عشر

 
 إىل أفرادمكن، ، إن أثيتحد ابإلضافة إىل إجراء مقابلة مع الطفل، ينبغي للقائم إبجراء املقابلة أنو  -68

قد يكون من مات.  و وا خدومدرسيه ومقدمي الرعاية اآلخرين، اخل الذين قدم وأفراد جمتمعه أسرة الطفل
 فال.األطاملفيد أيضا التماس النصح من األفراد الذين يتمتعون خبربة يف فهم منظور 

 
 سكان املناطق الريفية -5
 
فراد ألك شأن ذم يف لدى األشخاص الذين اعتادوا احلياة يف الريف، شأهن خيتلف إدراك الوقتقد  -69

قد ال تعين   لتواريخادقة و  مجاعات السكان األصليني.  ومن املهم توضيح أي أقوال عن التواريخ واألوقات. 
ذلك أنه قد  عروفا.  ومثالرجعيا ماً مم للقائم إبجراء املقابلة  أن يستعمل إطار كثريا ابلنسبة هلم، ولذلك من امله

 يسأل "هل حدث ذلك قبل أم بعد موسم الزراعة؟"
 
كما أنه من املهم تذكر أن الفقراء وغري املتعلمني أو غريهم من األفراد الضعفاء قد يفتقرون إىل الثقة وقد   -70

تستطيع منظمات حقوق اإلنسان احمللية توفري املساعدة عن طريق العمل  يعزفون عن تقاسم املعلومات.  وقد
  98على طمأنة األشخاص الذين خيشون التقدم مبعلومات.

 
 جمتمعات السكان األصليني -6
 
ن طريقة حياة ، بل وعلبلداقد تعيش اجملتمعات األصلية طريقة حياة ختتلف كثريا عن بقية اجملتمع أو  -71

ب ة وطرق التخاطاللغوي فروققائق.  وينبغي للقائم إبجراء املقابلة أن يكون على وعي ابلالقائم بتقصي احل
ليد افة  والتقاقثأن يتعلم ال واإلحساس ابلوقت واهليكل االجتماعي وأن حيرتم كل ذلك.  وينبغي له، إن أمكن،

 اخلاصة ابجلماعة األصلية قبل إجراء املقابلة.  
 
 الفئات األقل دخال -7

                                                      
 14، دليل تقصي احلقائق والتوثيق بشأن انتهاكات حقوق اإلنساندانيال ج.رافيندران، ومانويل غوزمان، وبيبز اغناسيو )حمررون(:   98
(1994.) 
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ستقطنات كان املة وسقد ختتلف آراء ووجهات نظر الفئات األقل دخال، ومنهم سكان املناطق الفقري  -72

ن إىل حدوث حتس اء بشدةلفقر اوالفقراء عموما، عن العاملني يف عملية حقوق اإلنسان امليدانية.  وقد يتطلع 
ل غري اما يف أي تدخقتهم متا ثم هبيف مستوى املعيشة نتيجة لعملية األمم املتحدة بنفس السهولة اليت قد تنعد

بدو ظر اليت قد  يهات النم وجمرغوب يف جمتمعاهتم.  وينبغي للعاملني امليدانيني احلرص بشدة على معرفة وفه
د قىت وإن كانوا طنات )حستقمن الصعب للوهلة األوىل معرفة كنهها.  وعلى سبيل املثال، قد يراتب  سكان امل

نية.  لقضااي القانو ناقشة اميف  ع لعقود كثرية(  إذا بدأ موظف حقوق اإلنسان مباشرةاحتلوا األرض موضوع النزا 
خاص بني األشو ان  كما أن التناقضات الكبرية يف كثري من األحيان بني دخل وفرص موظف حقوق اإلنس

 ن املثمر.لتعاو ان ضمان ل دو الذين ينتمون إىل الفئات األقل دخال قد يؤدي أيضا إىل حدوث عقبات كبرية حتو 
 
 مسؤولو احلكومة ومرتكبو االنتهاكات املشتبه فيهم  -8
 
اإلنسان  ات حقوقنتهاكاختالفا كبريا عن إجرائها مع ضحااي ا إجراء مقابالت مع السلطاتخيتلف  -73

تحقق ياملقابلة أن  إبجراء لقائما.    وعلى ويتطلب ديبلوماسية وختطيطا دقيقا على السواءأو الشهود عليها، 
ه حة أثناء توجيية منفتبذهنو دقة من األقوال بدون الدخول يف مواجهات كبرية.  وجيب أن يتحلى حبسن اخللق ب

 عديُ  اء أعاله، أن جي، كما ينبغاألسئلة.  وكلما ازدادت أمهية املقابلة، كلما ازدادت أمهية التحضري هلا.  و 
لرتتيب ادم اتباع هذا ينبغي عو  سئلة. ية يف ترتيب األ، بل وأن يفكر بعناقائمة ابألسئلةالقائم إبجراء املقابلة 

راء إجعة.  وينبغي للمتاب سئلةأحرفيا ألن من األهم االستجابة للمعلومات اليت يقدمها مسؤول احلكومة وتوجيه 
ق اإلنسان قد ية حلقو يدانبعد أن تكون عملية األمم املتحدة املمع مسؤويل احلكومة، إن أمكن،  املقابالت
ح هذا وف  يسم.  وسمن مجع قدر معقول من املعلومات على أن يتبقى وقت جلمع مزيد من املوادمتكنت 

 ة. ردود احلكوميفلتحقيق اصلة النهج للحكومة توضيح أقوال الضحااي والشهود ويتيح لعملية األمم املتحدة موا
 
ذا الشخص ا، أن همخص ة شوقد تنشأ حالة صعبة عندما يعتقد القائم إبجراء املقابلة، أثناء مقابل -74

لقائم إبجراء  يعد اا حىتمتورط أو تورط شخصيا يف اضطهاد اآلخرين.  وينبغي مناقشة هذا السيناريو مقدم
قرير تجها يف إدراو املقابلة خطة عمل لو  حدثت هذه احلالة. ومن املهم عموما مجع معلومات الشخص 

 سان.وق اإلنت حقان معلومات قيمة عن جتاوزااملقابلة.  وسوف يقدم مسؤول احلكومة يف بعض األحي
 

 الفصل التاسع
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 الزايرات إىل حملتجزين
 

 املفاهيم الرئيسية

ة. لدولين ايتمتع احملتجزون حبماية عدد من معايري حقوق اإلنسا
 دة طويلةدي ملفراوحيظر دائما التعذيب والعقوبة البدنية واحلبس االن

لة أو ملعامامن  ظلمة وغري ذلكواحلبس يف زنزانة م يةالبدن ةبو العقو 
ناك  ذلك، هفة إىلضاالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.  وابإل

جاز حتحقوق حمددة بشأن التوقيف واإلجراءات القانونية واال
 فإلشراوا السابق للمحاكمة والظروف املادية لالحتجاز والنظام

 على االحتجاز وغري ذلك.
 الية:ط التنقاسان امليدانية أن تراعي الوينبغي لعملية حقوق اإلن

 م ر تقو محالتأكد مما إن كانت اللجنة الدولية للصليب األ
 ابلفعل بزايرة احملتجزين يف بلد العملية؛

   للجنةع امالسعي دائما إىل تنسيق زايراهتا إىل السجون 
 الدولية للصليب األمحر؛

 يبلصلأن تكون على وعي مبا تنتهجه اللجنة الدولية ل 
عض ا باألمحر من طرق العمل اليت ميكن أن تستخلص منه

 ت؛رااملبادئ املنهجية األساسية املتصلة هبذه الزاي

 ني منوظفوعند زايرة احملتجزين، ينبغي  لفريق مؤلف من عدة م
( بينيموظفي حقوق اإلنسان )يضم يف العادة طبيبا/موظفني ط

 مراعاة ما يلي:

 التحدث إىل مدير السجن؛ 

 املرفق أبكمله؛التجول يف  

 لى ود، عشه القدرة على زايرة مجيع احملتجزين حبرية وبدون
عض ع بأهنم من الناحية العملية قد ال يتحدثون إال م

 احملتجزين؛

 التحدث مع مسؤويل السجن اآلخرين؛ 

 إجراء استعراض هنائي مع مدير السجن؛ 

  القيام يف غضون بضعة أايم إبعداد تقرير سري موجز ب
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اجات ونقاط اللتفاهم اليت مت التوصل إليها عن الستنت
 خالل الزايرة لعرضه على مدير السجن؛

 دة إعداد تقرير سري )يتصل يف كثري من األحيان بع
 مرافق( لعرضه على احلكومة؛

 م يف هب تكرار الزايرة للمسجونني وخباصة الذين التقوا
 زايرات سابقة؛

 زايرة مجيع أماكن االحتجاز يف البلد 

 

 

 مقدمة وتعريفات -ألف
 
إىل ذلك، يضع  ابإلضافةو جزين.  ومعاملة احملت الدولية املتصلة ابالحتجاز املعايريسيناقش هذا القسم   -1

 .حتجازألماكن االالعامة واملركزة  الزايرات خطوطا توجيهية بشأن إجراءهذا القسم 
 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من  موعة املبادئ املتعلقة حبمايةالتالية من جم التعريفاتمت تعديل  -2

 99.أشكال االحتجاز أو السجن
 
 ة ما. ء من سلطجراإب " الفعل املتصل ابلقبض على شخص  بدعوى ارتكابه جلرمية أو التوقيفيعين " -3
 
نتيجة لالحتجاز اإلداري أو االحتجاز  أي شخص جُير د من حريته الشخصية" هو احملتجز الشخص" -4

ة أو اإلدانة ابرتكاب جرمية، ويشمل احملتجزون األسرى واحملتجزين يف مؤسسات األمراض السابق للمحاكم
العقلية )أنظر تعريف "السجني" أدانه"(.    ويتفاوت استعمال لفظة "احملتجز" بتفاوت البلدان.  ومثال ذلك 

وال يشمل األشخاص  أن "احملتجز" مبوجب جمموعة مبادئ االحتجاز يرتبط أساسا ابلفرتة السابقة للمحاكمة
الذين يتم احتجازهم بعد إدانتهم، أي السجناء.  ويف بعض البلدان قد  تشري لفظة "احملتجز" فقط إىل 
األشخاص احملتجزين مبوجب أمر إداري أو تشريع أمين، وقد ال تتصل ابألفراد احملتجزين يف سياق العملية 

مال األوسع املمكن ملصطلح "احملتجز" ليشمل مجيع اجلنائية.  وحياول هذا القسم على أي حال فهم االستع

                                                      
، قرار اجلمعية العامة جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 99
 ، املرفق.1988ديسمرب/كانون األول  9املؤرخ يف  43/173
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األشخاص اجملردين من حريتهم أو الذين خيضعون لالحتجاز احلكومي.   وبناء على ذلك، يشمل "احملتجزون" 
األشخاص احملتجزين يف السجون ومراكز الشرطة ومؤسسات األمراض العقلية ومراكز ملتمسي اللجوء 

بية اخل.  على أنه عند االتصال ابملسؤولني احملليني والوطنيني يُنصح موظفو ومؤسسات األحداث والسجون احلر 
 حقوق اإلنسان بفهم واستعمال املصطلحات املالئمة.

 
 و أي حالة أخرىأإلدانة لحق "  احلرمان من احلرية السابق للمحاكمة أو اإلداري أو الالاالحتجازيشمل " -5

 حيرم فيها "حمتجز" من حريته.
 
 " أي شخص جمرد من حريته الشخصية إلدانته جبرمية.السجنيمبصطلح " يُقصد -6
 
 " االعتقال الالحق لإلدانة.السجنيقصد مبصطلح " -7
 
 آخر. " هي الزايرات اليت جتري للسجن برمته أو ملرفق احتجازالزايرات العامة" -8
 
 از آخر. فق احتجو مر جن أ" مبحتجزين حمددين أو مبشكلة معينة داخل سالزايرات  احملددةترتبط " -9
 

 تجزينة احملاملاملعايري الدولية املتصلة ابالحتجاز ومع -ابء
 
 املعايري املنطبقة بصفة عامة  -1
 
هناك عدد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت حتدد معايري معاملة احملتجزين أو املسجونني.  وقد   -10

وق اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاكمة: دليل  املعايري الدولية حقمت  إعداد ملخص موجز هبذه  املعايري من 
ويف حني أن هذا الدليل حيدد املبادئ األساسية فال ميكن   100.املتصلة ابالحتجاز السابق للمحاكمة

للمعلومات املوجزة أن حتل حمل  املعايري التفصيلية.  وللحصول على قائمة تفصيلية ابملراجع،  ميكن ملوظف 
"، الذي حيتوي املراجع األخرى: "الفرع واوإلنسان الرجوع إىل اجلزء األخري من هذا الفصل، وهو حقوق ا

 على  قائمة كاملة ابلواثئق.

                                                      
 HR/P/P.T./3 (1994.) وثيقة األمم املتحدة  100
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 حتجاز والعملماكن االايرة أهنا ألهنا جتعل موظف حقوق اإلنسان على علم بكيفية ز  املعايريوترد هذه   -11

ا يطلبه ممعرفة  سان يفللمعايري أن تساعد موظف حقوق اإلنعلى حتسني ظروف االحتجاز.  ومن هنا ميكن  
حلرص الشديد ان توخي نسا.  على أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلوما يتوقعه من املسؤولني عن مرافق االحتجاز

لدولية توفر ا عايرياملن أعند الرجوع إىل صكوك أو معايري حمددة لضمان أن املسؤولني املعنيني  يدركون 
ذه اليت تتجاوز ه الظروف وفري.  وينبغي تشجيع مسؤويل احلكومة على تألدىن من محاية احملتجزيناملستوى ا

ولديهم   بعض النواحييفلدولية ري ااملعايري الدنيا.  ومن املفهوم أن املسؤولني الذين يتجاوزون ابلفعل  املعاي
ى موظفي حقوق تعني علينا ين.  ومن هبعض الصكوك قد حيثون على تقليل نوعية الرعاية املقدمة إىل احملتجز 

 .دةيري حمدمعا  ممارسة احلكم السليم يف السعي إىل حتسني ظروف االحتجاز استنادا إىلاإلنسان 
 
 عدم التمييز  -أ

 
دول .  وينبغي لليزدم التميعدأ املبدأ الدويل األول املتصل ابالحتجاز وغريه من السياسة احلكومية هو مب -12

ن اإلعالن العاملي م 2 وق أن تضمن هذه احلقوق لكل شخص خيضع لواليتها.  )أنظر املادةعند إعمال احلق
 6  ابملادةالسياسية(.  وعمالو من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  26( و1) 2حلقوق اإلنسان واملادتني 

شكل متييزا ألخالقية ال تينية والدت ا( من القواعد النموذجية الدنيا، فإن التدابري اخلاصة اليت حترتم املعتقدا2)
كز اخلاص احلقوق واملر   محايةرمي إىلوال تعد متييزية أي تدابري تينتهك القواعد النموذجية املشار إليها أعاله.  

 من جمموعة مبادئ االحتجاز(. (2) 5الذي يتمتع به املرأة واألحداث وكبار السن واملرضى واملعوقني )املبدأ 
 

 ةواملعاملة أوالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينحظر التعذيب  -ب
 
عهد من ال 7نسان واملادة من اإلعالن العاملي حلقوق اإل 5وهناك مفهوم أساسي اثن تنص عليه املادة  -13

سية  و العقوبة القاأعاملة  للم اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، وهو أنه "ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب  وال
 أو احلاطة ابلكرامة." ةالالإنساني أو
 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  2وتتطلب املادة     -14

الالإنسانية أو املهينة من كل دولة طرف أبن "تتخذ  تدابري تشريعية أو إدارية أو قضائية  فعالة أو أية إجراءات  
كل دولة طرف أبن "تتعهد أبن متنع يف إقليم   16ذيب يف إقليمها".  كما تطالب املادة أخرى ملنع أعمال التع

خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
على ارتكاهبا أو عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رمسية  هذه األعمال أو حيرض 
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من إعالن محاية مجيع  4و 3عندما تتم مبوافقته  أو بسكوته عليها".  كما ترد هذه املبادئ يف املادتني 
 األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 
 ةانيية أو الالإنست القاسلعقواباوغري ذلك من  مظلمة والعقوبة  اجلسدبة والعقوبة  ابلوضع يف زنزانة -15

ذجية الدنيا. ويـَُفسر حظر من القواعد النمو  31أو املهينة حمظورة كليا كعقوابت أتديبية مبوجب القاعدة 
افة إىل ويلة.  وابإلضط ملدة رادايالتعذيب واملعاملة القاسية رمسيا على أنه حيظر حبس مجيع احملتجزين حبسا انف

ول حقوقهم ) ح علومات معن  ، ينبغي تزويد احملتجزين مبعلومات عن اجلرائم والعقوابت التأديبية، فضالذلك
 از(. من جمموعة مبادئ االحتج 30من القواعد النموذجية الدنيا واملبدأ  35القاعدة 

 
)املبدأ  ةاستعمال القو  ،عتقلنيين وامل، يف عالقاهتم ابحملتجز للموظفني املكلفني إبنفاذ القوانني ال جيوزو -16
إال يف ظروف مال القوة( من مبادئ استع 16)املبدأ  األسلحة النارية أومن مبادئ استعمال القوة(  15

ما .   كر وخطرييد مباشهتد معينة حمدودة للغابة، مبا فيها الدفاع عن النفس والدفاع عن اآلخرين ضد
رية ،  قييد احلم أدوات تنه "ال جيوز أبدا أن تستخدمن القواعد النموذجية الدنيا على أ 33تنص املادة 

 والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب". لكاألغال
 
 الظروف املادية لالحتجاز-ج
 
حو سانية على النمية وإنة كر يقع على السلطات التزام مبعاملة مجيع األشخاص اجملردين من حريتهم معامل -17

دىن مستوى أ  من هذا املبدأ( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  ويض1) 10الذي تتطلبه املادة 
ا ملعايري الدنيابتجزين  احمل .  وينبغي أن تفي مجيع الغرف املعدة الستخداممن الظروف املادية لالحتجاز

لعناية اى احملتجزين من القواعد النموذجية الدنيا(  وينبغي أن  تفرض عل 19و 10)القاعداتن  للصحة
رايضية  مارين الم مبمارسة التهلمن القواعد النموذجية الدنيا( وينبغي السماح  15بنظافتهم الشخصية )القاعدة 

ر أن يتوف افة إىل ذلك، ينبغيمن القواعد النموذجية الدنيا(.  وابإلض 21كل يوم يف اهلواء الطلق )القاعدة 
ذجية الدنيا.  كما ينبغي من القواعد النمو  20ملادة عمال اب طعام وماء للشرب كافيان وصحيانللمحتجزين 

 قواعد النموذجية الدنيا(.من ال 17السماح هلم السماح للمحتجزين ابرتداء مالبس نظيفة وكافية )القاعدة 
 
 اهنمالطبية ألسن لرعايةية واالرعاية الطبية والنفسوابإلضافة إىل ذلك، للمحتجزين والسجناء احلق يف  -18

من جمموعة مبادئ  26و 25و 24من القواعد النموذجية الدنيا واملبادئ  25و 24و 22واعد )أنظر الق
 االحتجاز(.
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 الدين والثقافة والتعليم -د
 
( من العهد اخلاص 1) 18)املادة  إبشباع احتياجات حياهتم الدينيةوينبغي السماح للمحتجزين  -19

تجزون ينبغي أن يتمتع احمل د النموذجية الدنيا(.  كمامن القواع 42ابحلقوق املدنية والسياسية والقاعدة 
من  28أنظر املبدأ ) ميةاإلعالاملواد التعليمية والثقافية و والسجناء ابحلق يف احلصول على قدر معقول من 

ادئ من جمموعة مب 6بدأ من القواعد النموذجية الدنيا وامل 40و 39جمموعة مبادئ االحتجاز والقاعدتني 
ادئ من املب 8بدأ لبها امليتط اليت فرص العمل احلقيقي أثناء االحتجازإلضافة إىل ذلك، فان السجناء(. واب

 األساسية للسجناء تعزز كرامة احملتجزين وحقوق اإلنسان اخلاصة هبم.
 
 اإلشراف على أماكن االحتجاز -هـ
 
إلنسانية املعاملة اعلى  معنية ابحلفاظ سلطات حمايدةاإلشراف الفعال على أماكن االحتجاز من قبل  -20

قواعد النموذجية الدنيا واملبدأ من ال 36أمر حيوي حلماية حقوق اإلنسان اخلاصة ابحملتجزين.  وعمال ابلقاعدة 
شكاوى حول  لبات أومي طمن جمموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي أن يتمتع احملتجزون أو السجناء حبق تقد 33

حقة أي أشخاص ة  ومالالوفا ، جيب اختاذ تدابري خاصة ملعرفة سببينويف حالة وفاة أحد احملتجز معاملتهم.  
من  املبادئ  13و 12و  9دئ .  )أنظر املباةتثبت مسؤوليتهم، والسيما يف حاالت التعذيب أو إساءة املعامل

السجن  ج إدارةن خار ميقوم أشخاص مؤهلون وذوي خربة اخلاصة مبنع اإلعدام(.  وابإلضافة إىل ذلك، 
لة. نظمة ذات الصنني واأللقوامن أجل مراقبة املراعاة الصارمة ل زايرات منتظمة ألماكن االحتجاز إبجراء

ة كاملة ة وبسريالتصال حبريامن جمموعة مبادئ االحتجاز(.  وللمحتجزين والسجناء احلق يف  29)أنظر املبدأ 
 من جمموعة مبادئ االحتجاز. 29ابلزائرين طبقا للمبدأ 

 
مح ز واليت ال يساحملتج  ختصوالثياب وغريها من املتعلقات الشخصية اليت د واألشياء الثمينةالنقو مجيع  -21

من القواعد  43)القاعدة  ابالحتفاظ هبا بعد دخول السجن ينبغي وضعها يف حرز أمني  إىل أن يطلق سراحه.
 النموذجية الدنيا(.

 
 كمةا املعايري املنطبقة بصفة خاصة على احملتجزين قبل احمل -2
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ارا از انتظكون االحتجمن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، ال جيوز أن ي 9طبقا للمادة  -22
جاز السابق ن االحتن كاإللمحاكمة هو القاعدة العامة.  وهناك عدة قضااي ينبغي النظر فيها لتقييم ما 

 للمحاكمة ضروراي يف حالة معينة، مبا يف ذلك ما يلي:
 

 ب معقولة لالعتقاد أبن الشخص قد ارتكب اجلرم؟هل توجد أسبا 

 هل احلرمان من احلرية غري متناسب مع اجلرم املزعوم واحلكم املنتظر؟ 

 هل هناك خطر من فرار  املشتبه فيه؟ 

 هل هناك خطر كبري من قيام  املشتبه فيه ابرتكاب  جرائم أخرى؟ 

 ه؟ه فيق سراح املشتبهل هناك خطر من حدوث تدخل خطري يف سري العدالة إذا   أطل 

 هل ستكفي الكفالة أو اإلفراج بشروط ؟ 

 
ص حملاكمة.  وتنن قبل اتجزيوحتتوي صكوك حقوق اإلنسان الدولية معايري حمددة ينبغي تطبيقها على احمل -23

 قبل احملاكمة محتجزينة للهذه املعايري على ضماانت وأنواع إضافية من احلماية ابلنظر إىل احلالة اخلاص
كون قد ثبتت ون أن ت، بدبارهم أفرادا جمردين من أحد حقوق اإلنسان األساسية، وهو احلق يف احلريةابعت

 إدانتهم ابرتكاب جرمية.
 
 افرتاض الرباءة -أ

 
احلق يف ه "بل احملاكمة لتجز  قاحمل هو أن الوجوه اليت متيز بني احملتجزين قبل ااحملاكمة واحملكوم عليهمأحد  -24

إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ( من ا1) 11."  )املادة إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانوان أن يعترب بريئا
( )أ( من 2) 10ادة  ابمل(  من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية(. ويضاف إىل ذلك أنه عمال2) 14

ضمان حق ة الدنيا، ينبغي وذجي( من القواعد النم2) 84العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والقاعدة 
 .األشخاص غري املدانني يف أن يكونوا حمل معاملة على حدة تالئم مركزهم

 
أنظر القواعد )عقوبة. جاز كحتسني معاملة األشخاص الذين مل خيضعوا بعد لالحت افرتاض الرباءةويتطلب  -25
ن   قبل حمتجزي كانواأجزين )سواء من القواعد النموذجية الدنيا(.  وحيق جلميع احملت 91و 88و 87و 86

ود النضباط والقيتعمال ا اسيفاحملاكمة أم حمكوما عليهم( أن يكونوا حمل معاملة إنسانية،  على أن ُيسرتشد 
 ابحرتام الرباءة املفرتضة للمحتجز قبل احملاكمة.  
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 الفصل بني الفئات -ب
 
( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية 2) 10ينبغي الفصل بني خمتلف فئات احملتجزين طبقا للمادة  -26

وينبغي فصل املتهمني عن احملكوم عليهم وفصل من القواعد النموذجية الدنيا.   8والسياسية والقاعدة 
.  وخيضع احملتجزون  قبل األحداث عن البالغني، وينبغي احتجاز الرجال والنساء يف مؤسسات خمتلفة

حوال احلبس.  ومرافق االحتجاز االحتياطي تكون يف كثري من األحيان احملاكمة يف كثري من البلدان ألسوأ أ
مكتظة وقدمية وغري صحية وغري صاحلة لسكىن اإلنسان.  ويظل احملتجزون قيد االحتجاز لشهور أو حىت 

 101سنوات بينما جيري التحقيق يف قضاايهم ومعاجلتها من قبل النظام القضائي.
 
 حظر التوقيف التعسفي -ج
 
ا.  )أنظر از تعسفحتجوقيف هو بداية عملية االحتجاز.  وينبغي أال يتعرض أحد للتوقيف أو االالت -27

اص ابحلقوق املدنية والسياسية ( من العهد اخل1) 9من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة   9و 3املادتني
( من االتفاقية األوروبية(.  وعمال 1) 5دة من االتفاقية األمريكية واملا 7من امليثاق األفريقي واملادة  6واملادة 
 قضائينياف  البة أو اإلشر للرقا دائماالتوقيف  خيضعمن جمموعة مبادئ االحتجاز، جيب أيضا أن  9ابملبدأ 

حتجاز، ينبغي االحتفاظ من جمموعة مبادئ اال 12لضمان أنه يتم مبقتضى القانون.  وكما ورد يف املبدأ 
 اء.الختفحتقيقا لفعالية اإلشراف القضائي وملنع حاالت ا تعن التوقيفا بسجالت دقيقة

 
 اإلبالغ أبسباب التوقيف والتهم  -د
 
حلتني: ة من مر إبالغ مؤلف ( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على عملية2) 9وتنص املادة  -28

م ص ابلتهلشخالغ اجبب إبالغ الشخص لدى توقيفه  بسبب احتجازه، ويف غضون فرتة وجيزة جيب إب
 غ لتشمل حقوق الشخصمن جمموعة مبادئ االحتجاز متطلبات اإلبال 13املنسوبة إليه.  ويوسع  املبدأ 

 احملتجز، وخباصة احلق يف االتصال مبحام. 
 
 إمكانية  الوصول إىل القضاء -هـ
 

                                                      
حقوق اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاكمة: دليل  املعايري الدولية املتصلة ابالحتجاز السابق للمحاكمة، وثيقة األمم املتحدة  101

HR/P/P/T/3  (1994 صفحة ،)من النص اإلنكليزي 3. 
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عا إىل قدم سري  أن يُ ف يف( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية حق املوقو 3) 9تضمن املادة  -29
 تجاز  السابقن االحإن كا تقييم ما إن كان هناك سبب قانوين لتوقيف الشخص وماسلطة قضائية وظيفتها 

( 3)9ملــادة  كما تضمن ا   من جمموعة مبادئ االحتجاز(. 37و 11.  )أنظر أيضا املبدأين للمحاكمة الزما
انتظارا  اجاإلفر و أولة  احملاكمة خالل مهلة معقيف  من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية احلق

 من جمموعة مبادئ االحتجاز(. 38. )أنظر أيضا املبدأ للمحاكمة
 
ه يتصل ته، ولكنن حريمكفول ألي شخص جمرد م واحلق يف الطعن يف االحتجاز أمام سلطة قضائية -30

ن م( 4) 9وق اإلنسان واملادة ن العاملي حلقمن اإلعال 8بصفة خاصة ابحملتجزين قبل احملاكمة. )أنظر املادة 
 ز(. من جمموعة مبادئ االحتجا 32العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملبدأ 

 
 أماكن االحتجاز -و
 
 10)املادة  لرمسيةاجاز أماكن االحتوابإلضافة إىل ذلك، ينبغي للسلطات أال حتتجز األشخاص إال يف  -31

من القواعد النموذجية  7)القاعدة  واالحتفاظ بسجالت جلميع احملتجزينتفاء( من اإلعالن اخلاص ابالخ
موعة مبادئ من جم 4ملبدأ اص عليه  ينالدنيا(.   وهذه التدابري مهمة لضمان حتقيق املراقبة القضائية الفعالية اليت

 االحتجاز.
 
 االتصال مبحام -ز
 
 خصية ضد شجنائ منصفة عند تقرير هتمة يف صدد احلق يف حماكمةحق االتصال مبحام مكفول  -32

من القواعد النموذجية الدنيا  93( من  العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والقاعدة 3) 14)أنظر املادة 
 جز. ق احملتحرتام حقو من جمموعة مبادئ االحتجاز(.  واالتصال مبحام وسيلة مهمة لضمان ا 17واملبدأ 

 
 جياالتصال ابلعامل اخلار  -ح
 
ي وخباصة اخلارج لعاملاحلق يف االتصال ابابإلضافة إىل التمتع حبق االتصال مبحام، للمحتجزين  -33

ن القواعد النموذجية م 92من جمموعة مبادئ االحتجاز والقاعدة  15)أنظر املبدأ  أصدقائهم وأسرهم
 لب من السلطات إخطارتتط( من القواعد النموذجية الدنيا 1) 44الدنيا(.  ويضاف إىل ذلك أن القاعدة 

 أقارب احملتجز بوفاته أثناء االحتجاز.
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 حق الشخص يف عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه -ط
 
االعرتاف  كمة علىحملا ايستعمل التعذيب وإساءة املعاملة يف بعض األحيان إلجبار احملتجزين  قبل  -34

عاملة عذيب أو إساءة املحتجاز استعمال التمن جمموعة مبادئ اال 21والكشف عن معلومات.  وحيظر املبدأ 
ن اتفاقية مناهضة م 15للحصول على اعرتافات أو شهادات عن طريق اإلجبار.  كما أنه عمال ابملادة 

ألطراف ا، تضمن الدول لكرامةطة ابالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلا
الحقة )إال مل ي شخصأوال يثبت أنه مت اإلجالء هبا نتيجة للتعذيب كدليل ضد أقعدم االستشهاد أبية 

 مرتكب التعذيب(.
 
 احلق يف حماكمة منصفة -ي
 
اخلاص ابحلقوق املدنية  من العهد 14من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  10تنطوي املادة  -35

هتما  ين توجه إليهمزين الذتجااتن املاداتن حق مجيع احملوالسياسية على آاثر على معاملة احملتجزين. وتضمن ه
ا لدنيا )مبا فيهماانت اري الض، فضال عن توفأمام حمكمة مستقلة وحيادية حماكمة علنية ومنصفةجزائية يف 

 عنهم. للدفاعاالتصال الفعلي مبحام( لالزمة 
 
 املعايري املنطبقة بصفة خاصة على االحتجاز اإلداري -3
 
جُير د األشخاص من حريتهم بناء على إجراء حكومي، ولكن خارج الحتجاز اإلداري عندما يقع ا -36

.  ومثال ذلك أن األجانب عملية توقيف املشتبه فيهم على يد الشرطة  وتقدميهم إىل نظام  العدالة اجلنائية
الحتجاز اإلداري.  الذين يسعون إىل دخول بلد ولكن يثبت عدم السماح هلم فورا بدخول البلد قد خيضعون ل

اإلداري ضد اخلصوم السياسيني.  وخيضع االحتجاز اإلداري  زويف بعض البلدان تستعني احلكومات ابالحتجا
 9يف بعض البلدان لتجاوزات من الدولة وذلك لعدم قيام سلطات قضائية مستقلة ابستعراضه.  وتنص املادة 

.  وقد تنتقص ال جيوز توقيف أحد أو احتجازه تعسفا من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه
أثناء الفرتات اليت تعلن فيها حالة الطوارئ العامة، على أن هذا التقييد  9احلكومة من التزاماهتا مبوجب املادة 

من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  وللشخص املوقوف أو  4خيضع للقيود اليت تنص عليها املادة 
( من العهد اخلاص 3) 9)املادة  احلق يف تقدميه حملاكمة يف غضون فرتة معقولةجز بسبب هتمة جزائية احملت

من القواعد  95من جمموعة مبادئ االحتجاز(.  وطبقا للقاعدة  38ابحلقوق املدنية والسياسية واملبدأ 
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ألشخاص املوقوفني أو النموذجية الدنيا، فان احلقوق  السالفة الذكر مكفولة جلميع األشخاص، بل ول
 املسجونني بدون أن تنسب إليهم هتمة.

 
دة ه. )أنظر املاو حرايتأتجز موجود ابلنسبة لألفعال اليت تنتهك حقوق احمل واحلق يف االنتصاف الفعلي  -37
 35أ املدنية والسياسية واملبد من العهد اخلاص ابحلقوق 9و 2من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني  8

 من جمموعة مبادئ االحتجاز(.
 
من  3ياسي واملدنية  واملبدأ من العهد اخلاص ابحلقوق الس 5كما أن شروط االستثناء الواردة يف املادة   -38

نسان طبيق حقوق اإلتقييد تا لجمموعة مبادئ االحتجاز تنص على أن املعايري الواردة فيهما ال ميكن التذرع هب
 الدولة املعنية أو املنطلقة عليها.األساسية  املعرتف هبا يف 

 
 املعايري املنطبقة على املرأة -4
 
وهذه   .نسيمعرضات بصفة خاصة لالغتصاب وغريه من العنف واالستغالل اجلاحملتجزات  -39

حد ن الواضح أن أان.  ومألحيااالنتهاكات ضد املرأة وضد حقوقها ال يلتفت إليها وال يبلغ عنها يف كثري من 
وإدارة شئون  لقواننيافاذ دم وضوح" هذا العنف ضد احملتجزات هو الطابع الذكوري املهيمن على إنأسباب "ع

رأة هو ثليها ضد امللة أو ممالدو  ومن املعرتف به أن العنف اجلنسي الذي ترتكبهالقضاء يف كثري من البلدان. 
دويل اخلاص لعهد الن اصلة م.  وتنطبق متاما على هذه احلاالت األحكام ذات النوع من أنواع التعذيب

 ةإنسانيلقاسية أو الالالعقوبة اأو  ابحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
 أو احلاطة ابلكرامة.

 
ينص على أنه ينبغي للدول أن تبذل "اجلهد  102ومن املهم أن إعالن القضاء على العنف ضد املرأة -40

أعمال العنف ضد املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت تلك الواجب ملنع 
 األعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص." 

 
ء وامل من النسااصة احل، وخبمحاية حقوق املرأة ومركزها اخلاصوال تعترب التدابري الرامية فقط إىل  -41

 ادئ االحتجاز(.( من جمموعة مب2) 5رضعن أطفاهلن، متييزية.  )أنظر املبدأ واألمهات الاليت ي

                                                      
، 217، صفحة 94، الدورة الثامنة واألربعون، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم 48/104قرار اجلمعية العامة  102

A/48/49 (1993.) 
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راف اية وإشزات حتت رعمن القواعد النموذجية الدنيا على أنه ينبغي وضع احملتج 53وتنص القاعدة  -42

 موظفات وعامالت.  
 
توفري رورية لاخلاصة الض ت( من القواعد النموذجية الدنيا، ينبغي  توفري املنشآ1) 23وطبقا للمادة  -43

م يف ىل جانب أمهاهتإالرضع  طفال.  وحني يكون من املسموح به بقاء األالرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها
  عاية أمهاهتم.م  يف ر جودهو السجن، تتخذ التدابري الالزمة لتوفري دار حضانة يوضع فيها الرضع أثناء عدم 

 لنموذجية الدنيا(.( من القواعد ا1) 23)أنظر القاعدة 
 
 املعايري املنطبقة على األحداث -5
 
بغي م.  وينسنه يتلقى األحداث معاملة خاصة يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية وذلك بسبب صغر -44

 يف احلسبان. إصالحهممع وضع هدف  تنفيذ هذه املعايري 
 
اعد بكني( داث )قو ألحون قضاء اوتنشئ اتفاقية حقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا إلدارة شئ -45

يتهم. جملردين من حر األحداث ية اوقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، معايري دنيا حلما
أن  ريئون   والبدبألحداث أن ا .  وينبغي افرتاضويُعر ف "احلدث"  أبنه شخص دون الثامنة عشرة من العمر

 يتمتعوا حبق االتصال مبحام.
 
لكرامة صحة  وات الولألحداث اجملردين من حريتهم احلق يف تسهيالت وخدمات تفي جبميع متطلبا  -46

يثما أمكن، حينبغي، .  و هممبعاملة خاصة بغرض إصالحوإحاطتهم  فصلهم عن البالغنياإلنسانية.  وينبغي 
تدريب ة التعليم والمبواصل داثحأن حتل تدابري بديلة حمل املالحقة القضائية لألحداث.  كما ينبغي السماح لأل

" ملزيد من املعلومات اثإدارة شئون قضاء األحد: 9-الفرع هاء، الفصل الرابعاملهين والعمل.  أنظر 
 التفصيلية.

 

 الزايرات العامة ملرفق االحتجاز -جيم
 
 تعريف الشروط املسبقة واألهداف -1
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ب مهام حدى أصع، إملهمرفق احتجاز آخر أبكالزايرات إىل سجن أو تؤلف الزايرات العاملة، أي  -47

كات لة أو االنتها املعام ساءةالرصد وأكثرها حساسية. وقد وقع احملتجزون مرارا ضحااي للتوقيف التعسفي أو إ
 رات إىل مرافقن الزايأبدو ياألخرى.  وهم من بني أفراد اجملتمع األشد تعرضا لإلساءات األخرى.  ومن هنا 

لى أنه ينبغي ع نسان. ق اإلية واضحة ألي عملية من عمليا األمم املتحدة يف ميدان حقو االحتجاز متثل أولو 
ل .  والسؤاقيقنيختطيط دو اسة در لعملية حقوق اإلنسان امليدانية  أال تسعى إىل إجراء هذه الزايرات إال بعد 

ل ميكن هلذه نيا، هاثو   األول الذي ينبغي أن تسأله العملية هو : ما هي أهداف زايرة  مرفق االحتجاز؟
 . ا من الوقتهلك كثري تستن أالعملية امليدانية أن حتقق يف الواقع تلك األهداف؟  وميكن للزايرات العامة 

إلنسان لبضعة حقوق ا وظفيوتبعا لعدد احملتجزين، قد تتطلب الزايرة العامة بذل جهود من جانب عديد من م
ما هو كنهجية صارمة،  معايري ام مبتجاز أو إجراء زايرة بدون االلتز أسابيع.  كما أن سوء ختطيط زايرة مرفق االح

 مال زائفة يفآبتجزين ؤمل احملت.  وميكن هلذه الزايرة أن تسبب ضررا أكثر مما تسبب نفعامبني أدانه، أن  
ع التعذيب مثل من هدافسرعة إغاثتهم من معاانهتم.  وإذا أخفقت الزايرات يف إحراز تقدم حنو حتقيق أ

قيف تعسفي، ضوا لتو تعر  إدخال بعض التحسينات على أحوال املرفق وإمكانية حتديد هوية احملتجزين الذيو 
 رات.لزايفقد يعاين احملتجزون يف الواقع نتيجة حتطم آماهلم أكثر مما لو مل جتر هذه ا

 
لية ن، وينبغي لعمزيلمحتجايرات لأبكرب خربة فيما يتعلق ابلز  اللجنة الدولية للصليب األمحركما تتمتع   -48

جزين يف بلد بزايرة احملت وم فعالر تقاألمم املتحدة امليدانية أن تتأكد مما إن كانت اللجنة الدولية للصليب األمح
اليت  ة يف اجملاالتم مساعدتقد العملية.  وإذا كان األمر كذلك، فهل ميكن لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن

حدة يف ية األمم املتكن لعملهل ميو  الدولية للصليب األمحر أو أن حترز تقدما فيها؟ ال متتد إليها والية اللجنة 
نهما اإلسهام ميه لكل فكن ميدان حقوق اإلنسان أن تضع تقسيما للعمل مع اللجنة الدولية للصليب األمحر مي

ا وبني دانية يف رواندامليان إلنسبدور؟   لقد أقيم مثل هذا االتفاق، وذلك على سبيل املثال، بني عملية حقوق ا
الفرع مناقشة له أدانه يف  نسخة من هذا االتفاق وترد 3التذييل اللجنة الدولية للصليب األمحر.  ويشمل 

لدولية ال بني اللجنة التكام نطاق ".   وتقع مسؤولية تقييمالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األمحر: "هاء
على  ملالئم للعمل،تقسيم ا اليفم املتحدة امليدانية يف بلد معني، والبت للصليب األمحر وإجراءات عملية األم

 قيادة العملية امليدانية وليس على موظف حقوق اإلنسان مبفرده.  
 
ومبجرد أن تتخذ عملية األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان إىل قرار مدروس بشأن إجراء زايرات  -49

على وعي ابلطرق اليت تنتهجها اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان يف العمل تكون ألماكن االحتجاز، ينبغي أن 
.  ومن املفيد أيضا وخربهتا الواسعة اليت ميكن أن تستخلص منها بعض املبادئ األساسية املتصلة هبذه الزايرات

وعمل اللجنة املستخلصة من خربة عمليات األمم املتحدة السابقة يف ميدان حقوق اإلنسان  ابملبادئاالستعانة 
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األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة. وتشمل هذه املبادئ   حاجة موظفي 
إىل مجيع مراكز االحتجاز  والسجون.  وجيب أن يكون   إجراء زايرات منتظمة ومتكررةحقوق اإلنسان إىل 

حىت ميكنهم مقابلتهم مرة أخرى.  وجيب أن تجزين مالحظة هوية األشخاص احملاملوظفون قادرين على 
التخاطب مع احملتجزين حبرية يستطيع موظفو حقوق اإلنسان زايرة مجيع احملتجزين وأن يكونوا قادرين على 

 .زايرة مجيع أماكن االحتجاز يف البلدوأن يكونوا قادرين على  وبدون شهود
 
 توصيات ولعمل إلنسانصد احلالة العامة حلقوق الروميكن إجراء زايرات عامة ألماكن االحتجاز  -50

ط التالية من د النقاتحديبشأن تشغيل وإصالح نظام االحتجاز.  وقد تشمل والية عملية حقوق اإلنسان  ابل
 بني األهداف الرئيسية للزايرة العامة:

 
تظمة على من صورةبضرب )أ( وضع هناية للتعذيب وغريه من إساءة املعاملة، مبا يف ذلك ممارسة ال

 سبيل املثال؛
 

 )ب( ضمان اإلفراج عن األشخاص احملتجزين حجزا تعسفيا ألسباب سياسية؛
 

 القانون؛ واملهل الزمنية اليت ينص عليها )ج( الوصول إىل العدالة طبقا لإلجراءات
 

إساءة و ضرب وخباصة ضحااي ال -)د( التدخل من أجل حصول ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان
 ليها.صوهلم عحمن  على الرعاية الطبية اليت تتطلبها حالتهم أو التأكد -والتعذيب املعاملة

 
 هفاؤ تم استييزين )هـ( ضمان قيام السلطات املسؤولة عن مراكز االحتجاز إبنشاء سجل للمحتج

 أبحدث البياانت وأن  يشري إىل احلالة القانونية للمحتجزين؛
 

لسلطات اك مع اشرت املادية والنفسية للمحتجزين ابال )و(   العمل على حتسني  ظروف االحتجاز
 املختصة واملنظمات املتخصصة.

 
 اختيار موظفي حقوق اإلنسان لزايرة أماكن االحتجاز -2
 



 

 
194 

دا دقيقا.   خص حتديشور كل .  وينبغي حتديد دالزايرة العامة ينبغي أن يشارك الفريق برمته يف ختطيط -51
وقد ويال.  وقتا ط تغرقمعرفة أن إجراء زايرة عامة  بصورة سليمة يس  كما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان

نبغي زايرة، يللواستعدادا   وىل.، والسيما عند إجراء الزايرة األيستغرق إجراء زايرة عامة شاملة بضعة أسابيع
معاملة الحتجاز و لة ابة املتصدوليملوظفي حقوق اإلنسان دراسة اجلزء األول من  هذا الفصل املتعلق ابملعايري ال

ة مجيع ملتعلقة حبمايبادئ اامل جمموعةاحملتجزين، ابإلضافة إىل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، و 
 أو السجن.   األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز

 
.  وإذا    اناإلنس ي حقوقطبيب وعدة موظفني من موظفيف العادة من  الوفد الزائروينبغي أن يتألف  -52

 ستكون مطلوبة الزائر لوفداكانت هناك مشاكل متعلقة ابلتعذيب أو إساءة املعاملة، فان مشاركة الطبيب يف 
ب، تعلقة ابلتعذيممشاكل  لوفدابصفة خاصة. ومن هنا ينبغي أن يضم الوفد الزائر األول طبيبا. وإذا مل يواجه 

بـرة ني.  وتشري اخل الطبيعاملنيمتخصصا يف الصحة العامة أو غريه الفقد تشمل الزايرات الالحقة ممرضة ومهنيا 
ظفي حقوق أحد مو  ب أوإىل أنه قد يكون من األيسر احلصول على معلومات من احملتجزين  إذا كان الطبي

ن النساء، ممجيعا  كونواامرأة أو  أن ياإلنسان امرأة.  ولذلك من املفيد أن يضم موظفو حقوق اإلنسان 
 .ما عند إجراء زايرة ملرفق احتجاز خمصص للنساءوالسي

 
  فق االحتجاز. ايرة مر ز ناء وفائدة وجود شخصني أو أكثر هو أنه ميكنهم مقارنة املالحظات والتشاور أث -53

ت مرفق هم سلطارتضتكما ميكنهم أن يدافعوا عن بعضهم بعضا ويقدم بعضهم الدعم للبعض اآلخر إذا اع
دال من التفرق ء معا بلبقاوا ينبغي هلم عموما العمل يف  فرق مؤلفة من شخصنياالحتجاز. وبصفة عامة، 
 أثناء زايرة مرفق االحتجاز.

 
.  وينبغي زالحتجاارفق موينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان ارتداء مالبس متيزهم بوضوح عن العاملني يف  -54
.  وينبغي حدةمم املتاأل كزهم يفيلبسوا شارة أو غري ذلك من العالمات الواضحة اليت تدل على مر أن 

 مرفق اهبة إىلات مشموظفو حقوق اإلنسان آالت تصوير أو أجهزة تسجيل  أو أدو عموما أال يصطحب 
ري شكوكا لدى وقد تث رفقحيث قد تثري هذه األدوات قلقا أمنيا لدى القائمني إبدارة شئون امل االحتجاز

ات قد تثري ه األدو ن هذأما جيمعونه من معلومات.  كما  السلطات إزاء رغبة موظفي حقوق اإلنسان يف نشر
ء مقابالت مع ند إجرايل عقلق احملتجزين إزاء أمن املعلومات اليت يتم مجعها.  وقد تستعمل أجهزة التسج

 ."(التإجراء املقاب: "الفصل الثامن. )أنظر ةيف بعض الظروف االستثنائي ناحملتجزي
 
 سلفا عن الزايرة  دخول مرفق االحتجاز واإلعالن -3
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مرافق  ن زايرةعقدما مينبغي اإلعالن جيري العرف يف اللجنة الدولية للصليب األمحر  على أنه   -55

ألوىل أن هذا لوهلة ادو لاالحتجاز إلاتحة الفرصة للسلطات لتحسني الظروف قدر اإلمكان.  ويف حني قد يب
جلهد محر أن هذا اصليب األة للئة، تعترب اللجنة الدوليالتنبيه يتيح للسلطات وقتا كافيا لتغطية أي ظروف سي

 مفيد، ألن كل ما تقوم به احلكومة من حتسينات سيساعد مرافق االحتجاز.
 
بصفة خاصة  ة فعالةاملفاجئ .  والزايراتزايرات مفاجئة يف إجراء ينبغي أيضا النظر أيضاعلى أنه  -56

وتشارك    شكالية.ت اإلالزايرات سلفا لتغطية املمارساعندما يوجد اشتباه معقول يف أن السلطات ترتب 
ايرات ز صفة خاصة يف  ب كرامةابل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو احلاطة

 ايرة مجيع هذهملمكن ز ري اغمفاجئة ملراكز الشرطة عند زايرة السجون يف البلد ألسباب أخرى  حيث يكون من 
فالزايرات  ،لوعلى أي حا  افق يف البلد وقد تتيح الزايرات املفاجئة صورة اصدق أن ممارسات الشرطة.املر 

ن يصل موظفو ة قبل أزاير املفاجئة ليست عملية يف املرافق الكبرية ألن معظم حراس السجن سُيخَطرون ابل
 حقوق اإلنسان إىل كثري من أجزاء املرفق.

 
ألسئلة اليت اان أحد ذلك فول  دائما "للتحسينات املؤقتة." االنتباهان وينبغي ملوظفي حقوق اإلنس -57

م عاملة عن األاييه من مته فينبغي طرحها يف املقابالت مع احملتجزين هو : "كيف خيتلف هذا اليوم وما تلقي
 ير مرفقأمور/مدات مع مناقشاألخرى يف مرفق االحتجاز؟"  كما ينبغي أن ختضع هذه "التحسنيات املؤقتة"  مل
 ستقبل. املاالحتجاز يف هناية الزايرة  حىت ال تقع هذه املشاكل فيما سيجري من زايرات يف

 
ا قبل دراستهو على خريطة ملركز االحتجاز موظفي حقوق اإلنسان  حصولوسيكون من املفيد  -58

 تجزين وستحولاحمل يعمجعلى  وستتيح اخلريطة على األرجح ملوظفي حقوق اإلنسان القدرة على العثور  دخوله.
د يتعني لى أنه قعز.  دون أن يضل املوظفون طريقهم.  وقد ُتطلب هذه اخلريطة من سلطات مرفق االحتجا

العفو  إلنسان ومنظمةحقوق ا ع عنوضع خريطة أثناء الزايرة أو من الزائرين السابقني )مثل مجعية األطباء للدفا 
حتمال قيام حتجاز الق االاصطحاب خريطة إىل مرف نبغي عدميالدولية، اخل( أو من مصادر أخرى.  على أنه 

نسان قوق اإلحظفي يتوىل أحد مو أي حمتجز ابستعماهلا يف التخطيط للهرب.  وعلى أي حال، ينبغي أن 
 ه.جزاء منأرة حىت يتأكد من أن الزائرين ال تفوهتم زاي مسؤولية تكوين فكرة عن املرفق برمته

 
 جاز إلجراء مناقشة أوليةمقابلة مدير مرفق االحت -4
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 ظ أو املديراحملاف ايرة معأن يناقشوا الز مرفق االحتجاز  لدى دخوهلم ملوظفي حقوق اإلنسان ينبغي -59
مل وصفا ءات العإجراو أو املأمور.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان اإلعالن عن هوايهتم ووصف واليتهم 

 و من الثقة معإجياد ج إىل زاز ابلنفس.  وينبغي أن يسعواموجزا.  وجيب أن يتحلى املوظفون ابلثقة واالعت
ن يقدم موظفو ملفيد أ، من امن خالل حديث أويل خفيف قبل الرتكيز على العمل.  وعند تقدمي أنفسهماملدير 

هلم  حتجاز، ينبغيماكن االأايرة اخلاصة بز  توضيح إجراءاهتم النموذجيةحقوق اإلنسان بطاقات الزايرة.  وعند 
طبيون(، م املهنيون المبن فيه)سجن ارة إىل املناقشة األولية مع املدير أو رمبا مع غريه من العاملني يف الاإلش

فون يف ين يرغب املوظزين الذتجواجلولة يف مجيع أحناء مرفق االحتجاز واملقابالت الفردية السرية مع مجيع احمل
رة  وما ينتج ناشئة عن الزايصيات الالتو ز ابلنقاط الرئيسية و مقابلتهم واملناقشة اخلتامية مع املدير والتقرير املوج

 .عن ذلك من تقرير يتم تقدميه إىل املكتب املركزي للعملية امليدانية
 
الزم هلم ل من الجيع ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين للشرح بلغة بسيطة السبب الذي -60

يدانية أو ة العملية املىل واليرة إالحتجاز وأن يكونوا مستعدين لإلشااتباع القواعد النموذجية يف زايرة أماكن ا
ن طرائق أتذكري املدير لستعدين وا مأي اتفاق آخر أبرمته العملية امليدانية مع احلكومة.  كما ينبغي هلم أن يكون

نه قد كري املدير أبذ أيضا ت قبولالزايرة قد مت حتديدها يف االتفاق، إذا كانت تلك هي القضية، وان كان من امل
ته السجن ومساعد الة يفن احليستفيد كثريا من الزايرة وذلك مثال عن طريق احلصول على مزيد من املعلومات ه

ت، اخل.  ن توصيامسان على احلصول على موارد من السلطات املركزية من خالل ما يضعه موظفو حقوق اإلن
ميكن  للغة احملليةتفاق ابو اال، اصطحاب نسخة من الوالية أوقد يكون من املفيد، والسيما يف الزايرات األوىل

ليت  حسمت يف القضااي ول ااطالع املدير عليها.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يتفاوضوا مع املدير ح
وقعاهتم بشأن ة إىل تواضحاالتفاق الكلي مع احلكومة.  وينبغي هلم بدال من ذلك اإلشارة بطريقة مهنية و 

 ية.لنموذجوينبغي أن يوضحوا أهنم يتوقعون التعاون وأن التعاون هو العملية اة.  الزاير 
 
نني، ويف ن متعاو كونو وينبغي أن يالحظ موظف حقوق اإلنسان أن احلراس يف بعض مرافق االحتجاز سي -61

يكون من  قدو  لحتهم. أبس مرافق أخرى سيمتنع احلراس عن التعاون، بل ومن املمكن أن يلجأوا إىل التهديد
ا وإذ  التعاون. ى أتكيدة علاملفيد ملوظفي حقوق اإلنسان أن حيملوا معهم رسائل تقدمي من احلكومة للمساعد

يتم إبالغ  سىل أنه إارة قوبلوا مبقاومة، ينبغي هلم رفض عدم التعاون بطريقة مهذبة ولكن حازمة، واإلش
 املسؤولني األعلى يف احلكومة بعدم تعاوهنم.

 
ن من املمكن يف كثري من احلاالت إجراء نقاش معقول مع مدير مرفق االحتجاز.  وقد  ينظر إىل وسيكو  -62

طريقة إلبالغ رؤسائه حباجة مرفق االحتجاز إىل زايرة موظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة ابعتبارها 
ض املديرين اختاروا العمل يف مرفق وقد جيد موظفو حقوق اإلنسان نوعني من املديرين.  فبع  مزيد من املوارد.
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االحتجاز ابعتبار أن ذلك هو ختصصهم املهين ، ويف هذه احلالة قد يكون لديهم فكرة عن اإلدارة املنظمة  
وارتقوا إىل منصبهم الرفيع الراهن.  وهناك مديرون آخرون نقلوا إىل هذه الوظيفة كعقاب هلم، ومن مث قد ال 

 إلدارة املنظمة.  تكون لديهم فكرة كبرية عن ا
 
 على يةقياساألسئلة الوعلى أي حال، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يطرحوا جمموعة من  -63

رفق ات السابقة ملالزاير  ر مند قرءوا بعناية أي تقرياملأمور/املدير/احملافظ.  وينبغي أن يكون املوظفون ق
ي حىت ميكنهم  املاضت يفمتيف االتصاالت اليت  ، وأن يتأكدوا من أهنم على معرفة دقيقة مبا حدثاالحتجاز

نبغي ن املدير.  ويمملضللة اقات مناقشة النقاط اليت أثريت أثناء الزايرات السابقة وحىت ميكنهم تفادي التعلي
د أثريت ط اليت كانت قن النقاطة معموما ملوظفي حقوق اإلنسان أن يناقشوا مع املدير يف املقابلة األولية كل نق

ن.  وهناك ت مع احملتجزيملناقشاايف  ير املوجز للزايرة السابقة، وخباصة تلك النقاط اليت من املرجح أن تنشأالتقر 
 قوق اإلنسان اإلنصات بعناية(.  وينبغي ملوظفي ح2و 1 التذييالنأسئلة أخرى يقرتحها شكل التقرير )أنظر 

بغي وينقد تطرأ.   كل اليتملشا كل السابقة أو املا يقدمه املدير من ردود قد تدل على استعداد ملعاجلة املشا 
أوجه عدم و لمشاكل لرية حىت ميكن التعرف على النقاط املث توجيه نفس األسئلة إىل احملتجزين فيما بعد

 االتساق.
 
بغي ، ويناملقابلة ذ بزمامن أيخألرئيس وفد حقوق اإلنسان الزائر وعند إجراء املناقشة مع املأمور، ينبغي  -64

آلخرين اإلنسان اقوق لب من زمالئه املشاركة مىت وجد ذلك مناسبا.  وينبغي أال يتدخل موظفو حأن يط
كون موظفو ينبغي أن وي.  ولكن عليهم أن يعلنوا عن آرائهم  إببداء مالحظة سريعة أو عالمة متحوطة أخرى

ية ليت ميكن لعملشياء اي األه.  ما حقوق اإلنسان مستعدين ملعاجلة طلبات املساعدة املقدمة من املدير
رية وق اإلنسان حبوظفو حقمشعر يحقوق اإلنسان أن تقوم هبا وما هي األشياء ال ميكنها القيام هبا؟  ينبغي أن 

رصة فلك سيتيح هلم ة ألن ذلقهو يف قبول عرض بكرم الضيافة، مثل تناول الغداء يف كافيترياي السجن أو تناول ا
ار ن شأهنا اإلضر مي عروض وا أعن الشكليات الرمسية، ولكن ينبغي أال يقبل إجراء نقاش يف سياق بعيد نوعا ما

ك ت للرقص يف تلملندوابدى امبظهر االستقالل واحلياد الذي يتسم به الوفد، مثل اقرتاح املدير ابصطحاب إح
 الليلة.  

 
ة الختتام مبالحظامث  ةملناقشتلخيص نتيجة اويف هناية املقابلة، ينبغي أن حياول موظفو حقوق اإلنسان  -65

ءات مع املدير يه بشأن اللقان التوجيد مودية مع اإلشارة إىل أهنم يتطلعون إىل رؤية املدير يف هناية الزايرة.  وملز 
 ".صحيحيةت التاملتابعة والتماس اإلجراءا: "الفصل التاسع عشروغريه من املسؤولني، أنظر 
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 إجراء مقابالت مع املسؤولني اآلخرين -5
 
هم ممن األطباء  وغري علمني و  واملوينبغي أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان زايرة احملامني واملستشارين  الدينيني  -66

صوص املرفق ستقلة خبظر من.  وهلؤالء األفراد يف العادة وجه يقدمون رعاية للمحتجزين يف مرفق االحتجاز
 ختتلف عن وجهة نظر األفراد املسؤولني عن حراسة احملتجزين.

 
ية ستسمح ه املهنالقتومثال ذلك أن الطبيب الذي يؤلف جزءا من الوفد الزائر ينبغي أن جيد أن ع -67

لون باء الذين يعمعض األطبأن  للعاملني الطبيني يف مركز االحتجاز بتقاسم خرباهتم بطريقة مباشرة.  ويف حني
على  فيد يف احلصولية قد تهنالعالقة امليف مرافق االحتجاز يتشربون روح املؤسسة، فان إحساسهم ابملسؤولية و 

 معلومات ذات صلة.
 
 قائمة احملتجزين وجدول املناوابت -6
 
راد الذين عض األفبمساء جبمع أإىل مرفق احتجاز، من املفيد قيام موظفي حقوق اإلنسان  قبل الذهاب -68

  نهم. ع، حىت يكون لديهم أفراد معينني يستفسرون يُعتقد أبهنم حمتجزون يف املرفق
 
تجزين ميع احمللية جبسؤال سلطات مركز االحتجاز عن قائمة تفصيوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -69

جل  حتجاز بوضع سلطات االقوم س.  وإذا مل توجد هذه القائمة، ينبغي اإلصرار على أن تاملعتقلني يف املرفق
رد واتريخ ىل كل فوبة إوالتهم املنسكاف وحديث ابألمساء وتواريخ امليالد والتفاصيل الشخصية األخرى 

 7ضى القاعدة وب مبقتمطل االحتجاز واتريخ أقرب إجراء قضائي منتظر واملشاكل الصحية، اخل.  وهذا السجل
ء.  وينبغي ملوظفي حقوق من اإلعالن اخلاص ابالختفا 10من القواعد النموذجية الدنيا، فضال عن املادة 

نتظام، ولكن ظ هبا ابحتفاجاز على التأكد من جتميع هذه القائمة  واالاإلنسان مساعدة سلطات مرفق االحت
سن إجراء تأكيد حرى لينبغي عموما عدم تويل الدور اخلاص جبمع القائمة.  وإذا مل توجد أي طريقة أخ
، وارد الكافيةنسان املاإل الزايرات املتكررة وإذا مل تستطع السلطات إعداد سجل وإذا توفرت لعملية حقوق

 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان النظر يف إعداد سجل للمحتجزين.  ف
 
 زايرة املرفق أبكمله -7
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بغي زايرهتا ليت يناجزاء ينبغي أن  يقرر موظفو حقوق اإلنسان األعند التجول يف مرفق االحتجاز،  -70
له أو ة املرفق أبكمر ن بزايإلنسا.  وينبغي من حيث املبدأ أن يقوم موظفو حقوق اواألبواب اليت ينبغي فتحها

ىل أكرب عدد لوصول إلضغط على األقل مقابلة مجيع احملتجزين.  وينبغي  أن حياول موظفو حقوق اإلنسان ال
ح فاتيح لعدم فتياع املو بضمن األماكن قدر اإلمكان.  وقد  تتذرع السلطات يف بعض األحيان بدواع أمنية أ

ل تجاجات من خالقدمي احاء تذه املعاذير.  وينبغي عند االقتضاألبواب.  وقد حيتاج الوفد إىل تقييم صدق ه
 ة.احلكوم ى يفاللجوء إىل املكتب املركزي لعملية حقوق اإلنسان امليدانية واملستوايت األعل

 
أخرى.   بطريقة خفيتوينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن بعض الزنزاانت حماطة جبدران أو أ -71

  ودة يف السقف.ة املوجابئيإن كانت هناك زنزانة خفية، والنظر إىل األسالك الكهر  وهناك طريقة لتحديد ما
.  وقد جازق االحت مرفاستشارة احملتجزين اآلخرين أو شخص آخر كان موجودا من قبل يفومن املفيد أيضا 

ان إخفاء كميعرفون ين سحيصل موظفو حقوق اإلنسان على معلومات من احملتجزين اآلخرين أو السابقني الذ
 احملتجزين. 

 
 إجراء مقابالت مع احملتجزين -8
 
لتوفري الوقت و .  زينحملتجاإجراء مقابالت مجاعية وفردية مع ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان النظر يف  -72

يع مجثال مع مذلك و  عند مناقشة بعض القضااي العامة، قد جيري موظف حقوق اإلنسان مقابالت مجاعية 
رتكة املشاكل املش عرف علىللت انة أو يف قسم صغري من املرفق.  واملقابالت اجلماعية مفيدةاحملتجزين يف زنز 

قابالت على مري معه ستج وحتديد القادة وتكوين فكرة عن الثقافة السياسية يف مرفق االحتجاز وحتديد من
يف حضور  قابلتهام كنميابجلماعات اليت ال حدة.  كما ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يكون على  معرفة 

 )مثل مجاعتني إثنيتني متعارضتني(. مجاعات أخرى
 
أو أحزاب أو  قادة لتنظيماتوقد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف معرفة احملتجزين الذين أصبحوا   -73 

اليت تتكون عادة يف مرافق االحتجاز.  ومن املفضل معرفة أمساء هؤالء  القادة قبل دخول  احملتجزينمجاعات 
رفق، ولكن يف حالة عدم معرفة أمسائهم عند دخول املرفق، ميكن سؤال احملتجزين عن هؤالء القادة.  ومن امل

املناقشات مع احملتجزين ومع قادهتم،  البد وأن يستطيع موظف حقوق اإلنسان فهم ثقافة مرفق االحتجاز.  
ماعات؟  وقد يكون القادة أكثر وما هي خمتلف اجلماعات واألحزاب؟  ومن هم اخلاسرون؟ ومن هم قادة اجل

صراحة يف حتديد مشاكل مرفق االحتجاز أو قد يعملون كمخربين لسلطات السجن.   وقد تقوم السلطات 
بزرع القادة  وقد ال يكونون القادة احلقيقيني.  ويف بعض السياقات، يسيطر قادة احملتجزين بفعالية على املرفق.  
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ينطوي حتديد القادة على استفزاز للسلطات.  ولتفادي تعريض احملتجزين  وهلذا السبب وغريه من األسباب،قد
للخطر، قد حيدد موظف حقوق اإلنسان جمموعة الزنزاانت اليت حيتجز فيها قادة معينون ويطلبون حينئذ إجراء 
مقابالت مع احملتجزين يف هذه الزنزاانت.  وميكن ملوظف حقوق اإلنسان التحدث مع مجاعة أصغر يتم 

 تيارها عشوائيا ولكنها تضم القادة.اخ
 
قرره موظفو ي مكان ويف ودوينبغي إجراء مجيع املقابالت الفردية مع احملتجزين يف عدم حضور شه -74

وما أن ينبغي عمو .  صتحتديد مكان يبدو آمنا من التنحقوق اإلنسان.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان 
ون حيان تكاأل ن آمن إلجراء مقابلة.  ويف كثري منيفرتض موظف حقوق اإلنسان عدم وجود أي مكا

وما أال نبغي عميصت، سلطات مرفق االحتجاز قد أعدت غرفة خاصة ألجراء املقابالت.  ونظرا خلطر التن
غري خالية.   زنزانة يف  يقبل موظف حقوق اإلنسان هذه العروض.  وميكن يف بعض األحيان إجراء املقابالت

األماكن  .  على أن هذهحملتجزصة ابون ممكنا إجراء املقابلة يف فناء أو يف الزنزانة اخلاويف حاالت أخرى، قد يك
جراء ت العامة عن إملالحظاامن  قد ال تكون آمنة يف كثري من األحيان وقد جتعل احملتجز عصيب املزاج.  وملزيد

 ."إجراء املقابالت: " الفصل الثامناملقابالت، أنظر 
 
 ن مزيَّف  وأناإلنسا ف حقوق.  ومن املرجح أن يعتقد احملتجز أبن موظب ثقة احملتجزاكتساومن املهم  -75

ما من الزايرة و  ن الغرضعنوا السلطات هي اليت زرعته.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يقدموا أنفسهم ويعل
ن عام  يف إعال ن قبلمتتسم من طابع سري. ورمبا يكون موظفو حقوق اإلنسان قد قدموا هذه املعلومات  

ر ن الالزم تكرامد يكون قلكن و جلميع احملتجزين أو مجيع احملتجزين يف مجاعة/جمموعة زنزاانت/زنزانة كبرية، 
  إىل احملتجز. و سجائراء أاملعلومات أثناء املقابلة الفردية.  وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف تقدمي م

ه ورأى وية بواعث قلقن عن هإلعالجمهوال إال إذا أراد احملتجز ا وينبغي أن يطمأن احملتجز إىل أنه سيظل مصدرا
 موظف حقوق اإلنسان أنه من غري املرجح وقوع أعمال انتقامية ضده.

 
دقيقة على  30ىل إ 20 ينبغي يف العادة أن تستغرق املقابلة األوىل مع أي حمتجز منوبصفة عامة،  -76

هلا.  وقد تم تناو يليت اقف طول مدة املقابلة على القضااي ، ويستبعد من ذلك الفحص الطيب.  ويتو األقل
ستغرق يضا أن تأ ومن املرجح  فة .تستغرق املقبالت وقتا أطول  إذا ازدادات احلاجة إىل إجياد جو من الثقة والل

 لةا أطول يف حاالت وقتملقابا.  وابإلضافة إىل ذلك،  قد تستغرق وقتا أطول  يف حالة وقوع تعذيباملقابالت 
حملتجزين أو خبار ات إباالستعانة مبرتجم شفوي.  وقد يستطيع موظفو حقوق اإلنسان تقليل طول  املقابال

 .املراحيض، اخللطعام و ثل اقادهتم أبهنم مهتمون أو غري مهتمني مبزيد من املعلومات عن الظروف العامة، م
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 جتري مع الت اليتملقابيف ا الشديد ابلصربوينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين للتحلي  -77
فق  الزايرة ملر نسان يفق اإلاحملتجزين.  ورمبا مل تتح للمحتجزين أي فرصة لسرد قصصهم.  وينبغي ملوظف حقو 

حاجة  ن لديهمتجزياحملاالحتجاز أن يكون مستعدا لسماع قصص متشاهبة كثريا من كل حمتجز.  على أن 
تجز ائر يراه احملز ون أول د يكوظف حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ق.  ومحقيقية إىل سرد جتارهم اخلاصة

املقابلة أن   هنايةكنه يفوينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أال ينسى أبي حال من األحوال أنه ميخالل سنوات.  
ثناء نتباه أسان االوق اإلنف حق.  وينبغي ملوظيغادر مرفق االحتجاز، أما احملتجز فعليه أن يعود إىل زنزانته

أو لتجديد  سرتاحةقف الاملقابالت.  وإذا بدأ موظف حقوق اإلنسان يف الشعور ابإلجهاد، فينبغي أن يتو 
 قدرته على االنتباه بطريقة أخرى.

 
سرة من تطلب أ ل قدوقد يطلب حمتجز من موظف حقوق اإلنسان أن حيمل رسالة إىل أسرته أو ابملث -78

دل ظام فعال لتبادارة نإبمحر لة  للمحتجز.  وتقوم اللجنة الدولية للصليب األموظف حقوق اإلنسان تسليم رسا
روتينية قبل  ل بصورةرسائالرسائل املكتوبة بني احملتجزين وبني أسرهم، وتقوم السلطات ابستعراض هذه ال

أن ينبغي و توبة  ائل مكوينبغي بصفة عامة أال يقبل موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون رستسليمها.  
جنة إذا مل تكن اللو .  محراأل يشجعوا من يريدون إرسال رسائل أن يستعملوا نظام اللجنة الدولية للصليب

ر إلنسان أن تنظاة حقوق عمليلالدولية للصليب األمحر متارس نشاطها يف هذا البلد أو يف هذا املرفق فينبغي 
ال يقبل ينبغي عموما أمحر.  و األ الدولية للصليب بعناية فيما إن كانت تريد تطبيق نظام الرسائل اخلاص ابللجنة

 لسلطات.دى الموظفو حقوق اإلنسان رسائل مكتوبة من احملتجزين ألن ذلك قد يثري قلقا أمنيا 
 
مجيع  لى رؤيةصر عوقد يرغب موظف حقوق اإلنسان الذين يقوم بزايرة عامة ملرفق  احتجاز أن ي -79

 هناك خطر يف وبدون ذلك،  د خيتار بعض احملتجزين اختيارا عشوائيا.احملتجزين يف مرفق احتجاز معني أو ق
ظف رة، ينبغي ملو و املكر ية أاالنتقام من بعض احملتجزين الذين أجريت معهم مقابالت.  وخالل الزايرة الثان

عدم تعرضهم  لتأكد منل  قةمقابلة معظم احملتجزين الذين التقى هبم يف الزايرات السابحقوق اإلنسان 
 عمال انتقامية.أل
 
 مقابلة املدير قبل املغادرة -9
 
.  وكثري من نفس االعتبارات تنطبق على تنتهي الزايرة ملركز االحتجاز بلقاء آخر مع املديرينبغي أن  -80

مقابلة مدير مرفق االحتجاز إلجراء : "4-الفرع جيماللقاء األويل ولقاء املغادرة.  )أنظر هذا الفصل، 
وقد يستفيد موظفو حقوق اإلنسان من لقاء املغادرة لطلب توضيح للتناقضات بني   "(.مناقشة أولية
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املعلومات األولية اليت قدمها املدير وبني املعلومات اليت مت مجعها أثناء الزايرة من خالل املراقبة وإجراء املقابالت 
 مع احملتجزين.

 
 ترتيب غي إاثرهتا ويفليت ينبصر اسان النظر يف العناويف التحضري ملقابلة املغادر ينبغي ملوظفي حقوق اإلن -81

ليت سيتم القضااي ر ابهذه العناصر.  وبعد حديث أويل خفيف، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان إخبار املدي
جياد جو ودي إىن هلم يتس مناقشتها.  وقد يرغب الفريق يف وضع بند إجيايب نسبيا على رأس املوضوعات حىت

كنة مماثرة كل قضية روراي إضليس و  ير، ولكن ينبغي عدم ترك أهم القضااي إىل هناية املقابلة. من األلفة مع املد
 يف زايرة منفصلة.  

 
مثال  ريقالف يوضحقد  حتجاز،ق االوتبعا لسياسة العملية امليدانية بشأن تقدمي التقارير عن الزايرات ملراف -82

مشفوعا ابلتوصيات   لسجنا غضون فرتة وجيزة إىل مدير يف( 1التذييل )أنظر أهنم سريسلون تقريرا موجزا 
وق ة من موظفي حقمليدانياسان .  ومن املرجح أيضا أن تتطلب عملية حقوق اإلنواالستنتاجات الرئيسية للزايرة

 ملركزيللعملية.  وقد يدرج املكتب ا ( إىل املكتب املركزي2التذييل اإلنسان  الزائرين  تقدمي تقرير أمشل )أنظر 
من ااي معينة.  و ت أو قضؤسساماملعلومات يف تقرير يتم تقدميه إىل السلطات، ولكن هذا التقرير قد يغطي عدة 

ع تصاالت أخرى منه يف اري عهنا ال يتم يف العادة تقاسم التقرير مع مدير السجن مبفرده ولكن سيتم  التعب
ني على ري أنه ال يتعدير، غ املتقرير املوجز إىلالسلطات املركزية.  وينبغي أن يعد الفريق إبرسال نسخة من ال

 قوق اإلنسان. حعملية  ي يفالفريق الزائر اخلوض يف كل هذه التفاصيل الفنية اخلاصة أبسلوب العمل الداخل
"تقريرا" عن  أو جزارا مو املدير سيتلقى تقريوبال من ذلك، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان اإلشارة إىل أن 

 الزايرة.
 
بغي أن يكون .  وينالسجن عمليا يف وضع توصياته وعرضها على مديربغي للفريق الزائر أن يكون وين -83

واعد قلامبا يف ذلك  موظفو حقوق اإلنسان على علم أبنظمة السجن واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان،
جوع إىل تلك رة الر و لضر ابالنموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، عند وضع توصياهتم، ولكن ال يتعني عليهم 

قد يتقيد و ظروف.  ب الاملعايري.  وينبغي بدال من ذلك أن يعتمدوا بصورة أساسية على حسن التقدير حس
 بوا منه حتسنيأن يطل نساناملدير بتقدمي املعاملة الدنيا حسب أنظمة السجن، ولكن ميكن ملوظفي حقوق اإل

ئيس ر يق أن يستشري غي للفر ينب وصول إىل حمتجزين معينني(املعاملة.  وابلنسبة للقضااي الرئيسية )مثل عدم ال
العملية  ىت ميكن لرئيسزايرة حق الالعملية امليدانية قبل اختتام املناقشة مع املأمور.  وميكن عند اللزوم تعلي

 جن.ع مدير السمطرح قضااي حامسة مع السلطات العليا قبل إجراء املناقشة النهائية  امليدانية
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وعرض  سيناتجراء حتية إبوضع اقرتاحات متهيدملناقشة اخلتامية ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان ويف ا  -84
في مرفق ريب موظو تداملساعدة عند االقتضاء )مثل البطاطني أو تطهري الزنزاانت أو خدمات الربيد أ

 قد يكون أو ال دةملساعذه اابلقدر الذي تتاح به هذه اخلدمات لعملية حقوق اإلنسان(.  وتقدمي ه-االحتجاز
وهدف   .مساعدةرى للقد تستطيع العملية حتديد مصادر أخيكون ضمن والية عملية حقوق اإلنسان، ولكن 

عملية أن نبغي للكن يعملية حقوق اإلنسان ليس إحالل نفسها حمل النظام القائم للسجن أو القضاء، ول
قدمي .  ويف حالة تن توفرتة واكانت ضمن الوالي  تشجع األداء السليم للهياكل القائمة وقد توفر املساعدة  إن

سليم نسخة واد وينبغي تصال ابملع إيأدوية أو غريها من املواد إىل املدير، ينبغي للفريق أن يطلب من املدير توقي
 من اإليصال للمسؤولني املعنيني اآلخرين، مثل الطبيب يف حالة األدوية. 

 
ة ام.  ويف هنايه ابهتمإلي دير فرصة الرد على التوصيات واالستماعوينبغي للفريق الزائر أن يتيح للم -85

دير زايرة إىل امل" عن القريراملقابلة، ينبغي أن يلخص موظفو حقوق اإلنسان هذه التعهدات والوعد إبرسال "ت
 ية.يف غضون بضعة أايم.  وينبغي اختتام املناقشة مع املدير إببداء مالحظة إجياب

 
 مي التقاريراملتابعة وتقد -10

 
رة ملرفق قب الزايعسرعة إعداد تقرير موجز بينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة  -86

ية مع مدير ملقابلة اخلتامايرة واالز  مع اإلشارة يف التقرير إىل النقاط الرئيسية والتعهدات الناشئة عن االحتجاز
لظروف احمللية.  كما ينبغي ا( لتعديله حسب 1التذييل وجز )السجن.  قد مت توفري مشروع منوذج للتقرير امل

فري ة.  وقد مت تو للعملي ركزيملوظفي حقوق اإلنسان إعداد تقرير أطول وأكثر تفصيال لتقدميه إىل املكتب امل
 ( للتقرير الكامل. 2  التذييلمشروع منوذج  )

 
االحتجاز  مرافق الءمةم بشأن قضااي مثل  وينبغي عموما أن يشمل التقرير املوجز الشواغل الرئيسية -87

 لة الصحيةواحلاية ية الصحالشخصية،  والرعا والنظافةيف السجن،  وسجل أو قائمة احملتجزين، وحالتها
 سراأل وزايرات لرايضية،التمارين ااخلارجي أو غري ذلك من  والرتفيه،  واملاء والطعام والتغذيةللمحتجزين،  

جاز ومدة االحتجاز، ء االحتو أثناعند التوقيف أ واملعاملةواالتصال ابلعامل اخلارجي، أو غريها من الزايرات، 
آليات و  وقواعد السجن تجزين، احملبني والعنف، العقوبة التأديبية، والزنزاانت التأديبية وطبيعة قبل احملاكمة

ا إليه التوصل فاهم يتمتوأي  ، اخل.  وينبغي أيضا أن يشري التقرير املوجز إىل رد فعل مدير السجنالشكاوى
 بشأن تلك الشواغل الرئيسية.
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ركزي اىل املكتب املو  سجنير البتقدمي تقرير موجز إىل مدوينبغي أن يقوم املكتب احمللي حلقوق اإلنسان  -88
عا وفر ملخصا سريملوجز يارير للعملية بعضة بضعة أايم من انتهاء الزايرة.  وينبغي أن يكون مفهوما أن التق

ايرة مشاهبة ز أو عن  لسجناسراي وغري رمسي ومؤقت بشأن النقاط الرئيسية وأوجه الفهم الناشئة عن زايرة و 
 نوال أالزايرة  امال عنشقريرا تمن التقرير املوجز أن يكون  وليس املقصودملكان حتتجز فيه احلكومة أشخاصا.  

تصال اجز على إقامة ير املو لتقر ادانية.  ويساعد يكون بالغا رمسيا عايل املستوى من عملية األمم املتحدة املي
 جاز.ومستوى من الثقة بني املكتب احمللي لعملية حقوق اإلنسان ومسؤويل مرفق االحت

 
تقدميه إىل املكتب املركزي ل( 2التذييل )أنظر  إعداد تقرير  أمشلكما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان    -89

  افق االحتجاز. عن مر ؤولنيض أي شواغل أعم على وزراء احلكومة املسللعملية الذي قد يقرر حينئذ كيفية عر 
نشر  د يتعنيقلك، ذوقد تكون التقارير موضوع مساع لتحسني أحوال مرفق االحتجاز.  وابإلضافة إىل 

 معلومات ذات صلة إذا مل تتعاون السلطات ابلقدر الكايف.
 

 زايرات املتابعة -11
 
ااي يما يتعلق بقضف ركزةمبعة زايرات متان إجراء زايرة عامة يف أول األمر مث ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسا -90

( أحوال 4جزين معينني أو )( محاية حمت3( الشواغل الطبية أو )2املعاملة أو ) إساءة( التعذيب أو 1مثل )
ر إىل تقدمي تقري بعدوىل.  و األ السجن.  وينبغي بصفة عامة إجراء زايرة جلمع معلومات إضافية كامتداد للزايرة

.  توصياتمتثال للولالا للرد على املالحظات اليت تلقته  ينبغي إاتحة وقت معقول للسلطاتاحلكومة، 
الحتجاز.  امرافق   منوينبغي بعد ذلك إجراء زايرات أخرى لرصد تطور حالة حقوق اإلنسان يف مرفق معني

مثل تغيري )اء ذلك ب ور ت للمحتجزين واألسباوينبغي إيالء اهتمام خاص إىل أي تغري  يف معاملة السلطا
ى األمر، ابعة، إن اقتضرات متس زايالقائد أو نقل العاملني أو اإلسراع إبجراءات املثول أمام القاضي(.  وقد جتر 

 بدون إشعار سابق للسلطات.
 
لذين ا ألشخاصاإىل  ينشط موظفو حقوق اإلنسان يف الوصولوأثناء الزايرات املتكررة، جيب أن  -91

دم و املعاقبة وعأعاملة ءة املللتأكد من عدم إخضاعهم إلسا أجريت معهم مقابالت أثناء الزايرات السابقة
وظفي حقوق قوال ملأمن  قيام السجانني )احلراس( أو أي مسؤول حكومي آخر ابستجواهبم بشأن ما أدلوا به

 اإلنسان.
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تابعة االت املشأن حبيف إجراء حتقيقات أحرى وابإلضافة إىل ذلك، قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان  -92
رسته حلرية سبب ممافي باليت تشكل انتهاكا حلق أساسي آخر )مثل سالمة الشخص وحترره من التوقيف التعس

 ة.نونيالتعبري  واالجتماع، اخل(، ابإلضافة إىل انتهاكات اإلجراءات والضماانت القا
 

 الزايرات املركزة ملرفق االحتجاز -دال
 
 حتديد األهداف -1
 
.  لقية مثرية للقمور فردأت أو زايرات وحتقيقات حمددة بشأن حاالالزايرات املركزة ملرفق االحتجاز هي  -93

ملركز  اء زايرة عامةيف إجر  لنظراوأحد فوائد الزايرات املركزة هو توثيق حالة معينة تبني احلالة العاملة قبل 
 احتجاز.

 
ة يف زايرات املركز عان ابليست رات املركزة، وهو استهداف حمتجزين حمددين.  وقدوهناك فائدة اثنية للزاي -94

 انت هذهكإذا  حالة إبالغ موظفي حقوق اإلنسان مبعلومات عن احتجاز شخص بصورة غري قانونية و 
 نتهاك احلق يفضحية ال تجزاملعلومات ابإلضافة إىل اخلربة السابقة تبعث على القلق بشأن وقوع الشخص احمل

 احلياة أو احلق يف السالمة واألمن الشخصيني أو حرية التعبري  واالجتماع.
 
لطات سضال عن ، ف وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذهاب إىل مركز االحتجاز للتحدث مع الضحية -95

 د هتديد خطريأو وجو  عذيبمرفق االحتجاز.  وينبغي القيام بذلك والسيما يف حالة إساءة املعاملة أو الت
قق ايرة هو  التحمن الز  لغرضابلتعذيب حىت  وإن كان الضحية مازال حمتجزا  بسبب ارتكابه جلرمية عامة.  وا

قد حياول  للخطر، يننيمن املعلومات واستيفائها ووقف االنتهاك.  ومع ذلك، لتفادي تعريض حمتجزين مع
ت مع ء مقابالجراإبعد ذلك   موظف حقوق اإلنسان حتديد الزنزاانت اليت تضم حمتجزين معينني ويطلب

دة حمتجزين عحدث مع الت احملتجزين يف هذه اجملموعة من الزنزاانت.   وميكن ملوظف حقوق اإلنسان حينئذ
 يني.  د املعنفرامقيمني يف هذه اجملموعة من الزنزاانت يتم اختيارهم عشوائيا ولكنهم يضمون األ

 
 االختالفات عن الزايرة العامة -2
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بلغ .  وإذا أُ لطةسقا ألي را سابال تشمل عادة إشعاالزايرات املركزة عن الزايرات العامة يف أهنا ختتلف  -96
ق يف حالة للتحقي ايرةز موظفو حقوق اإلنسان بوقوع انتهاكات أخرى يف نفس مركز االحتجاز أثناء تنفيذ 

ل املعلومات قق من كلتحلقع ضحية حمددة، ينبغي هلم تسجيل البالغ اجلديد واالستفادة من وجودهم يف املو 
 املمكنة.

 
هم وال أن وا أنفسيفرض ، فينبغي أالوإذا مُنع موظفو حقوق اإلنسان من الوصول إىل مركز االحتجاز  -97

لى اثرة القضية عملية وإكزي لعوينبغي االتصال ابملكتب املر يبقوا يف اخلارج انتظارا لإلذن بدخول املركز.  
 .مستوايت أعلى يف احلكومة

 
قوق اإلنسان وظفي حغي ملبعد إجراء مقابالت مع سلطات مرفق االحتجاز ومع احملتجز )احملتجزين( ينب -98

(.  1التذييل ، رينصل العشالفر االستعانة ابملعلومات اليت مت مجعها الستيفاء استمارة احلاالت الفردية )أنظ
جالت الطبية( يف والسلتوق)نسخة من أمر ا وينبغي إحلاق املعلومات اإلضافية والعناصر األخرى للمعلومات

 لفردية، فإهنااالت اع احلابالستمارة يف صفحات منفصلة.  واىل جانب  فائدة هذه املعلومات يف التعامل م
لعامة  اها عن احلالة م إعداد يتستسهم يف التقارير الالحقة عن حالة مرفق احتجاز حمدد، فضال عن التقارير اليت

 ز.يف مرافق االحتجا
 
ها تم احلصول عليية اليت ضافيفردية، فضال عن املعلومات اإل توينبغي إحالة البالغات املتعلقة ابحلاال -99

لشخص خة منها إىل ايحيل نسذي سأثناء إجراء الزايرات الفردية، إىل الشخص املسؤول عن العملية امليدانية وال
 املسؤول عن مرافق االحتجاز.

 

 رالدولية للصليب األمحالتنسيق مع اللجنة  -هاء
 

مستقلة وحمايدة. و كمنظمة سويسرية خاصة   1863أنشئت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام  -100
موظف يف حنو  9000موظفا يف مقرها الرئيسي يف جنيف  وما يقرب من  650ويبلغ عدد موظفيها زهاء 

توكوالن اإلضافية لعام والربو  1949لعام التشغيلية.  وتفوض اتفاقيات جنيف  تبلد، تبعا لالحتياجا 50
ن حريتهم مردين اص اجملاللجنة الدولية للصليب األمحر بزايرة أسرى احلرب وغريهم من األشخ 1977

 .نتيجة للنزاعات املسلحة
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رة األشخاص ات لزايحلكومتعقد اللجنة الدولة للصليب األمحر اتفاقات مع اوابإلضافة إىل ذلك،  -101
ن سي أو غريه مو السياأإلثين بسبب  حاالت النزاع ا، مثل احملتجزين لدواع أمنية أو حريتهماجملردين من 

ولية دواللجنة ال  . جنيفوكوالأنواع النزاعات الداخلية اليت ال تنطبق عليها ابلتحديد اتفاقيات وبروت
 حالة وجود إال يف فصر ال ال تقوم عموما بزايرة السجناء احملتجزين مبوجب القانون العامللصليب األمحر 

أو ظروف  الختفاءاالت اضطراب يف اجملتمع بدرجة جتعل هذه الزايرات الزمة من أجل تفادي التعذيب وحا
 ألسباب جناء إالن السع اإلفراجاالحتجاز الضارة.  وال تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر من أجل 

ابق االحتجاز الس لفعل يفا ابطبية واألشخاص الذين قضو إنسانية استثنائية )مثل حصول املرضى على الرعاية ال
تم اللجنة ن احلاالت، هتملكبرية ية اللمحاكمة وقتا أطول مما لو كانوا أدينوا أو السجناء كبار السن(. ويف الغالب

السجن من   ظروفبتحسنياهتماما رئيسيا مبنع التعذيب أو حاالت االختفاء و الدولية للصليب األمحر 
لة محر إىل مقابصليب األية لل.  وعندما تسعى اللجنة الدوللولة دون حدوث معاانة ال ضرورة هلاأجل احلي

 ول الكامل إىلة ابلوصلعاداالسجناء يف بلد معني، حيث يوجد مثال نزاع داخلي واضطراابت، فإهنا تطالب يف 
دة هذه ملى طول عيد قون مجيع السجناء يف كافة أماكن االحتجاز إلجراء مقابالت معهم  على انفراد بد

.  أسرهم تجزين وبنيبني احمل كتوبةلتبادل الرسائل املاملقابالت.  وتدير اللجنة الدولية للصليب األمحر نظاما 
يف ف القياسي العر ري . وجيوقد تقوم السلطات ابستعراض هذه الرسائل للتأكد من أهنا ال تثري شواغل أمنية

و غريه من أطبيبا  عادةقيام وفد مؤلف من عدة أشخاص )يضمون يف ال اللجنة الدولية للصليب األمحر على
يع تسجيل هوايت مجمته،  و ق بر املوظفني الطبيني( ابلتحدث عادة إىل مدير السجن،  مث القيام جبولة يف املرف
إن  د  و م حضور شهو ويف عد ريةحباحملتجزين يف املرفق،  وجيب أن يكون الوفد قادرا على زايرة مجيع احملتجزين 

ين يف السجن،  اآلخر ؤولنيكان من الناحية العملية قد ال يتحدث إال مع بعض احملتجزين، والتحدث مع املس
قة ايم إبعداد ور أن بضعة غضو  ومنهم العاملني الطبيني، وإجراء مقابلة هنائية مع  مدير السجن،  والقيام يف

قرير رة، وإعداد تاء الزايا أثناليت مت التوصل إليهعمل سرية  ملدير السجن تلخص االستنتاجات ونقاط التفاهم 
ا هبم ء الذين التقو السجنا اصةسري )قد  يشمل مرافق أخرى( لتقدميه إىل احلكومة، وتكرار الزايرة للسجناء وخب

 .لبلدايف الزايرة السابقة، وجيب أن يكون قادرا على زايرة مجيع أماكن االحتجاز يف 
 

إلنسان التابعني لألمم املتحدة أن حياولوا دائما تنسيق زايراهتم إىل السجون وينبغي ملوظفي حقوق ا -102
.  وهذا التنسيق يعزز تكامل العمل وحيول دون تكرار العمل الذي على مع اللجنة الدولية للصليب األمحر

ر وعملية حنو فيه تضييع ال موجب له. ففي رواان، كما جاء أعاله، وافق وفد اللجنة الدولية للصليب األمح
األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان على اخلطوط التوجيهية  بشأن التنسيق يف امليدان اليت قد متثل انطالقة 

ملوظفي حقوق اإلنسان معرفة االطرق (.   ومن املهم أيضا 3التذييل حنو بذل مزيد من جهود التنسيق )أنظر 
العمل ألن أي تسوية من جانب موظفي حقوق اإلنسان  اليت تنتهجها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف 
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بشأن إجراءات زايرات أماكن االحتجاز قد تنطوي على آاثر ضارة على استعداد السلطات للتعاون مع اللجنة 
.  ومثل ذلك أن موظف حقوق اإلنسان الذي يقبل  إجراء مقابالت مع السجناء  يف الدولية للصليب األمحر

فقط بعمل موظفي حقوق اإلنسان اآلخرين الذين أصروا على إجراء املقابالت على  حضور حارس قد ال يضر
 انفراد، ولكنه قد يؤثر أيضا على اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من املنظمات اليت تزور السجناء.

 

 املراجع األخرى -واو
 

د يضم واثئق قلموارد لكز يدانية مر ملزيد من املراجع، ينبغي أن يكون لدى عملية حقوق اإلنسان امل  -103
 ية.  )يشار إىلة التالقائموصكوكا متصلة على وجه اخلصوص ابالحتجاز، مثل الواثئق والصكوك الواردة يف ال
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 للفصل التاسع 1التذييل 

 التقرير املوجز
 بعد زايرة مرفق االحتجاز

 سري
 ___/___/___  اتريخ التقرير: 

 اليوم   الشهر   السنة                 
 رقم التقرير املوجز: _______________________

 _____التقرير: __________________ داملوظف )املوظفون(  القائم )القائمون(  إبعدا
____________________________________________________ 

 _______________________________املكتب احمللي: _____________
 

 

 103تقرير موجز عن الزايرة

ه  التفاهم ية وأوجلرئيسوغري رمسي ومؤقت عن النقاط ا وسريالغرض من هذا النموذج هو تقدمي موجز سريع 
ا التقرير د من هذملقصو ا وليساليت أسفرت عنها زايرة جرت مؤخرا إىل مكان حتتجز فيه احلكومة أشخاصا.  

رجى مليدانية.  يُ املتحدة امم تقدمي تقرير شامل عن الزايرة أو بالغ رمسي رفيع املستوى من عملية األ املوجز
فحات إضافية تعمال صى اساستعمال صفحات إضافية يف حالة عدم كفاية احليز املتاح يف النموذج.  كما يرج

 ألي معلومات إضافية غري واردة يف األسئلة.

 ةالنقاط البارز  -مقدمة -1
 لب إجراءًا منقد تتط اليتو يشار إىل القضااي الرئيسية والردود وأوجه التفاهم اليت نشأت خالل الزايرة  

 لسلطات.امن  احملافظ/املدير/ املأمور أو من املكتب احمللي أو املكتب املركزي للعملية أو
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

                                                      
ومعد فقط للسلطات املقدم إليها.  وال حيوز نشره  إال ابتفاق مكتوب من عملية األمم املتحدة امليدانية  سري زهذا التقرير املوج  103

 قوق اإلنسان.حل
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 الطرائق واملواد والطرق -2
 إجراءات الزايرة )يُدرج موقع املرفق وامسه واتريخ الزايرة( -أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 ب_ التعاون من جانب السلطات

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 إدارة شئون املرفق )يرجى حتديد هوية املدير، اخل( -ج
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 النقاط الرئيسية -3

لقائم بشأن كل ار أو التفاهم املأمو /ملديرإىل رد احملافظ/اُتدو ن النقاط الرئيسية اليت  انبثقت أثناء الزايرة ويشار 
قائمة  لسجن أواسجل و نقطة.  وقد تتصل النقاط الرئيسية بقضااي مثل مالءمة وحالة مرافق االحتجاز، 

الرتفيه و ام والتغذية، ء والطعاملااحملتجزين، والنظافة الشخصية، والرعاية الطبية واحلالة الصحية للمحتجزين، و 
لك ألسر أو غري ذازايرات و رى، ج الزنزاانت أو غري ذلك من التمارين الرايضية، أو العمل أو األنشطة األخخار 

جاز، و أثناء االحتألتوقيف ند امن الزايرات، واالتصال بشكل آخر ابلعامل اخلارجي )مثل الربيد(، واملعاملة ع
تجزين، لعنف بني احملبية، والتأديوطبيعة العقوبة اوطول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة، والزنزاانت التأديبية 

يرجى توخي  و هنا.   ضاايوقواعد السجن وآليات الشكاوى، اخل.  على أنه ال توجد ضرورة إلدراج مجيع الق
 الدقة قدر اإلمكان.

 
  -أ

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 ب_
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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 -ج
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
  -د

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 )تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم(
 
 األمور األخرى اليت أسفرت عنها املقابلة النهائية مع املدير -4
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 تاالستنتاجات أو إجراءات املكتب احمللي أو املكتب املركزي أو السلطا -5
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
 الضمائم -6

 يات.لتوصايرجى إحلاق أي واثئق أو غري ذلك من املواد اليت تساعد على توضيح احلالة أو 
 موافقة املنسق -7
 

 منسق املكتب احمللي: ______________________ اتريخ التقرير:   ___/___/___
 ليوم   الشهر  السنةا                   التوقيع                                                               

 اتريخ ووقت تقدمي التقرير إىل مدير مرفق االحتجاز:
 __التاريخ: ___/___/___                              الوقت: _________      

 اليوم   الشهر  السنة                
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 اتريخ ووقت  إحالة التقرير إىل املكتب املركزي:
 __اريخ: ___/___/___                              الوقت: _________الت      

   اليوم   الشهر  السنة                                                    
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 للفصل التاسع 2التذييل 

 التقرير بعد زايرة مرفق االحتجاز
 
 سري

 اتريخ التقرير: ___/___/___
 الشهر   السنةاليوم                 

 يف صدد التقرير املوجز رقم: _______________________
 __________________رقم تقرير الزايرة: 

 _____املوظف )املوظفون(  القائم )القائمون(  إبعداد التقرير: __________________
_______________________ 

 املكتب احمللي: _______________________________

 
 104رير عن زايرةتق

ملية ب املركزي للعد املكتتزويالغرض من هذا النموذج هو استكمال التقرير املوجز بعد زايرة مرفق االحتجاز و 
عمال صفحات يرجى استو ا.  امليدانية مبعلومات  أخرى عن الزايرات إىل أي مكان حتتجز فيه احلكومة أشخاص

 يفغري الواردة  معلوماتية للكما يرجى استعمال صفحات إضاف  إضافية  إذا مل يكف احليز املتاح يف النموذج. 
 األسئلة.

 النقاط البارزة-مقدمة -1
ن متطلب إجراءًا يت قد توال ُيشار إىل القضااي الرئيسية والردود وأوجه التفاهم اليت نشأت خالل الزايرة 

 لسلطات.ن املية أو احملافظ/املدير/ املأمور أو من املكتب احمللي أو املكتب املركزي للعم
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

                                                      
نشره بدون  زومعد فقط لالستعمال الداخلي من جانب عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان. وال جيو  سريهذا التقرير املوجز  104

 موافقة مكتوبة من عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان.  
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الطرائق واملواد والطرق -2
 إدارة شئون املرفق )يرجى حتديد هوية املدير، اخل( -أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 ب_ إجراءات الزايرة )مبا يف ذلك اتريخ الزايرة(
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 تعاون السلطات -ج
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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 عدد احملتجزين وفئاهتم:-د
 األشخاص الذين يف انتظار حماكمة جنائية 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 األشخاص احملكوم عليهم 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 األشخاص احملتجزون أبمر إداري 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 )فئات أخرى )يرجى حتديدها 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 وعاجملم 

_______________________________________________ 
 البالغون -

__________________________________________ 
 الذكور

________________________________________ 
 اإلانث

________________________________________ 
 األشخاص دون سن الثامنة عشرة -

__________________________________________ 
 الذكور

________________________________________ 
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 اإلانث
________________________________________ 

 جنسية احملتجزين أو عرقهم 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 تصنيفات أخرى للمحتجزين 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 

 النقاط الرئيسية -3
لتفاهم القائم ار/املأمور أو ظ/املديافيرجى اإلشارة إىل النقاط الرئيسية اليت نشأت أثناء الزايرة ويشار إىل رد احمل

 بشأن كل نقطة.  
 
 كفاية مرافق االحتجاز وظروفها  -أ
عة وعمر النفرادي وطبيااحلبس  ة أويرجى اإلشارة إىل حجم الزنزاانت واحملتجزين يف كل زنزانة وزنزاانت املعاقب 

ليت يقضيها الساعات اعدد األبنية وقدرات املرفق ومشاكل االكتظاظ ومتوسط األمتار املربعة لكل حمتجز و 
ليهم، عوفني/احملكوم ، املوقطفالاحملتجزون يف الزنزاانت والفصل بني خمتلف فئات احملتجزين )مثل البالغني/األ

 الرجال، اخل(.القانون العام/األمن، النساء/
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 سجل السجن أو قائمة احملتجزينب_ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 (اخل افة،لنظور اصاملرافق املخصصة للمراحيض أو االستحمام أو غري ذلك من النظافة الشخصية ) -ج
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

وافقة املريض م رعاية، ية الالرعاية الطبية واحلالة الصحية للمحتجزين )إمكانية الوصول إىل طبيب، كفا -د
منع ، ئران، احلشراتات، الففيليوإحاطته ابلسرية، املرض، متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، الدرن، الط

 االنتحار، اخل(
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 (املياه )إمداداهتا ونظافتها والتخلص منها بعد االستعمال -هـ

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الطعام والتغذية -و
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 الرد أو التفاهم:

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 ارج الزنزاانت وغري ذلك من التمارين الرايضية و/أو العملالرتفيه خ -ز
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 زايرة األسر وغري ذلك من الزايرات واالتصاالت األخرى ابلعامل اخلارجي -ح
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 املعاملة عند التوقيف -ط
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 الرد أو التفاهم:

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 املعاملة أثناء االحتجاز -ي

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 مدة االحتجاز السابق للمحاكمة -ك
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الزنزاانت التأديبية وطبيعة العقوبة التأديبية -ل
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
 الرد أو التفاهم:

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 ني احملتجزينالعنف ب -م
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 قواعد السجن وآليات الشكاوى -ن
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الرد أو التفاهم:
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الشواغل األخرى -س
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 لرد أو التفاهم:ا
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 )تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم(
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 أمور أخرى أسفرت عنها املقابلة النهائية مع املدير -4
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 اإلجراءات األخرى املخططة من جانب املكتب احمللي -5
 يرجى اإلشارة إىل التاريخ املتوقع وطبيعة الزايرة التالية

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 التوصيات ابختاذ إجراءات من جانب سلطات السجن الوطنية -6
 

_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 التوصيات ابختاذ إجراءات من جانب املكتب املركزي -7

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 استنتاجات -8

 ومات املقدمة.و املعلات أيرجى إدراج  أي مالحظات ختامية تساعد املكتب املركزي على التعامل مع التوصي
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الضمائم -9
 ينبغي أن تشمليات.  و لتوصيُرجى إحلاق أي واثئق أو غريها من املواد اليت تساعد على توضيح احلالة أو ا

اخل إذا   يف واحملاكمة،ن التوقعمات الضمائم قائمة مستوفاة ابحملتجزين مع اإلشارة إىل البياانت الشخصية واملعلو 
إلنسان حقوق ا وظفوي حتتفظ به السلطات أو إذا قام مكانت هذه املعلومات متاحة من سجل السجن الذ

ذج ضافة إىل مناعهم ابإلمالت جبمعها. كما ينبغي أن تشمل  ضميمة اثنية قائمة ابحملتجزين الذين أجريت مقاب
ن شمل  ضميمة اثلثة قواعد السجللفصل العشرين.  وقد ت 1املقابالت اخلاصة هبؤالء احملتجزين.  أنظر التذييل 

 ليات الشكاوى. و/أو آ
 موافقة املنسق -10

 منسق املكتب احمللي: _________________     اتريخ التقرير: ____/____/_____
 ليوم      الشهر    السنةا           التوقيع                                                                 

 ر مرفق االحتجاز:اتريخ ووقت تقدمي التقرير املوجز إىل مدي
 التاريخ: ___/_____/_____                    الوقت: ___________

 اليوم    الشهر     السنة           
 اتريخ ووقت إحالة هذا التقرير إىل املكتب املركزي:

 التاريخ: ___/_____/_____                    الوقت: ___________
 السنة  اليوم     الشهر             
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 للفصل التاسع 3التذييل 
للصليب  وليةالد اخلطوط التوجيهية للتنسيق يف امليدان بني مندويب اللجنة

بشأن  يف رواندا انيةمليداألمحر وبني املوظفني امليدانيني لعملية حقوق اإلنسان ا
 الزايرات لألشخاص  اجملردين من حريتهم يف رواندا

 
 دفاهل -أوال

 
رق ل فريق من الفمهام ك مليةترمي هذه اخلطوط التوجيهية إىل تفادي ازدواجية األنشطة واىل  تنظيم تكا 1-1

 حملتجزين.شخاص ا األامليدانية التابعة للمنظمتني من أجل الوصول بتأثرياهتا إىل أمثل مستوى لصاحل
 
ات أو ة عن اإلجراءة النامجلضار فادي اآلاثر اوتبني هذه اخلطوط التوجيهية الطرق العملية للتنسيق بغية ت 1-2

لة احملتجزين ان معامي ضمأالبياانت املتضاربة اليت قد  تضر ابهلدف النهائي للعمل يف أماكن االحتجاز، 
 معاملًة الئقة وإنسانية واحرتام حقوقهم.

 
ة لفرق امليدانيا ني إىل نظمتوهذه اخلطوط التوجيهية هلا سلطة التعليمات الصادرة عن  رئيسي بعثيت امل 1-3

 التابعة لكل منها.
 

 تكاملية العمل يف أماكن االحتجاز-اثنيا
 

 السجون واملعتقالت -ألف
 
ية  ملادية والنفسوضاع ان األميزور مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر احملتجزين يف السجون للتأكد  2-1

لقاسية إنسانية أو املة الالملعاإىل أي  مسائل تتعلق اب الحتجازهم ومعاملتهم، مع  إيالء االنتباه بصفة خاصة
حلني  ماكن االحتجازأ مجيع م يفأو املهينة.  ويقوم املندوبون بتسجيل هوية احملتجزين حىت يتسىن تتبع حتركاهت

يق  أسرهم عن طر زين وبنيتجأتكيد ميعاد إهناء احتجازهم. وعليهم أن يضمنوا أن استمرار االتصاالت بني احمل
طر موظفو سية. وخيألساارسائل الصليب األمحر.  وعليهم بصفة عامة النظر يف تطبيق الضماانت القضائية 

ادية إىل قدمي مساعدة مادرة لتة مبحقوق اإلنسان امليدانيني مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر قبل اختاذ أي
 احملتجزين.
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رون يف السجون وجي تجزينابحمل الضماانت القضائية املتعلقة يرصد موظفو حقوق اإلنسان امليدانيني احرتام 2-2

لمحتجزين يف اجدهم لن تو عالتحقيقات األخرى يف االنتهاكات املمكنة حلقوق اإلنسان.  وعليهم أن يعلنوا 
 اء مقابالت معطاع إجر ملستاالسجون حىت يتسىن ملن يرغبون منهم يف االتصال هبم القيام بذلك.  وعليه قدر 

 زين يف مكان خاص.احملتج
 
جراء إتجزين أثناء ملة احملمعا يف حالة اسرتعاء انتباه موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني إىل حاالت إساءة 2-3

فو حقوق رر  موظقإذا و  هذه الزايرات،  يتم على الفور إخطار مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر. 
ر ة للصليب األمحالدولي لجنةفعليهم مواصلة إبالغ مندويب ال اإلنسان امليدانيني التحقيق يف هذه القضااي،

 ابستنتاجاهتم والتشاور معهم قبل اإلدالء أبية بياانت.
 
ظة أوضاع لة مالح حايفويف حالة وقوع إساءة معاملة يف حضور موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني أو  2-4

 للجنة الدوليةندويب اون مق اإلنسان  امليدانياحتجاز شديدة، يتم اختاذ إجراءات فورية وخيطر موظفو حقو 
 للصليب األمحر طبقا لذلك حىت يتمكنوا من متابعة أي إجراءات يتم اختاذها.

 
ق اإلنسان و قحيقوم موظفو  ولتسجيل مالحظاهتم اخلاصة بشأن احرتام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 2-5

نية لعملية امليدااا رئيس قررهييف الشهر أو على فرتات أخرى  امليدانيون ببعثات تقصي للحقائق يف السجون مرة
ر موظفو حقوق .  وخيطمحرحلقوق اإلنسان يف رواندا بعد التشاور مع رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب األ

افية ك أي بعثات إضا يف ذل، مباإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر جبدول هذه البعثات
شري ثنائية.  ويستف االستلظرو اد يقرر رئيس عملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا ضرورة القيام هبا يف ق

عن  ياانت للسلطاتء أبي بدالموظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر قبل اإل
 ي احلقائق.بواعث القلق بشأن أوضاع االحتجاز اليت تسفر عنها بعثات تقص

 
 زنزاانت قواتو حمللية ات اأماكن االحتجاز املؤقت:  أماكن احلبس الوقت يف القطاعات واجملتمع -ابء

 الدرك وغري ذلك.
 
يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر وموظفو حقوق اإلنسان امليدانيون بزايرة احملتجزين  يف   2-6

املتفق عليها، وهي:  يتعامل مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر مع أماكن االحتجاز املؤقت طبقا لألولوايت 
أوضاع االحتجاز ابعتبارها مسألة ذات أولوية وذلك من انحية املعاملة  البدنية والنفسية واألوضاع املادية حلني 

ام الضماانت أتكيد ميعاد  هناية االحتجاز، ويويل موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون أولوية إىل كفالة احرت 
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القضائية فيما يتعلق ابحملتجزين، مبا يف ذلك ظروف التوقيف ومدة االحتجاز املؤقت وإنشاء ملفات قانونية 
 فردية وإطالق سراح األشخاص احملتجزين احتجازا تعسفيا وأتكيد إطالق سراحهم.  

 
 املؤقت زالحتجاماكن ار أبمحخيطر موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للصليب األ 2-7

بعتها بدقة، كن متاىت مياليت اكتشفوا فيها وجود مشاكل حادة تتصل أبوضاع االحتجاز وإساءة املعاملة ح
  اكتشفت فيهااكن اليتألمابوخيطر مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني 

 مشاكل خطرية ذات طابع قضائي.  
 
وية الت ذات األول اجملايفهبا  يف صدد أماكن االحتجاز املؤقت، ختضع البياانت الشفوية اليت يتم اإلدالء 2-8

  مندويبورات مسبقة بنيابعتبارها تدخل يف نطاق مسؤولية املؤسسة األخرى ملشا 6-2احملددة يف الفقرة 
واجهة  خمتلفة يف مق معايريطبيلتفادي ت اللجنة الدولية للصليب األمحر وموظفي حقوق اإلنسان امليدانيني وذلك

 ختاذها لتوفريايت يتم ت الالسلطة اليت قد تعرض احملتجزين للخطر.  وتنطبق نفس االعتبارات على املبادرا
 املساعدة املادية.

 
وق اإلنسان وظفي حقور ماإلجراءات الفورية اليت ينبغي اختاذها يف حالة وقوع إساءة معاملة يف حض 2-9

ق اإلنسان ظفو حقو ر مو لتشاور مسبق.  وخيط عيني أو  ما يالحظ من أوضاع احتجاز شديدة ال ختضامليدان
ه.  ويف راء يتم اختاذة أي إجتابعمندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر طبقا لذلك حىت يتكنوا من م نامليدانيو 

قصي ت ن امليدانيون اإلنسا قوقحموظفو  احلاالت اليت ال يكون مطلواب فيها اختاذ هذا اإلجراء واليت يقرر فيها
صليب األمحر ولية للالد حاالت إساءة املعاملة اليت متت مراقبتها، عليهم مواصلة إخطار مندويب اللجنة

 ابستنتاجاهتم  واستشارهتم قبل اإلدالء أبية بياانت.
 
ر نة الدولية للصليب األمحجال يزور مندوبو الل 9-2إىل  6-2يف احلاالت املشار إليها يف النقاط من  2-10

تفادي هذا  .  وجيبلوقتاوموظفو حقوق اإلنسان امليدانيون  أي مكان من أماكن االحتجاز املؤقت يف ذات 
ار عن طريق اإلخطملؤقت و اجاز التواجد املتزامن  عن طريق تبادل  جداول أسبوعية ابلزايرات إىل أماكن االحت

 أبي تغيري  عند اللزوم.
 

 التدريب أنشطة -اثلثا
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تب النائب اكم ومكاحمليوفر موظفي حقوق اإلنسان امليدانيون دعما إلدارة السجن وحمققي الشرطة و  3-1
قوق عزيز احرتام حتية إىل لراماواحللقات الدراسية  ةالعام عن طريق تنظيم مجلة أمور، منها الدورات التدريبي

 اإلنسان.
 
 لدولية للصليبللجنة اويب اجبوانب االحتجاز، ينبغي دعوة مندوعلى قدر اتصال هذه الدورات التدريبية  3-2

ألمحر ادولية للصليب لجنة الة الاألمحر للمسامهة  فيها  بتقدمي أحاديث عن القانون اإلنساين الدويل وعن والي
 وأنشطتها يف صدد الزايرات إىل األشخاص احملرومني من حريتهم.

 
 وسائل االتصال -رابعا

 
يهها فقط إىل يتم توجة  و رير اليت يعدها مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلسريتتسم التقا  4-1

هتم جاهتم وتقييمااستنتا إىل سلطات االحتجاز.  وعلى موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني االستناد يف تقاريرهم
ر صدينبغي ذكر م علومات،م من اخلاصة، وعند االستعانة ابملعلومات مبا تعلنه اللجنة الدولية للصليب األمحر

 هذه املراجع.
 
 :ى النحو التايلومات علملعلوألغراض تطبيق هذه اخلطوط التوجيهية، يوافق رئيسا البعثتني على تبادل ا 4-2
 

 لي:ينيني إال مبا امليدا نسانال جيوز ملندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر إبالغ موظفي حقوق اإل -
 األماكن اليت جرت زايرهتا؛جمموع عدد احملتجزين و  -
 ا؛ا خاصأماكن االحتجاز اليت تثري فيها احلالة القضائية للمحتجزين قلق -

يما يتعلق ف -نتظمةورة مبص مالذي يقوم الفريقان بزايرهت-الطلبات الفردية من احملتجزين  -
 ابحلالة القضائية.

ن االحتجاز ر أبماكمحليب األخيطر موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للص -
 املؤقت اليت تعاين من مشاكل حادة متصلة أبوضاع االحتجاز واملعاملة.

 
 ملوجودين فيهااقاطعات امل تعقد اجتماعات منتظمة، مرة كل أسبوع على األقل، بني ممثلي املنظمتني يف 4-3

 وذلك لتنسيق أنشطتهم على النحو املبني أعاله.
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عت الضرورة إىل دالقبيل كلما  جتماعات شهرية وأي اجتماعات أخرى من هذا تعقد يف كيغايل ا 4-4
 ية.وجيهعقدها بني ممثلي املنظمتني وذلك هبدف كفالة التنفيذ الفعال هلذه اخلطوط الت

 
 1996كيغايل يف احلادي والعشرين من مارس/آذار 

 
 

 

 فيليب الزاريين ااين مارتن

 نداوار رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب األمحر يف  نداروا يفق اإلنسان رئيس بعثة العملية امليدانية حلقو 

 
 

 الفصل العاشر
 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني

 و/أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف املخيمات

 

 املفاهيم الرئيسية

وقبــل  اخليــادقبــل القيــام بــزايرة أحــد خميمــات الالجئني/املشــردين 
ــا، ينب إجــراء  ظفي غــي ملــو مقــابالت مــع الالجئني/املشــردين داخلي

 جهــم،حقــوق اإلنســان أن يكونــوا علــى فهــم واضــح أبهــدافهم وهن
 مثل:
 احلصول على معلومات عـن أحـوال حقـوق اإلنسـان  يف 

البلـــــــــــد أو املنطقـــــــــــة الـــــــــــيت صـــــــــــدر عنهـــــــــــا تـــــــــــدفق 
 املشردين داخليا؛/الالجئني

 حبث الظروف املعيشية يف املخيم؛ 

 ك.أو غري ذل 

م تالئـ وجيب أن يعدل موظفو حقوق اإلنسان من منهجيتهم حـى
 أهداف الزايرة.  وسوف تساعد األهداف على وضع:

 ا؛األسئلة  الوقائعية والقانونية املطلوب تناوهل 
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 نوع البياانت املطلوب مجعها؛ 

  طرق مجع املعلومات؛ 

 .طرق حتليل البياانت 

ن معهـا تعـاو جئـني والوفهم دور مفوضية األمم املتحدة لشئون الال
ن إلنســامــن األمــور األساســية ألي إجــراء يتخــذه موظفــو حقــوق ا

 بشأن الالجئني، مبا يف ذلك زايرة املخيمات.
 

 

 مقدمة -ألف

 

ومــع   الظــروف. يتصــل موظفــو حقــوق اإلنســان ابلالجئــني واألشــخاص املشــردين داخليــا يف خمتلــف -1
 ذلك، ميكن حتديد حالتني عريضتني:

  بلـــداهنم أو  ديهم مـــنمــات" الـــيت يقـــيم فيهــا الالجئـــون واملشـــردون داخليـــا يف أعقــاب تشـــر يف "املخي 
 مناطقهم األصلية.

 و ا الالجئــون أاول فيهــخــارج أي هيكــل مــن هياكــل املخيمــات الرمسيــة، مبــا فيهــا مــثال احلالــة الــيت حيــ
 ىل الوطن.دة إلعو ااملشردون داخليا الوصول إىل مالذ أو عندما يرتكون مالذا للبدء يف رحلة 

 

جئــني و/أو اصــة ابلالويتنــاول هــذا الفصــل دور عمليــة حقــوق اإلنســان يف محايــة حقــوق اإلنســان  اخل -2
جئـــني ملتعلـــق ابلالالعـــريض ا .   ويتنـــاول الفصـــل التـــايل اجملـــال الثـــاينيف حالـــة املخيمـــاتاملشـــردين داخليـــا 

 ت. ا خارج املخيما"العائدين" داخل بلدهم( واملشردين  داخلي-العائدين )حتديدا

 

ــة لالجئــني واملشــردين داخليــا عــن بعضــها الــبعض مب -3  نون الــدويل. وجــب القــاتتفــاوت احلــاالت القانوني
ة لدوليــة اخلاصـــاالصــكوك  ويســتفيد الالجئــون حتديــدا مـــن احلمايــة القانونيــة الـــيت تكفلهــا هلــم العديــد مـــن

ن ئني. ونظـرا ألئون الالجاملتحدة السامي لش"بوضعهم كالجئني"  ومن املساعدة املقدمة من مفوض األمم 
قـانوين ذا النظـام الدون مـن هـاملشردين داخليا ال يعربون يف الواقع حدا دوليا خـارج بلـدهم، فهـم ال يسـتفي

 دة إليهم. املساعابلرغم  تكليف مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف بعض األحيان بتقدمي
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خــيم يف بيئــة امل ن داخليــان األحيــان احلــاالت العمليــة لالجئــني واملشــرديومــع ذلــك، تتشــابه يف كثــري مــ -4
   ألمــم املتحــدةلتــابعون اإلنســان ال قوتتماثــل التهديــدات الــيت يتعــرض هلــا احــرتام حقــوقهم.  وموظفــو حقــو 

فــس أدوات نعــادة مــن الــذين يقومــون برصــد ومحايــة حقــوق الالجئــني واملشــردين داخليــا يســتفيدون يف ال
تصـدى ذا السبب  يئتني.  وهلويضطلعون بنفس األنشطة حتقيقا لنفس األهداف ابلنيابة عن كلتا الفالوالية 

ـــا  ـــة حقـــوق اإلنســـان  اخلاصـــة ابلالجئـــني واملشـــردين داخلي علـــى  ات املخيمـــيفهـــذا الفصـــل لرصـــد ومحاي
 السواء.

 
 يف املخيمات يعيشون ذينلنبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلالجئني واملشردين داخليا ا -ابء

 
ن سلسلة من لفعل ماباىن أو املشرد داخليا الذي يصل إىل املخيم قد ع ئمن حيث اجلوهر،  يكون الالج -5

حلقوق  نتهاكاتلى اعانتهاكات حقوق اإلنسان.  وإجبار شخص على مغادرة وطنه ينطوي يف حاالت كثرية 
حيان، تنطوي من األ جدا تيار حمل إقامته.  ويف كثريمعينة، مثل حق الشخص يف األمن على نفسه وحرية اخ

على  -م، اخلاملعم  العنف التمييز والنزاع املسلح وغري ذلك من أشكال –العوامل اليت تفضي إىل التشريد 
 انتهاكات حلقوق اإلنسان.

  
 نا للحالة اليتثل حتسين ميأوهكذا فإن وصول الالجئني واملشردين داخليا  وتوطينهم يف املخيمات ينبغي  -6

حقوق  د من انتهاكاتقوع مزيد بو الذوا ابلفرار منها.   وينبغي أن توفر املخيمات نوعا ما من األمن من التهدي
لجأ اء واملاء واملالغذ -ةساسياإلنسان.  وينبغي أن تتيح أيضا بيئة ميكن أن تتوفر فيها متطلبات احلياة األ

خيمات لبيئة وفري املتد مدى حتد وهناك مع ذلك عوامل خمتلفة كثريةوالرعاية واحلنان )والسيما لألطفال(.   
 إجيابية من أجل احرتام حقوق اإلنسان. 

 
 اتخيم املبعض العوامل الرئيسية اليت حتدد حالة حقوق اإلنسان يف -1
 
 وتشمل هذه العوامل على سبيل املثال: -7

 طيع األشخاص اصطحاب أي من : قد ال يستظروف فرار وتشريد الالجئني واملشردين داخليا
متعلقاهتم معهم عندما حيدث التشريد بسرعة وبصورة غري منظمة. وقد ال يتوفر معهم أي غذاء أو 
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أدوات أو كساء أو بطاطني للتبديل فيها أو نقود.  ويف هذه الظروف، سيحتاج أفراد املخيم مساعدة 
 ىن من مستوايت املعيشة.  واسعة النطاق إن كان حلياة املخيم أن توفر هلم احلد األد

 م أقيم "عفوايمسبقة أيلة و :  سواء أمت إنشاء املخيم مثال طبقا خلطة عمل تفصطريقة إنشاء املخيم "
عادة معدا ن يف اليكو  مع وصول عدد متزايد من  الالجئني أو املشردين داخليا.  فاملخيم املخطط

 املشردين.  بطريقة أفضل لتوفري خمتلف احتياجات املساعدة لألشخاص 

 ن بعيدا ادي مثايل يكو مى موقع م عل: يرتبط ارتباطا وثيقا ابلنقطة السابقة.  فاملخيم املقااملوقع املادي
 شردين داخليائني وامللالجاابلقدر الكايف عن القتال وغري ذلك من أسباب التشريد حبيث ميكنه تزويد 

 ليا من الوصولدين داخاملشر ميكن الالجئني و مبالذ من هذه املخاطر ويكون قريبا ابلقدر الكايف الذي 
املياه وميكن لغذاء و ا اتإمدادإليه أبمان ويف صحة جيدة مع توفر وسائل النقل ويكون على مقربة من 

ان املؤقت ن اإلسكلك مملنظمات اإلغاثة الوصول إليه بسهولة ويكون مالئما  إلنشاء خيام وغري ذ
ى سبيل ية، اخل.  وعلح العاتلرايناوئة، مبا يف ذلك  الفيضاانت واويتمتع ابحلماية من الظروف اجلوية امل

 يفخليا للهجوم  ردون دااملشو املثال، عندما يقع املخيم ابلقرب من منطقة النزاع، قد يتعرض الالجئني 
 اخلارج أو أثناء حبثهم عن الطعام واملاء.

 ا ن فيه.  فعندمن يقيمو وق مرتام حلق:  يتسم ذلك أبمهية أساسية يف حتقيق االحإدارة/مراقبة املخيم
ه ن املقيمون فيالالجئو و راد يقع املخيم على اجلانب اآلخر من احلدود الدولية  فالبد وأن يتمتع األف

كون هناك ان أن يمبك حبماية أفضل من املخاطر اليت واجهوها يف بلدهم.  ومع ذلك، فمن األمهية
 بلد جليش( يفة والسلطات )وابلتحديد من الشرطفهم كامل لنوعية محاية احلقوق املقدمة من ا

وع احلماية ل إىل نلوصو اللجوء. وحيثما يقام املخيم داخل البلد األصلي للمشردين فمن األمهية ا
ثما  ل.  وحيلقتااملقدمة من سلطات هذا البلد، وهي سلطات قد تكون مسؤولة أصال عن نشوب ا

، فسوف يعتمد لالجئنيون امفوضية األمم املتحدة لشئ كان املخيم حتت إدارة املنظمات الدولية، مثل
وللمساعدة  لوالايتللية الكثري على املوارد املتاحة لتلك املنظمات  ومدى  احرتام السلطات احمل

 املقدمة

 

 حقوق اإلنسان الرئيسية املعرضة للخطر -2
 
ينة إىل االت مع حعني يفحقوق اإلنسان مرتابطة ومتساوية.  ومع ذلك، ميكن أن يفضي انتهاك حق م -8

احلماية و الرصد  هودجمعه تركيز  يسلسلة كاملة من انتهاكات حلقوق أخرى ابلقدر الذي يكون من األساس
مهية أبنسان التالية قوق اإلحتسم على تلك احلقوق الرئيسية.  وبصفة عامة وتبعا للطبيعة  احملددة للمخيم، قد ت

 خاصة:
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 من وإىل  النتقالارية ظر عن احلق نفسه، من األساسي التمتع حب: بصرف الناحلق يف حرية التنقل

 ، اخل.ع األجردفو املخيم حىت ميكن الوصول إىل احلقول الزراعية ومصادر املياه  والعمل امل

 ية الشرطة احملل يد مثالما تق: اعتقال أم احتجاز؟  فعنداحلقوق املتصلة ابلقيود على حرية التنقل
ة فيه إىل محاي ملقيمونتاج ااملخيم قد يستحيل ابلفعل إىل  معتقل وقد حي نفاواجلنود حرية االنتقال 

.  ويف أحوال تجزينة احملقانونية تتصل ابالحتجاز و/أو االحتجاز التعسفي وظروف  االحتجاز ومعامل
اية غري تصل حبمامل النزاع املسلح بصفة خاصة تنطبق أيضا عناصر من القانون اإلنساين الدويل

 ني.احملارب

 ن  األحيان كثري م  ا يف: الواثئق: يضطر الالجئون واملشردون داخلياحلق يف اكتساب اسم وجنسية
كون هذه تميكن أن و م.  إىل الفرار بدون أن حيملوا معهم أوراق اهلوية اليت تثبت امسهم وجنسيته
قد تنطوي هذه و  . عونة املالواثئق ابلغة األمهية  يف عملية التعرف على  وضع الالجئني أو يف تقدمي

حلة ر ت هويته خالل ما يثب إىل الواثئق على أمهية أكرب مبجرد البدء يف عملية العودة وقد حيتاج املشرد
 العودة إىل الوطن.

 ت ماعية جملموعاواالجت صادية: املتصلة ابلسالمة االقتاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 د.تشريدي لألفراد تعد أساسية يف حالة الاألقليات واملرتبطة  ابلتقدم االقتصا

 ليت ال االت ايف احلو   : وهو حق أساسي جلميع األطفال يف حاالت التشريد. احلصول على التعليم
لتشريد، وذلك على سبيل اسنوات من  5يستطيع فيها الطفل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي خالل فرتة 

ن احملتمل أن هكذا فم.  و تعويض تلك السنوات املفقودة املثال،   قد ال يكون ممكنا بعد ذلك للطفل
 دما يكرب.  متها عنل بر تؤثر فرتة اخلمس سنوات من التشريد أتثريا دائما  وحامسا على حياة الطف

 

وظفي حقوق صا من ما خاوتوفر هذه القائمة إشارة صغرية إىل احلقوق اليت ينبغي أن  تسرتعي انتباه -9
 ة  ابلالجئنيلصوهي حقوق مت ائمة أكثر تفصيال ابحلقوق من انحية املعايري الدولية،اإلنسان. وترد أدانه ق

 واملشردين داخليا على التوايل.
 

 العيش يف خميم لالجئني أو املشردين داخليا -3
 
لن تتمكن بضع فقرات موجزة إال من نقل  قليل جدا من الضغوط املادية  واالنفعالية والنفسية اليت تقع   -10

ى الالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات.   وقد يتعذر الربط بني أحد الضغوط وبني انتهاك حقوق معينة عل
من حقوق اإلنسان.  على أنه حياة املخيمات ميكن أن تسفر عن بيئة قاسية تطرح حتدايت أمام احرتام حقوق 
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ع حياة املخيمات أينما كانت وأن الفرد واجلماعة.  وينبغي أن يسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل فهم  واق
 يربطوا هذا الواقع بتحليلهم حلالة حقوق اإلنسان  واستجابتهم هلا.

 
.  شخص يف املخيمقامة الإرتة فويف غالبية خميمات الالجئني واملشردين داخليا تتوقف احلياة مؤقتا خالل  -11

ول املدة رة عن طية فكيكون لديهم أومن املستحيل تقريبا  أن يضع  األشخاص خططا للمستقبل عندما ال 
د م  اقتصادي وقأي تقد حرازاليت سيقضوهنا حيث يقيمون.  واندرا ما يستطيع الالجئون واملشردون داخليا  إ

عب على دة، يصالوالجياهدون من أجل احلصول على سبيل للعيش.    ويف حني قد تستمر حاالت الزواج و 
.  ت إحباط أخرىت  وحاالوترات قدما.  ويتفاقم هذا اإلجهاد من جراء أفراد املخيم  الشعور أبن احلياة تسري

ضوا سواي لذي تعر اخاص وتعاين الزجيات من  توترات هائلة.  وقد تتعقد العالقات االجتماعية بني األش
 للتشريد.

 
ص ألشخاكبرية لت الوال ميكن احلفاظ على النظافة الشخصية واإلصحاح األساسي يف ظل الرتكيزا  -12

ا .  وتضيق كثري الدائم لعجزالذين يعيشون يف مأوى مؤقت، وقد يفضي تفشي األمراض املعدية إىل الوفاة أو ا
ي فرص حيان أن األمفرص حصول األطفال على التعليم.  وال جيد املراهقون على وجه اخلصوص يف كثري 

ة النطاق لبطالة الواسعلة من احا وتشيع  أخرى للتعليم الثانوي أو املهين أو غري ذلك من التعليم الذي يالئمهم.
 بني الكبار الذين يضطرون إىل االعتماد متاما على املساعدة اإلنسانية.

 
 اتالسمات املميزة لرصد ومحاية حقوق اإلنسان يف املخيم  -4

 
مات فاملخي  إلنسان.اقوق خميم الالجئني/ املشردين داخليا مكان خاص جدا فيما يتعلق برصد ومحاية ح -13

يم وقد يضم خم -عيةاالجتماو سية يف كثري من األحيان تكون خليطا من خمتلف اجملموعات اإلثنية والدينية والسيا
 ة هبا املتصلةة اخلاصزعامولكل منها ال -واحد العديد من جمتمعات أو مجاعات الالجئني /املشردين داخليا

 تنمو.  وتتطورو القوة  ياكلهاترخييني.  وتنبثق  إبدارة املخيم.  وحيمل أفراد هذه اجملموعات والء وعداوة
ة، ولكن يضاف ت طبيعيتمعااقتصادات املخيم.   وميكن للمخيم يف الواقع أن يستحيل إىل عامل صغري يضم جم
مل أن موعة من العواكن جملذا ميإىل ذلك ما تعانيه من ضغوط انمجة عن التشريد سبق بياهنا إبجياز أعاله.  وهك

 يدة التعقيد للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان.هتيئ بيئة شد
 
 ثال:، فموتتفاوت خميمات الالجئني/املشردين داخليا تفاوات كبريا من خميم إىل آخر -14

 



 

 
238 

 خميمات  ما تشبهى بينفبعض املخيمات اليت يقطنها مئات اآلالف قد تشبه املدن الكرب  -احلجم
 أخرى القرى الصغرية؛

 أنظر أعاله؛ -املوقع 

 لسنوات.من ا افتتحت بعض املخيمات حديثا بينما أنشئت خميمات أخرى منذ عدد -العمر 

  وإىل  ئالطوار  ء حالةانتهاراهنة، بينما تشري بعضها إىل  تعرب عن حالة طوارئبعض املخيمات
 وجود تعزيز للحالة اليت تواجه الالجئني/املشردين داخليا.

  ليا إىل دين داخاملشر /خالل إعادة الالجئنيتعرب بعض املخيمات عن بداية التوصل إىل حل  من
داخليا أو  ملشردينأن ا الوطن أو من خالل االستيطان احمللي أو إعادة االستيطان.  ومثال ذلك

ن منطقتهم لقرب مابدين" الالجئني  قد ينقلون من خميمهم األصلي إىل خميم أصغر إليواء "العائ
 م.األصلية، وذلك كجزء من عملية تدرجيية إلعادهت

  اك .  وهنةت شكليالدخول واملغادرة بدون إجراءاتتيح بعض املخيمات لالجئني واملشردين
 .مغلقةأخرى  خميمات

  لى ابقون عالس ياالالجئون أو املشردون داخلقد تقع بعض املخيمات  يف مناطق حصل فيها
ك يصعب لذليم و املخ مساكن جديدة يقيمون فيها، ولكن مازالت تربطهم قرابة أو صالت أبفراد

 ن انحية أخرى،ليني م احملالتميز بوضوح بني الالجئني واملشردين داخليا من انحية وبني املقيمني
 .  ةطق معزولمنا يفمما يفضي إىل مشاكل معقدة تتعلق حبقوق اإلنسان.  وتقع خميمات أخرى 

  ايرة والظروف الز  أثرقد تتفتتعرض املخيمات يف كثري من األحيان للظروف اجلوية واملناخية وهلذا
 يف املخيم بفصول السنة.  

 
لظروف عنيني ابمسان وتنطوي هذه الفروق على آاثر على عملية الرصد سواء أكان موظفو حقوق اإلن -15

دين داخليا.  املشر  /جئنياملعيشية أم ابحلصول على معلومات عن احلاالت اليت قد تسبب حدوث تدفقات الال
  جهاد واألمراضوع واإلاجل مع إحدى حاالت الطوارئ ومع السكان الذين يعانون فاملخيم اجلديد الذي يتعامل

ثريا كال.  وتتفاوت  يل املثى سبقد ال يضاهي خميما قدميا استقر فيه الالجئون/املشردون داخليا لعدة سنوات عل
املفتوحة يف  اتملخيمايف  عملية احلصول على املعلومات عن احلاالت املفضية إىل اللجوء/التشريد الداخلي

 خل.مقابل املخيمات املغلقة ويف املخيمات اجلديدة يف مقابل املخيمات القدمية، ا
 
مفوضية األمم .  ومثال ذلك أن  فيما يتعلق ابملسؤولية عن إدارة املخيمات أيضااختالفات وقد تنشأ  -16

ة.  وقد تكون الوكالة قد أقامت اتفاقا يف إنشاء املخيم منذ البداي رمبا تكون قد شاركت املتحدة لشئون الالجئني
ثنائيا مع البلد املستقبل أو رمبا تكون قد أقامت اتفاقا ثالثيا بينها وبني بلد اللجوء وبني البلد األصلي.  وقد  
يندرج املخيم  حتت واحدة من عدة فئات من املساعدة املقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 
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اية واإلعاشة، والتوطني احمللي، واإلعادة إىل الوطن،  وإعادة التوطني( اليت  تؤثر على مصادر )الطوارئ،  والرع
 التمويل وأمد املشروع، اخل.  

ما ها فيدور عملية حقوق اإلنسان وأهدافها وحدود –جيم 
 اتيتعلق  ابلالجئني واملشردين داخليا يف املخيم

 
خيمات على يف امل اخليافيما يتعلق ابلالجئني واملشردين ديتوقف دور وأهداف عملية حقوق اإلنسان  -17

إلقليم ونشاط ابلد أو  اليفعدة عوامل منها  والية العملية ومواردها واحلالة الكلية بشأن حقوق اإلنسان 
 ليا أنفسهم.دين داخملشر املنظمات األخرى ولكن أكثر ما يهم هو حالة حقوق اإلنسان احملددة لالجئني وا

  
 التصدي’ 1’  فة عامة، ميكن تقسيم دور وأهداف موظفي حقوق اإلنسان إىل قسمني، مها:وبص -18

ي التصد’ ب’م و ا أنفسهاخليللحالة احلالية واملستمرة بشأن حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلالجئني واملشردين د
رة عاجلة أو بصو ليا داخ لقضااي حقوق اإلنسان خارج املخيمات، وهي قضااي قد ال هتم الالجئني/املشردين

 مباشرة ولكن ميكنهم توفري معلومات مفيدة عنها.
 
 ااخليين دالتصدي حلالة حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني واملشرد -1
 
املخيمات  خليا يفن داميكن ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل رصد ومحاية حقوق الالجئني واملشردي -19

  حقوق اإلنسان ر عمليةن دو أه.  ومع ذلك، من املهم التشديد على مبختلف الطرق تبعا للعوامل الواردة أعال
ضطلع مفوض مات. ويملخياسيحتاج إىل تنسيق وثيق مع عمل املنظمات األخرى اليت تقدم أيضا املساعدة يف 

 على وجه لالجئنيابعلق األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني ابلدور الرئيسي لألمم املتحدة فيما يت
 اخلصوص.

 
 الرصد -أ

 
 جيدر االهتمام بصفة خاصة ابجلوانب التالية ألغراض الرصد: -20

 .حرية التنقل من واىل وداخل املخيم 
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 م متاما من املخي   يفهل أيمن مجيع املقيمني -احرتام حق الشخص يف األمن على نفسه داخل املخيم
ردين  واملشجئني الالانتهاك حقوقهم من جانب السلطات احمللية أو من جانب جمموعات من بني

ملخيمات اقمن يف ييت داخليا؟ وينبغي  االهتمام بصفة خاصة  ابلفئات املستضعفة.  فالنساء الال
   سية.يتعرضن يف كثري من األحيان لالغتصاب وغري ذلك من ضروب االنتهاكات اجلن

 غي حمللية.  وينبانطقة ملايف  إمكانية الوصول إىل التعليم املناسب ومرافق الصحة سواء داخل املخيم أو
 االهتمام بصفة خاصة مبشاكل التمييز ضد األفراد املقيمني يف املخيم.  

 لنظيفة ملياه اىل اظروف املعيشة داخل املخيم: اإلصحاح والكساء واملأوى وإمكانية الوصول إ
 وإمكانيات ختزين الغذاء، اخل.

 
 

م ه مفوضية األمني تدير الجئلعموما على زايرة خميم  ودور عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ال ينصب -21
ية ند إليها الوالربة وتسرب خاملتحدة لشئون الالجئني من أجل استعراض أحوال املخيم.  وتتمتع املفوضية أبك

ن أقوق اإلنسان تحدة حلم املاملالئمة لتوفري احلماية لالجئني.  ومع ذلك، ميكن لوالية وخربة عمليات األم
 كثري من األحيان دور املفوضية شريطة وجود تنسيق كاف.  تكمل يف  

 
 اختاذ اإلجراءات -ب
 
ع حد إىل وض لسعيامثلما هو احلال يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان  -22

ان إلنسال حقوق اية يف جمليدالتق بلالنتهاك واحليلولة دون تكراره.  والرصد والتحقيق واإلبالغ من األسالي
شردين الالجئني وامل حبالة  ديداوسريد شرح تفصيلي هلا يف الفصول ذات الصلة  يف هذا الدليل.  وفيما يتعلق حت

ال بصورة ل االتصن أجداخليا يف املخيمات، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يبذلوا كل ما يف وسعهم م
خيم الة أفراد املوفهم ح ملنتظمومن خالل التواجد امنتظمة ابلالجئني واملشردين داخليا وابلسلطات احمللية.  

 ة.إلنسانيهم اوضعفهم،  ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان أن  يقدموا إسهاما كبريا يف احرتام حقوق
  

املنظمات  ن خمتلفمرية ونظرا ألن أفراد املخيم يتلقون يف كثري من األحيان مساعدة من جمموعة كب -23
كاء  )أنظر ء الشر  هؤالفمن األساسي التنسيق بني عملية حقوق اإلنسان وبنيالدولية  واملصادر األخرى، 

 أدانه(.
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 جئنين لالالتصدي لقضااي حقوق اإلنسان خارج املخيمات واليت ميك -2
 واملشردين داخليا تقدمي معلومات مفيدة عندها

 
طالق ي فرد على اإلرراً ألا ضبو وينبغي، كأولوية،  أن يتذكر موظفو حقوق اإلنسان أنه البد هلم أال  يسب -24

راء حتقيقات طر من جللخ من خالل عملهم أو تواجدهم.  وإذا كان من احملتمل تعرض  الجئ أو مشرد داخليا
ل على ة احلصو اولموظفي حقوق اإلنسان يف أحداث وقعت خارج املخيم )أو داخله( فينبغي الكف عن حم

 شردين داخليائني وامللالجاقد يرى موظفو حقوق اإلنسان أن  املعلومات. وابلرغم من هذه النقطة اجلوهرية،
هلذه  م منها. وميكنتشريده  متمصدر ابلغ الفائدة للمعلومات عن حالة حقوق اإلنسان يف البلد أو املنطقة اليت

ول.  كما أن على حل تعرفاملعلومات أن حتسن من فهم األمم املتحدة ملشكلة ما وميكنها أن تساعد على ال
ن فئات معينة م نواع أوأيف  دة الالجئني واملشردين داخليا  قد تفيد أيضا احملاكم الدولية يف التحقيقشها

 انتهاكات حقوق اإلنسان.
 
خيمات هو ا يف املاخليوقد يكون أحد املقاصد الرئيسية جلمع املعلومات من الالجئني واملشردين د -25

فصل  الن التفصيل يف ممبزيد  جاء  املستقبل إىل أوطاهنم.  وكمااملساعدة على اإلعداد لعودة مجاعة املشردين يف
م ن لعمليات األم"، ميكخليارصد ومحاية حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين واملشردين دا: "احلادي عشر

 ظيفة أساسية يفتؤدي و  ن أناملتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يف البلدان واملناطق اليت يعود إليها املشردو 
 ين يف اجملتمعالعائد دمج ل عملية العودة.  وستكون عملية حقوق اإلنسان مالئمة للمساعدة على إعادةتسهي

.  وفهم حالة ب عليهاتدريومحايتهم على األجل الطويل عن طريق االضطالع أبنشطة تعزيز حقوق اإلنسان وال
ية  ثل قاعدة أساسخيم ميامل أفراد حقوق اإلنسان يف بلد أو منطقة العودة فهما كامال من خالل املقابالت مع

 هلذه العملية.  
 
 وقد تشمل املعلومات تفاصيل عن: -26

 
 .العوامل اليت أفضت إىل فرار الالجئني/املشردين داخليا من أوطاهنم 

  د.جلنو اتواريخ ومكان وطبيعة انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل قتل املدنيني على يد 

 زعومني.امل نمرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسا 

 .هوايت ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان 

 ل إليها.ة الوصو تحداحلالة املستمرة حلقوق اإلنسان يف املناطق ال ميكن للعاملني ابألمم امل 

 .عوامل أخرى 
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امة الة العاحل ويف بعض احلاالت، قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان يف احلصول على معلومات عن -27

 يف حاالت أخرى ابلتماس تفاصيل تتصل بفعل معني. حلقوق اإلنسان.  وقد يقومون
 
 منهجية زايرة املخيمات -3
 
م.  وتتشابه   املخية إىليقوم موظفو حقوق اإلنسان إبجراء أنشطة خمتلفة تبعا ملختلف أهداف الزاير  -28

حتجاز أماكن اال ايرةعة يف ز ملتبمنهجية زايرة املخيمات املغلقة على وجه اخلصوص تشاهبا كبريا مع  املنهجية ا
ملخيم املعيشية داخل لظروف اااقبة "(.  وتركز املنهجية على مر الزايرات إىل احملتجزين: "الفصل التاسع)أنظر 

امل املتصلة خيم حول العو فراد املأقشة ومقابلة السلطات احمللية/املنظمات اليت تتوىل إدارة املخيم أو تركز على منا
ء زاوترد يف أج  ألصلية.هم ام وحالة حقوق اإلنسان يف ذلك الوقت يف منطقتابحرتام حقوق اإلنسان اخلاصة هب

 ية بعض اخلطوطة التالقائمالحقة من هذا الفصل تفاصيل أخرى متصلة مبنهجية العمل يف املخيمات. وتوفر ال
 التوجيهية العامة.

 
 وقد تشمل طرق مجع املعلومات ما يلي: -29

 
 ايري عض املعان بوال فيه.  وسوف تتضح ملوظفي حقوق اإلنسالتجول يف املخيم  ومالحظة األح

.  ويف كافة ملتخصصةارفة املتصلة بظروف املعيشة، بينما قد حتتاج معايري أخرى  إىل مزيد من املع
األفراد  قشات معمنا احلاالت، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تقييم الظروف ابالستناد جزئيا إىل

مياه الشرب  افية منات كضااي الرئيسية هي: إمكانية الوصول إىل إمداداملقيمني يف املخيم.  والق
نية( والكساء ات الديالفئالنظيفة وإمكانية احلصول على الغذاء الكاف واملناسب )ملختلف األعمار و 

ية   احلصول وإمكان أوى(واملأوى املناسبني )طبقا للظروف اجلوية وعدد األشخاص  املقيمني يف امل
ئمة واإلصحاح ة املاللصحية الصحية وإمكانية الوصول إىل تسهيالت التعليم والتسهيالت اعلى الرعاي

ىل إاقعية ابلنظر قطوعة و امل العام.  وال تعين "إمكانية الوصول" املسافة فحسب )جيب أن تكون املسافة
 دم التمييز.عو لسالمة يث اتوفر النقل( ولكنها تعين أيضا التكلفة واإلمكانية العملية للوصول من ح

  (.إجراء املقابالت : "الفصل الثامناملقابالت  الفردية )أنظر" 

 .املقابالت اجلماعية 
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  إلنسان قد احلقوق  ددةحماملناقشات املركزة.  ينبغي عموما أال تغطي هذه املناقشات أي انتهاكات
هتم إلدالء بشهاداد ابفرااأل يكون الالجئون/ املشردون داخليا شهودا عليها.  ومن غري املالئم مطالبة

 طر.ملخااعن تلك األفعال أمام كثري من األشخاص اآلخرين ألن ذلك قد يعرضهم لبعض 

  هاك حمدد عن انت وماتاالستقصاءات.  ومرة اثنية، ينبغي عدم استخدام االستقصاءات جلمع املعل
 حلقوق اإلنسان.

 ري احلكوميةالتشاور مع موظفي وكاالت األمم املتحدة األخرى  واملنظمات غ. 

 .مجع اإلحصاءات احلكومية، اخل 

 
 وفيما يلي أيضا نقاط منهجية هامة:  -30

 
 توىل اليت ت لطاتدخول املخيم: جيب عموما على موظفي حقوق اإلنسان احلصول على إذن من الس

وعية ني أو وكالة طالالجئ شئونإدارة املخيم، مثل اإلدارة الوطنية لالجئني أو مفوضية األمم املتحدة ل
 من أجل الدخول إىل املخيم.

  لالجئني البية اغكون يالتحدث مع جمموعة خمتارة متثل أفراد املخيم:  وحيث إنه من احملتمل أن
بالت مع راء مقاإج  واملشردين داخليا الكبار من النساء فسوف حيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل

و حقوق ون موظفن يكأدين. ومن املفضل عدد من الالجئات/املشردات أكرب من عدد الالجئني/املشر 
ينبغي أن فتعذيب  ن العاإلنسان من النساء.   وإذا كان من احملتمل ظهور قضااي طبية أو رواايت 

 يضم الفريق الزائر موظفني طبيني.  

 و أوطنهم  إىل وجيب على موظفي حقوق اإلنسان أال يشجعوا أو يثبطوا األشخاص على العودة
يف منطقة  احلالة يقة عنللعاملني يف جمال حقوق اإلنسان أن يقدموا معلومات دق.  وميكن  مغادرته

لعودة.   ناهضة لامل العودة ولكن ينبغي أال يشاركوا يف أي شكل من أشكال احلمالت املؤيدة أو
ت األمم ع وكاالمجي وحيثما تشجع األمم املتحدة على العودة، ينبغي أن يكون ذلك قرارا تتخذه

ن هذه ية الرئيسية عملسؤولني ابعنية املوجودة.  وتضطلع مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئاملتحدة امل
 القرارات وتتمتع ابخلربة فيما يتعلق ابلالجئني.

   تفادي منح أتكيدات ال ميكن ملوظف حقوق اإلنسان ضمان الوفاء هبا.  فالالجئون واملشردون
وقد  يلتمسون املساعدة واإلرشاد من موظفي األمم   داخليا يف املخيمات يكونون يف موقف ضعيف.

املتحدة املعنيني حبقوق اإلنسان ، وقد يعولون على حنو غري مالئم على وجود موظفي األمم املتحدة.  
وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان توخي احلرص الشديد على عدم منح أتكيدات ال ميكن ضماهنا 

تقون هبم مثلما هو احلال يف مجيع احلاالت اليت يتصل فيها لالجئني أو املشردين داخليا الذين يل
املبادئ األساسية :"الفصل اخلامسموظفو حقوق اإلنسان بضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان )أنظر 
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"(، مثل ضمان أتمني املشرد داخليا من التعرض النتهاك حقوق اإلنسان على يد السلطات للرصد
اخلوض يف وعود بشأن املعونة اإلنسانية اليت على وشك تقدميها من  احمللية يف املستقبل.  وينبغي عدم

جانب املنظمات الدولية األخرى واليت قد يستند إليها الالجئون /املشردون داخليا  يف اختاذهم 
 لقرارات هامة.

 

ابلغة عاطفية و خالقية زق أوأايً كان الدور الذي يضطلع به موظفو حقوق اإلنسان، ميكن أن تواجههم مآ -31
فإهنم  رارا من القمعفراد فل األالصعوبة يف هذه احلاالت.  وعلى سبيل املثال، إذا كان هلم أن يساعدوا يف رحي

املناطق.   لى إحدىي" عبذلك قد يساعدون قوات القمع يف التخلص من  جمموعة معينة  أو فرض "تطهري عرق
عة لى  رحيل جممو تساعد عية سأن العملية امليدان ويف الواقع، إذا كانت السلطات أو قوات القمع األخرى ترى

 تتعرض للقمع، فإهنا قد تزيد من أعمال القمع لإلسراع برحيلهم.
 

 105املعايري الدولية ومحاية الالجئني  -دال
 
لى املعايري لتعرف عىل اإحيتاج موظفو حقوق اإلنسان عند عملهم مع الالجئني الذين يعيشون يف خميم  -32

ى ذا القانون علهأحكام  تلفخمة القانونية املنصوص عليها يف القانون الدويل لالجئني.   تنص العامة للحماي
ركز هذا اجلزء تمتع هبا.  ويق يف الاحل املعايري الدنيا اليت ينبغي أن يستفيد منها الالجئون يف املخيمات واليت هلم

ر من متع بنفس القدإهنا تتية فماعية والثقافعلى احلقوق املدنية والسياسية، وأما احلقوق االقتصادية واالجت
 األمهية. 

 
 تعريف "الالجئ" -1
 
ن الربوتوكول اخلاص بوضع م 1من االتفاقية  اخلاصة بوضع الالجئني  )املعدلة ابملادة  1تنص املادة  -33

ب سببضطهاد  ض لال" أبنه أي شخص "بسبب خوف له ما يربره  من التعر على تعريف "الالجئالالجئني( 
 لد جنسيته، والب، خارج اسيةعرقه أو دينه أو جنسيته  أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة  أو آرائه السي

 يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد."
 

                                                      
نبذة عامة عن  معايري القانون الدويل حلقوق  املعنون " الفصل الرابعأنظر  ملزيد من املناقشة حول حقوق الالجئني واملشردين داخليا، 105

 ."ياواملشردين داخل لعائديناصة ابرصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاملعنون "الفصل  احلادي عشر " و اإلنسان والقانون اإلنساين
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يشمل  الجئ" ل"فظة لوقد وسعت صكوك الالجئني اإلقليمية يف أفريقيا وأمريكا الوسطى من تعريف  -34
لعنف ا ن جراء طر ماألشخاص الذين فروا من بلدهم ألن حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم قد تعرضت للخ

 ذلك من ع أو غريواس املعمم والعدوان اخلارجي والنزاعات الداخلية وانتهاك حقوق اإلنسان على نطاق
 الظروف اليت تكون قد أخلت خلال جسيما ابلنظام العام.

 
 تقرير وضع الالجئ-2
 
 جيبألحيان، اثري من يف كهناك حاجة يف حالة الطوارئ إىل التدخل العاجل من أجل أتمني احلماية.  و  -35

قرير وضع تإلمكان يف ا ابلشروع يف العمل قبل أن يصبحأن تقوم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 
ن ن احلاالت، فمم كثري يفيا س عمل.  وابلرغم من أن تقرير وضع الالجئ رمسيا بصورة فردية ليالالجئني رمسيا

 األساسي تقييم مدى انطباق وضع الالجئ على أساس مجاعي على األقل. 
 
 حق التماس ملجأ ومبدأ عدم الرد  -3
 
     33ر املادة .  وحتظالجئنيمن املبادئ األساسية ملفهوم محاية الالجئني والقانون الدويل لعدم الرد  -36

لصور إىل رة من اية صو أبالجئا  بوضع الالجئني أن تطرد الدول األطراف أو تردمن االتفاقية اخلاصة ( 1)
ة نتمائه إىل فئايته أو جنس حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو

 اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
 
 لجأ إىلحلق يف أن ياوق اإلنسان على أن "لكل فرد ( من اإلعالن العاملي حلق1) 14وتنص املادة  -37

ن م 2وق الفقرة دعو منط،  يبلدان أخرى أو حياول االلتجاء إليها هراب من االضطهاد."  وابإلضافة إىل ذلك
ألمم فوضية النظام األساسي ملا) الدورة اخلامسة( )وهو القرار اخلاص ابعتماد  428قرار اجلمعية العامة رقم 

مور ن طريق مجلة أائفها عه/وظئون الالجئني( الدول إىل التعاون مع املفوض السامي يف أداء وظائفاملتحدة لش
 شئون الالجئنيتحدة لم املمنها "السماح لالجئني ابلعودة إىل أقاليمهم."   وينطوي فهم دور مفوضية األم

ن ولذلك يتضم  خيمات.ة املزاير والتعاون معها  على أمهية حامسة ألي إجراء يتعلق ابلالجئني، مبا يف ذلك 
 هلذا الفصل  مقدمة عن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  1التذييل 

 
 املعايري الدنيا ملعاملة الالجئني  -4
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انتهت اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل أنه، بعد السماح بدخول ملتمسي  -38

وتشكل املعايري التالية األساس واإلطار لعمل مفوضية   106بقا ملعايري دنيا معينة.اللجوء، ينبغي معاملتهم ط
 األمم املتحدة لشئون الالجئني واحلكومات من أجل كفالة محاية الالجئني يف حالة الطوارئ:

  داخل البلد  وجودهم د أنينبغي عدم معاقبة ملتمسي اللجوء أو تعريضهم ألي معاملة غري مرضية جملر
صاحل الصحة رورية لالض  قانوين وينبغي عدم إخضاعهم لقيود على تنقالهتم غري تلك القيوديعد غري

 العامة والنظام العام؛

 ها ق املنصوص عليك احلقو ا تلينبغي أن يتمتعوا ابحلقوق املدنية األساسية املعرتف هبا دوليا، والسيم
 يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

   وا  ينبغي أن يتلقصني.  و ا خاهم أشخاصا تتطلب حمنتهم املأساوية فهما وتعاطفينبغي معاملتهم ابعتبار
 ؛لكرامةاباطة كل املساعدة الضرورية وعدم إخضاعهم  ملعاملة وحشية أو ال إنسانية أو ح

 ملنشأ؛و بلد اأسية ينبغي عدم التمييز على أساس العنصر أو الدين أو الرأي السياسي أو اجلن 

 ارية املختصة؛ات اإلدلسلطاأمام القانون حبرية الوصول إىل احملاكم وغريها من  أهنم أشخاص يتمتعون 

  عن هم  فضالرفاهينبغي تقرير املوقع الذي  يستقر فيه ملتمسو اللجوء مبا حيقق سالمتهم و 
ر فيه ملتمسو ذي يستقع الاالحتياجات األمنية للبلد املستقبل.  وينبغي قدر اإلمكان اختيار املوق

بية ضد طة ختري أنشعلى مسافة معقولة من حدود بلدهم األصلي.  وينبغي عدم توريطهم يفاللجوء 
 بلدهم األصلي أو ضد أي دولة أخرى؛

 جيب تزوديهم ابلغذاء واملأوى وتسهيالت اإلصحاح والصحة األساسية؛ 

 ينبغي احرتام وحدة األسرة؛ 

 ينبغي تقدمي كل مساعدة ممكنة من أجل تعقب األقارب؛ 

 ؛فقنيختاذ تدابري مالئمة  حلماية القاصرين واألطفال الذين  بدون مراينبغي ا 

 ينبغي السماح إبرسال واستقبال الربيد؛ 

 ينبغي السماح بتلقي املساعدة املادية من األصدقاء واألقارب؛ 

 ات؛لزجيينبغي اختاذ ترتيبات مالئمة، حيثما أمكن، لتسجيل املواليد والوفيات وا 

  رض؛مائم تسهيالت الضرورية اليت متكنهم من التوصل إىل حل دينبغي منحهم كافة ال 

 ائم؛على احلل الد لون منهحيص ينبغي السماح هلم بنقل  املنقوالت اليت جاءوا هبا معهم إىل البلد الذي 

                                                      
( "محاية ملتمسي اللجوء يف 1198، 32) 22تنتاج رقم اللجنة التنفيذية لربانمج  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، االس 106

مم املتحدة ربانمج مفوضية األللتنفيذية جنة احاالت التدفق الواسع النطاق"، االستنتاجات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهتا الل
 .1995نكليزي، من النص اإل 48، صفحة  HCR/IP/2/Eng/Rev.1994لشئون الالجئني، وثيقة األمم املتحدة 
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 .107ينبغي اختاذ مجيع اخلطوات من أجل تسهيل إعادهتم طوعا إىل أوطاهنم 

 

 الجئنية الماينية والسياسية حلاالستعانة ابلعهد اخلاص ابحلقوق املد -5
 
وإضافة إىل ما سبق، أصدرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  تعليقا عاما ينص على حقوق األجانب  -39

مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ويضم هؤالء األجانب الالجئني.  وأشارت اللجنة املعنية 
ددة يف العهد تنطبق على "مجيع األفراد داخل أراضيها وخيضعون  لوالية حبقوق اإلنسان إىل أن احلقوق احمل

وهكذا حددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان "القاعدة العامة"  "أبنه جيب  ضمان    108]احلكومة املصدقة[."
كل واحد من احلقوق املنصوص عليها يف العهد بدون متييز بني املواطنني واألجانب" )ومنهم الالجئون 

نبذة : "الفصل الرابعوملتمسو اللجوء(.  وملزيد من املعلومات التفصيلية عن هذه احلقوق، ميكن الرجوع إىل 
  عامة عن معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين."

 
ال  "العهدإىل أن  ن  أيضانساويف احلد من احلماية املمنوحة من العهد، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإل -40

وكول للدولة ماألمر  فإن يعرتف حبق األجانب يف دخول إقليم دولة طرف أو اإلقامة فيه.  ومن حيث املبدأ
ماية العهد عينة حبمروف ظإىل أراضيها.  ومع ذلك، قد يتمتع األجنيب يف  للتقرير من  ستسمح له  ابلدخو 

ري غحظر املعاملة و لتمييز اعدم ب ال اعتبارات تتعلق حىت ابلنسبة للدخول أو اإلقامة عندما تنشأ على سبيل املث
 احلياة األسرية." ماإلنسانية واحرتا

 
 ملثال ابلتنقلسبيل ا على وابإلضافة إىل ما سبق، "جيوز املوافقة على الدخول رهنا ابلشروط املتصلة -41

 د.  ومع ذلك،عرب الباليي  ذواإلقامة والعمالة.  وجيوز للدولة أيضا أن تفرض شروطا عامة  على األجنيب ال
ليها يف عملنصوص اقوق مبجرد السماح  للجانب بدخول إقليم  إحدى الدول األطراف  فإهنم يتمتعون ابحل

 العهد...

                                                      
 ،36) 40نفس املرجع السابق.  أنظر أيضا اللجنة التنفيذية لربانمج  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، االستنتاج رقم  107

األمم وضية فيذية لربانمج مفلجنة التنا ال( "اإلعادة الطوعية إىل الوطن"، االستنتاجات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهت1985
 .1995نكليزي، من النص اإل 86، صفحة  HCR/IP/2/Eng/REV.1994املتحدة لشئون الالجئني، وثيقة األمم املتحدة 

(، 8619، موقف األجانب يف إطار العهد  )الدورة السابعة والعشرين، 15أنظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   108
صفحة   HRI/GEN/1/Rev.1 وثيقةوصيات العامة اليت اعتمدهتا هيئات حقوق اإلنسان التعاهدية، الجمموعة التعليقات العامة والت

 . 1994من النص اإلنكليزي،  18
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 ن احلياة مرماهنم حوز وهكذا يتمتع األجانب حبق أصيل يف احلياة، وهو حق حيميه القانون، وال جي
طة نية  أو  احلااإلنسا غري املة أو  العقوبة  القاسية أوتعسفا. وال جيوز إخضاعهم للتعذيب أو للمع

 ابلكرامة، كما ال جيوز اسرتقاقهم أو استعبادهم.

 ع احرتام  م نسانية إملة يتمتع األجانب ابحلق الكامل يف احلرية واألمن على شخصهم، ويعاملون معا
سجن  ال جيوزو ن. انو كرامتهم األصيلة يف شخصهم اإلنساين إذا حرموا من  حريتهم مبقتضى الق

 األجانب جملرد عجزهم عن الوفاء ابلتزام تعاقدي.

  البلد. مغادرة ق يفولألجانب احلق يف حرية التنقل  وحرية اختيار  مكان إقامتهم، وهلم احل 

  ليهم أو يف توجه إ ائيةواألجانب مجيعا سواء أمام القضاء، ومن حقهم، لدى الفصل يف أية هتمة جز
حمكمة  من قبل علينم يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيتهم حمل نظر منصف و حقوقهم والتزاماهت

 خمتصة مستقلة حيادية منشأة حبكم القانون.

 ون.م القانأما وال  خيضع األجانب لتشريع جزائي أبثر رجعي، وهلم احلق يف االعرتاف هبم 

 هم أو ئون أسر و شم أوال جيوز تعريضهم، على حنو  تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياهت
 بيوهتم أو مراسالهتم. 

 عنها.تعبريوهلم احلق يف حرية الفكر  والوجدان والدين واحلق يف اعتناق اآلراء وال  

 وا مىت ن يتزوجأوز ويستفيد األجانب من احلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات .  وجي
 بلغوا سن الزواج.

 يت يف احلاالت الرين.  و قاص ماية اليت يتطلبها وضعهم ابعتبارهمويتمتع أبناؤهم ابحلق يف تدابري احل
وز حرماهنم  من حق التمتع ، ال جي27يكون فيها األجانب أقلية  يف حدود املعىن املقصود من املادة 

ك مع األفراد الشرتاابهم، بثقافتهم  اخلاصة  أو اجملاهرة  بدينهم وإقامة شعائره  أو استخدام لغت
 مجاعتهم. اآلخرين يف 

 .ولألجانب احلق يف املساواة يف التمتع حبماية القانون 

  .يد حقوق وز تقيال جيو  وال وجيوز التمييز بني األجانب  وبني املواطنني يف تطبيق هذه احلقوق
 األجانب إال بتلك القيود اليت قد تفرض قانوان مبوجب العهد." 

 
"،  اإلطار حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان:القانون الدويل : "الفصل الثالثوكما جاء يف  -42

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  تضييق معظم احلقوق يف "حاالت الطوارئ  4تتيح املادة 
االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة  واملعلن قيامها رمسيا."   وهناك حقوق معينة ال ميكن االنتقاص منها، أي ال 

، فال جيوز للحكومة مثال أن ترتكب التمييز فقط على أساس العنصر 4إخضاعها للتقييد مبوجب املادة  جيوز 
أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.  وابملثل، ال جيوز للحكومة، حىت يف حاالت 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري  الطوارئ االستثنائية، أن حترم شخصا من حياته تعسفا أو ختضعه للتعذيب أو
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اإلنسانية أو املهينة ، أو أن ختضعه للرق أو السجن لعجزه عن الوفاء بدين أو أن تعاقبه أبثر رجعي أو  عدم 
 االعرتاف به أمام القانون  وحرمانه من حرية الفكر أو الوجدان أو الدين.

 
مينع بوضوح   13ادة "امل يقها العام  أن العهد يفكما الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعل  -43

ن حالته رار بشأار قحاالت الطرد التعسفي.  ومن انحية أخرى، فهي  تعطي لكل أجنيب احلق يف  استصد
و أ مليات طرد مجاعية مع القوانني أو القرارات اليت تنص على ع 13اخلاصة، ومن مث،  تتعارض املادة 

ذا احلق يكون ه حىت ألجنيب على التسهيالت الكاملة  لالنتصاف ضد الطردمجاهريية...وجيب أن حيصل ا
 ."13لمادة قا لفعليا يف مجيع ظروف دعواه.  وال جيوز التمييز  بني خمتلف فئات األجانب تطبي

 
ق اقتصادية لى  حقو وي عكما أن تبعية املشردين داخليا والالجئني الذين يعيشون يف املخيمات  تنط  -44

 حالة اء واملأوى يفذاء واملالغ ة وثقافية معينة.  وجيب الوفاء أبكثر  احتياجات البقاء إحلاحا، وهيواجتماعي
اغلي خميمات بني ش  نصفامالطوارئ والرعاية الصحية واإلصحاح.  وينبغي توزيع املساعدة املادية توزيعا 

 الالجئني.
 

 يااخلاملعايري الدولية املتصلة ابملشردين د   -هاء
 
 عريفت -1
 
اخليا   ابملشردين داملعين  لعاماتعرف "املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي" املقدمة من ممثل األمني  -45

 ، املشردين داخليا أبهنم:1998إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام 
 

م كن إقامتهأو أما  زهلم"األشخاص أو جمموعات األشخاص  الذين أكرهوا على الفرار أو على ترك منا
االت العنف حسلح أو امل املعتادة أو اضطروا إىل ذلك والسيما نتيجة أو سعيا لتفادي آاثر النزاع

الذين مل و إلنسان نع اصاملعمم  أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت هي من 
 يعربوا حدا دوليا معرتفا به من حدود دولة."

 
 نسايناإل ملكفولة مبوجب القانونحقوق اإلنسان العامة واحلماية ا-2
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جب القانون ولة مبو ملكفايستفيد املشردون داخليا، شأهنم شأن أي شخص آخر، من احلماية القانونية   -46

جلنة حقوق  قد عينتو  لح. الدويل حلقوق اإلنسان ومبوجب القانون اإلنساين الدويل يف حاالت النزاع املس
قامت و ين داخليا.   للمشرد ولية معنيا ابملشردين يتوىل رصد احلماية الداإلنسان التابعة للمم املتحدة ممثال

كثري من صليب األمحر و ولية للالد مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واللجنة
ماية  ان  لتوفري احلدن البلمثري املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى بوضع برامج  يف ك

 وغري ذلك من املساعدة للمشردين داخليا.
 
وجب حقوق مبآلخرين اص اويف حني يستفيد املشردون داخليا من كل احلماية القانونية املتاحة لألشخ -47

وا  يعرب ملالجئني ألهنم لدويل لون ااإلنسان الدولية، فاهنم ال يستفيدون من احلماية املتخصصة اليت يكفلها القان
نسان مما قد قوق اإللى حعحدا دوليا.   وتشريد املشردين  داخليا من أماكنهم األصلية  يعرضهم  للتعدي 

خرين.  وقد سكان اآلد الجيعلهم يف حاجة إىل بعض احلماية اإلضافية زايدة على ما هو ما هو متاح ألفرا
ين ملعين ابملشردألمني ااثل تطلب إىل مم أفضى القلق بشأن ضعف املشردين داخليا بلجنة حقوق اإلنسان إىل أن

ام ع يفقام املمثل  لى ذلك،عناء داخليا أن يعد إطارا معياراي مالئما حلماية املشردين داخليا ومساعدهتم.  وب
 ذاهل  2التذييل  يهية يفلتوجابصياغة  "املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي."  وترد هذه املبادئ  1998
 الفصل.

 
 بادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخليامل-3
 
ا  إليها حددهتليت تشريوق ااملبادئ التوجيهية يف حد ذاهتا ليست ملزمة قانوان للدول.   بيد أن احلق -48

بادئ ملقصود من املقة أن احلقيابلفعل صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى اليت تتسم بطابع ملزم قانوان.  وا
وق ناصر قانون حقع تعرب عن لدت   إطار قانوين صارم حلماية املشردين داخليا، وإمنا أعالتوجيهية مل يكن توفري

لعناصر على ايق هذه لتطباإلنسان الدويل القائم اليت تتصل حبماية املشردين داخليا على وجه اخلصوص  و 
إىل ذلك   يشريما ئ، كحاالت وهتديدات حمددة يتعرض هلا املشردون داخليا.  والغرض من جمموعة املباد

 ليا. دين داخملشر امسها، هو توفري "توجيه" بشأن تطبيق صكوك حقوق اإلنسان الدولية على محاية ا
  

تع هبا املة اليت يتمية للمعساسيتمتع املشردون داخليا الذين يعيشون يف خميمات بنفس املعايري الدنيا األ -49
  حقوق أخرى:ة من بنيتالي العادة حقوق اإلنسان الالالجئون يف املخيمات.   ويستتبع التشرد الداخلي يف
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 احلق يف الغذاء؛ 

 احلق يف املأوى والظروف املعيشية املالئمة؛ 

 احلق يف الرعاية الصحية؛ 

 احلق يف احلياة والسالمة الشخصية؛ 

 احلق يف العمل واألجر املالئم؛ 

 حرية اإلقامة والتنقل؛ 

 احلق يف وحدة األسرة واحلق يف التعليم؛ 

 ق يف الشخصية القانونية؛احل 

 .حرية الفكر وتكوين اجلمعيات وحرية التعبري والتجمع 

 
ول على لي للحصلداخاوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الرجوع إىل املبادئ التوجيهية بشأن التشرد  -50

ة إىل وابإلضافليا.  دين داخلمشر مساعدة يف تطبيق القانون الدويل القائم حلقوق اإلنسان على احلالة احملددة ل
ملدنية اص ابحلقوق العهد اخللى اذلك، ينبغي االستفادة مما أبدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من تعليقات ع

 والسياسية، وهي تعليقات وردت يف اجلزء السابق فيما يتعلق ابلالجئني.
 

 جئنيلالالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة لشئون ا-واو
 خرىوالوكاالت املعنية األ

 
ظمات املني يف املنبلة العمقا قبل زايرة خميم لالجئني أو املشردين داخليا، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان -51

تصاالت اهراين إلجراء ببان جو اك سالدولية واحمللية املعنية األخرى اليت تعمل ابلنيابة عن أفراد املخيم.  وهن
 منتظمة من هذا القبيل:

  خيمات ومع يف امل اخليااإلنسان تنسيق عملهم مع الالجئني/ املشردين دأوال، ينبغي ملوظفي حقوق
 موظفي املنظمات األخرى من أجل كفالة عدم تضارب اجلهود أو ازدواجيتها.

 سان سواء من وق اإلني حقواثنيا، ميكن للمنظمات "الشريكة" احملتملة أن تقدم مساعدة كبرية ملوظف
تشرد( أو ضااي القأو  تصل مثال ابلصحة العامة أو التغذيةخالل ما تتمتع به من خربة متخصصة )ت

 لة حقوقن حاعمن خالل  توفري  معلومات حصلوا عليها  من خالل االتصال أبفراد املخيم 
 اإلنسان.
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ة عن  ات مفيدعلومم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئنيوعلى سبيل املثال، قد يكون لدى  -52
عايري اليت نة واملمعي طوعية العودة وإجراءات تقرير وضع الالجئني يف حالةالظروف يف أحد املخيمات و 

 . خميم ما، اخليفلزعامة كل اتستخدمها لتقرير "تسهيل" أو عدم تسهيل عودة الالجئني/ املشردين داخليا وهيا 
 
ب أن شريكة اليت جيلانظمات ه املوينبغي أن حترتم عملية األمم املتحدة امليدانية العمل اهلام الذي تؤدي  -53

ائي الذي ون اهلدف النهي أن يكينبغاملستقلة عن العمل يف إطار والايهتا املتميزة.  و  احتتفظ كل منها مبسؤوليته
ى و املساعدة علاخليا هددين ترمي إليه أي منظمة دولية من وراء عمليات التدخل يف خميمات الالجئني/ املشر 

 على بلوغ هذه ملنظماتني ابفراد املخيم.  وينبغي أن  ينصب التنسيق حتسني واحرتام حالة حقوق اإلنسان أل
 الغاية.
 
 وأنشطتهم لرئيسينياء اويتطلب التنسيق الفعال متتع موظفي حقوق اإلنسان بفهم عميق لوالية الشرك -54

 م املتحدةاألم مفوضية ضطلعت، ويف بعض األحيان مع املشردين داخليا، التشغيلية.  وعند العمل مع الالجئني
 لشئون الالجئني بدور الشريك الرئيسي يف عملية حقوق اإلنسان.

 

 مجع املعلومات األساسية-زاي
 
 ية عن:ألساسا عن طريق مجع املعلومات  اإلعداد لزايرة خميمينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -55

 
 .)اتريخ املخيم )منذ إنشائه وحىت الوقت الراهن 

 سؤولة عن إدارة املخيم أو تقاسم إدارتهالوزارات والوكاالت، اخل امل. 

 ر ألدوات والبذو أوى واء واملطبيعة برامج املساعدة )مثل املياه والصحة والتغذية واإلصحاح والغذا
 خل، اخل(.قيق الدم وحتواملدخالت الزراعية األخرى واخلدمات االجتماعية واجملتمعية والتعلي

 خل.ية املكثفة، از التغذمراك ات واألمراض واألطفال  يفدميغرافية املخيم واخللفية اإلثنية والوفي 

 .القضااي األخرى املقررة وفقا ألهداف عملية حقوق اإلنسان 

 

 وقد تشمل بعض مصادر املعلومات الرئيسية ما يلي: -56
  ( هراي أو شد تصدر ليت قاتقارير احلالة  الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني

حدة مم املتة األإصدارها يف حاالت الطوارئ( واالجتماعات مع موظفي مفوضي يزداد تواتر
 حلقوق اإلنسان يف البلد.
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 كوميني. احلالتقارير واإلحصاءات احلكومية ، فضال عن إجراء مقابالت مع املسؤولني 

 لد.يف الب كوميةتقارير املنظمات غري احلكومية واللقاءات مع موظفي املنظمات غري احل 

 

 ممعه التايرة املخيم: حتديد األفراد وإجراء مقابز -حاء
 
 من نها.  ويف كثرينتهاء ماال ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان مقابلة سلطات املخيم مع بداية الزايرة وعند  -57

 ن أن يرافقم.  ومن املمك املخييفسية األحيان، توفر سلطات املخيم احمللية  للزائرين من اجملتمع الدويل جولة  قيا
ملخيم.  ع بعض أفراد اابالت مء مقأحد املوظفني هذه السلطات  يف هذه الزايرة الرمسية بينما يقوم آخرون  إبجرا

وق بغي ملوظفي حقم.  وينملخياوكما جاء أعاله، ينبغي االنتباه ابستمرار إىل أمن األشخاص الذين يعيشون يف 
شكال خر من أكل آشن خالل أسئلتهم أو أي اإلنسان أال يعرضوا أبي حال من األحوال أي شخص خلطر م

 االتصال.
 
 ل إىل األشخاصة الوصو كانيوابلنظر إىل قضية األمن، فان أحد التحدايت اليت تواجه زايرة خميم هي إم -58

ة حقوق عن حال فيدةحقوق اإلنسان أو الذين ميكنهم توفري معلومات م تالذين وقعوا ضحااي النتهاكا
العتماد على اإلنسان اقوق حديد منهجية عامة للقيام هبذا العمل.  وجيب على موظفي اإلنسان.  وال ميكن حت

ن يرغبون يف  أ قة اليتلدقيافهمهم للحالة العامة وأي معلومات حمددة متاحة هلم وحساسيتهم اخلاصة للحالة 
ألفراد دى ارتياح  ار مبلشعو كن اتتم فيها  املقابالت مع الالجئني/املشردين داخليا.  والبد وأن يكون من املم

هم بذلك.  اء قيامأثن يشعرون أو ال يشعرون ابألمان التقدميهم املعلومات عند مقابلتهم وما إن كانو 
 الفصللواردة يف املبادئ ضا اوالالجئ/املشرد داخليا هو يف العادة أفضل شخص ميكنه تقييم أمنه.  وتنطبق أي

ملقابالت ومجع ن على انسااص الذين يتصلون مبوظفي حقوق اإل" بشأن أمن األشخإجراء املقابالت: "الثامن
 املعلومات يف املخيمات.

 
قرتحات من مال على كام  وعند التماس معلومات عامة، ينبغي أال يعتمد موظفو حقوق اإلنسان اعتمادا -59

اهلدف  سيما إذا كانعهم، والت مممثلي الالجئني/املشردين داخليا بشأن اختيار األفراد الذين يتم إجراء مقابال
دول أعمال مثلني جن للمن الرصد هو التحقيق يف وقوع انتهاكات أو يف األحوال داخل املخيم.  فقد يكو 

نما من س.  وبيألسااسياسي أو غري سياسي خاص هبم  وقد خيتارون الجئني أو مشردين داخليا على هذا 
شردين داخليا أو امل جئنيون، ينبغي حتديد الالاملفيد إجراء مقابالت مع األشخاص الذين يقرتحهم املمثل

 اآلخرين أبساليب مثل:
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   و أحياء أاعات ) دة قطعاالستقصاء العشوائي لعينات من أسر الالجئني/املشردين داخليا: اختيار
 سكنية(  داخل املخيم وإجراء مقابلة مع أسرة من كل عشر أو عشرين أسرة.

 لى أساس داينةعتيارها م اخو األسر املختارة داخل املخيم  )يتاستقصاء عينات من األحياء السكنية أ 
 الالجئني/ املشردين داخليا أو الفئة اإلثنية أو اتريخ الوصول، اخل(.

 .مقابالت عشوائية عند  مصادر املاء 

  .مقابالت عشوائية أثناء توزيع الغذاء 

 .مقابالت عشوائية  يف منطقة السوق ابملخيم 

  ل إىل أشد ة الوصو مكانيإعيادة املخيم ومركز التغذية املكثف )الذي قد يتيح مقابالت عشوائية يف
 األسر ضعفا(.

  ثا(دين حديلوافامقابالت عند نقطة التسجيل )حيث يفرتض تسجيل الالجئني/املشردين داخليا 

  السوق  جتارو مقابالت مع األشخاص الرئيسيني، مثل ممثلي املخيم واملعلمني واملمرضات
 ولنيداخليا املسؤ  ملشردينني/ااملشردين داخليا العاملني مع املنظمات غري احلكومية والالجئوالالجئني/

 عن توزيع الغذاء، اخل.

 

 ."بالتملقاإجراء ا: "الفصل الثامنوملزيد من املعلومات عن إجراء املقابالت ، أنظر  -60
 
الة الضعف ين.  فحشردجئني واملوهناك صعوابت خاصة يف مجع معلومات موثوقة من املقابالت مع الال -61

 الغة يف تصويرىل املبإعهم الشديد الذي يعاين منه الالجئون واملشردون داخليا قد  تفرض عليهم ضغوطا تدف
  خفائها.إيف  حقيقة االنتهاكات اليت وقعت هلم أو اليت شاهدوها أو قد تدفعهم إىل املبالغة

 
ا قد يبالغون يف تصوير املشاكل اليت تعرضوا هلا  اعتقادًا منهم ومثال ذلك أن الالجئني/ املشردين داخلي -62

أن ذلك سيزيد من فرصة حصوهلم على املساعدة اإلنسانية أو "وضع الالجئ".   والواقع فيما يبدو أنه كلما 
يف ازداد اعتماد الالجئني أو املشردين داخليا على عناصر من خارج املخيم كلما ازدادت نزعتهم إىل املبالغة 

وقد يقل نزوع الالجئني واملشردين داخليا إىل   109تصوير حمنتهم، والسيما فيما يتعلق ابألسئلة املتصلة مبواردهم.
املبالغة إذا استطاع موظف حقوق اإلنسان أن  يقنعهم أن املعلومات لن تستخدم  لتحديد مستوايت املعونة أو 

 لتقدمي أي  إغاثة أخرى.
 

                                                      
109The Sudan, From Subsistence to Wage Labor: Refugee Settlements aim Kibreab, G

in the Central and Eastern Regions 24 (1990). 
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قوق حتهاكات ن انمدين داخليا قد يصورون ما تعرضوا له أو ما شاهدوه على أن الالجئني/املشر  -63
ى، يتعني على مرة أخر .  و اإلنسان على حنو أخف مما تقتضيه احلقيقة خوفا من  التعرض ملزيد من االضطهاد

 موظف حقوق اإلنسان أن يقيم بدقة املعلومات اليت يتم احلصول عليها.

 رصد األوضاع يف املخيم -طاء
 
اخليا، شردين دو املأقد يؤدي موظفو حقوق اإلنسان دورا يف رصد  الظروف داخل خميمات الالجئني  -64

ألمم املتحدة نظمات ايه موذلك تبعا لوالية وموارد عملية حقوق اإلنسان وتبعا للتواجد والدور الذي تؤد
اع" هنا "األوض صطلحماألخرى مثل مفوضية شئون الالجئني أو منظمة األمم املتحدة للطفولة. ويستخدم 

 ة( أو األوضاعت الصحسهيالمبعناه الواسع، وميكن أن يشري إىل  األوضاع املادية )مثل املأوى والغذاء وت
 ي(.ن الشخصاألماملتصلة مبعاملة سكان املخيم )مثل احرتام حقوق حرية التنقل وحرية التعبري و 

 
 نظم التوزيع-1
 
ن أن االحتياجات املادية األساسية لشاغلي املخيم يتم الوفاء هبا بدون ابلتحقق مينبغي أن يبدأ املوظفون  -65

.ويستطيع سكان املخيم من آن إىل آخر توفري احتياجاهتم اخلاصة.  ومع ذلك،  فهم يعتمدون يف أكثر أتخري
 األحيان على خمتلف أشكال املساعدة.  وقد قامت منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة

والبد من وجود نظام   110لشئون الالجئني بوضع سلسلة من املواصفات القياسية لبعض بنود اإلغاثة العامة.
فعال للسيطرة على مستوايت املخزون من إمدادات اإلغاثة، وهو نظام ينبغي أيضا أن يضمن اإلمدادات وحيول 

 دون ضياعها.
 
ية وغري ذلك واألدو  كساءء والبذور واألدوات والوحيثما  تضيق فرصة  حصول سكان املخيم  على الغذا -66

موعات اص أو جمألشخمن االحتياجات الضرورية، تصبح إمدادات هذه البنود ابلغة األمهية.  وميارس ا
 زيع ابإلنصاف،ظم التو نمن  األشخاص الذين يسيطرون على التوزيع  نفوذا وسلطة كبريين.  وبينما تتسم كثري

موعات معينة يز ضد جملتمياوارد على أساس املدفوعات أو طبقا لسياسة تقوم على تقوم نظم أخرى بتحويل امل
و ألطات احمللية يد الس على من سكان املخيم.  وقد يتم أي حتويل للموارد على يد أفراد من سكان املخيم أو

 ابالشرتاك بينهما.

                                                      
 .47ابق، صفحة نفس املرجع الس 110
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يني يف املني اإلنسانزج ابلعيقد ة ابلغة و وحتديد سوء توزيع املوارد و احليلولة دون وقوعه  قد يتسم بصعوب -67

يع اإلمدادات وزيع مجلة تقضااي سياسية وأمنية خطرية.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، حيثما أمكن،  كفا
فات بصفة ي االلتينبغو   ، اخل. الغذاء والكساءعلى حنو منصف حىت ميكن جلميع من يف املخيم احلصول على 

ساء واألطفال ضى والناملر و من بني سكان املخيم، ومنهم األقليات وكبار السن   خاصة إىل الفئات  الضعيفة
 )أنظر أدانه(.

 
ناسب.  وسوف غذاء املن الوينبغي أن يتاح للمقيمني يف املخيم إمكانية احلصول على إمدادات كافية م -68

وعي  اإلنسان على  فو حقوقموظ يتعني قيام العاملني املتخصصني بتقييم املتطلبات  الغذائية، وينبغي أن يكون
 م التعرف على  ميكنهة حىتابحلاجة إىل توازن غذائي وأن يكونوا على علم ابألعراض الرئيسية لسوء التغذي

 املشاكل عند ظهورها.
 
 موقع املخيم املادي وطبيعته -2
 
ع إن كان املوق روا مار ن يقأينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذي يقومون إبجراء زايرة إىل أحد املخيمات  -69

 سكان.  وينبغيتظا ابليم مك.  وينبغي أال يكون املخوجيد التخطيط حبيث يوفر مأوى مناسبا لشاغليهمالئما 
، للمعيشة حومكاان  يصل وية،توفر تسهيالت إصحاح مالئمة,  وينبغي أن يوفر املأوى احلماية من العوامل اجل

 واخلصوصية،  واألمن املادي.
 
ايري اليت لي املعيفيما و  من وجود عملية تشاور مع ممثلي املشردين بشأن موقع  وخطط املخيم. والبد  -70

 تعد من بني أهم املؤشرات:
 

  لعام.ادار مإمدادات املاء:  البد من وجود  مقدار كاف من  املاء الصاحل للشرب على 

 خفيف.   ق منحدرفو  امتهالتضاريس والصرف: ينبغي أن يقع املخيم فوق مستوى الفيضان، ويفضل إق
 وينبغي أن يكون فوق مستوى املاء كحد أدين. 

 حلا افيا صازا كمنطقة سطحية مالئمة: جيب أن يتيح املوقع للمشردين داخليا/ الالجئني حي
ا كحد أدىن  ابإلضافة مرتا مربع 30لالستخدام. وتوصي منظمة الصحة العاملية أبن يكون لكل فرد 

 انت.احليوا بيةنشطة اجملتمعية والزراعية واألنشطة املرتبطة برت إىل األرض  الالزمة لأل

 حملتملةارية األمن واحلماية: ينبغي أن يكون املخيم بعيدا عن احلدود واألهداف العسك. 
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 لضرورية.امدادات اإل إمكانية الوصول: ينبغي أن يكون املخيم قريبا من خطوط االتصاالت ومصادر 

  غي النظر قدر .  وينبئيسيةتكون املنطقة خالية من املخاطر البيئية الر الظروف البيئية:  ينبغي أن
 اإلمكان  يف الظروف املناخية املالئمة.

 يف األماكن و شرية.  الب حالة الرتبة: ينبغي أن تسمح الرتبة ابمتصاص املاء واالحتفاظ ابملخلفات
على نطاق  الزراعةو  توااخلضرااملنفصلة عن مرافق اإلصحاح، ينبغي أن تكون الرتبة مناسبة لزراعة 

 ضيق.

 قود خلشب كو امال النبات: ينبغي أن يتمتع املوقع بغطاء أرضي مناسب.  وإذا كان جيب  استع
 للطهي، فينبغي عدم احلصول عليه من األشجار القائمة يف املوقع.

 أو  حقوق األراضي:  ينبغي أن تكون أراضي املخيم معفاة من حق األشخاص اآلخرين يف  التملك
 111االستخدام نظرا  لالستياء احمللي الذي قد ينشأ عن النزاعات بشأن األراضي.

 

ن تؤخذ يف أاج إىل حتت وأتيت هذه القائمة فقط على سبيل اإليضاح.  وهناك اعتبارات خمتلفة كثرية -71
ة يف املياه رب ية واخلزراعاحلسبان عند إقامة خميم وينبغي مشاركة العاملني من ذوي اخلربة املتخصصة )ال

 واإلصحاح، اخل(. 
 
 تسهيالت الصحة -3
 
 ذلك خدمات ، مبا يفملخيماملقيمني يف ا صحةوينبغي أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان تكريس انتباههم إىل  -72

ينبغي و يف املخيم.   لوقائيةا اية اإلصحاح والصحة.  وينبغي توفري الرعاية الصحية األولية مع التشديد على الرع
وفر حتصينات تة خاصة بصف م بصفة خاصة ابلرعاية الصحية املقدمة إىل األمهات واألطفال.  وينبغياالهتما

شأن بوفري التثقيف ينبغي تو  ئم. األطفال.  وينبغي إحالة املشاكل الصحية األكثر خطورة إىل مرفق العالج املال
ن تفشي لولة دو حلياض من أجل الصحة العامة. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي تطبيق خطة  ملكافحة األمرا

ملخيم اصحة يف ت الاألمراض املعدية والسيطرة عليها وعالجها.  وقد يفحص موظف حقوق اإلنسان سجال
َرضي ة واألمراض املعدية الرئيسية

َ
 .، اخلملعرفة أي ارتفاع يف معدالت الوفيات وامل

 
 اجلماعات الضعيفة ومشاكل االعتداء اجلنسي  -4
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ية بصفة ذه القضهتتصل األشخاص يف املخيم.  و  أمنظفي حقوق اإلنسان حبث كيفية محاية وينبغي ملو  -73
والاليت  -نسيلعنف اجلالك مبا يف ذ -خاصة ابلنساء والفتيات الالجئات/املشردات الاليت قد يتعرضن  للعنف

، شئون الالجئنيدة لتحم املالبد ملوظفي حقوق اإلنسان من االهتمام بصفة خاصة أبمنهن.  أنظر مفوضية األم
ا يف ذلك املواد  عن  (، مب1995العنف اجلنسي ضد الالجئني، خطوط توجيهية بشأن املنع واالستجابة.  )

 خماطر األمن احملتملة، فضال عن أساليب االنتصاف املمكنة.  
 
ايت ور أو الد ضاءةوتشمل بعض األساليب التشاور حبرص مع النساء املعرضات للخطر، وحتسني اإل -74

ت، واختاذ لك من التسهيالوغري ذ اايتالليلية يف املناطق اخلطرة، ودقة إعادة حتديد  موقع املياه واملراحيض والنف
نقل و ما شابه ذلك، و لتدفئة اب اتدابري لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا النساء أثناء حصوهلن على الغذاء وأخش

و غري تركيب أسوار أرهن(، و ن أس يعشن مبفردهم أو الاليت يرأستسهيالت النوم )والسيما ابلنسبة للنساء الاليت
 ذلك من احلواجز الوقائية.

 
وهناك بعض  مجاعات الالجئني/ املشردين داخليا الذين يتعرضون للخطر ألسباب أخرى.  ومثال ذلك  -75

سوء التغذية.   112اطرأن النساء احلوامل أو الاليت يرضعن أطفاهلن ويعانني من سوء التغذية يتعرضن ألشد خم
وسوف حيتجن إىل احلصول  بصورة منتظمة على غذاء مرتفع اجلودة.   ويعاين أيضا أفراد املخيم املعوقون من 
ظروف معاكسة شديدة وكذلك األطفال الذين ال مرافق هلم.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التعرف على 

 فت انتباه السلطات احمللية أو منظمات املعونة.اجلماعات املستضعفة وعلى جوانب االستضعاف لديهم ول
 
 املساعدة النفسية والرفاه االجتماعي -5
 
خدمة الرفاه  ئني إىللالجاينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من تلبية احتياجات املشردين داخليا/  -76

وء، لتشرد أو اللجاا صدمة مهاق.  ونظرا للمشاكل االجتماعية والنفسية اليت ميكن أن  تسببها أو تفاالجتماعي
ي الجها.  وينبغخليا وعن دافمن الضروري توفري خدمة رفاه اجتماعي للتعرف على مشاكل الالجئني أو املشردي

توىل ياإلمكان  أن  بغي قدر، ينأن يتسم أي برانمج للرفاه االجتماعي حبساسية ثقافية.  ومن الناحية املثالية
 ي.تماعردين داخليا تنظيم وإدارة برانمج الرفاه االجأفراد من جمتمع الالجئني/ املش

 
 إمكانية احلصول على التعليم-6

                                                      
 (.1991وأماكن متفرقة ) 49، صفحة اخلطوط التوجيهية بشأن محاية  الالجئاتأنظر مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني،  112
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ن كانت ما إ .  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان مالحظةتعليملكل طفل احلق يف احلصول على  -77

جملاين جلميع زامي اائي اإللاالبتد عليماالحتياجات التعليمية لألطفال يف املخيم يتم الوفاء هبا.  وينبغي إاتحة الت
ملراهقني، نا، والسيما األكرب سافال األطفال يف املخيم.  وينبغي اختاذ تدابري لتلبية االحتياجات التعليمية لألط

تباع ليم لألطفال ات التعسهيالتمبا يف ذلك التعليم الثانوي واملهين.  وينبغي، قدر اإلمكان،  أن تتيح مجيع 
شأ لية حىت ال تنهم األصنطقتاسي الذي يتبعه األطفال اآلخرون يف بلدهم أو ممنهج دراسي مماثل للمنهج الدر 

وىل أفراد من ن أن يتمكامشاكل يف إعادة اندماجهم يف نظام تعليمي طبيعي لدى عودهتم.   وينبغي قدر اإل
 جمتمع الالجئني/املشردين داخليا تنظيم وإدارة اخلدمات التعليمية.

 

 خامتة -ايء
 
ظفي ركيز مو نصب تيإىل رصد بعض حقوق اإلنسان والسعي إىل محايتها، ينبغي أيضا أن ابإلضافة  -78

هم كرامتحُترتم   هل -ماتملخياحقوق اإلنسان على احلالة الكلية لالجئني واملشردين داخليا الذين يعيشون يف 
ليت انسان الفردية ق اإلقو حكات ؟  وابلنسبة لكثري من املشردين، فإن  أشد ما حيزهنم ليس فقط انتها اإلنسانية

حلالة  كبشر. وميكن   ألساسيةاتهم تعرضوا هلا، وإمنا أيضا البيئة العامة اليت قد يشعرون فيها بعدم مراعاة قيم
 لنظرة العامة ان هبذه نساالتشرد أن تولد صدمة شديدة، ومن األساسي أن حيتفظ العاملون يف جمال حقوق اإل

تنتقص من  وث حالةن حدخيمات وأن يبذلوا قصارى جهدهم  للحيلولة دو على حالة السكان املشردين يف امل
 إنسانية املشردين وكرامتهم األساسية.
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 للفصل العاشر 1التذييل 
 

مقدمة  خمتصرة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون 
 113الالجئني

 
سمرب / كانون األول دي 14بقرار للجمعية العامة مؤرخ يف   أنشئت مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني

 وضية يف أول أمرها حمددة.  وكانت والية املف1951يناير/كانون الثاين  1وبدأت املنظمة عملها يف  1950
لك هبدف مساعدة اخلاصة بوضع الالجئني، وذ 1951بثالث سنوات وأنشئت ابلتوازي مع اتفاقية عام 

 االتفاقية ليزيل أضيف بروتوكول إىل 1976.  ويف عام 1951األشخاص الذين أصبحوا الجئني قبل عام 
د متتد إىل ية تباعا )ملداملفوض اليةو احلد الزمين  وما زالت أحاكمه سارية اليوم.   وقامت اجلمعية العامة بتجديد 

  .1998اية عام ة يف هناليمهس سنوات( مع توايل ظهور أزمات الالجئني.  ومن املقرر أن تنتهي الوالية احل
 يع أرجاء العامل.مجمكتب إقليمي يف  200رئيسي للمفوضية يف جنيف ولكنه يدير زهاء ويقع املكتب ال

 
 والية مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني -1
 

توفري و هسية للمفوضية ة األساوظيفترد الوالية يف النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني.  وال
 ول دائمةلتماس حلوا،  يعد يف استطاعتهم  االستظالل حبماية حكوماهتمالذين مل محاية دولية لالجئني

يف جمتمعات  تيعاهبماس  ملشاكلهم عن طريق تسهيل إعادة هؤالء الالجئني إىل أوطاهنم مبحض اختيارهم أو
و عمل "، بل هياسيةس.  وليس لعمل املفوض السامي "أية مسة األمان والكرامةوطنية جديدة يف جو من 

 اين واجتماعي.""إنس
 

يوجد "بسبب  أي شخص إىل وخيول النظام األساسي للمفوضية صالحية توفري احلماية واملساعدة لالجئني، أي
ارج بلد خسياسية ه الخوف له ما يربره  من التعرض لالضطهاد  بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائ

ستظل  حبماية ة، أن يشخصيع أخرى غري راحته الجنسيته وال يستطيع ، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف أو لدوا 
 هذا البلد..."

                                                      
 (.1996) ماية الدوليةاإلعادة الطوعية: احلتستند يف معظمها إىل كتيب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني  املعنون  113
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نوات. رور السة مبواتسع نطاق عمل املفوضية  مع اتساع تعريف "الالجئ" يف عدد من الصكوك الدولي

ية، يف ليا.  واملفوضدين داخمشر  وابإلضافة إىل ذلك، تؤدي املفوضية دورا متزايدا  يف احلاالت اليت تنطوي على
ة.  على أن ذه الفئت هحتاألساسي، ليست هلا والية  لتقدمي مساعدة إىل األشخاص الذين يندرجون  نظامها

ساعدة ملا ومواردها  ة خبربهتتعاناجلمعية العامة  واألمني العام قد طلبا إىل املنظمة يف مناسبات عديدة  االس
 األشخاص الذين هم ابلفعل "الجئون داخل بلدهم األصلي". 

 
 بلد يفالة أبنشطة كو "  وتضطلع الاملفوضية أكثر بتفسري واليتها  أبنه التزام ابلتماس "حلول دائمة. واتسع دور

ل "رصد ليت تشمطة ااملنشأ الغرض منها هتيئة أوضاع مفضية إىل عودة الالجئني، وغري ذلك من األنش
  عودة دائمة.  ىت تكونة حودالعائدين."  وترمي أنشطة املفوضية يف بلد املنشأ إىل تشجيع ودعم عملية الع

 
ا جئني، ويف هذئون الالة لشعلى أن محاية الالجئني ومساعدهتم هي الوظائف الرئيسية ملفوضية األمم املتحد

ليم والرفاه الصحية والتع اخلدماتوى و السياق، تنفذ املنظمة أنشطة كثرية.  ومن بني تلك املهام توفري الغذاء واملأ
 الدخل. االجتماعي وأنشطة حتقيق

 
عمليات  (1ي : )ة، هوحددت املفوضية أنشطتها ابعتبارها تندرج ضمن أربعة أشكال رئيسية من املساعد

( 3ـم ) حلالتهلذين يرتقبون حال( الرعاية واإلعاشة" الطويلة األجل لالجئني ا2اإلغاثة يف حاالت الطوارئ و )
رامج اإلعادة إىل الوطن ب( 4بلد اللجوء و ) برامج التوطني احمللية للمساعدة على استيعاب الالجئني يف

 ملساعدة الالجئني على العودة إىل بلدان املنشأ.
 
املشردين و ئني لالجدور مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف إعادة ا -2

 داخليا إىل الوطن
 

تتم  نشأ.  ومن مثلد املب ر يفتقيم املفوضية لنفسها دائما مكتبا واحدا على األقل يف بلد اللجوء ومكتبا آخ
 جتري أنشطة املفوضية أثناء عملية اإلعادة إىل الوطن على جانيب احلدود. 

 
و "تعزيز احللول" هو التسمية اليت  تطلق على جهود املفوضية  الرامية إىل التصدي للمشاكل  املفضية إىل    -أ

شروع فيها قبل البدء يف عملية اإلعادة إىل حركة الالجئني.  وهكذا ترتكز هذه اجلهود يف بلد املنشأ ويتم ال
الوطن.  ويشمل تعزيز احللول إقامة حوار وطين وإقليمي ودويل ملناقشة احلالة.  كما قد يشمل إجراء مفاوضات 
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مع أطراف النزاع بغية  إاثرة  مسألة احتياجات الالجئني.  وترى املفوضية أن اإلعادة إىل الوطن ال ميكن أن 
 األوضاع اليت أفضت إىل التشرد قائمة.   تنجح طاملا ظلت

 
 تعزيز اإلعادة إىل الوطن -ب
 

ىل الوطن.  إإلعادة اجيع و"تعزيز اإلعادة إىل الوطن" هو املصطلح الذي يصف دور املفوضية الفعال يف تش
.  وقد الوطن عادة إىلزيز اإل تعيفومبجرد بلوغ احلد األدىن من الظروف املطلوبة يف بلد املنشأ، تبدأ املفوضية 
ة يف بلدهم حلالة املتغري ابخليا(  ن داينظم موظفو املفوضية امليدانيني محالت إعالمية لتوعية الالجئني) أو املشردي

ن يساعد املوظفو و  رامها.  إبمتاألصلي أو منطقتاهم األصلية وأبي اتفاقات سالم أو غريها من االتفاقات اليت 
ة  يقررون العود ص الذينشخاملية اإلعادة إىل الوطن عن طريق تسجيل األيف خميمات املشردين على املشاركة ع

 وإسداء أي مشورة مالئمة ورصد األمن القانوين والبدين واملادي  للعائدين. 
 
 تسهيل اإلعادة إىل الوطن  -ج 

 
اغبني يف الر  ملشردينىل اإتستعمل املفوضية مصطلح " التسهيل" يف صدد اإلشارة إىل ما ستقدمه من مساعدة 

أ مل و منطقة املنشملنشأ ألد ابالعودة إىل الوطن حىت وإن رأى موظفو املفوضية أن الظروف الدنيا الالزمة يف 
ن األحيان م كثري ية يفتتحقق.  وعندما يقرر الالجئون العودة إىل الوطن مبحض اختيارهم، تقوم املفوض

 لعودة.لن " تشجع" ا الواقع ا يفيف بلد املنشأ( ولكنه بتزويدهم ابملساعدة )مثل النقل واملعلومات عن األوضاع
 
 مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف بلد املنشأ -3
 

د من املفوضية بعد ، تضطلعكنة"خبالف اجلهود اليت يتم بذهلا يف بلد املنشأ ابعتبارها جزءا من "احللول املم
 خمتلف املبادرات:

 
 رصد العائدين -أ

 
 يف العودة إىل لعائديناح اموظفي  احلماية التابعني للمفوضية برصد العائدين هو كفالة جن اهلدف من قيام

"حلول  يتها ابلتماستزام والن الماالندماج يف جمتمعاهتم احمللية.  وتستمد املفوضية سلطة تنفيذ رصد العائدين 
 دائمة."
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العائدين  دى قدرةلى مادة اندماجهم عوينصب اهتمام موظفي احلماية القائمني برصد وصول العائدين وإع

ا جملتمع.  وهكذين يف اآلخر اعلى التمتع ابحرتام حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم على قدم املساواة مع األشخاص 
لي سياق الكلا"   ويف هذا ييز.فان معيار القانون اإلنساين الدويل الذي ترصده املفوضية هو معيار "عدم التم

ضي الزراعية  األران إىلموظفو احلماية تشديدا خاصا على إمكانية وصول العائدي لعدم التمييز  قد يشدد
 والسكنية، وهو ما يثري يف كثري من األحيان مشاكل للعائدين.

 
 العائدات -ب
 

 وجه اخلصوص.  دات علىلعائتويل املفوضية أثناء عملية الرصد انتباها خاصا إىل اجلماعات الضعيفة وإىل ا
  يرأسن أسرهنء الاليتلنساالى الرصد وعلى توفري احتياجات العائدات من النواحي التالية: وتنصب اجلهود ع

نساء املساعدة وال ن أشكالها موالسالمة البدنية واملشاركة يف عمليات صنع القرار والوصول إىل املعونة وغري 
موظفون  العادة يف يةالاليت يقعن ضحااي للعنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف.  وسيكون لدى املفوض

 متخصصون يف توفري املساعدة للعائدات.
 
 احرتام القانون الوطين -ج
 

ا يف ذلك مببلد املنشأ،  وطين يفن الستتوىل املفوضية يف كثري من األحيان أنشطًة الغرض منها تعزيز احرتام القانو 
عائدات، لق حتديدا ابلفيما يتعو .  ية، اخلبناء قدرات املؤسسات القانونية الوطنية وتدريب الشرطة واهليئة القضائ

 هن.ية لصاحللوطنقد  يسدي موظفو املفوضية النصح هلن، بل وقد يتدخلون يف العملية القانونية ا
 
 حقوق اإلنسان -د
 

عزيز ملشاركة يف تجئني ابالال وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان العامة، سيقوم موظفو مفوضية األمم املتحدة لشئون
إلنسان داخل احلقوق  يكالهسان وسيتعاونون يف كثري من األحيان مع املنظمات األخرى اليت تؤلف حقوق اإلن
 بلد املنشأ.

 
 التعاون مع املنظمات األخرى -4
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كاالت و رى، مبا فيها ات األخنظممع تزايد عدد الالجئني يف العامل، تزايد إدراك املفوضية لضرورة العمل مع امل
 جئني الكبريةمات الالخمي ات غري احلكومية.  ومثال ذلك أن املفوضية تسند يف بعضاألمم املتحدة واملنظم

حدى إتضطلع   قدمسؤوليات معينة ومتخصصة لعدد من خمتلف املنظمات غري احلكومية.  ومن هنا مثال
 اثلثةىل منظمة يض وتتو راحاملنظمات غري احلكومية ابلعمل الطيب وتقوم منظمة غري حكومية أخرى إبنشاء امل

 املسؤولية عن إمدادات املياه.  وتتوىل املفوضية اإلشراف على هذه األنشطة.
 
 التمويل -5
 

يتم متويل أنشطة مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني متويال كامال تقريبا عن طريق املسامهات الطوعية اليت 
 احلكومية واألفراد.  وقد جتاوزت ميزانية تقدمها احلكومات الوطنية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري

 1992.114املفوضية بليون دوالر أمريكي يف العام منذ عام 

                                                      
يف تكييف هذا الدليل لعمليات حمددة من عمليات حقوق اإلنسان امليدانية، ينبغي تكميل هذا التذييل بفقرة تتضمن معلومات عن   114

خباصة ة و ملفوضية يف املنطقان أنشطة ومات ع.  وينبغي أن جتمع العملية معلأنشطة مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني  يف املنطقة
د يتصل املفوضية الذي ق اتف موظفيام هو يف موقع املكاتب امليدانية للمفوضية.  وينبغي حيثما أمكن أن تشمل هذه املعلومات أمساء وأرق

 نسان امليدانية. حقوق اإل عمليةلهبم موظفو حقوق اإلنسان كل يف منطقته.  وينبغي  نشر هذه التفاصيل يف مجيع املكاتب احمللية 
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 للفصل العاشر 2التذييل 
 مبادئ توجيهية بشأن املشردين داخلًيا

 
 مقدمة : النطاق والغرض

 
ني   عامل . وهي تعاء الحنيع أمجتتناول هذه املبادئ التوجيهية االحتياجات احملددة للمشردين داخلًيا ىف  – 1

ء تشريدهم م أثناساعدهتوالضماانت ذات الصلة حبماية األشخاص من التشريد القسري وحبمايتهم وم احلقوق
 وأثناء العودة أو االستيطان وإعادة اإلدماج .

 
هوا على ذين أكر اص الولغرض هذه املبادئ ، يقصد ابملشردين أو جمموعات املشردين داخلًيا األشخ – 2
اثر آسعيا لتفادى  تيجة أونيما سهلرب أو على ترك منازهلم أو أماكن إقامتهم العادية أو اضطروا إىل ذلك وال ا

 ليت هي من صنعاعية أو لطبياالنزاع املسلح أو حاالت العنف املعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث 
 ولة .اإلنسان والذين مل يعربوا حًدا دوليا معرتفا به من حدود د

 
وهي توفر  لدويل .اين اوهذه املبادئ تعكس وتتمشى مع قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنس – 3

 التوجيه ملا يلي : 
 

 ممثل األمني العام املعين ابملشردين داخليا يف اضطالعه بواليته . –أ 
 الدول عندما تواجه ظاهرة التشرد الداخلي ؛  –ب 
 ا ؛موعات واألشخاص يف عالقاهتم مع املشردين داخليً سائر السلطات واجمل –ج 
 خلي.واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية ىف تناوهلا التشرد الدا –د 
 

  .أن تنشر وتطبق هذه املبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن يوينبغ – 4
 

 مبادئ عامة –الفرع األول 
 

 1املبدأ 
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ن ون يف البلد مص اآلخر ألشخا كنف املساواة الكاملة ، بنفس ما يتمتع به ايتمتع املشردون داخليا ، يف – 1

ذه احلقوق ي من هأبمتع حقوق وحرايت مبوجب القانون الدويل واحمللي . وال ينبغي التمييز ضدهم يف الت
 واحلرايت على أساس أهنم مشردون داخليا .

 
ة يتصل ابإلابد ما فيماال سيو قتضى القانون الدويل هذه املبادئ ال متس املسؤولية اجلنائية الفردية مب – 2

 اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب .
 

 2املبدأ 
 
وتطبق دون  لقانوينزهم اتتقيد هبذه املبادئ كافة السلطات واجملموعات واألشخاص بغض النظر عن مرك – 1

م و أشخاص يعنيهأموعات جمأو  قانوين ألي سلطاتأي متييز مضر . وال يؤثر التقيد هبذه املبادئ يف املركز ال
 األمر .

 
ان ق اإلنسك حقو ال تفسر هذه املبادئ على أهنا تقيد أو تعدل أو تعوق أحكام أي صك من صكو  – 2

 وال متس هذه حمللي .اانون أو احلقوق املمنوحة لألشخاص مبقتضى الق الدويلالدولية أو القانون اإلنساين 
 حلق يف التماس اللجوء يف البلدان األخرى والتمتع به .املبادئ ، خاصة ، اب

 
 3املبدأ 

 
ية اليتها القضائو  نطاق يفانية على عاتق السلطات الوطنية واجب ومسؤولية توفري احلماية واملساعدة اإلنس – 1
. 
 
 يبغين ت . واللسلطاللمشردين داخليا حق التماس وتلقى احلماية واملساعدة اإلنسانية من هذه ا – 2

 اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقدميهم طلًبا كهذا .
 

 4املبدأ 
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و ألغة أو الدين س أو الاجلن تطبق هذه املبادئ دون متييز من أي نوع سواء كان بسبب العرق أو اللون أو – 1
تماعي أو االجقانوين أو ركز الو املأاملعتقد أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي 

 السن أو اإلعاقة أو امللكية أو املولد أو أي معيار مماثل آخر .
 
مهات احلوامل م واألهلرافق حيق لبعض املشردين داخلًيا ، مثل األطفال وال سيما القاصرين الذين ال م – 2

ة اللتني ماية واملساعدلقي احل، ت واألمهات املصحوابت أبطفال واإلانث الالئي يعلن أسرًا واملعوقني وكبار السن
 تتطلبهما أوضاعهم واملعاجلة اليت تراعى فيها احتياجاهتم اخلاصة . 

 
 مبادئ تتصل ابحلماية من التشرد –الفرع الثاين 

 
 5املبدأ 

 
دويل مبا ضى القانون الا مبقتجباهتجيب على كافة السلطات واجلهات الدولية الفاعلة أن حترتم وتكفل االحرتام لوا

ليت من شأهنا األوضاع نع اانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل ، يف كافة الظروف حىت تتجنب ومتيف ذلك ق
 أن تفضي لتشرد األشخاص .

 
 6املبدأ 

 
مته كان إقامن م جيب أن يكون لكل إنسان احلق يف أن حيمى من التشريد التعسفي من مسكنه أو – 1

 العادي .
 
 ريد :وحظر التشريد التعسفي يشمل التش – 2
 

اثلة اهلادفة ات املمملمارسعندما يرتكز على سياسات الفصل العنصري ، أو "التطهري العرقي" أو ا –أ 
 ؛  ن ذلك التغيريناجتة عو الإىل تغيري الرتكيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان املتضررين أ

 
 كرية ؛ سباب عسأمه أو حتت    يف حاالت النزاع املسلح ما مل يتطلبه أمن األشخاص املعنيني –ب 

 
 بة ؛مة وغالة ملز يف حاالت مشاريع التنمية الواسعة النطاق اليت ال تربرها مصاحل عام –ج 
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 م ؛يف حاالت الكوارث ما مل تتطلب سالمة وصحة األشخاص املتضررين جالءه –د 
 

 وعندما يستخدم كأداة للعقوبة اجلماعية . –هـ 
 
 دوم مدة أطول مما تقتضيه الظروف .ال ينبغي للتشرد أن ي – 3
 

 7املبدأ 
 
افة كستكشاف  ؤمن اجيب على السلطات املعنية ، قبل اختاذ أي قرار يشرتط تشريد أشخاص ، أن ت – 1

من التشريد  دابري للتقليلافة التاذ كالبدائل املمكنة لتجنب تشريدهم ابملرة وحيثما ال تتوفر هذه البدائل جيب اخت
 ومن أضراره .

 
أوى املناسب صى ، املاألق جيب على السلطات اليت تقوم مبثل هذا التشريد أن تؤمن ، إىل احلد العملي – 2

صحاح لصحة وإلء والألشخاص املهجرين وأن جيرى ذلك التهجري يف ظروف مقبولة تكفل السالمة والغذا
 وعدم تشتيت أفراد العائلة الواحدة .

 
 التقيد ث وجبالت الطوارئ والنزاعات املسلحة والكوار إذا حدث التشريد يف حاالت غري حا – 3

 ابلضماانت التايل ذكرها : 
 

 ابري ؛ لك التدختاذ تجيب اختاذ قرار حمدد من قبل سلطات الدولة املخولة قانوان لألمر اب –أ 
 

علما  التامة حاطةجيب أن تتخذ التدابري املالئمة لكي يكفل لألشخاص الذين سيشردون اإل –ب 
  لك ؛ذب وإجراءات تشريدهم وابلتعويض وإعادة التوطني حيثما اقتضى األمر أبسبا

 
الذين  شخاصجيب السعي للحصول على املوافقة احلرة واملبينة على علم من جانب األ –ج 

 سيشردون ؛ 
 

م ، يف ساء منها النجيب على السلطات املعنية أن تسعى إلشراك كافة املتضررين ، وال سيم –د 
 عملية إعادة التوطني وإدارهتا ؛التخطيط ل
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قانونية لطات البل السقجيب اختاذ إجراءات تنفيذ القوانني ، حيثما اقتضى األمر ذلك ، من  –هـ 

 املختصة ؛
 
ات من قبل القرار   تلكيفجيب أن حيرتم احلق يف سبيل للتظلم الفعال مبا يف ذلك إعادة النظر  –و 

 السلطات القضائية املختصة . 
 

 8أ املبد
 

 ياة والكرامةن يف احلير ضر ال ينبغي أن تتم عملية التشريد بطريقة تنطوي على انتهاك حلقوق األشخاص املت
 واحلرية واألمن .

 
 9املبدأ 

 
لرعاة وغري حني واالفالو على الدول واجب خاص حبماية األشخاص املشردين من السكان احملليني واألقليات 

 رة خاصة على أراضيها وترتبط هبا .ذلك من اجملموعات اليت تعتمد بصو 
 

 مبادئ تتصل ابحلماية أثناء التشريد –الفرع الثالث 
 

 10املبدأ 
 
عسًفا من ي شخص تأرمان لكل إنسان احلق األصيل يف احلياة الواجب أن حيمى قانواًن . وال ينبغي ح – 1

  حياته . وجيب محاية األشخاص املشردين داخلًيا من األمور اآليت ذكرها :
 

 اإلابدة اجلماعية ؛  –أ 
 

 القتل ؛  –ب 
 

 حاالت اإلعدام إبجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي ؛   -ج 



 

 
270 

 
ذي يفضي هديد الو التحاالت االختفاء القسري مبا يف ذلك االختطاف أو االحتجاز اجملحود أ –د 

 إىل املوت .
 

 . يض على ارتكاهباوحيظر التهديد ابرتكاب أى من األفعال السابق ذكرها أو التحر 
 
ا الذين مل ن داخليشرديجيب أن حتظر يف مجيع احلاالت اهلجومات أو غري ذلك من أفعال العنف ضد امل – 2

  :ا يلي اص ممتعد هلم مشاركة يف العمليات احلربية . وجيب أن جيمى املشردون داخليا بوجه خ
 

ق يسمح لق مناط ذلك خيفالعنف ، مبا اهلجومات املباشرة أو العشوائية أو غري ذلك من أفعال  –أ 
 فيها بشن هجومات على املدنيني؛ 

 
 التجويع كطريقة للقتال ؛  –ب 

 
لعمليات مي من ارع حياستخدام املشردين داخليا كدرع حيمي أهدافا عسكرية من اهلجوم أو كد –ج 

 العسكرية أو يساعد عليها أو يعوقها ؛ 
 
 و مستوطناهتم ؛ ات اليت تشن ضد خميماهتم أماهلجو  –د 
 
 واستخدام األلغام املضادة لألفراد . –و 

 
 11املبدأ 

 
 لكل إنسان احلق يف الكرامة ويف السالمة البدنية والنفسية . – 1
 
 :ا يلي د ، ممجيب أن حيمى األشخاص املشردون داخليا ، سواء قي  دت حريتهم أم مل تقي    – 2
 

لك ذهنية ، وغري ة أو املإنسانية أو العقوبة القاسية أو الالاالغتصاب والتشويه والتعذيب واملعامل –أ 
كراه على ني واإل جلنسمن التعدايت على كرامتهم الشخصية مثل أفعال العنف املوجهة ضد جنس من ا

 البغاء وأي شكل من أشكال التعدي املخل ابآلداب ؛ 
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ستغالل دي واالل مامقاب الرق أو أي شكل من أشكال الرق املعاصرة مثل تزويج الفتاة لقاء –ب 
 اجلنسي وسخرة األطفال ؛

 وأفعال العنف اليت يراد هبا بث الرعب بني املشردين داخليا . –ج 
 

 هبا .رتكاجيب أن حيظر التهديد ابرتكاب أي من األفعال السابقة الذكر أو التحريض على ا
 

 12املبدأ 
 
الحتجاز ال أو االعتقنبغى تعريض أن شخص للكل إنسان احلق يف احلرية واألمان على شخصه . وال ي – 1

 التعسفيني .
 
إذا ما و هم يف خميم . احتجاز  م أوليتسىن إعمال هذا احلق الذي يتمتع به املشردون داخلًيا ال ينبغي اعتقاهل – 2

 طول من الظروفأتد مدة ن ميتبني يف الظروف االستثنائية أن هذا االعتقال أو االحتجاز ضروري فال ينبغي أ
 ليت تقتضيه .ا

 
 . تهجريهملتيجة جيب محاية األشخاص املشردين داخليا من االعتقال واالحتجاز العشوائيني ن – 3
 
 ال ينبغي أبي حال من األحوال أن يؤخذ املشردون رهائن . – 4
 

 13املبدأ 
 
 ابملشاركة يف مسمح هليم أو ال ينبغي أبي حال من األحوال أن جين  د األطفال املشردون وال يقتضى منه – 1

 األعمال احلربية .
 
ي قوات أو أدهم يف جتني جيب محاية األشخاص املشردين داخليا من املمارسات التمييزية املتمثلة يف – 2

اسية أو ال ارسات قي ممجمموعات مسلحة نتيجة لتشريدهم . وجيب بصورة خاصة أن متنع يف كافة األحوال أ
 . ل لذلك التجنيد أو تعاقب عدم االمتثال لهإنسانية أو مهينة جترب على االمتثا

 
 14املبدأ 
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 لكل مشرد داخليا احلق يف احلرية واحلركة واحلق يف اختيار مكان إقامته . – 1
 
 وخارجها . ستوطناتن املحيق بوجه خاص للمشرد داخليا أن يتنقل حبرية داخل املخيمات أو غري ذلك م – 2
 

 15املبدأ 
 

 ما يلي :يكون للمشردين داخليا 
 

 احلق يف التماس األمان يف مكان آخر من البلد ؛  –أ 
 

 احلق يف مغادرة بلدهم ؛  –ب 
 

 احلق يف التماس اللجوء يف بلد آخر ؛  –ج 
 
حريتهم و/ أو  متهم أوو سالاحلق يف احلماية من العودة القسرية إىل أي مكان تكون فيه حياهتم أ –د 

  ذلك املكان .صحتهم معرضة للخطر أو االستيطان يف
 

 16املبدأ 
 
 . جودهملكافة املشردين داخلًيا احلق يف معرفة مصري أقارهبم املفقودين وأماكن و  – 1
 
بلغ أبهنم يالذين  اخلياجيب على السلطات املعنية أن تسعى إىل حتديد مصري ومكان وجود املشردين د – 2

علم أقرب ت نأوجيب عليها  تقوم هبذه املهمة . مفقودون وأن تتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة اليت
 ها .وصل إليالت األشخاص إليهم ابلتقدم احلاصل يف التحقيق الذي جيري وإبالغهم أبي نتيجة يتم

 
على هويتهم  ن تتعرفيا وأجيب على السلطات املعنية أن تسعى لنقل جثمان من يتوىف من املشردين داخل – 3

تكفل توىف أو أن تس من املالنا أو التمثيل هبم وأن تسهل عودة اجلثمان إىل أقربومتنع جتريدهم من ممتلكاهتم 
 ابلدفن يف كنف االحرتام .
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ابء مقابرهم ألقر  ق زايرةنح حميجيب أن حتمى وحترتم يف كافة الظروف مقابر املشردين داخليا . وينبغي أن  – 4
 من يتوىف منهم . 

 
 17املبدأ 

 
 حترتم حياته األسرية . لكل إنسان احلق يف أن – 1
 
ن قاء جمتمعني ميف الب منهم وإلعمال هذا احلق الذي يتمتع به املشردون داخليا جيب أن ميك  ن من يرغب – 2

 أن يبقوا كذلك . 
 
خذ كافة ب أن تتد وجيينبغي أن يتم أبسرع ما ميكن مل  مشل األسر اليت يشتت مشلها بسبب التشري – 3

السلطات  جيب علىو ل . ل جبمع مشل هذه األسر خاصة حني يتعلق األمر ابألطفااخلطوات املالئمة للتعجي
 مات اإلنسانيةه املنظبطلع املسؤولة أن تسه  ل التحقيقات اليت جيريها أفراد األسر وتشجع العمل الذي تض

 القائمة مبهمة مل مشل األسر وتتعاون مع هذه املنظمات .
 
ق يف خميمات احل الحتجازال أو يت قي  دت حرايهتا الشخصية بسبب االعتقاألفراد األسر املشردة داخليا ال – 4

 يف البقاء ملمومي الشمل .
 

 18املبدأ 
 
 لكافة املشردين داخليا احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق . – 1
 
 مشردينيز ، للن متيجيب على السلطات املختصة أن توفر ، كحد أدىن وبغض النظر عن الظروف وبدو  – 2

 داخليا وتكفل هلم الوصول إىل ما يلي : 
 

 الغذاء األساسي واملاء الصاحل للشرب ؛  –أ 
 

 املأوى األساسي واملسكن ؛  –ب 
 

 اللباس املالئم ؛  –ج 
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 اخلدمات الطبية األساسية واإلصحاح . –د 

 
 توزيعها .سية و سات األينبغي أن تبذل جهود خاصة لكفالة مسامهة كاملة يف التخطيط هلذه اإلمدادا – 3
 

 19املبدأ 
 
لعملي األكمل ا احلد ، إىل جيب أن يتلقى مجيع املشردين داخليا من اجلرحى واملرضى فضال عن املعوقني – 1

 ى أي أساس سوىييز علون متوأبقصى قدر ممكن من التأخري ، الرعاية والعناية الطبيتني اللتني تلزماهنم د
 جتماعية .ية وااللنفساين الوصول ، عند الضرورة ، إىل اخلدمات األسس الطبية . وجيب أن يتاح للمشرد

 
ليت توفر جلهات ااإىل  ينبغي إيالء اهتمام خاص ابحلاجات الصحية للمرأة مبا يف ذلك وصول األنثى – 2

 حااية املالئمة لضاملشور  سداءإالرعاية الصحية واخلدمات الصحية من قبيل الرعاية الصحية التناسلية فضال عن 
 االعتداءات اجلنسية وغريها .

 
 ة نقص املناعةمتالزم فيها يتوجب إيالء اهتمام خاص بوقاية املشردين داخليا من األمراض املعدية مبا – 3

 املكتسب )اإليدز( .
 

 20املبدأ 
 
 لكل إنسان احلق يف أن يعرتف به يف كل مكان شخصا مسؤوال أمام القانون . – 1
 
بكافة  تزودهم ية أني يتمتع به املشردون داخليا جيب على السلطات املعنوإلعمال هذا احلق الذ – 2

ادات ة الشخصية وشهق اهلويواثئاملستندات الالزمة للتمتع حبقوقهم القانونية وملمارستها مثل جوازات السفر و 
ويض و تعأجديدة  نداتامليالد وشهادات الزواج . وجيب على السلطات ، بوجه خاص ، أن تسري إصدار مست
 ة إىل املنطقةط العودشرتاااملفقود من هذه املستندات يف حالة التشريد دون فرض شروط غري معقولة من مثل 

 وبة .ت املطلتندااليت يقيم فيها الشخص عادة بغية احلصول على هذه املستندات أو غريها من املس
 
 كون هلما احلقيجيب أن و زمة ندات الالجيب أن يتمتع الرجل واملرأة حبقوق متساوية يف احلصول على املست – 3

 .يف احلصول على مثل هذه املستندات
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 21املبدأ 

 
 ال ينبغي حرمان أي شخص تعسفا من أمواله وممتلكاته . – 1
 
 ايل ذكرها : عال التاألف جيب أن حتمى يف مجيع األحوال أموال وممتلكات املشردين داخلًيا وخاصة من – 2
 النهب ؛  –أ 
 

 مات املباشرة أو العشوائية أو غري ذلك من أفعال العنف ؛اهلجو  –ب 
  

 استخدامهم درع يف العمليات العسكرية أو أهدافا عسكرية ؛ –ج 
 
 تعريضهم لالنتقام ؛ –د 
 

 وهدم منازهلم أو مصادرهتا كشكل من العقاب اجلماعي . –هـ 
 
فة االستخدام لكاو حتالل ن االاملشروعة وم ينبغي توفري احلماية من اهلدم ومن املصادرة التعسفية أو غري – 3

 األموال واملمتلكات اليت يرتكها وراءهم املشردون داخليا .
 

 22املبدأ 
 
م نتيجة ييز ضدهالتم إن األشخاص املشردين ، سواء كانوا يعيشون أو ال يعيشون يف خيام، ال جيب – 1

 لتشردهم يف التمتع ابحلقوق التايل ذكرها :
 

 ؛  ية التفكري والوجدان والدين أو املعتقد والرأي والتعبرياحلق يف حر  –أ 
 

 ؛  احلق يف حرية التماس فرص االستخدام ويف ممارسة األنشطة االقتصادية –ب 
 

 حمللية ؛ لشؤون ايري ااحلق يف حرية تكوين اجلمعيات واملسامهة على قدم من املساواة يف تس –ج 
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 الوصول احلق يف  ذلكيفري الشؤون احلكومية والعامة مبا احلق يف التصويب واملسامهة يف تسي –د 
 للوسائل الالزمة ملمارسة هذا احلق ؛ 

 
 واحلق يف التخاطب ابللغة اليت يفهموهنا . –هـ 
 

 23املبدأ 
 
 لكل إنسان احلق يف التعليم . – 1
 
ؤالء ن تكفل هلأنية وإلعمال هذا احلق الذي يتمتع به املشردون داخلًيا جيب على السلطات املع – 2

 .وى االبتدائي  املستيفميا األشخاص وخاصة لألطفال املشردين ، تلقي التعليم الواجب أن يكون جماان وإلزا
 وينبغي أن حيرتم التعليم هويتهم الثقافية ولغتهم ودينهم .

 
اواة يف سمن امل ى قدمينبغي بذل جهود خاصة من أجل أن تشارك النساء والفتيات مشاركة كاملة وعل – 3

 الربامج التعليمية .
 
يعيشون أو  اء سواء كانوا والنسراهقنيجيب أن توف  ر املرافق التعليمية والتدريبية للمشردين داخليا وخاصة امل – 4

 ال يعيشون يف خيام حاملا تسمح بذلك الظروف .
 

 املبادئ املتصلة ابملساعدة اإلنسانية –الفرع الرابع 
 

 24املبدأ 
 
 ز. املساعدة اإلنسانية وفقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد ودون متييجيب تقدمي – 1
 

و سباب سياسية أيلها ألحتو  ال ينبغي حتويل وجهة املساعدة اإلنسانية املقدمة للمشردين داخليا ، ال سيما
 عسكرية .

 
 25املبدأ 
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وطنية تق السلطات العلى عا اخلياديقع الواجب األوَّيل واملسؤولية عن توفري املساعدة اإلنسانية للمشردين  – 1
. 
 
ن ساندة للمشرديمدماهتا خعرض  للمنظمات اإلنسانية الدولية وغريها من اجلهات الفعالة املناسبة احلق يف – 2

ه جيب النظر إليلدولة و للية داخليا . وال ينبغي اعتبار عرض كهذا عمال غري ودي أو تدخال يف الشؤون الداخ
ري قادرة على غملعنية اطات جب املوافقة على ذلك تعسفا وال سيما حينما تكون السلحبسن نية . وال ينبغي ح

 توفري ما يلزم من املساعدة اإلنسانية أو غري راغبة فيها .
 
اص القائمني ح األشخومتن جيب على السلطات املعنية أن تتيح وتيسر املرور احلر للمساعدة اإلنسانية – 3

 ا .صول السريع واخلايل من العراقيل للمشردين داخليبتوفري مثل هذه املساعدة الو 
 

 26املبدأ 
 

م ينبغي تعريضه ة . والسانيجيب احرتام ومحاية أدوات نقل ومعدات األشخاص القائمني بتقدمي املساعدة اإلن
 ألي هجوم أو غري ذلك من أفعال العنف .

 
 27املبدأ 

 
بار عتأن تويل اال ،ساعدة فري املاجلهات املناسبة ، عند تو ينبغي للمنظمات اإلنسانية الدولية ولغريها من  – 1

 هذا ري املالئمة يفالتداب ختاذاملالئم حلماية احتياجات املشردين داخليا ومحاية ما هلم من حقوق اإلنسان وا
ا املوضوع من تصل هبذيما  الصدد . وينبغي هلذه املنظمات واجلهات الفاعلة ، يف قيامها بذلك ، أن حترتم

 ملعايري ومدوانت قواعد السلوك الدولية .ا
 
ذا الغرض لية املخولة هلات الدو ملنظماال متس الفقرة السابقة املسؤوليات املتعلقة ابحلماية امللقاة على عاتق  – 2

 واملمكن أن تعرض خدماهتا أو تطلبها دول . 
 

 ماجادة االنداملبادئ املتصلة ابلعودة واالستيطان وإع –الفرع اخلامس 
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 28املبدأ 
 
للمشردين  يت تسمحئل اليقع على عاتق السلطات املختصة واجب ومسؤولية هتيئة الظروف وتوفري الوسا – 1

يطان و إعادة االستعادية أم الداخليا ابلعودة الطوعية يف كنف األمان والكرامة إىل دايرهم أو أماكن إقامته
ين من العائد دماجإت أن تسعى لتيسري إعادة الطوعي يف مكان آخر من البلد . وجيب على هذه السلطا

 املشردين داخليا أو املعاد توطينهم منهم .
 
رة عودهتم يط وإدا ختطينبغي بذل جهود خاصة لكفالة املشاركة التامة من جانب املشردين داخليا ىف – 2

 وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم .
 

 29املبدأ 
 
نهم ذين أعيد توطية أو اللعادين عادوا إىل دايرهم أو أماكن إقامتهم اإن األشخاص املشردين داخليا الذي – 1

كة حلق يف املشار ن هلم ايكو  يف مكان آخر من البلد ال ينبغي أن يتعرضوا للتمييز نتيجة تشريدهم . وجيب أن
لى كافئ عصول املتنية احلإمكاالكاملة وعلى قدم من املساواة يف تسيري الشؤون العامة على كافة املستوايت و 

 اخلدمات العامة . 
 
ين داخليا املشرد هم منعلى السلطات املختصة واجب ومسؤولية مساعدة العائدين و /أو املعاد توطين – 2

شريدهم . عت منهم بعد تيت انتز و الأعلى أن يستعيدوا ، ابلقدر املمكن ، أمواهلم وممتلكاهتم اليت تركوها وراءهم 
ر ملعنية أن توفالسلطات لى استعادة تلك األموال واملمتلكات غري ممكن جيب عويف احلاالت اليت يكون فيها ا

رب العادل ر من اجلل آخأو تقدم املساعدة هلؤالء األشخاص على احلصول على التعويض املالئم أو على شك
 لألضرار .

 
  30املبدأ 

 
هات الفاعلة من اجل هاة وغري جيب على كافة السلطات املعنية أن تتيح وتيسر للمنظمات اإلنسانية الدولي

دة على عراقيل للمساع من الخلايلاملناسبة ، يف ممارسة كل منها للوالية املنوطة هبا ، سبيل الوصول السريع وا
 عودهتم أو إعادة توطينهم أو إعادة إدماجهم .                
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 الفصل احلادي عشر
 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائدين 

 ين داخلياواملشرد
 

 املفاهيم الرئيسية

ية مهأبتتسم عمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان 
 دينأساسية يف رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائ

فة بص واملشردين.  وميكن أن يتعرض املشردون داخل  بلدهم
كل  شخاصة النتهاكات حلقوقهم اإلنسانية وقد حيتاجون إىل

 قوقاية هذه احلقوق.  وميكن ملوظفي حمعني من أشكال مح
اية محإىل  ليااإلنسان التصدي الحتياجات العائدين واملشردين داخ

 لتشردة احقوقهم اإلنسانية على  عدة مستوايت، وهي خالل فرت 
بعد و عودة ال نفسها ويف اإلعداد للعودة إىل الوطن  وخالل عملية

راحل أن ع امليمجم يف العودة وخالل فرتة إعادة االندماج.  ومن امله
 اليت ددةيكون موظفو حقوق اإلنسان على علم ابلتهديدات احمل

اية لى در ا عقد يواجهها العائدون واملشردون داخليا، وأن يكونو 
 دات.لتهديه اابلقانون الدويل املالئم الذي يوفر احلماية ضد هذ

 

 مقدمة-ألف
 
واملشردين ن( ىل الوطإائدين )الع العائدين ابلالجئنياخلاصة يركز هذا الفصل على حالة حقوق اإلنسان  -1

وبعد   .بلدهم داخل لألشخاص الذي شردوا من دايرهم ولكن، هكذا فهو خيتص حبقوق اإلنسان داخليا
ص، حياول هذا األشخا ت منإبراز  الصلة اخلاصة بني معايري حقوق اإلنسان الدولية وبني محاية هذه الفئا

حدة ا األمم املتهبتضطلع  اليت الطرق اليت ميكن هبا لعمليات حقوق اإلنسان امليدانيةالفصل أيضا التعرف على 
 الحتياجاهتم. بأن تستجي
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االت.   تلف احل خمواألشخاص املوجودون داخل بلدهم ويعانون من التشرد قد يقضون تلك الفرتة يف -2
ح الوجود الواض دة بسببلعاامات وذلك يف وتتجه األنظار أسرع ما تتجه إىل املشردين الذين يعيشون يف املخي

شون فقط يف قد يعي كنهمحلشود كبرية من األشخاص.  والواقع أن املشردين ال يستقرون يف املخيمات،  ول
د ال إىل  التشر طرون مثد يضجمتمعات أصغر كثريا أو يف جمموعات أسرية وقد يكونون يف حالة تنقل دائم.  وق

لدهم رة أخرى إىل بدخلون مين يحالة النـزاع املسلح يف بلدهم.  والالجئون  الذ لشهور كثرية فرارا من تفاقم
أن  ت أو أكثر قبلدة سنوار لعابعتبارهم عائدين قد ميرون بفرتة طويلة من "التشرد الداخلي"، وهي فرتة تستم

 ية. حمللايتمكنوا يف النهائية من العودة إىل منازهلم ويندجمون من جديد يف جمتمعاهتم 
 
، وذلك يم رمسيي خمويبذل املشردون داخليا يف بعض األحيان جهودا خاصة حىت ينأوا أبنفسهم عن أ-3

يف بعض و لخطر.  لضهم حتديدا ألن جمرد تصنيفهم ضمن "املشردين داخليا" ميكن يف بعض احلاالت أن يعر 
فادي إجبارهم على العيش يف  تل البلدان قد خيتار املشردون داخليا االختباء يف الغاابت ومناطق املستنقعات

 ة العودة إىل العادهو يف اهلدف النهائي للعائدين واملشردين داخلياخميم.  وابإلضافة إىل ذلك، فان 
  دة شهور،ع بينما تستمر فسها،وعملية العودة ن  -ابفرتاض أن الوضع قد أصبح آمنا للقيام بذلك -دايرهم

 نسان.ميكن أن تعرضهم أيضا النتهاكات حقوق اإل
 
ين املوجودين املشرد هم منوغري  محاية حقوق اإلنسان اليت حيتاجها العائدونوهكذا يعاجل هذا الفصل -4

لى وجه عالفصل  ل هذا.  ويتناو خارج أي خميم رمسيداخل البلد اخلاص هبم يف الوقت الذي يبقون فيه 
محاية و  ة إىل الوطن. ة العودمليعم وأثناء اخلصوص االحتياجات إىل احلماية أثناء التشرد أو التوطني خارج املخي

مشردين  ئدين أمم عاأسواء أكانوا الجئني -حقوق اإلنسان  اخلاصة ابألشخاص الذين يعيشون يف خميمات
ية حقوق د ومحارصن "املعنو  الفصل العاشرتثري جمموعة من الشواغل اخلاصة اليت يتصدى هلا  -داخليا

 ".اتملشردين داخليا الذين يعيشون يف خميماإلنسان  اخلاصة ابلالجئني و/أو ا
 

ن ائديلعنبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان اخلاصة اب-ابء
 واملشردين داخليا

 
 تعريف املصطلحات -1
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 الالجئ -أ

 
الربوتوكول اخلاص بوضع  من 1من االتفاقية  اخلاصة بوضع الالجئني  )املعدلة ابملادة  1تنص املادة -5

اد  لالضطه لتعرضاأي شخص  "بسبب خوف له ما يربره  من لفظة  "الجئ" أبنه  الالجئني( على تعريف
ه، وال ارج بلد جنسيتخياسية، الس بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته  أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة  أو آرائه

 ."يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد
 
 وإعالن لالجئنيصة ابوالسيما يف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اخلا-الالجئ"وقد اتسع تعريف "-6

داء أو اخلي أو االعتسلح الدامل ليشمل األشخاص الفارين من العنف املعمم )احلرب الدولية أو النـزاع -قرطاجنة
اء بلد ن( يف مجيع أحننسااإل قوقاالحتالل اخلارجي أو اإلخالل الشديد ابلنظام العام أو االنتهاكات الواسعة حل

 اجلنسية أو يف جزء منه.
 

 العائد-ب
 
يثا إىل بلده عاد حد لكنه" هو املصطلح الذي يستخدمه اجملتمع الدويل لتحديد شخص كان الجئا و العائد"-7

 األصلي.  وهكذا ينطبق تعريف العائد على الوضع السابق للشخص كالجئ.
 
تاد قد ل إقامته املعادرة حمىل مغإالتهديد أو اخلطر الذي دفعه عادة ألن ويقرر الالجئ العودة إىل وطنه يف ال-8

قد يشجع على و لوطن.  ىل اأو أن اخلطر يف مكان اللجوء قد غدا أكرب من خطر العودة إ تالشى بدرجة كبرية
د" هو ائعومصطلح "ال  بقة.العودة يف كثري من األحيان انتهاء احلرب األهلية أو استبدال حكومة قمعية سا

ألحيان  بعض ايفاية مصطلح وصفي يقر أبن الالجئني العائدين يكونون يف حاجة إىل مساعدة معينة ومح
عرف  ليت ميكن أن يالزمنية دة اخالل فرتة مؤقتة  إىل أن يعاد اندماجهم يف جمتمعاهتم.  ومن الصعب حتديد امل

 ددة.أثناءها الشخص أبنه عائد وتتفاوت هذه املدة تبعا لكل حالة حم
 
 املشردون داخليا-ج
 
 هنم:أب،  يعرف املشردون داخليا للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخليطبقا -9
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و أ ازهلمرك منتأكرهوا على الفرار أو على "األشخاص أو جمموعات األشخاص  الذين 
زاع النـر ادي آاثلتف أو سعيا نتيجةأماكن إقامتهم املعتادة أو اضطروا إىل ذلك والسيما 

بيعية أو رث الطلكواااملسلح أو حاالت العنف املعمم  أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو 
 ."ولةدحدود  ه مناليت هي من صنع اإلنسان والذين مل يعربوا حدا دوليا معرتفا ب

 
هو يف  لعائد"،لح "اوهذا التعريف هو تعريف فضفاض وذلك  ألن مصطلح "املشرد داخليا"، مثل مصط -10

ع املسلح النـزا  وهي-دمصطلح وصفي وليس صفة قانونية. ويشمل التعريف األسباب الرئيسية للتشر األغلب 
ة ه يستخدم عبار ولكن -ننساوالعنف املعمم وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أو اليت من صنع اإل

 .أنه ال يستبعد أسبااب أخرىالتحديد "والسيما"  للتشديد على 
 
الدولية  احلدود عربواعريف على األشخاص الذين يكتسبون صفة  اللجوء إذا كان هلم أن يويركز الت -11

ف  إطار التعريواء  ويفالس مبوجب اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اخلاصة ابلالجئني وإعالن قرطاجنة على
بعض عريف أيضا الت شمليلك، ذاألضيق الوارد يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني يف كثري من احلاالت. ومع 

أو اليت من  لطبيعيةاارث األشخاص الذين ال حيق هلم اكتساب صفة اللجوء، مثل املشردين نتيجة للكو 
كومات هلذه يها احليب ف.  وحجج إدراج هذه الكوارث تستند أساسًا إىل احلاالت اليت تستجصنع اإلنسان

ك  ن أشكال انتهامري ذلك و بغأسباب سياسية أو إثنية الكوارث عن طريق التمييز ضد فئات معينة أو إمهاهلا أل
 حقوق اإلنسان.

 
ت هذا حتندرج وال يشمل التعريف األشخاص  الذين يهاجرون ألسباب اقتصادية.  ومع ذلك، ي -12

ثابة انتهاك لذي هو مبادي  التعريف األشخاص الذين يضطرون إىل ترك منازهلم بسبب الظلم والتهميش االقتصا
 للحقوق االقتصادية.منتظم   

 
ذلك أساسا لدويل و تمع اوخيتلف املشردون داخليا عن األشخاص اآلخرين يف االنتقال وهم يهمون اجمل -13

فتقار إىل يهم واالتشردلبسبب القسر الذي حيملهم على االنتقال وإخضاعهم النتهاك حقوق اإلنسان نتيجة 
 احلماية املتاحة داخل بلداهنم.

 
 تواجه العائدين واملشردين داخليااملشاكل اليت  -2
 

 العائدون-أ
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ولكنهم مل   بلدهما إىلالعائدون، كما هو موضح يف التعريف الوارد أعاله، هم الجئون سابقون عادو  -14

جئ ية يقضيها كالرتة زمنفعدة بيعيدوا اندماجهم بعد يف بيوهتم وجمتمعاهتم احمللية.  وعودة الشخص إىل بلده 
لعملية يعود من الناحية ا .  ولكنبيعيةالعادة هناية املعاانة الشخصية والتشرد والعودة إىل حياة طالبد أن متثل يف 

 ض األحيان ألنة يف بعلعودالالجئون بصورة متزايدة إىل حاالت أبعد ما تكون عن السالمة.  وقد خيتارون ا
جئون  على كره الاليُ ،  ت أخرىحالتهم يف بلد اللجوء قد غدت أسوأ من حالتهم يف بلد املنشأ.  ويف حاال

 الجئني  وخرقاميع الوح جلالعودة إىل الوطن، ابلرغم من أن العودة القسرية تشكل انتهاكا حلق أساسي ممن
 للقانون الدويل.

 
 د أنه منئقد جيد العا نية،اثوقد تستغرق "عودة" الالجئ شهورا كثرية أو سنوات.  وعند دخول البلد مرة  -15

ىل إمكانية اج العائدون إهم، حيتوطن ودة فورا إىل منطقته األصلية.   وأثناء انتظار فرصة العودة إىلاملستحيل الع
 ميكن للعائدينخرى.  و أمور احلصول على الغذاء واملاء واملأوى و تسهيالت الصحة والتعليم، وذلك من بني أ

أن جيدوا  ة وميكنثري وا مشاكل ك"طويلي األجل" الذين يعيشون يف جمتمع غري جمتمعهم األصلي أن يواجه
 أنفسهم يف حالة مماثلة حلالة املشردين داخليا.

 
 املشردون داخليا -ب
 
ن املغادرة م نو ويقد خيتار   وميكن أن يضطر املشردون داخليا إىل الفرار من منازهلم لعدد من األسباب. -16

ز يف كثري من لذي مييد االعامل الوحيأجل سالمتهم   أو قد جتربهم مثال مجاعة عسكرية على املغادرة.  و 
م.  ليا خارج بلدهحدا دو  ربواعاألحيان بني املشردين داخليا والالجئني  يف نفس املنطقة هو أن الالجئني قد 

 يغادروا رارهم ألهنم ملفضت إىل  أفوابإلضافة إىل ذلك، قد يظل املشردون داخليا يعانون من العوامل املباشرة اليت
يكتنف  رمبا بسبب ما ثريا أوكنهم  عمل يتمكن املشردون داخليا من مغادرة بلدهم  ألن احلدود تبعد  البلد.  ورمبا

ئدين، أهنم شأن العاشاخليا، ددين رحلة املغادرة من أخطار انمجة عن النـزاع العسكري واأللغام. وال يتاح للمشر 
احلصول و ة أو التعليم ت الصحسهيالالوصول إىل تإال إمكانية حمدودة للوصول إىل الغذاء الكايف واملاء واملأوى و 

 يفات اليت أفضت النتهاكهي اعلى العمل.  وهم يعانون يف كثري من األحيان من انتهاك حلقوقهم اإلنسانية، و 
تشرد، خالل فرتة ال قا أخرىحقو  البداية إىل فرارهم من منازهلم،  وقد يتعرضون  ملزيد من التهديدات اليت متس

 رى خالل عملية العودة وإعادة االندماج مع جمتمعاهتم يف الوطن.وهتديدات أخ
 
 لياالعوامل املؤثرة على حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخ -ج
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واحلقوق  لسياسيةية وايعاين العائدون واملشردون داخليا من شدة التعرض النتهاكات احلقوق املدن -17

ت اكات واستجااباالنته ختلفية )أنظر أدانه لالطالع على حتليل تفصيلي ملاالقتصادية واالجتماعية والثقاف
ل انتهاك ككثرية  وراء    خمتلفة سبابالقانون الدويل اليت قد يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا(.  وقد توجد أ

فهم نقاط و  اسية. ل أسأو كل منط من االنتهاكات، غري أنه ميكن يف كثري من األحيان حتديد بضعة عوام
لى عآلخرين يساعد لسكان ااد االضعف احملددة اليت يعاين منها العائدون واملشردون داخليا ابملقارنة مع أفر 

 توضيح احلالة، ومن مث االستجابة املطلوبة من موظفي حقوق اإلنسان.
 
 وميكن التعرف على ثالث جماالت رئيسية، وهي: -18

 
 ماء إىل مجاعةالتمييز القائم على أساس االنت’  1’

 
من  فرارتتبعا لألسباب األساسية اليت أجربت الناس أصال على ال

أو  بلدان إىل منازهلم، فان العائدين واملشردين داخليا الذين ينتمون
ددة، حمري  مناطق معينة هم يف كثري من األحيان أعضاء يف جمموعة غ

للغوية اية أو لدينوقد ينتمون مجيعا إىل  جمموعة من جمموعات األقليات  ا
زية ت متييارساأو اإلثنية على سبيل املثال. وهم بذلك قد يتعرضون ملم

ون جيد من جانب اجملموعات األخرى من السكان أو السلطات.  فقد
كن لى أما علون مثال أن حريتهم يف التنقل مقيدة أو أن أطفاهلم ال حيص

قتل   لعمايف املدارس احمللية.  وقد يقعون أيضا ضحااي هلجمات وأ
 وحاالت توقيف تعسفية.

 
 التشريد من اجملتمع األصلي’  2’

 
إن  تشرد العائدين واملشردين داخليا من جمتمعهم، خملفني وراءهم ممتلكاهتم  ومركزهم 
وعملهم وأفراد أسرهم،  اخل، يزج هبم يف حالة من االستضعاف.  وعلى سبيل املثال، بسبب 

ا والعائدين إثبات هوايهتم ومن مث املطالبة حبقوقهم تشردهم قد يتعذر على املشردين داخلي
الطبيعية اليت يتمتع هبا املواطن يف بلده، مثل إمكانية احلصول على الرعاية الصحية اجملانية 
والعمل وحرية التنقل، اخل.  وقد يتعرض العائدون واملشردون داخليا للتمييز ضدهم جملرد 
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يرغب السكان احملليون أو ال يستطيعون تقاسم املوارد  انتمائهم إىل منطقة أخرى يف البلد وال
احمللية.  ويف احلقيقة، قد  يشكل وجود عدد كبري من املشردين يف منطقة عبئا كبريا على 
الغذاء املتاح واإلسكان والوظائف وغري ذلك من األساسيات.  وترتفع األسعار يف العادة 

 سكان احملليني.  وقد تنشأ التوترات بسرعة.ارتفاعا كبريا وقد ينخفض املستوى املعيشي لل
    

 عملية العودة وإعادة االندماج’   3’

 
ودة إىل لة العل رحميكن أن يواجه العائدون واملشردون داخليا جمموعة من الصعوابت خال

ة قتال واستعاداطق الرب منوطنهم ويف الشهور التالية للعودة.  واملشكالت املرتبطة ابلسفر ع
يعا ين  ميكنها مجملفقودسرة ااملسروقة أو احملتلة والتعويض والتأهيل وتعقب أفراد األالعقارات 

  ية من جديد. ة طبيعة حياأن تتسم أبمهية رئيسية يف جناح العائد أو املشرد داخليا يف إقام
قوق حجمال  نة يفكما أن التعرض قد يتطلب خالل تلك املرحلة من التشرد استجابة معي

 ملنطقة. ا نفس رين يفعن تلك االستجابة اليت حيتاجها أفراد السكان اآلخ اإلنسان ختتلف
 

 داخليا رديناملشو احلماية القانونية حلقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين  -3
 

 صكوك حقوق اإلنسان الدولية -أ
 
 تنص سان اليتق اإلنشأهنم شأن أي شخص آخر، من محاية حقو ‘ يستفيد العائدون واملشردون داخليا -19

 قوق اإلنسانلدويل حلانون القااملعنون " الفصل الثالثعليها صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان )أنظر 
ومعايري  نسان الدوليةقوق اإلن حعنبذة عامة املعنون " الفصل الرابع" واإلطار:والقانون اإلنساين املنطبقان

 جدا ا حيدث يف كثريمح، وهو اع مسلداخليا يف حالة نـز "(.  وإذا كان العائدون أو املشردون القانون  اإلنساين
 إلنسان.وق امن األحيان، فلهم احلق حينئذ يف احلماية املكفولة مبوجب القانون الدويل حلق

 
وإذا كان الشخص عائدا أو مشردا داخليا فإن ذلك ال يزيل و ال حيد من حقوق اإلنسان اليت حيق هلذه   -20

هبا.  والتمييز الوحيد الذي ينبغي أن يقع هو متييز إجيايب، وذلك حتديدًا ألن  الفئات من السكان التمتع
العائدين واملشردين داخليا يكونون أشد تعرضا النتهاكات حقوقهم بسبب تشردهم عن بيوهتم وقد يتطلبون 
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لذين مل يتعرضوا لذلك شكال من احلماية القانونية حلقوقهم اإلنسانية يكون أكثر حتديدا مما يف حالة األشخاص ا
 للتشريد.

 
وف ينة طبقا للظر انني معام قو على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يسمح بتضييق التزام الدولة ابحرت   -21

قيد يف بعض تل، أن  ملثااداخل بلد أو منطقة.  وميكن للدولة يف حاالت النـزاع املسلح، وذلك على سبيل 
ات حقوق مسؤولي ضييقت  التنقل.  وهناك  شروط صارمة حتكم نظم األحيان من احرتامها حلرية السكان يف

بقان: نساين املنطانون اإلوالق القانون الدويل حلقوق اإلنسان: "الفصل الثالثاإلنسان ويرد توضيح هلا يف 
 ." اإلطار

  
 قانون الالجئني -ب
 
ابسم  أحياان يعرف)لدويل يستفيد األشخاص الذين يغادرون بلداهنم  كالجئني من نصوص القانون ا -22

ليت اية القانونية ن احلمااص م"قانون الالجئني"( الذي يرمي إىل التعويض جزئيا عن عدم استفادة هؤالء األشخ
ع حدة اليت تضطلمم املتاأل تقدمها يف العادة دولتهم.  ومفوضية  األمم املتحدة لشئون الالجئني هي وكالة

الدول اليت  قانوان جلميع ون ملزملقانا احلماية املالئمة لالجئني.   وصلب هذا ابملسؤولية الرئيسية عن كفالة توفري
 صدقت على الصكوك الدولية ذات الصلة.

 
أخرى   لون بلدهم مرةما  يدخ عندال يتمتع الالجئون ابحلماية الكاملة اليت مينحها القانون الدويل لالجئني -23

الجئني على شئون اللحدة نون ومن والية مفوضية األمم املتكعائدين.  ومع ذلك، تركز عناصر من هذا القا
ئدين رار متتع العالى استملك عحتقيق  "حلول دائمة" و"السالمة والكرامة" يف العودة.  وميكن االستدالل من ذ

ضية األمم اصل مفو ل تو بشكل من أشكال احلماية  املتصلة  بوضعهم السابق  كالجئني.  وعلى سبيل املثا
ساسية أ. والفكرة األد املنشىل بللشئون الالجئني يف العادة مساعدة العائدين ملدة زمنية عقب عودهتم إاملتحدة 

لد حلظة دخوله ب م الضعففهو اليت تستند إليها هذه احلماية هو أن الالجئ يظل الجئا من الناحية العملية مل
لدقيق للمدة التحديد اكن ميمن قبل،  ال املنشأ وسوف يتطلب فرتة زمنية يعيد فيها اندماجه.  وكما أسلفنا 

ظل  ملمنوحة له يفماية ان احلماليت ميكن تعريف الشخص فيها أبنه عائد، ومن مث املدة اليت يظل يستفيد فيها 
 "مركزه السابق كالجئ".

 
 املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي -ج
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ن أنواع مي حال دون أببلدهم ، فهم ال يستفيحيث إن املشردين داخليا ال يعربون حدًا دويل خارج  -24
رعة  القلق بشأن س قد  أفضىو ن.  ، توسعاً، إىل العائديواحلماية اليت  يقدمها القانون الدويل إىل الالجئني أ

 شرللفصل العا 2 التذييل أنظرأتثر املشردين داخليا إىل صياغة "املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي" )
عيشون يف لذين ياليا د ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني و/أو املشردين داخرص املعنون "

يت من احلقوق  ال ن كثرياول، ولكوهذه املبادئ التوجيهية، ابعتبارها صكا، غري ملزمة قانوان للدخميمات"(.   
ة، مل .  ويف احلقيققانوانم مللز تشري إليها حمددة ابلفعل يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى ذات الطابع ا

رب عن ُوضعت لكي تع ، وإمناخليايكن الغرض من املبادئ التوجيهية توفري إطار قانوين صارم حلماية املشردين دا
االت عناصر على احلتلك ال طبيقعناصر القانوين الدويل القائم حلقوق اإلنسان ذات الصلة ابملشردين داخليا وت

 إىل يهية، كما يشريئ التوجبادض هلا املشردون داخليا.   والغرض من جمموعة املاملعينة والتهديدات اليت يتعر 
 اخليا.شردين دامل ذلك امسها، هو توفري "توجيه" يف تطبيق صكوك حقوق اإلنسان الدولية على محاية

 
جل على األ"عائدون مر الهل ميكن تطبيق املبادئ التوجيهية على العائدين؟  من غري املرجح  أن يست -25

ية العودة ستمر فيها عملتت اليت االالطويل" يف مطالبة قانون الالجئني  ببعض احلماية إىل ما ال هناية.   ويف احل
ون يف عودة، قد يفقدفرصة اللارا لعدة سنوات  على سبيل املثال ويستقر أثناءها العائدون يف خميمات مؤقتة انتظ

خليا وعندها ردين دام كمشالعودة.   وينبغي  حينئذ تصنيفهوقت ما "مركز عائد"  ابلرغم من عدم  اكتمال 
كون يف  تلعائدين اليت ل ةحملددلة استساعد املبادئ التوجيهية على تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على احلا

 كثري من األحيان مماثلة  حلالة املشردين داخليا يف نفس البلد.
 
نسان  ق اإلحقو  ة ودورها يف محايةأهداف عملية حقوق اإلنسان امليداني -4

 اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخليا
 
من شخص.  و ة للإن إجبار شخص على مغادرة منزله أو بلده أو مكانه هو من أشد ما يسبب صدم -26

عهم بوطنهم وجمتم وصلتهم وقهمالناحية املثالية،  جيب أن تشمل عودة الالجئني واملشردين داخليا استعادة حق
دة والعو   اجملتمعتصاحلو مة حنخطوة ها واملشردين داخليا عودة الالجئنيتكون تعبريا عن ذلك.  كما  متثل  وأن

  اليت أفضت يف األصل إىل التشريد.  تإىل احلياة الطبيعية بعد زوال االضطرااب
 
العائدين  وعند تعريف مسات  جهود عمليات حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا األمم املتحدة نيابة عن -27

واملشردين داخليا، من املفيد اإلشارة إىل أهداف مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني.  ويستخدم النظام 
األساسي للمنظمة، يف صدد اإلشارة إىل عودة الالجئني، عددا من املصطلحات اليت تساعد على  التعبري عن  
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" ، وينبغي  أن كرامة" ويف "سالمةغي أن تتم العودة يف "األهداف الكلية  للمساعدة املقدمة منها، وهي أنه ينب
 " حىت ال يضطر العائدون إىل الفرار مرة أخرى من منازهلم يف املستقبل.حل دائمجتري ابعتبارها جزءا  من "

 
ملية ميدانية عيها أي مي إلوميكن أيضا هلذه املصطلحات أن تساعد على  إجياز األهداف الكلية اليت تر  -28

ر مشاكل اليت ميتجيب للنة تسهبا األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، إذ تتضمن كل عملية حقوقا معيتقوم 
احلياة   ض هلا احلق يفيت يتعر ت ال" إىل أنه ينبغي محاية العائدين من التهديداالسالمةهبا املشردون.   وتشري "

لثقافية الدينية أو ا لعائدينوية اجة إىل احرتام هاحلا" إىل كرامةواحلق يف األمن الشخصي.   وتشري العودة يف "
حل اجة إىل "شدد احل. وتأو اإلثنية أو غري ذلك من اهلوايت وكذلك  احرتام احلقوق املتصلة أبمن الشخص

 كثري ية البالغة يفمن األمهو  اح. " على أن وصول العائد إىل جمتمعه ال يعين يف حد ذاته اكتمال العودة بنجدائم
ن ود املبذولة مطة اجلهألنشاان القيام أبنشطة ترمي إىل كفالة دميومة العودة نفسها.  وتشمل هذه من األحي

ل التحضريي العمل  خال أجل التأكد من قبول العائدين يف جمتمعهم مرة أخرى، وذلك على سبيل املثال من
عارض  توعات اليت قد ع اجملمت مقامع مسئويل احلكومة احمللية واملناقشات مع أرابب األعمال احملتملني واالتفا

 .العودة،  واألنشطة اإلعالمية يف املنطقة
 
اق الكلي.  ذا السياخل هدوينبغي ألي عملية تقوم هبا األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان أن تتم  -29

د  أو لتشر ت إىل اأفض وقد تركز مثال إحدى عمليات حقوق اإلنسان  على التصدي  لألسباب األصلية اليت
يا( م مشردين داخلائدين أوا عمحاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابألشخاص الذين مازالوا يف حالة تشرد )سواء أكان

 عودة.عقب ال دماجأو الرصد واملساعدة يف عملية العودة أو الرصد واملساعدة يف فرتة إعادة االن
 
 اخليا على عددشردين دوامل عن العائدين وتتوقف أنواع اجلهود اليت يبذهلا موظفو حقوق اإلنسان نيابة -30

 من العوامل املختلفة.  وتشمل هذه العوامل ما يلي:
 
 عملية حقوق اإلنسان؛ والية 

 ؛احلالة الراهنة  للعائدين واملشردين داخليا يف البلد 

  ؛دةالعو  عملية العودة وأسبابأعداد األشخاص املشرتكني  اشرتاكا فعليا يف 

 ها أي عودة؛اليت تتم مبوجب الشروط 

 ؛حالة حقوق اإلنسان يف منطقة العودة 

 يف املنطقة. عمل املنظمات األخرى 

 



 

 
289 

خمتلف  موعة مني جملويرمي هذا الفصل إىل مساعدة موظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون على التصد -31
 احلاالت.

 
ن يكون مهمة ميكن أ ليااخدوالعمل من أجل حتقيق احرتام حقوق اإلنسان  اخلاصة ابلعائدين واملشردين  -32

ة إثنية إبكراه جمموع ة إثنيةموعجمابلغة الصعوبة والتعقيد.  وعل سبيل املثال، تتطلب احلاالت اليت  تقوم فيها 
ها إىل مئات  اترخييفتعود  نـزاعات حول األرض.  وقد تنشأ فهما خللفية التوتر والنـزاعأخرى على الرحيل 

تثري هذه و سجيله. تسيء فسها على أساس التفسريات املختلفة لتاريخ أاألعوام، وهي نـزاعات  تقوم هي ن
الناس على  أكرهوا لذينااحلاالت مشاعر استياء قوية.  وقد يشعر مثال  مرتكبو انتهاكات حقوق اإلنسان 

على يد   بقةاكات سان انتهمألهنم عانوا يف ارتكاب تلك االنتهاكات  هلم مربراهتمالفرار من منازهلم أبن 
يضا إىل أإلنسان اقوق املشردين.   ويف التصدي  النتهاكات حقوق اإلنسان الراهنة، قد حتتاج عملية ح

 االستجابة للحاجة إىل احلقيقة واإلنصاف من األفعال اليت ارتكبت يف املاضي.
 
إلنسان قوق احموظفي  لك أنوقد يتطلب تقدمي املساعدة للعائدين خربة ميدانية حمددة للغاية. ومثال ذ -33

قهم يف حلنتهاكا اشكل يسيحتاجون إىل العمل مع سلطات االحتجاز عندما يتعرض العائدون لالحتجاز الذي 
إلنسان.   ات حقوق هاكاالنت معرضني بصورة خاصةاحلرية.  كما سيكون من بني العائدين يف العادة أشخاص 

غذاء ن جراء نقص الحيان من األمة يف كثريا ويعاين مثال النساء واألطفال وكبار السن  واملعوقني أشد املعاان
اجلماعات   حتياجاتء اب.  وحتتاج عمليات حقوق اإلنسان إىل إعدادها للوفاوالسفر مشيا ملسافات طويلة

 الضعيفة إىل محاية حقوق اإلنسان. 
 
تتطلب   مىل وطنهإعودة وحماولة منع وقوع انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان ومساعدة املشردين على ال -34

 نية.ات املعموعهنجا على مستوى عال من التخطيط وفهما ابلغ العمق للحالة وحساسية ملختلف اجمل
 

بة ن واستجااخلاصة اليت يتعرض هلا العائدو  التهديدات -جيم
 القانون الدويل

 
إىل عدة  ميكن تصنيف التهديدات وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا -35

فئات.  وقد يقع أيضا كثري من األشخاص ممن ليسوا عائدين أو مشردين داخليا ضحااي لنفس انتهاكات 
النتهاكات حقوق اإلنسان نظرا لتشردمها من  بصفة خاصةحقوق اإلنسان.  على أن هااتن الفئتان تتعرضان 
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من السكان.  ويف حاالت النـزاع بني  اصةتنتميان إىل جمموعة خأو ألهنما  معروفتان بوضوح ألهنمااجملتمع أو 
الدول على سبيل املثال قد يعاين كثري من الناس من االفتقار إىل الغذاء أو املاء.  ومع ذلك، يعاين العائدون 

ما زالت متاحة داخل  من أقل إمكانيات الوصول إىل أي إمداداتواملشردون داخليا يف كثري من األحيان 
 املنطقة. 

  
ذا اجلزء بعض التهديدات الرئيسية اليت يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا.  ويوضح هذا ويصف ه -36

اليت ميكن أن توفر احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان.  األحكام القانونية الدولية امللزمةاجلزء أيضا بعض 
الصك كتذييل للفصل وينبغي  ويالحظ عدم اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، ويرد هذا

.  وتساعد املبادئ التوجيهية بصفة خاصة على تطبيق قانون حقوق اإلنسان ذي الصلة على الرجوع إليه مباشرة
حالة املشردين داخليا.  ويتم هنا حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا العائدون واملشردون داخليا لتوفري مرجعية 

 115سهلة ملوظفي حقوق اإلنسان.
 
تعريف احلالة املستمرة يف بلد أو منطقة العودة ابلغ األمهية من انحية القانون الدويل املنطبق والذي ميكن  -37

استخدامه كأساس حلماية حقوق العائدين واملشردين داخليا.  وقد عرف ممثل األمم املتحدة اخلاص املعين 
 حاالت التوترات( 1، وهي: )116شردين للخطرقد تتعرض فيها حقوق امل ثالثة سياقات عامةابملشردين داخليا 

.   وهناك نظم قانونية النـزاع املسلح الدويل( 3و ) ( النـزاع املسلح الداخلي2)أو الكوارث( و ) واالضطراابت
خمتلفة تنطبق على كل حالة وهكذا فإهنا تؤثر على حقوق العائدين واملشردين داخليا.  ويتناول الفصل الثالث 

" خمتلف هذه السياقات  وما ن الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان: اإلطارالقانو املعنون "
 ينطبق عليها من مبادئ قانونية.

 
 التمييز -1
 
هناك مشكلة كبرية تواجه العائدين واملشردين داخليا عقب عودهتم إىل بلد أو منطقة  املنشأ، وهي  -38

.   وتطالب كثري من صكوك حقوق اإلنسان الدولية الدول األطراف يةالتمييز من السلطات الوطنية أو احملل

                                                      
وفر هنا مجيع املراجع القانونية وميكن احلصول على املراجع التفصيلية والكاملة يف تقرير املمثل اخلاص املعين ابملشردين، ال تت 115

E/CN/1996/52  ،1995ر عن مفوضية لية الصادية الدو . كما يعتمد هذا اجلزء اعتمادا كبريا على  دليل اإلعادة الطوعية:احلما
 (.1996 )األمم املتحدة لشئون الالجئني

التقرير املقدم  من املمثل اخلاص لألمني العام السيد فرانسيس دينغ إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 116
E/CN.4/1996/52  ،1995.  
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من العهد اخلاص  26.   وتنص مثال املادة بدون متييزابحرتام وكفالة احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقيات 
أو ال تتمتع ابحلقوق املدنية والسياسية على املساواة يف املعاملة وتنظم ممارسة مجيع احلقوق، سواء أكانت تتمتع 

 ابحلماية مبوجب العهد، اليت متنحها الدولة الطرف مبوجب القانون لألفراد داخل إقليمها أو حتت واليتها.
 
يا أو غري أي سياسو الر أوحُيَظر التمييز ألي سبب "كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين  -39

قد فسرت اب."  و ألسبالنسب أو غري ذلك من ا سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي،  أو الثروة أو
 اخليا.ددين عبارة "غري ذلك من األسباب"  تفسريا واسعا وميكن احملاجة أبهنا تشمل  املشر 

 
ني باملشرتكة  3ة ن املادأذلك  كما حيظُر القانون اإلنساين التمييز يف حاالت النـزاع املسلح.   ومثال   -40

ون لذين ال يشرتكاألشخاص ا "أنه يف حالة النـزاع املسلح الذي له طابع دويل اتفاقيات جنيف األربع تنص على
جزون عاواألشخاص ال سلحتهم،هم أمباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عن

 عاملة إنسانية،محوال ع األعن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجي
و أي أو الثروة، أ املولد ، أودون أي متييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس

ر املادة ع الدويل )أنظي الطابلح ذ"   وهناك أحكام مماثلة حتظر التمييز يف سياق النـزاع املسمعيار مماثل آخر.
 يل املثال(.من  اتفاقية جنيف الرابعة على سب 27

 
 احلياة واألمن الشخصي -2
 
قتل عمال الأمثال  .  وقد يشمل العنفخلطر أعمال العنفقد يتعرض العائدون واملشردون داخليا  -41

فراد السكان أهم من و غري . وقد تقوم السلطات احمللية أواالغتصاب والتعذيب والضرب أو االختفاء القسري
 كثر من القواتدة أو أواح قد تُرتكب يف حاالت النـزاع املسلح على يداحملليني ابرتكاب هذه األعمال.  و 

 املشرتكة يف النـزاع.
 
 التهديدات للحياة -أ

 
تل احلق حيألخرى، ااالت ، مثلما هو احلال يف مجيع احليف حاالت التوترات واالضطراابت أو الكوارث -42

( من العهد اخلاص ابحلقوق 1) 6 ؤكد هذا احلق املادةيف احلياة أمهية أساسية للعائدين واملشردين داخليا.  وت
ن حيمي هذا ألقانون اعلى املدنية والسياسية الذي ينص على أن "احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان.  و 

 احلق.  وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا."
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فاذ املكلفني إبن ملوظفنيبل اة من قونظرا ألن احلق يف احلياة حق ال ميكن تضييقه،  يقتصر استخدام القو  -43

رمان ذ القوانني  ح إبنفاكلفنيعلى السواء. وال جيوز للموظفني امل غري مفرطة وابلقدر الالزمالقوانني بصورة 
زالة إليل آخر ك سبشخص من حياته إال إذا كانت حياهتم أو حياة شخص آخر معرضة للخطر ومل يكن هنا

 اخلطر الوشيك.  
 
ن ة حلق العائديية معينري محاتنص أيضا على توف منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية و -44

ة(، يتعرضون نصرية أو دينيعنية أو و إثأواملشردين داخليا يف احلياة طاملا أهنم، ابعتبارهم أفرادا يف مجاعة )وطنية 
ا تدمريها هبيراد   عيشيةمعمدا لظروف   ألعمال القتل  واألذى  اجلسدي أو  الروحي اخلطري،   أو اخلضوع

 ماعة،  أو نقلاخل اجلدفال املادي  كليا أو جزئيا،  أو التدابري  اليت تستهدف احليلولة دون إجناب األط
 األطفال عنوة من اجلماعة إىل مجاعة أخرى.

 
ص ماية اليت تني ابحلخصم الش، تتمتع حياة العائدين واملشردين داخليا وأمنهويف حاالت النـزاع املسلح -45

ع.   النـزا اخليا غري مشاركني يفطاملا كان العائدون واملشردون د 1949من اتفاقيات جنيف لعام  3عليها املادة 
 على أن ما يلي: 3وتنص املادة املشرتكة 

ات املسلحة د القو أفرا األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم
أو  اجلرح رض أوعنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب املالذين ألقوا 

 ...ييزمتون أي ية، داالحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسان
 
نية، مة البدلى احلياة والسالعاالعتداء حتديد عدد من األعمال احملظورة، وهي  3وتواصل املادة املشرتكة  -46

لكرامة االعتداء على او هائن، الر  ، واحتجازالقتل جبميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيبوخباصة 
 جزة.ت مو ، واإلعدام  إبجراءاالشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة ابلكرامة

 
بروتوكليها و ت جنيف اقيااتف العائدون واملشردون داخليا، طاملا أهنم  مدنيون، ابحلماية مبوجب ويتمتع -47

ظ أن مع ذلك، ُيالحجوم.  و ا هلاإلضافية.  وال جيوز اختاذ املدنيني، ومنهم العائدين واملشردين داخليا، هدف
و أعسكرية هامة   أهدافين يفالعائدين واملشردين داخليا قد ال يستفيدون من هذه احلماية  إذا كانوا موجود

 ابلقرب منها.
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رة اطق ختضع لسيطن يف منوجودو ، يندرج العائدون واملشردون داخليا املاع املسلح الدويلويف حاالت النـز  -48
من اتفاقية  32ملادة ايهم إحدى قوات املعارضة املسلحة لفئة األشخاص الذين يتمتعون ابحلماية وتنطبق عل

 جنيف الرابعة واليت حتظر قيام أطراف النـزاع مبا يلي:
 

ميني خاص احمللألش شأهنا أن تسبب معاانة بدنية أو إابدة مجيع التدابري اليت من ...
بدنية ابت الالعقو و املوجودين حتت سلطتها. وال يقتصر هذا احلظر علي القتل والتعذيب 

حملمي وحسب، لشخص ابية لوالتشويه والتجارب الطبية العلمية اليت ال تقتضيها املعاجلة الط
كالء و ن أو اء قام هبا وكالء مدنيو ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سو 

  عسكريون.
 
غم ذلك، ن يتمتعوا، بر ينبغي أن، فويف احلاالت اليت ال يعر ف فيها العائدون واملشردون داخليا أبهنم حمميو  -49
 رسة العنف إزاء حياةمما من الربوتوكول األول الذي حيظر 75املكفولة مبوجب املادة  احلماية الدنيامن 

من  51ملادة دى االقتل. وتتص بوجه خاصيشمل حتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية و األشخاص أو ص
ان لذعر بني السكيل بث اساسا إأوحتظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية  الربوتوكول األول هلذا اخلطر: "

 ." املدنيني
 
غرض سلحة  بامل اجلماعاتويشمل هذا احلظر على سبيل املثال األعمال أو التهديدات من جانب  -50

حظر  اهلجمات  على 51 ادةاحليلولة دون مغادرة املشردين داخليا ملخيماهتم للعودة إىل الوطن.  وتنص امل
ريقة أو ستخدم طليت تاتلك " أو " تلك اليت ال توجه إيل هدف عسكري حمدد العشوائية وتصفها أبهنا  "

تال ال ميكن يلة للقأو وس تلك اليت تستخدم طريقةأو  حمددوسيلة للقتال ال ميكن أن توجه إيل هدف عسكري 
 ." زن متييدو …األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني …شأهنا أن تصيبواليت   ...حصر آاثرها

 
 حاالت االختفاء القسري -ب
 
سجيل . وقد ال يتم تخلطر االختفاء القسريوميكن للعائدين واملشردين داخليا أن يتعرضوا بصفة خاصة  -51

وجود شخص عائد أو مشرد داخليا يف منطقة حمددة يف أي واثئق وطنية أو حملية.  وُيستبعد العائدون 
واملشردون داخليا يف كثري من األحيان من أي جمتمع حملي  اثبت ميكن أن يساعد على كفالة محايتهم من 

االختفاء القسري ألحد العائدين إىل االختفاء القسري.  وهلذه األسباب، والسيما يف احلالة اليت يفضي فيها 
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وعلى سبيل املثال، يتعرض األطفال املشردون وفاة الضحية، ميكن أن يتعذر كثريا إثبات وقوع اختفاء قسري.   
 داخليا لالختفاء القسري من أجل جتنيدهم قوة مسلحة. 

 
من  صماية مجيع األشخاواالختفاء القسري، كما تصفه الفقرة الثالثة من ديباجة اإلعالن اخلاص حب -52

 هو حالة يتم فيها: 117االختفاء القسري
 

 هنم منحرما ...إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو
ساب  لون حل يعمحريتهم على يد مسؤولني...أو على يد مجاعات منظمة  أو أفراد خاصني

يتبع ذلك و منية، و الضأقتها الصرحية احلكومة أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها أو مبواف
م من رماهنرفض الكشف عن مصري أو مكان األشخاص املعنيني أو رفض االعرتاف حب

 حريتهم، مما جيعل هؤالء األشخاص خارج محاية القانون.
 
 من إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري تصف االختفاء القسري أبنه "... 1واملادة  -53

..."  خطري وصارخ حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانانتهاك 
ويستند إعالن االختفاء إىل القانون العريف املقبول وقانون السوابق القضائية اخلاص حبكمة البلدان األمريكية 

د اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العه
من جديد أن من واجب مجيع الدول، أاي كانت الظروف، أن جتري ...يؤكد " 118وإعالن وبرانمج عمل فينا

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

 
ملكفولة للحق احلماية انواع وقد استدلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على حظر االختفاء القسري من أ -54

اءة عذيب وإسسية واحلماية ضد التمن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسيا 6يف احلياة املنصوص عليه يف املادة 
 من العهد. 7املعاملة مبوجب املادة 

 
أو بني الدول ينبغي االستدالل على حظر االختفاء القسري من   يف حاالت النـزاع املسلح الداخليو -55

ضماانت أخرى وردت يف القانون اإلنساين.  وهذه الضماانت هي ابلتحديد حظر االعتداء على حياة 
ة.   واألحكام الشخص واالعتداءات على الكرامة الشخصية وإصدار أحكام ابإلعدام وتنفيذها بدون حماكم

                                                      
 .1992ديسمرب / كانون األول  18املؤرخ يف  47/133 اعتمدته اجلمعية العامة يف القرار 117
 .1993سان يف عام اعتمده املؤمتر العاملي حلقوق اإلن 118
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األخرى املتصلة ابملعاملة اإلنسانية مفيدة أيضا هلذا الغرض.  وفيما يتعلق ابلنـزاع الداخلي، ترد األحكام ذات 
من الربوتوكول الثاين .  وابلنسبة للنـزاعات املسلحة بني الدول، ترد األحكام   6و  5و  4و 3الصلة يف املواد 

 من الربوتوكول األول. 75اتفاقية جنيف الرابعة ويف املادة من  32و 27ذات الصلة  يف املادتني 
 
 املفقودون واملتوفون -ج
 
ما إذا كانت ، والسيمنهم أثناء عودة أعداد كبرية وقد  يتفرق العائدون واملشردون داخليا عن أسرهم -56

 حيل يف كثري مناملستن مكون العودة قسرية و /أو كان هناك استمرار للنـزاع العسكري.   ويف هذه احلاالت ي
 م معرفة ما قدة عن عدناجتاألحيان أن تبدأ أسرة يف البحث عن الشخص املفقود ويف التعامل مع  الصدمة ال

 حدث. 
 
قارهبم إبالغ أو  قودين التزاما معينا على السلطات للبحث عن األشخاص املفويفرض القانون الدويل  -57

ئم للجثث شريح مالتراء ون داخليا، تلتزم السلطات إباتحة إج.  وعندما يقتل العائدون واملشردمبصريهم
 والتحقيق والتخلص من رفات املتوفني يف النهاية بطريقة كرمية.

 
ب حة العامة لطلنظم الصليت تا، ميكن استخدام القوانني احمللية الوطنية بويف حاالت التوترات واالضطرا -58

 التخلص من جثث القتلى بطريقة سليمة.
 
اين أبن تبحث السلطات عن من الربوتوكول الث 8،   تقتضي املادة يف حاالت النـزاع املسلح الداخليو -59

 املتوفني  والتصرف يف رفاهتم.
 
تسهيل يف النـزاع ب شرتكنياف امل، تطالب اتفاقية جنيف الرابعة األطر يف حاالت النـزاع املسلح بني الدولو -60

زء الثاين من الربوتوكول األول من اجل 3م من إساءة املعاملة.  وينص القسم خطوات البحث عن املتوفني ومحايته
 على أنه ينبغي إبالغ السر مبصري أقارهبم املفقودين.

 
ع فرتات النـزا  سر خاللل األوتدير اللجنة الدولية للصليب األمحر وكالة تعقب مركزية تساعد يف مجع مش -61

 املسلح واالضطراابت الداخلية.
 
 ستعمال األلغام األرضية واألجهزة املشاهبةا  -د
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ة.  أللغام األرضيلنتيجة  لوفاةيتعرض العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان خلطر اإلصابة أو ا -62

م ن.  وقد تستخدىل الوطدة إوقد تستخدم األلغام على الطرق أو الطرقات اليت يتعني عليهم أن يسلكوها للعو 
م اكن.  واأللغاذه األمن من هحىت ال يستفيد السكا  احلقول املزروعةيف القرى  واملدن أو يف أيضا  ماأللغا

 ىل وقوع ضحااييؤدي إ و مااألرضية ال تستطيع التمييز بني أهدافها وميكن أن تظل نشطة لسنوات كثرية، وه
 بعد فرتة طويلة من انتهاء النـزاع.

 
يف بروتوكول األلغام األرضية امللحق  األلغام األرضيةحيكم استخدام ويرد القانون الدويل الرئيسي الذي  -63

واهلدف األساسي لربوتوكول األلغام األرضية  هو محاية املدنيني   119ابتفاقية األمم املتحدة  املتعلقة ابألسلحة.
م الربوتوكول من أخطار األلغام األرضية.  وتطالب ديباجة اتفاقية األسلحة  أن حيرتم أطراف أي نـزاع  أحكا

اهلجمات  اليت تعزز  القواعد العرفية  الواردة يف غري ذلك من صكوك القانون اإلنساين ذات الصلة، مثل حظر 
تسفر قريبا عن حظر  واهلجمات على املدنيني. وقد بذلت جهود أخرى ملنع األلغام األرضية ميكن أن  العشوائية

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

  
 أعمال العنف األخرى وسوء املعاملة مبا يف ذلك التعذيب -هـ
 
ياة وتعرضهم ق يف احلت احلإن العائدين واملشردين داخليا، ابإلضافة إىل تعرضهم بصفة خاصة النتهاكا -64

 لالختفاء القسري، قد يتعرضون أيضا خلطر أشكال أخرى من العنف. 
   
ن تفادة دائما مم االسبغي هلبصرف النظر عن احلالة اليت قد يكون فيها العائدون واملشردون داخليا، ين -65

وز على أنه "ال جي اليت تنصو من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  5احلماية الدنيا املمنوحة مبوجب املادة 
 امة."ة ابلكر حلاطإخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية  أو غري اإلنسانية أو ا

 
 7وحيظى هذا احلظر بقبول عام ابعتباره يشكل جزءا من القانون العريف الدويل وتنص عليه أيضا املادة  -66

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  وتشري ا
يعد جرمية عاملية وترسي  بإىل أن أي عمل من أعمال التعذي 120العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                      
 اتفاقية األمم املتحدة  املتعلقة حبظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة 119
 .9841ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  39/46 اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار  120
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املعاملة االتفاقية قواعد حتدد اختصاص والتزامات الدول األطراف  يف التعامل مع وقائع التعذيب.  وحُتظر أيضا 
ابعتبارها أعماال أو جتاوزات تنجم عنها معاانة ال تبلغ  وبة القاسية  أو غري اإلنسانية أو احلاطة ابلكرامةأو العق

 مستوى القسوة الالزمة للتعذيب أو اليت تفتقد عنصر التعمد.
 
ن العهد اخلاص م 10ة ويف حاالت القبض على العائدين واملشردين داخليا واحتجازهم، تعرتف املاد -67
كرامة نية  حترتم اللة إنسامعام"وق املدنية والسياسية حبق األشخاص احملرومني من حريتهم يف أن يعاملوا ابحلق

 األصيلة يف الشخص اإلنساين."
 
ق لذلك على هي تنطبو  ةنيوال جيوز تضييق حظر التعذيب  واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا -68

ملشرتكة  بني اتفاقيات جنيف ا 3ة ون اإلنساين محاية إضافية من خالل املاد.  ويوفر القانحاالت النـزاع املسلح
" و  عذيباسية، والتقلواملعاملة ا التشويه،...االعتداء على احلياة والسالمة البدنية، وخباصةاألربع اليت حتظر "

 ".امةاالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة ابلكر "
 
 27الربوتوكول الثاين واملاداتن  من 75من الربوتوكول األول واملادة  4وهناك محاية مماثلة توفرها املادة  -69

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 32و
 
 احلرية الشخصية -3
 
 حتجاز التعسفيطر االخلمتهم قد يتعرض الالجئون واملشردون داخليا الذين يعودون إىل بلد أو منطقة إقا -70

ردة أعاله اب الواألسبل السلطات على أساس التمييز أو غريه من العوامل. وألسباب شبيهة بتلك امن قب
داخليا يف  ملشردينائدين وا( يف اجلزء  اخلاص حباالت االختفاء القسري، قد ال جيري تسجيل الع47)الفقرة 

ىل ذلك، قد ضافة إابإلو  ي. جمتمع معني ومن مث يتعرضون بصفة خاصة يف كثري من األحيان لالحتجاز التعسف
حتجاز الليني ن احملتبذل جهود من جانب السلطات الوطنية أو احمللية أو من جانب جمموعات من السكا

 العائدين واملشردين داخليا داخل مناطق معينة أو حىت داخل خميم حمدد.
 
ة ويف   احلرييفلكل فرد حق ( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "1) 9وتنص املادة  -71

ال ألسباب إحريته  د مناألمن على شخصه.  وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.  وال جيوز حرمان أح
 ينص عليه القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه."
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ي ون احمللللقان تم طبقايي ال وقد ُفس ر "التوقيف أو االعتقال تعسفا" أبنه حظر التوقيف واالحتجاز الذ -72
لضماانت خلصوص ابجه او أو طبقا للمعايري الدولية للحرية واألمان الشخصي. وتتعلق هذه املعايري على 

ذه هدنية والسياسية.  وتشمل ( من العهد اخلاص ابحلقوق امل5) 9( إىل 2) 9القضائية احملددة يف املواد من 
 ه سريعا إىلميوحقه يف تقد تهم املوجهة إليه.،الضماانت حق الشخص يف إبالغه أبسباب توقيفه  وإبالغه ابل

 عتقاله.ية اأحد القضاة، واحلق يف أن حياكم خالل مهلة معقولة ، واحلق يف الفصل يف قانون
 
ودهتم لعبور"، قبل عيمات ال "خمويف احلاالت اليت حُيتجز فيها العائدون واملشردون داخليا يف خميمات، مث -73

وقف تعريف .  و يتسواءعلى ال ضرورية ومعقولةن يكون هذا االحتجاز ألسباب إىل جمتمعهم األصلي، جيب أ
احتجاز  نسان أناإل الضروري واملعقول على احلالة اخلاصة يف كل بلد.  وينبغي أن يدرك موظفو حقوق

خرقا حلقوق  هم  يعدبلد العائدين واملشردين داخليا يف  خميمات العبور، وذلك على سبيل املثال،  داخل
تطلبها متاما اليت ت لضروريةود األفراد.  وينبغي تضييق االحتجاز إىل  أدىن حد  وأال يكون مصحواب إال ابلقيا

 احلالة.
 
ومني من طوطا توجيهية ملعاملة احملر من الربوتوكول الثاين خ 5وفيما يتعلق ابلقانون  اإلنساين، توفر املادة  -74

نيف جة تتيح اتفاقي ،الدول ح بنييف حاالت النـزاع املسلخلي.  وأما حريتهم ألسباب تتصل ابلنـزاع املسلح الدا
 ات االحتجاز. من سلطألراي الرابعة  احتجاز املدنيني الذين يتمتعون ابحلماية إذا كان هذا االحتجاز ضرو 

 وخيضع هذا االحتجاز ملعايري خاصة ابملعاملة والستعراض  منتظم.
 
 احلقوق االجتماعية واالقتصادية -4
 
قدمة املساعدة امل رد، علىن تشيعتمد العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان، حبكم ما يعانون م -75

اإلسكان غذاء واملاء و ال منهاة، و من احلكومات أو من املنظمات الدولية لتوفري احلد األدىن من احتياجات املعيش
 .والرعاية الصحية

 
تمعاهتم جمديد يف ج من جمن املستحيل على املشردين العودة  االندما وبدون هذه املساعدة، قد يغدو  -76

صول العائدين و مكانية يد إبصورة فعالة.  ويف بعض احلاالت، قد تسعى احلكومات وغريها من اجلهات إىل تقي
زيع و اكل التشوقد تفضي م  معة.واملشردين داخليا إىل االحتياجات املعيشية للحيلولة ابلضبط دون عودهتم املز 

خليا واملشردين دا لعائدينايع إىل توترات خطرية، بل واىل نـزاع يف منطقة العودة.  ومن األساسي أن يتمتع مج
 إبمكانية احلصول أبمان على احلد األدىن من االحتياجات املعيشية.
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بداية ى دية  لدنة ماوسوف حيتاج العائدون واملشردون داخليا يف العادة إىل مساعدة يف شكل معو  -77

ة ، وإمكانيعيشيستوى املن املاحلد األدىن موصوهلم إىل منطقتهم األصلية.  وسوف حيتاجون إىل العمل،  وإىل 
عائدين مع استعادة الخل.   و ي، ااحلصول على التعليم، ووسيلة للمشاركة يف عملية صنع القرار يف اجملتمع احملل

 مع. اجملتماج يفهاما يف عملية إعادة االندواملشردين داخليا لثقتهم أبنفسهم، سيحققون عنصرا 
 
 الغذاء واملاء واإلسكان -أ

 
دة رف اإلاباملعاقبة عليها تعو )ج( من اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية 2ينبغي التذكري أبن املادة  -78

هنا  زئيا."  ومنو جكليا أ  ادياجلماعية أبهنا تشمل "إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية يراد هبا تدمريها امل
 دة مجاعية."مية إابة جر فإن احلرمان من الغذاء بقصد اإلابدة يف احلاالت الشديدة ميكن أن يكون مبثاب

 
 ل شخص يفكثقافية "حبق  ( من العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال1) 11وتقر املادة  -79

نة جل "  وقد أعلنتى...الغذاء والكساء واملأو  مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من
دول نه يقع على العهد، أبال  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تفسريها اللتزامات الدول مبوجب

ل واحد سية الدنيا لكت األساتواياألطراف "احلد األدىن من االلتزام األساسي بكفالة الوفاء، على األقل، ابملس
ود ى بذل كل اجلهربهن علن "تأ."   وجيب على الدولة الطرف اليت ال تستطيع الوفاء هبذا االلتزام من احلقوق

لك مسألة ذامات ابعتبار االلتز  هذه الستخدام مجيع املوارد املتاحة لديها يف سعيها إىل الوفاء  ابحلد األدىن من
 ذات أولوية." 

 
لة و مطالبة الدو ليا، وهن داخيما يتعلق ابلعائدين واملشرديوهناك تفسري آخر للجنة يتسم أبمهية خاصة ف -80

. ماتن هذه االلتزاألدىن ماحلد ابغاية جهدها الستخدام مجيع املوارد املتاحة لديها للوفاء أبن تربهن على بذل 
هد فقط هذا اجل "(.  وال يشملرصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية": الفصل السابع عشر)أنظر 

حلكم ابعتباره ن تفسري هذا ا.  وميكدويلاملوارد املتاحة داخل البلد وإمنا أيضا املوارد اليت يتيحها هلا اجملتمع ال
 دين واملشردين العائة إىلإلزام للدول ابلسماح للمجتمع الدويل بتقدمي املساعدة يف شكل احتياجات معيشي

 داخليا.
 
جتماعية والثقافية  احلق يف  السكن أبنه "احلق يف العيش يف وقد فسرت جلنة احلقوق االقتصادية واال -81

مكان ما يف أمن وسالم وكرامة."  وعند تقييم طبيعة السكن املالئم، ميكن النظر يف توفر اخلدمات )املاء 
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ن، والكهرابء(، واملواد والبنية التحتية )الطرق واملستشفيات، اخل(، والقدرة على حتمل التكلفة، والصالحية للسك
وإاتحة إمكانية احلصول على السكن )والسيما أمام املعوقني أو األطفال أو كبار السن(، واملوقع، واملالءمة 

 الثقافية. 
  

 اء أو املاء أو السكن املالئم،صراحًة إىل الغذ 3ال تشري املادة املشرتكة   يف حاالت النـزاع املسلح و -82
ظر القانون ية.  وحينسانإلذين ال يشاركون يف النـزاع معاملة ولكنها تنص على أن يعامل مجيع األشخاص ا

 نقل أو تعطيل دمري أوت يضا أ.  وحيظر القانون اإلنساين جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب اإلنساين
اليت تنتجها ة ناطق الزراعيئية وامللغذاال غين عنها لبقاء السكان املدنيني ومثاهلا املواد االيت " األعيان واملواد

د األحكام ح الداخلي، تر ع املسلنـزا ."  وابلنسبة للواحملاصيل واملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاهتا وأشغال الري
 54ىل املادة إي الرجوع الدول، ينبغ من الربوتوكول الثاين.  وابلنسبة للنـزاع املسلح بني 14األساسية يف املادة 

 من الربوتوكول األول.
 
لة ى املعايري الدنيا ملعام( من الربوتوكول الثاين عل1) 5،  تنص املادة االت النـزاع الداخليويف ح -83

د  ضرب  والوقاية ماء الشام و احملتجزين أثناء النـزاع املسلح، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص  تزويدهم ابلطع
ليت تنص على معاملة ا ( 3) 5.  ومع ذلك، ال تتكرر هذه احلقوق يف املادة وأخطار النزاعقسوة املناخ 

ري املاء  والطعام، توف 5ة ملادااألشخاص الذين تُقي د جريتهم أبي طريقة غري االحتجاز.  ومن هنا قد ال تضمن 
 اخل إال إذا كان العائدون واملشردون داخليا  حمتجزين.

 
ل دولة االحتال أبن تكفل  من اتفاقية جنيف الرابعة 55، تطالب املادة ويف حاالت النـزاع بني الدول -84

 لغذاء بدون أناصادرة ل مبوصول إمدادات الغذاء إىل السكان.  وحتظر هذه املادة أيضا قيام  دولة االحتال
 أتخذ يف االعتبار احتياجات املدنيني.

 
 خدمات الصحة -ب
 
عر ابلضعف ويشة.  إلصابيتعرض العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األحيان خلطر املرض و/أو ا -85

 املعوقون.السن و  كباربصفة خاصة فئات معينة من العائدين واملشردين داخليا، وهي النساء واألطفال و 
 
من العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على بلوغ هدف "حق كل  12وتنص املادة  -86

تمتع بتسهيالت العالج من املرض والتأهيل إنسان يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ويف ال
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الصحي." وتطالب الفقرة الثانية من هذه املادة الدول ابختاذ تدابري من أجل بلوغ هذا اهلدف  وتطالب على 
 وجه اخلصوص أبن يتم")د( خلق ظروف من شأهنا أن تؤمن اخلدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املرض."

 
املشردون و عائدون اين الاإلنسان والقانون اإلنساين على السواء، ينبغي أال يعومبوجب قانون حقوق  -87

ملسلح ااالت النـزاع حيف .  وطبيةداخليا من التمييز فيما يتعلق إبمكانية وصوهلم إىل اإلمدادات والتسهيالت ال
ملادة االب نفس لنـزاع.  وتطني يف الألشخاص غري املشارك اإلنسانيةابملعاملة  3، تطالب املادة املشرتكة الداخلي

ردين لعائدين واملشلحلماية ذه اهأيضا  أطراف النـزاع جبمع اجلرحى والعناية هبم بدون شروط.  والبد من إاتحة 
ى أي أسس لطبية علاوفري الرعاية من الربوتوكول الثاين على أنه ال جيوز التمييز يف ت 7داخليا.  وتنص املادة 

فيها  ت اليت يتحتميف احلاالو يا.  ولذلك ال جيوز التمييز ضد العائدين واملشردين داخل سوى االعتبارات الطبية. 
الستقبال  املمكنةالتدابري كافة  "( من الربوتوكول الثاين  ابختاذ 1) 17نقل أفراد من املدنيني، تطالب املادة 

  ."غذيةوالتوالسالمة واإلصحاح والصحة السكان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوي 
 
لرابعة أبن تكفل  دولة امن اتفاقية جنيف  55، تطالب املادة يف حاالت النـزاع املسلح بني الدولو -88

ب كفالة التسهيالت على  دولة االحتالل واج 6االحتالل اإلمدادات الطبية للسكان.  وتفرض املادة 
من اتفاقية  22و 21و 19و 18و 17و 16واخلدمات الطبية واملستشفيات واحلفاظ عليها.  وتنص املواد 

طبية، وإخالء يالت اللتسهاجنيف الرابعة على أحكام خاصة ابملرضى واملصابني، واألمهات احلوامل، ومحاية 
 املرضى واجلرحى.

 
 إاتحة الوصول إىل املمتلكات -ج
 
اندماجهم أن  إعادةح لنجا  قد يفقد العائدون واملشردون داخليا ممتلكاهتم أثناء التشرد.  ومن املهم -89

 ملشردون الذينيواجه ا.  و ماستعادة ملكيتهم وحيازهتم  ملمتلكاهتم وسياراهتم ومكاتبهم وأراضيهيستطيعوا 
ماح للعائدين يضا السهم أيعودون إىل وطنهم مشكلة اسرتداد املنازل اليت حيتلها أفراد آخرون.  ومن امل

 داد أي أموال ميتلكوهنا.  واملشردين داخليا  ابالستمرار يف حيازة أو اسرت 
 
شخص  ى حق كلاإلنسان عل من الربوتوكول األول امللحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق 1وتنص املادة  -90 

ورهنا  إال حتقيقا للمصلحة العامةجتريد الشخص من ممتلكاته " 1يف "التمتع يف سالم مبمتلكاته."  وحتظر املادة 
 14ة اهبة يف املادحكام مشأترد لقانون واملبادئ  العامة للقانون الدويل."  و ابلشروط املنصوص عليها مبوجب ا

 مريكية.من االتفاقية األ 21من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ويف املادة 
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وفر " السلب والنهب"، وبذلك ت من الربوتوكول الثاين 4، حتظر املادة يف حاالت النـزاع املسلح الداخليو -91

 و يف املنازل.شردين أت املاخلاصة ابلعائدين واملشردين داخليا يف خميما للممتلكات الشخصيةمحاية معينة 
ال غين عنها  اد اليتعيان واملو مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األمن الربوتوكول الثاين " 14وحتظر املادة 

اصيل واملاشية تنتجها واحمل ية اليتزراعذائية واملناطق اللبقاء السكان املدنيني علي قيد احلياة ومثاهلا املواد الغ
 ."ومرافق مياه الشرب وشبكاهتا وأشغال الري

 
ام رب الربية لععراف احلني وأ، توفر  أنظمة الهاي املتعلقة بقوانيف حاالت النـزاع املسلح بني الدولو -92

ملنازل املدن أو القرى أو ا يلة كانت، على"اهلجوم، أبي وس 25. وحتظر املادة للممتلكات معينةمحاية  1907
أو  و قرية أثناء األعمال العدائيةسلب أي مدينة أ 47و 28أو األبنية غري احملمية أو قصفها."   وحتظر املاداتن 

 االحتالل.
 
  .منقولة بتة أواثتلكات خاصة مممن اتفاقية جنيف الرابعة  قيام دولة االحتالل بتدمري  53وحتظر املادة  -93

يني إال  املدنن املعتقلنيمعلى عدم جواز سحب مبالغ مالية وغري ذلك من األشياء  القيمة  97وتنص املادة 
 إبيصال.  وال جيوز االستيالء على األشياء ذات القيمة الشخصية أو العاطفية.

 
 العمل -د

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

 
مرضية، و ادلة عخص احلق يف العمل، ويف حرية اختيار عمله، ويف شروط عمل لكل ش (1)

 ويف احلماية من البطالة.
 
 وي.ملتسااجلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساٍو على العمل  (2)

 
 احلق يف التعليم -هـ
 
ودهتم إىل الوطن.  وقد ال تتاح قد يعاين العائدون واملشردون داخليا من احلرمان من فرص التعليم لدى ع -95

أماكن كافية، أو قد تكون الرسوم ابهظة، أو قد مُياَرس متييز ضد العائدين واملشردين داخليا عند ختصيص 
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األماكن يف املؤسسات التعليمية.  ويتسم التعليم أبمهية ابلغة للعائدين واملشردين داخليا وهو يؤدي دورا رئيسيا 
الذين ستكون قد فاتتهم  ويتسم التعليم أبمهية خاصة لألطفال العائدينيف اجملتمع.   يف عملية إعادة االندماج

 سنوات عديدة من التعليم  الرمسي واملنظم.
 
تعليم، د يف الة حبق كل فر من العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي 13تقر املادة  -96

يف جمال  كافحة التمييزاصة مبو اخلاين.  وحتظر أيضا اتفاقية اليونسكوالسيما التعليم االبتدائي اإللزامي واجمل
 التعليم التمييز يف مجيع مستوايت التعليم.

 
 القيود على التنقل-5
 
لك ارا.  ومثال ذمنه مر  رمونحيحق ابلغ األمهية للعائدين واملشردين داخليا.  وهي أيضا حق  حرية التنقل -97

حيان إىل  كثري من األتاجون يفسيح يا املغادرين لبلد أو ملنطقة كانوا يلجأون إليهاأن العائدين واملشردين داخل
جبار العائدين إلية أو احمل الوطنية السلطات وقد حتاولالسفر مسافات طويلة للوصول إىل منطقتهم األصلية.  

يف   شد خطراول أو أطأدة . وقد تكون هذه الطرق احملدواملشردين داخليا  على استخدام طريق معني للعودة
ة ن القيام برحلشردين مامل بعض األحيان من الطرق البديلة األخرى، ويؤدي تقييد التنقل إىل منع أو تثبيط

ة ال ينة، مثل منطقنطقة معيف م يف بعض األحيان إىل االستقرار العائدون واملشردون داخلياقد يضطر العودة.  و
منطقة لها إىل لغام اليت حتييها األتشر ففيها إال قليل من موارد املياه أو تنللزراعة أو ال يتوفر  تصلح فيها الرتبة

 .شديدة اخلطورة
 
ار  طروا إىل الفر ندما اضنقل عوقد عاىن العائدون واملشردون داخليا ابلفعل من انتهاك حقهم يف حرية الت -98

 ملشردين.وبناءعودة ا مع ذا احلقكالجئني أو مشردين داخليا.  ولذلك فمن األمهية الكربى ضرورة احرتام ه
فحص أي   ي تدقيقينبغعلى ذلك، من األساسي ضمان حق العائدين واملشردين داخليا يف حرية التنقل.  و 

حلقوق املدنية والسياسية و من العهد اخلاص اب 12قيود تفرضها السلطات احمللية على التنقل مبوجب املادة 
 تفاديها  حيثما أمكن.

 
 داخل بلدهتنقل الشخص -أ
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داخل البلد،  التنقل ي عنده حرية التنقلالسياقات الرئيسية اليت قد ينتهك فيها حق الشخص العائد يف  -99
و ترحيلهم أو أاخليا  دين دتشريد جمموعات من العائدين واملشر  لقراراتوعند اختيار  مكان إقامة، ونتيجة 

 نقلهم.
 

 التنقل ابعتبارها حقا أساسياو ( حبرية اإلقامة 1) 13يف املادة ويقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   -100
رد يوجد ياسية أبن "لكل ف( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والس1) 12من حقوق اإلنسان.  وتنص املادة 

 ذا االقليم."هه داخل قامتعلى حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إ
 

ملمكنة.  لقيود ااختلف ميكن  تقييد حرية التنقل  وإخضاعها مل ويف حاالت التوترات واالضطراابت -101
ا هي هبملسموح د الوحيدة ا( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن القيو 3) 12وتنص املادة 

عامة أو م أو الصحة الام العالنظي أو اتلك القيود "اليت ينص عليها القانون  وتكون ضرورية حلماية األمن القوم
   هذا العهد."يفف هبا ملعرت اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين  وحرايهتم، وتكون متمشية مع احلقوق األخرى ا

حلاالت ينبغي يف كل انقل.  و الت وتضيف االتفاقية "املصلحة العامة" إىل املربرات املمكنة لفرض قيود على حرية
 ناسبة مع ما هو ضروري.أن تكون القيود مت

 
من الربوتوكول  17ادة ظر املتقييد حرية التنقل.  ومع ذلك، حت حالة النـزاع املسلح الداخليوقد تسوغ  -102

 الثاين تنقل املدنيني قسرا إال يف ظروف خاصة:
 

ذلك أو   ب أمنهما تطل( ال جيوز األمر بتشريد املدنيني ألسباب تتصل ابلنـزاع إال إذ1)
تُتخذ كافة  شريد،اك دواع عسكرية حتتم ذلك.  وإذا كان يتعني تنفيذ هذا التكانت هن

ح أوى واإلصحا لق ابملا يتعالتدابري املمكنة لكفالة استقبال املدنيني يف ظل ظروف مرضية فيم
 والصحة واألمان والتغذية.

 
 رابعة  على حرية املشردينلمن اتفاقية جنيف ا 49، تنص املادة يف حاالت النـزاع املسلح بني الدولو -103

أراضي  ي احملتلة إيلاألراض يهم منحيظر النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي لألشخاص احملميني أو نف يف التنقل: "
 ".اعيهدولة االحتالل أو إيل أراضي أي دولة أخري، حمتلة أو غري حمتلة، أاي كانت دو 

 
 :49وتستمر املادة -104
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نة، إذا لة معية حمتتالل أن تقوم إبخالء كلي أو جزئي ملنطقومع ذلك، جيوز لدولة االح
ت عمليا ب علياقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية. وال جيوز أن يرتت

عذر ذلك من مل يت ة، مااإلخالء نزوح األشخاص احملميني إال يف إطار حدود األراضي احملتل
 الناحية املادية. 

 
كاهنا بنقل بعض س" )أ( من الربوتوكول األول قيام  دولة االحتالل عمدا( 4) 85وتصف املادة  -105

نطاق تلك  لة داخلحملتااملدنيني إيل األراضي اليت حتتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان األراضي 
 جسيم للربوتوكول. "  أبنه  انتهاك من االتفاقية الرابعة 49األراضي أو خارجها، خمالفة للمادة 

 
ون قد جُيرب العائدو ليا.   ن داخوكما جاء أعاله، ميكن تفسري عبارة "احملميني" ليشمل العائدين واملشردي -106

ختاذهم كدرع الامتهم  ن إقواملشردون داخليا يف بعض احلاالت، ابعتبارهم من املدنيني،  على مغادرة أماك
ألول هذا الشكل من الربوتوكول ا( من 7) 51حلماية أهداف عسكرية من اهلجوم عليها.  وحتظر املادة 

 التشريد القسري.
 

 مغادرة الشخص لبلده والتماس اللجوء-ب
 

خرى يف بعض أا مرة غادرهتم يقرر الالجئون واملشردون الذين يعودون إىل  بلدهم أو منطقتهم األصلية  -107
 افية للعمل.فر فرص كتو م األحيان.  وقد يُتخذ قرار املغادرة مثال بعد تغري يف احلالة األمنية أو لعد

 
 12تنص املادة دهم.  و رة بلوحيق للعائدين واملشدين داخليا، شأهنم شأن أفراد السكان اآلخرين، مغاد -108

"  يف ذلك بلده. لد، مباأي ب ( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن "لكل فرد حرية مغادرة2)
د " ذه القيو انون وتكون هق مغادرة بلد ما خيضع لقيود يفرضها الق( على أن ح3) 12ومع ذلك، تنص املادة 

آلخرين  او حقوق أامة ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب الع
 وحرايهتم...".

 
نا على "أنه ييج عمل فبرانمو وللعائدين واملشردين داخليا احلق أيضا يف التماس اللجوء.  وينص إعالن  -109

ضطهاد."  من اال الصاخحيق لكل  فرد، دون متييز من أي نوع، التماس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به 
  بلدانيفلتماس ملجأ ا( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه "لكل فرد حق 1) 14وتنص املادة 

 أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد."  
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شوب الفارين من بلدهم قبل ن من الربوتوكول األول حالة 73،   تعترب املادة اإلنساين القانونويف ظل  -110
بلد لوات املسلحة  يد الق ل علحرب وقبوهلم لدى بلد آخر مبثابة جلوء.  وإذا تعرض بلد اللجوء الحقا لالحتال

 .  م حممينيهبار املنشأ، جيب معاملة الالجئني، ابلرغم من أهنم من مواطين البلد احملتل، ابعت
 
 متطلبات واثئق حتقيق اهلوية -6
 

ه الواثئق هذ د تكونوق.  قد يطالب مواطنو بلد ما إببراز واثئق حتقيق اهلوية يف كثري من األماكن -111
ن اد الشخص ملكاالسرتد ، أوضرورية مثال لشراء  تذاكر احلافالت أو القطارات، أو للمرور من نقاط التفتيش

 شهادات التأمنيو يالد،  امل إىل وظيفة. وقد تشمل هذه الواثئق جوازات السفر ، وشهادات إقامته، أو للتقدم
ا.  ئق أو أاي منهه الواثكل هذ  ومن املستحيل يف كثري من األحيان أن يقدم املشردون داخلياأو رخص القيادة.  

هتم أو سرقت متعلقا ا منوبعد شهور أو سنوات من التشرد، قد يكون العائدون أو املشردون قد فقدوا كثري 
ة خالل فرتة أو وفا الدةمنهم.  ورمبا أجرب املشردون على الفرار بدون أية واثئق.  وعند حدوث حاالت و 

تتوفر يف بعض و صلة.  ت الالتشرد،  رمبا ال يستطيع العائدون واملشردون داخليا احلصول على الشهادات ذا
ألحيان   بعض اون يف.  ومع ذلك،  أيىب املشردلتسجيلخميمات الالجئني واملشردين داخليا تسهيالت ا

تاح تئق.  كما ال لك الواثدم تإدراجهم ضمن العائدين أو املشردين داخليا يف جمتمع املنشأ ويفضلون عدم استخ
 لخطر عند عبورملرأة لاعرض بطاقات اهلوية يف بعض األحيان إال لرؤساء األسر من الذكور، وهي ممارسة قد ت

 و نقاط التفتيش.احلدود أ
 

لسفر ن داخليا من ااملشرديو ئدين واملطالبة بواثئق معينة ال يستطيع املشردون احلصول عليها قد متنع العا -112
 داخل بلدهم أو من احلصول على املنازل أو الوظائف داخل جمتمع ما.

 
ن م 16ادة امل . وتعلنوينص القانون الدويل على حق كل شخص يف أن تكون له شخصية قانونية -113

ابلشخصية  عرتف لهن يُ العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أن "لكل إنسان، يف كل مكان، احلق أب
 القانونية."

 
لالجئ قبل اعليها   كان، اليتاحلالة الشخصية ، مثل الزواجويطالب قانون الالجئني الدول ابحرتام  -114

 صء األشخانح هؤاللك م خدمات إدارية لالجئني، مبا يف ذالتشرد.  ويطالب أيضا بلدان امللجأ  بتوفري
 ة."الوطني اهتم"الواثئق أو الشهادات اليت تقدم يف العادة لألجانب من جانب أو من خالل  سلط
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و ه ابستثناء ما شردين،يق امل، ال توجد إشارات حمددة ملتطلبات توثيف حاالت النـزاع املسلح الداخليو -115
،  سلح بني الدولزاع امللنـاحاالت لعهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  وفيما يتعلق بمنصوص عليه يف ا

تنص املادة و  جزين.  نية للمحتمن اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ينبغي محاية الشخصية القانو  80تنص املادة 
إيصال.   مقابلاهبا إالأصحمن سحب املستندات العائلية أو مستندات إثبات اهلوية ( على عدم جواز 6) 97

 هم يف أيستندات إثبات هويتمجيوز أن يبقي املعتقلون بدون على أنه ال  97وابإلضافة إىل ذلك، تنص املادة 
دين مالئمة للعائ  محايةتوفري.  وميكن استخدام هذه األحكام املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف الرابعة لحلظة

 واملشردين داخليا.
 
 سرةمجع مشل األ -7
 
حلاالت،  بعض اص.  ويفوقد  تتشتت من األسر أثناء عملية العودة ويفقد األطفال على وجه اخلصو  -116 

طق لبقاء يف مناابألشخاص عض اقد جيد املشردون العائدون إىل الوطن أن السلطات احمللية تصدر أوامرها إىل ب
اكل عن طريق ذه املشعض هوميكن تفادي ب  حمددة.  وقد تفضي هذه األوامر إىل  تشتيت األسر واجملتمعات.

 ابحلفاظ علىصة ام اخلاألحكاتطبيق القانون الدويل فيما يتعلق حبرية التنقل.  وهناك مع ذلك عدد كبري من 
 .وحدة األسرة

 
ة ي الوحدن "األسرة ه( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  على  أ1) 23وتنص املادة  -117

ة يف ترد أحكام مشاهبو لة."   الدو بيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع و اجلماعية  الط
فريقي وامليثاق األ لثقافيةة وااإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعي

 أمهية األسرة ية بشأنصيلص أحكام تفواالتفاقية األمريكية.  وترد يف اتفاقية حقوق الطفل على وجه اخلصو 
 للطفل.

 
ل الثاين على اختاذ مجيع ( )ب( من الربوتوكو 3) 4، تنص املادة يف حاالت النـزاع املسلح الداخليو -118

 اخلطوات املالئمة لتسهيل  مجع مشل األسر اليت  تشتت   لفرتة مؤقتة.
 

من الربوتوكول األول كل طرف يف النـزاع أبن  74ملادة ،  تطالب اابلنـزاع املسلح بني الدولوفيما يتعلق  -119
."  وتنطبق هذه املادة على مجيع يسر قدر اإلمكان مجع مشل األسر اليت شتت نتيجة للمنازعات املسلحة"ي

من اتفاقية جنيف الرابعة   49السكان، ويدخل يف عدادهم مواطنو الطرف املشارك يف النـزاع.  وتطالب املادة 
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عدم تفريق أفراد العائلة الل،  مىت قامت إبخالء أفراد من السكان،  أبن تكفل قدر اإلمكان دولة االحت
 .الواحدة

 
 اللغة والثقافة -8
 

و عقب عودهتم أألصلية هم اقد  مُينع العائدون واملشردون داخليا الذين يعيشون يف منطقة غري منطقت -120
 ية أو الوطنيةت احملللسلطاارس ضغوط عليهم الستخدام لغة استخدام لغتهم اخلاصة هبم وقد متاإىل الوطن من 

 و/أو لغة جمموعة لغوية أكرب يف املنطقة.
 

لى حق عل أيضا ستديُ .  و للحقوق اللغويةوهناك عدد من املعاهدات اليت تكفل احلماية الصرحية  -121
 تعبري.ة الحريالشخص يف  استخدام لغته اخلاصة به من عدد من احلقوق األخرى، مثل احلق يف 

 
يت توجد لدول الاجيوز، يف  من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "ال 27وتنص املادة  -122

بثقافتهم  من حق التمتع ملذكورةايات فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقل
 مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم."اخلاصة...أو استخدام لغتهم ابالشرتاك 

 
يع األشخاص الذين ال مبعاملة مج 3، تطالب املادة املشرتكة يف حاالت النـزاع املسلح الداخليو -123

متييز  دون أيعاملة "هذه امل منح يشاركون، أو مل يعودوا يشاركون يف األعمال العدائية، معاملة إنسانية.  وجيب
"  ثل آخر.أي معيار مما ثروة أوو الون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس، أو املولد أضار يقوم علي العنصر أو الل

من الربوتوكول  75ادة  املوهناك "معايري مشاهبة"  ميكن االحتجاج أبهنا تغطي اللغة.  ويرد حكم مماثل يف
 .حباالت النـزاع املسلح بني الدولاألول فيما يتعلق 

 
 حرية التجمع-9
 

إلدارية اطات واهلياكل  الرابيف يفع العائدون واملشردون داخليا يف كثري من األماكن ابلتمثيل الكاال يتمت -124
ق حفرض قيود على دان، تُ البل .  ويف بعضتكوين رابطات ومتثيل أنفسهم حيتاجون إىلأو الوطنية.  وقد  ةاحمللي

 بعض اجلماعات يف التجمع.
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لسلمي  لتجمع اان احلق يف حلقوق املدنية والسياسية على أن "يكو من العهد اخلاص اب 21وتنص املادة  -125
تكوين اجلمعيات مع  على أن "لكل فرد حق يف حرية 22معرتفا به."  وابإلضافة إىل ذلك، تنص املادة 

أو  األمن الوطين ة لصاحلرورياآلخرين ...".  بيد أن هذه احلقوق مرهونة بقيود يفرضها القانون، وهي قيود ض
 ن العام أو حقوق اآلخرين.األما

 
 املشاركة يف الشئون احلكومية والشئون العامة-10

 
حلكومية أو لشئون ايف ا قد جيد العائدون واملشردون داخليا أنفسهم حمرومني من أي فرصة للمشاركة -126

 نسان.ق اإل.  ويفضي هذا احلرمان بدوره إىل انتهاكات أخرى ملا هلم من حقو الشئون العامة
 

ح له أن تتا  لكل مواطن من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه حيق 25وتنص املادة  -127
مان ضوينبغي وراي.  جتري د زيهةنفرصة املشاركة يف إدارة الشئون العامة  ويف أن يَنتخب ويُنتخب يف انتخاابت 

 .حقوق املواطنني العائدين يف املشاركة السياسية
 

يف املشاركة يف إدارة  أن "حق كل شخص 1991ر للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام وجاء يف قرا -128
احلرايت نسان و ق اإلشئون حكم بلده يعد عامال حامسا للتمتع الفعلي  بكل اجملموعة الكبرية من حقو 

 األخرى...".
 

أن تكون عقولة و  مريغوجيوز فرض قيود على حق املشاركة يف الشئون العامة على أال تكون قيودا  -129
ضمن يالدويل  ن أن القانونمن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية(.  وابلرغم م 25تناسبية )املادة 

شاركة قدمي حقوق املر، يف تتنظ للمواطنني فقط احلق يف أن ينتخبوا ويُنتخبوا، فقد نظرت احلكومات، وينبغي أن
 .  إىل األشخاص اآلخرين املقيمني يف اجملتمع

 

 اجلماعات الضعيفة-دال
 

العائدون واملشردون داخليا هم يف كثري من األحيان مجاعة ضعيفة تستحق اهتماما خاصا من عملية  -130
حقوق اإلنسان امليدانية.  وهناك مع ذلك فئات من األشخاص الضعيفة بصورة خاصة بني العائدين.  وقد 
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شردين داخليا يقعون هدفا النتهاكات حقوق اإلنسان نظرا يكون هناك مثال مجاعات معينة من العائدين  وامل
 آلرائهم أو معتقداهتم الدينية أو هويتهم اإلثنية أو غري ذلك من األسباب.

 
 ت من العائدينه الفئاض هذ.  وتتعر ابلنساء واألطفال وكبار السن واملعوقنيوينبغي االهتمام حتديدا  -131

ملعاانة خالل لك من اري ذغن ألشد خماطر انتهاكات حقوق اإلنسان أو واملشردين داخليا يف كثري من األحيا
كثرية   السري أايماً  ان  إىلألحيعملية العودة.  مثال ذلك أن العائدين واملشردين داخليا يضطرون يف كثري من ا

ت يف   ملسافان هذه اقطعو يمن أجل العودة إىل بلدهم أو منطقتهم األصلية حاملني معهم كل أمتعتهم.  وقد 
ف يف أصعب ه الظرو ب هذظروف جوية قاسية مع شدة احلرارة أو شدة الربودة وقلة الغذاء واملاء.  وتتسب

  رعايتهم.  يتولنيلاليتااملشاكل لألطفال وكبار السن واملعوقني، فضال عن العائدات واملشردات داخليا 
 

، شردين داخليادين وامللعائاالضعيفة من   ويتناول هذا اجلزء بعض املشاكل اليت قد تواجهها اجلماعات -132
لومات ل فئة.  واملعماية كها حلويوفر معلومات موجزة عن بعض املعايري القانونية الدولية  اليت ميكن استخدام

هنا ذكر ال   مل ترد أنه الواردة هنا ليست حصرية أبي حال من األحوال.  ونلفت االنتباه بصفة خاصة إىل
نبغي أن ن داخليا.  وياملشرديو دين ا انتهاكات  تعاين منها مرارا اجلماعات الضعيفة من العائللحقوق اليت تقابله

  وحدة العائدينينبغي ل.  و يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي ابلفئات  الضعيفة بني العائدين يف منطقتهم
دموهنا دة اليت قد يقاملساع شأنبا اليت تتبع العملية امليدانية حلقوق اإلنسان  أن توفر للموظفني توجيها واضح

 ت(.علوماأدانه ملزيد من املالفرع حاء للضعفاء من العائدين واملشردين داخليا. )أنظر 
 
 النساء-1
 

اهلن اما رعاية أطفردهن متمبف تؤلف النساء يف العادة أكرب فئة من املشردين.  وتتوىل النساء العائدات -133
لرغم من هذا فق.  وابمرا ؤولية اإلضافية عن رعاية األطفال الذين بدونوتقع عليهن يف بعض األحيان املس

مثال و مع العائدين. اخل جمتد رارتستبعد املرأة يف كثري من األحيان من أي عملية تتعلق بصنع القالعبء الثقيل 
يان.   بعض األحفة يفون خمتل تكذلك أن قرار العودة يتخذه الرجال بدون اعتبار ألولوايت النساء واألطفال اليت

ه قعن ضحااي هلذلاليت يء ا.  والنساوالنساء بصفة خاصة قد يتعرضن لالعتداءات البدنية، والسيما االغتصاب
خليا وقد ال ردين دااملشو االعتداءات يتعرضن يف بعض األحيان للوصم من جانب أسرهن وغريهم من العائدين 

 يستطعن العودة إىل جمتمعهن.
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مثال و عودة.  عد الوغري ذلك من ضروب التمييز ب احلرمان من هياكل صنع القراروتستمر مشكلة  -134
لعقارات.  األراضي أو ا ن حيازةمسرة أذلك أن التقاليد احمللية، بل والقانون الوطين، قد مينعان املرأة اليت ترأس 

 اجملتمع. ة اندماجها يفإلعاد  اسيةوقد حترم املرأة  من السيطرة على توزيع الغذاء أو غري ذلك من املعونة  األس
 

 تهن يف وضعة مشاركمهيوأبويتزايد الوعي داخل املنظمات اإلنسانية الدولية ابحتياجات  العائدات  -135
 .إلدارة املعونةاحمللية  الربامج

 
ائدات نها العمعاين تعلى أساس اجلنس كثري من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت  التمييزوينجم عن  -136
على احلق يف جلنسي و يز اردات.  وينص ميثاق األمم املتحدة ومعاهدات حقوق اإلنسان على حظر التميواملش

لعهد امن  26( و 1) 2دتني من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  واملا 2املساواة بني اجلنسني يف املادة 
 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على سبيل املثال.

 
تداءات يف ذه االعهتكب "، مثل االغتصاب. .  وتُر للعنف اخلاص ابلنوعات ضحااي  "وقد تقع العائد -137

دين داخليا واملشر  ئدينبعض األحيان من جانب  أعضاء اجلماعات املسلحة يف اإلقليم الذي جيب على العا
العائدين.  ني بجال من ان ر املرور فيه من أجل الوصول  إىل منطقتهم األصلية.  وقد يرتكبها يف بعض األحي

 رهن وغريهم منن عن أستفرقوبينما يتعرض كثري من النساء للعنف اخلاص ابلنوع، تعاين  العائدات الاليت ي
 أفراد جمتمعهن من الضعف بصورة خاصة.

 
لقانون امبادئ   منوانتهاكات حقوق اإلنسان املالزمة للعنف اخلاص ابلنوع حمظورة مبوجب كثري -138

ن األمم يد، يؤكد إعاله التحدى وجتداءات األخرى وسوء املعاملة، مبا فيها التعذيب.  وعلالدويل املتعلقة ابالع
يض والتعو املرأة  ضد لعنفذا اهالتزام مبنع املتحدة اخلاص ابلقضاء على العنف ضد املرأة أبنه يقع على الدول 

حرتام با إجيابيا الفرض واجا تهن. وينبغي أن تفهم الدول التزاماهتا مبوجب هذه الصكوك الدولية ابعتبار أعنه
 ها.قبة عليملعاوكفالة احلماية من العنف واحليلولة دون وقوع أعمال يرتكبها أفراد خاصني  وا

 
ها أو اخلروج من و منطقةأل بلد مقابل الغذاء أو األمان أو احلق يف دخو  على البغاء تُرغم العائداتوقد  -139

ىل عرضن، إضافة إوقد يت نفسيذه االنتهاكات من األمل البدين و/أو العلى سبيل املثال.  وقد تعاين ضحااي ه
من  ( )هـ(2)4ادة ظر املي، حتذلك، لإلصابة بفريوس نقص املناعة/االيدز.  ويف حاالت النـزاع املسلح الداخل

اهبة يف ام مشترد أحكو  ." ياءوكل ما من شأنه خدش احل واإلكراه علي الدعارةالربوتوكول الثاين "االغتصاب، 
 لدول.األول فيما يتعلق حباالت النـزاع املسلح بني ا ل( من الربوتوكو 1) 76املادة 
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 هلويةأوراق اول على ية احلصمكانويف حاالت كثرية قد  ال تتمتع املرأة العائدة ابملساواة مع الرجل يف إ -140
احلصول على  تاح هلان يأفر  أو .  ومثال ذلك أنه قد يكون من املستحيل للمرأة أن تساوإجراءات التسجيل

دة ة األمم املتحم مفوضيهتماا الغذاء  أو العقارات بدون موافقة الزوج أو غريه من األقارب الذكور.  وينصب 
 ستقل.ين ملشئون الالجئني  بصفة خاصة على كفالة استطاعة املرأة احلصول على  مركز قانو 

 
ة مع متساوي قوقا للمرأةحمجيع أشكال التمييز ضد املرأة  من اتفاقية القضاء على 11وتكفل املادة  -141

اواة  األجر واملسيفساواة ة وامل.  وتشمل هذه احلقوق املتساوية التمتع بنفس فرص العمالميدان العملالرجل يف 
 يف املعاملة  فيما يتعلق ابلعمل ذي القيمة املساوية. 

  
رجل بني ال لى املساواةعع أشكال التمييز ضد املرأة  من اتفاقية القضاء على مجي 15وتنص املادة  -142

دارة رام العقود وإيف إب  لرجلاواملرأة أمام القانون وعلى أن ُتكفل للمرأة، بوجه خاص "حقوقا مساوية حلقوق 
زة ك  وحياة للزوجني يف امتال( )ح( من االتفاقية على احلقوق املتساوي1) 16املمتلكات...".  وتشدد املادة 

ن مردات يف كثري ت واملشائداواإلشراف عليها وإدارهتا  والتمتع هبا والتصرف فيها.  وتواجه الع تلكاتاملم
ري من ح، قد يلقى كثع املسلنـزا األحيان مشاكل تتعلق بوراثة املمتلكات.  وأثناء التشرد، والسيما يف بيئة ال

اليت   تلكات األسرةن ترث ممطن أودهتا إىل الو الناس حتفهم.  وعندما تفقد املرأة زوجها، فقد ال تستطيع لدى ع
 كانت مسجلة ابسم الزوج.

 
 121األطفال -2
 

ل هؤالء قد ينفصو    . رافقمالقاصرين بدون يوجد بني العائدين يف كثري من األحيان أعداد كبرية من   -143
ويف    د يقتل آابؤهم.قكثرية   االتحاألطفال عن آابئهم عند مغادرة منازهلم يف أول األمر أو أثناء العودة.  ويف 

عونة حلصول على املم على ادرهتكثري من األحيان يعاين القاصرون الذين ال ُمرافق هلم أثناء العودة من عدم ق
حبة واء أكانوا بصعلهم )سن جيالغذائية.  وإهناك األطفال وسوء  تغذيتهم، ابإلضافة إىل صغر عمرهم،  ميكن أ

ألوالد بلدان،  يقع ا من ال كثري، مثل الكولريا واملالراي.  ويفلألمراضفة خاصة مرافقني أو بدوهنم( معرضني بص
.  ويتعرض  لعدائيةاعمال على يد اجلماعات املسلحة وجيربون على املشاركة يف األ للتجنيد القسريضحااي 

 بصفة خاصة األطفال الذين بدون مرافق هلذا االنتهاك حلقوقهم.
  

                                                      
  صل الثاين عشر املعنون "حقوق األطفال."ملزيد من املعلومات عن احلقوق اخلاصة ابألطفال، يُرجى الرجوع إىل  الف121
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مون فيها ويف  ازل يقيي منون يف العودة  إىل مناطقهم األصلية  قد ال جيدون أواألطفال الذين ينجح -144
م على ص حصوهلن فر مكثري من األحيان تكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم، وهو ما يقلل بشدة 

 العمل يف املستقبل.
 

ماكن. وتنص ك من األذل رياألطفال العائدين يف خميمات أو يف غ ابحتجازوقد تقوم السلطات احمللية  -145
ام للكرامة ية واحرت ه إبنسان)ج( من اتفاقية حقوق الطفل على أن "يعاَمل كل طفل حمروم  من حريت 37املادة 

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

.  وتنص اخلصوص وجه ائدين علىاليت هتم األطفال الع وحدة األسرةوُيكفل لألطفال حقا خاصا يف  -146
  قي رعايتهما. ديه وتلعرفة والمن اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون للطفل، قدر اإلمكان، احلق يف م 7املادة 

 على مطالبة الدول األطراف يف االتفاقية  ابحرتام 5وتنص املادة 
 

و اجلماعة وسعة أملة امسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسر 
نوان عن لني قاملسؤو حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو األوصياء أو غريهم ن األشخاص ا

ند عد املالئمني اإلرشاجيه و الطفل، يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التو 
 ممارسة الطفل احلقوق  املعرتف هبا يف هذه االتفاقية.

  
ادة على هذه امل بويه.  وتنصمن االتفاقية  إىل احلاالت اليت ينفصل فيها الطفل عن أ 9 وتشري املادة -147

 أنه
 

طراف، مثل ول األن الدميف احلاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء  اختذته دولة 
حيل أو و الرت ألنفي تعريض أحد الوالدين أو كليهما  أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو ا

قدم تلك تشخص(، لة لل)مبا يف ذلك الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز الدو  الوفاة
ألسرة، اخر من عضو آالدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند االقتضاء، ل

لغائبني( سرة ااء األاملعلومات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة الغائب )أو أعض
 ه املعلومات ليس لصاحل الطفل.إال إذا كان تقدمي هذ

 
أبن لألطفال واآلابء احلق يف مغادرة  10.  وتنص املادة مجع مشل األسرةوتشري االتفاقية إىل شروط  -148

أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف دخول بلدهم ألغراض إقامة اتصال بني بعضهم بعضا.  وفيما يتعلق 
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أبنه على  22يسعون إىل احلصول على مركز الجئ(،  تنص املادة ابألطفال الالجئني )أو األطفال  الذين 
 الدول األطراف أن

ن املنظمات مغريها و تحدة توفر، حسب ما تراه مناسبا، التعاون يف أي جهود تبذهلا األمم امل
 تحدة، حلمايةمم املع األاحلكومية الدولية املختصة أو املنظمات غري احلكومية املتعاونة م

ي أو عن اعدته، وللبحث عن والدي أي طفل الجئ ال يصحبه أحد أطفل كهذا ومس
 ه.ل أسرتمع مشأفراد آخرين من أسرته،  من أجل احلصول على املعلومات الالزمة جل

 
 لنموه  عيشي مالئمممن اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل احلق يف "مستوى  27وتنص املادة  -149

ود طنية،  ويف حدفها الو لظرو  واالجتماعي." و "تتخذ الدول األطراف، وفقاالبدين والعقلي والروحي واملعنوي 
نفيذ تن الطفل على  عسؤولني امل إمكانياهتا،  التدابري املالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص

ية والكساء ذابلتغ  تعلقيهذا احلق  وتقدم عند الضرورة املساعدة املالية وبرامج الدعم، والسيما فيما 
 "(.حقوق األطفالاملعنون " الفصل الثاين عشرواإلسكان." )أنظر أيضا 

 
 كبار السن واملعوقون  -3
 

تشتت   يسهلك، مع ذلو يف كثري من اجملتمعات، يتلقى كبار السن واملعوقون الرعاية من أسرهم.   -150
ذين بة لألطفال الل ابلنساحلا ومثلما هو,  األسر يف حاالت التشرد وجيد كبار السن واملعوقون أنفسهم مبفردهم

ن ضيق فرص اخليا مددين ال يصحبهم مرافقون، تعاين يف كثري من األحيان هذه الفئة من العائدين واملشر 
ا يت تنطوي عليهلسفر الاشقة ماحلصول على الغذاء واملعونة األخرى.  وقد يلحق هبم اإلهناك الشديد من جراء 

فات على أي مسا ة، أوطيع املعوقون بدنيًا بصفة خاصة املشي ملسافات طويلوقد ال يستعملية العودة. 
مييز و طر التوص خل.   ويتعرض كبار السن بصفة خاصة للمرض ويتعرض املعوقون على وجه اخلصاإلطالق

 أو املعاملة املهينة بسبب عجزهم./
 

بب كرب سنهم وانعزاهلم عن وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي بضعف كبار السن بس -151
 122آليات احلماية الطبيعية داخل اجملتمع.  وتنص قواعد األمم املتحدة النموذجية بشأن تكافؤ الفرص للمعوقني

على أنه حيق للمعوقني  التمتع، إىل أقصى حد ممكن، بنفس احلقوق واحلرايت  اليت يتمتع هبا غري املعوقني.   
يوجز عددا كبريا من خمتلف القيود الوظيفية اليت تظهر يف أي قطاع ’  العجز’وتنص  املعايري على أن "مصطلح 
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من السكان يف أي بلد من بلدان العامل.  وقد يصاب الناس بعجز بدين أو ذهين أو حسي أو بظروف طبية أو 
 عقلي.   وهذه اإلصاابت أو الظروف أو االعتالالت قد تكون دائمة أو عابرة بطبيعتها."  مبرض

 
من العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمييز على أساس العجز.   2وحتظر املادة  -152

وقد عرفت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذا التمييز أبنه يشمل "أي متييز أو حرمان أو تقييد 
أنه إلغاء االعرتاف ابحلقوق االقتصادية أو أو تفضيل أو إنكار للمأوى املعقول على أساس العجز ويكون ش

 123االجتماعية أو االقتصادية أو التمتع هبا أو ممارستها."
 

 دةلعو عملية حقوق اإلنسان امليدانية: اإلعداد ل-هاء
 

ياة لعودة إىل احلتشرد واة الاهلدف الرئيسي الذي يرمي إليه العائدون واملشردون داخليا هو إهناء حال -153
م راضيهم ومنازهلأسرتداد اويف  ويرغب معظم الناس، قدر اإلمكان، يف العودة إىل  مناطقهم األصلية الطبيعية. 

ناء دين داخليا أثواملشر  ئدينوممتلكاهتم األخرى.  وابإلضافة إىل عملية الرصد واحلماية العامة حلقوق العا
الع ملتحدة  االضطالألمم  عنييني التابميكن أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان امليدان -املشار إليها أعاله-التشرد

وق اإلنسان  ملية حقاخل عدبدور هام  يف اإلعداد لعودة املشردين.  وتشمل عناصر  هذا "اإلعداد" العمل  
قد العائدين.  و  ملشردينجه اومع الشركاء الرئيسيني من أجل كفالة فهم عميق حلالة حقوق اإلنسان  اليت توا

ون واملشردون العائد جههاخرى  العمل على التصدي  لبعض املشاكل  اليت قد يواتشمل جوانب "العملية" األ
رتداد ظام السضع نداخليا خالل عملية العودة.  وقد تضم هذه األنشطة مثال مساعدة السلطات على و 

سط يف لتو لية على اشرطة احملد الاملمتلكات والتعويض عنها متشيا مع القانونني الوطين والدويل، أو تدريب أفرا
 املنازعات بني العائدين/املشردين داخليا وبني اآلخرين.

 
د للعودة.  اإلعدا ان يفوهكذا يوجد عدد من األنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبا عملية حقوق اإلنس -154  

حقوق  جزين منلمحتلوتتناول الفصول األخرى يف هذا الدليل العديد من هذه األنشطة، مثل محاية ما 
 املتحدة بشأن ن األممرة عوإقامة العدل، اخل،  بينما تُعاجَل أنشطة أخرى يف نصوص منفصلة صاد اإلنسان،

إعمال و إلنسان وق االتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، وهي  نصوص تغطي، على سبيل املثال، تعزيز حق
 حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون وحقوق اإلنسان  اخلاصة ابحملامني والقضاة.

                                                      
،  /2/1994/20E/C.1-1995/22E، وثيقة األمم املتحدة 5جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  123

 من النص اإلنكليزي. 99صفحة 
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عملية حقوق  ن تساعدها أسرتعي االنتباه هنا إىل قائمة حمدودة من األنشطة اليت ينبغي هلا نفسون -155

 دين واملشردينىل العائإية  اإلنسان على حتسني اسرتاتيجيتها  وهنجها يف  تقدمي مزيد من املساعدة األساس
هي و بطرق أربعة،  داخليا دينملشر داخليا.  وميكن لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تعد لعودة الالجئني وا

 .التدريب/أنشطة اإلعالم (4و) التشاور( 3و ) االتفاقات اخلاصة( العمل يف سياق 2و ) مجع املعلومات( 1)
 
 مجع املعلومات-1
 

ن دين داخليا وعواملشر  ائدين. وينبغي مجع املعلومات عن العفهم احلالةاملرحلة التحضريية األوىل هي  -156
عن  ت لتكوين صورةملعلوماذه اه سيعودون إليها وعن احلالة اإلمجالية للعودة.  وينبغي استخدام املنطقة اليت

 حالة العودة.
 
 املعلومات عن العائدين واملشردين داخليا -أ

 
جبمع  ، حيثما وجدت،يدانيةية املينبغي أن تقوم املكاتب  احمللية ووحدة العائدين ابملكتب املركزي للعمل -157
ب املشردون هل ينتسو   هم؟  منت تفصيلية عن العائدين واملشردين داخليا الذين من املتوقع وصوهلم.  معلوما

ل عية واحدة )مثو اجتماية أإىل مجاعة أو أكثر )سياسية أو إثنية أو دينية، اخل(؟  وهل يؤلفون مجاعة مهن
 املشردين وبني  مجاعةبني رتوتاالت املزارعني(؟  هل توجد أي  مجاعات ضعيفة بني العائدين؟   وهل توجد  ح

العائدون  غادر مىتو ت؟  أي مجاعة أخرى يف منطقتهم األصلية مثال؟  وما هو اتريخ العالقة بني اجلماعا
الظروف نت ء؟   وماذا كاا اللجو فيه واملشردون داخليا منازهلم وملاذا؟  وما هي البلدان أو األماكن اليت التمسوا

ين واملشردين العائد على وء؟  وما هي الضغوط اليت  فرضتها هذه الظروف املعيشيةيف مكان اللج املعيشية
؟ وكم من العودة ن تتممن املتوقع أ ومىتداخليا؟  واىل أي مدى على وجه اخلصوص تكون العودة طوعية؟ 

 ليها؟ون إ سيعودن اليتاألشخاص  الذين من املتوقع عودهتم وما هي األماك وما هو عددالوقت ستستغرق؟ 
 

وينبغي مجع هذه املعلومات من خالل االتصال ابلعائدين  واملشردين داخليا الذين يصلون فعال، أو  -158
الفصل من خالل االتصال ابملشردين داخليا املوجودين يف خميمات الالجئني أو خميمات املشردين داخليا )أنظر 

املشردين داخليا الذين يعيشون يف و/أو  ابلالجئنيصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة :"رالعاشر
"(.  وينبغي سؤاهلم عن رأييهم يف العودة.  وما هي اآلمال اليت يعلقوهنا على العودة؟   وما هي املخيمات

األمن الشخصي والعالقة مع السلطات احمللية واإلسكان  قضااي مثلخماوفهم؟  وينبغي اسرتعاء االنتباه إىل 
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اء مثل هذا االستقصاء  بني العائدات  واملشردات داخليا فضال عن العائدين .   ومن األساسي  إجر والعمالة
واملشردين داخليا من الرجال.  وقد يكون للنساء أولوايت خمتلفة كثريا وقد تتعرض حقوقهن، ابعتبارهن مجاعة 

 ضعيفة، خلطر أشد.
 

 املعلومات عن منطقة العودة-ب
 

 شردون داخليا ون واملها العائدملوجودة يف املنطقة اليت سيذهب إليتستفسر املكاتب احمللية ا  ينبغي أن -159
 ن ملوظفي حقوق.  وميكخلياعن حالة اإلسكان والعمالة اليت من املرجح أن يواجهها العائدون واملشردون دا

ما هي و  دين داخليا. واملشر  ائدينملعرفة ما يشعرون جتاه وصول الع االتصال أبفراد من السكان احمللينياإلنسان 
؟ شردين داخليادين وامللعائاآماهلم وخماوفهم من العودة؟  وكيف سيتقبل األشخاص الذين يعيشون يف اجملتمع 

  شردين داخليا؟ين واملعائدهل  هناك مجاعات ستعارض العودة أو تسعى إىل انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة ابل
ظور حقوق ، من منلظروفاملشردون اآلن؟ ما هي  ما هي املشاكل الرئيسية  اليت ميكن أن تنشأ إذا عاد ا

دوره إىل يفضي ب ا قدماإلنسان، اليت سيتم مقابلتهم هبا؟  وهل سيكون هناك مثال نقص يف السكن، وهو 
وقيف تحاالت  تحدثسمنازعات حول ملكية املنازل وما يستتبع ذلك من انتهاكات حلقوق اإلنسان؟  هل 

ظفي شاكل ميكن ملو من امل نواع؟ وبتنبؤ هذه األسلوكهم املزعوم قبل رحيلهم للعائدين واملشردين داخليا بسبب
 ات احمللية.ع السلطاي محقوق اإلنسان فعل الكثري استعدادا هلا ، وذلك مثال عن طريق إاثرة هذه القضا

 
 تكوين صورة عامة -ج
 

واملشردين  لعائدينعن ا ةعامتكو ن صورة وهبذه املعلومات ميكن لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن  -160
حملتملة حىت املشاكل لى اداخليا وعن حالة العودة.  وستساعد هذه الصورة على تسهيل التخطيط والتشديد ع

ناطق معينة مبن خاصة تكو  ميكن التصدي هلا أبسرع ما يكون.  وينبغي حتديث الصور بصورة منتظمة وميكن أن
 ند اللزوم.من مناطق العودة اليت تغطيها العملية ه

 
 العمل يف إطار االتفاقات اخلاصة -2
 

ينبغي أن تكفل العملية امليدانية أهنا على علم مبحتوى أي اتفاقات خاصة تكون السلطات الوطنية أو  -161
االتفاقات على تعزيز محاية  هذهوميكن أن تساعد احمللية قد أبرمتها فيما يتعلق ابلعائدين واملشردين داخليا.   

حول الطريقة اليت  عائدين عن طريق توفري ضماانت حمددة من جانب السلطات الوطنية أو احملليةحقوق ال
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ستعامل هبا العائدين واملشردين داخليا.   ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني تتوىل بصفة خاصة توقيع 
تشارك مفوضية األمم املتحدة "اتفاقات املكاتب الفرعية" بني مفوضية شئون الالجئني والسلطات الوطنية.  و 

لشئون الالجئني يف بعض األحيان يف "االتفاقات الثالثية" مع البلد املضيف وبلد املنشأ.  وقد يكون من املهم 
 لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تكفل أن عملها حيرتم سياق هذه االتفاقات ويدخل يف إطارها.

 
 مها. وغري جئنيملتحدة لشئون الالالتشاور مع احلكومة ومفوضية األمم ا -3
  

كل احملتملة  ن املشا إلنساأن تناقش عملية حقوق ا على الصعيدين الوطين واحملليمن األمهية القصوى  -162
 احلكومية ظمات غرياملنو مع احلكومة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية األخرى 

مليدانية مم املتحدة املية األعتنظر  وينبغي يف الواقع أنة النهائية للمشردين.  واجلماعات األخرى املعنية ابلعود
قامت  .  وقدسؤولياتقاسم املها تحلقوق اإلنسان يف التوصل إىل اتفاق بني خمتلف املؤسسات املعنية اليت يتم في

العديد من  الجئني إببرامشئون اللحدة عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املت
ألساسي، وهو اتفاق ميكن ااالتفاق  1التذييل هذه االتفاقات حول خمتلف جوانب مشكلة العودة.   ويرد يف 

 استخدامه كنموذج يف هذا الصدد.
 

ة فيما نيعملية امليداالية البو  خرىإببالغ السلطات احمللية واملنظمات األوينبغي أن تقوم املكاتب احمللية  -163
ن ط العودة.  ومحول خط ألخرىالسلطات احمللية  واجلماعات ا تستشرييتعلق ابملشردين.  وينبغي هلا أيضا أن 

 األساسي اشرتاك السلطات يف صنع القرارات بشأن عودة املشردين. 
 

ن وتوفر لسك، مثل اتملةوقد ترغب املكاتب احمللية أيضا يف أن تثري مع السلطات املعنية مشاكل حم -164
ل أن تطرأ ساسة قبحااي العمل الذي حيقق دخال وعد حتيز النظام القضائي.  ومن األفضل كثريا إاثرة قض

هود عملية جن تنصب أبغي .   وينتبادال للمعلوماتاحلاجة إىل معاجلتها. وينبغي أن تشمل هذا املشاورات 
 ازها.قة إجنفة إىل رصد طريالسلطات يف مهمتها ابإلضا مساعدةحقوق اإلنسان امليدانية على 

 
 األنشطة األخرى لإلعداد للعودة-4
 
ة لعملية املعينوالية ابقا لط قد تقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بتنفيذ  عدد من خمتلف األنشطة  -165 

 وذلك لإلعداد  لوصول العائدين واملشردين داخليا.
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إلنسان، اى حقوق ية علمثل تدريب قوات األمن احملل وميكن أن تتصدى هذه األنشطة لقضااي حمددة، -166

فون د يالحظ املوظني.  وقليأو ميكنها التصدي لقضااي أوسع، مثل التوترات بني مجاعة العائدين والسكان احمل
د تقع ع الغذاء أو قاء توزيأثن احملليون مثال أن الشرطة احمللية تعتزم ضرب حشود العائدين واملشردين داخليا

ظيم التدريب ميكن تنو هتم. عدائية من جانب السكان احملليني ضد العائدين واملشدين داخليا لدى عودأعمال 
ال مبادئ ة يف جملشرطعلى حقوق اإلنسان وأنشطة اإلعالم للتصدي لتلك املشاكل.  وميكن تدريب ضباط ا

سكان ت مع الناقشاموميكن عقد اجتماعات و حقوق اإلنسان وأساليب السيطرة على جتمهرات املدنيني.  
سكان الوعي بني ال رى لنشرد أخاحملليني لتنبيههم إىل احتياجات العائدين واملشردين داخليا.  وميكن بذل جهو 

 .)مثل األقليات اإلثنية أو الدينية أو السياسية(احملليني حول حقوق اجلماعات 
  

تدريبية  ي برامجضع أو عن كثب يف  ومن املهم إاتحة الفرصة ألعضاء اجلماعات املستهدفة للمشاركة -167
 أو غريها من الربامج اإلعالمية.

 

دة ء عو ثناعملية حقوق اإلنسان امليدانية: األنشطة أ-واو
 املشردين

 
ان خالل رحلة ق اإلنسل حقو يتناول هذا اجلزء الدور املمكن لعملية األمم املتحدة امليدانية يف جما -168

ودة"  عملية "الع متوميكن أن ت  ن داخليا إىل مناطقهم وجمتمعاهتم األصلية.العودة الفعلية للعائدين واملشردي
سوف يتعني ان.   و إلنسامبختلف الطرق ويف شىت الظروف اليت ستكون عامال حامسا يف حتديد احرتام حقوق 
ية فصل، لوالهذا ال قدمةحتديد دور موظفي حقوق اإلنسان وفقا هلذه الطرق والظروف وطبقا، كما جاء يف م

 العملية ومواردها ودور املنظمات األخرى.
 
 حق العودة و"عدم الرد" والعودة الطوعية -1
 

الالجئون هلم احلق القانوين يف العودة إىل بلدهم مىت أرادوا ذلك. وهم يتمتعون أيضا ابحلماية القانونية  -169
األحكام القانونية أو انتهاكها، ميكن اليت متنع الدول من إجبارهم على العودة.  وبصرف النظر عن احرتام تلك 
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يضطر األشخاص لطواعية  العودة أن تؤثر أتثريا هاما على طريقة استقبال العائدين واملشردين داخليا.   وقد 
الذين جيربون على العودة إىل بلداهنم إىل العودة إليها عندما تكون احلالة األمنية غري مستقرة أو عندما ال يتوفر 

.  وتزيد هذه العوامل من خطر فقدان احلياة أو اإلصابة أو املرض بني لكايف يف منطقتهم األصليةهلم الغذاء ا
العائدين واملشردين داخليا.  وال مناص من أن أتثر طبيعة املخاطر اخلاصة اليت يواجهها العائدون واملشردون 

 املساعدة. داخليا على حمل تركيز اجلهود اليت تبذهلا عملية حقوق اإلنسان لتقدمي 
 
 "حق العودة" يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان -أ

 
قوق اإلنسان،  واملادة ( من اإلعالن العاملي حل2) 13حق الفرد يف العودة إىل بلده تقره املادة  -170
 وبيةتفاقية األور لحق ابالع امل( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول الراب4)12

يثاق اإلفريقي امل( من 2)12ادة ( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،  وامل5) 22حلقوق اإلنسان، واملادة 
ية حلقوق املدنية والسياساب( من العهد الدويل اخلاص 4)12.  ومثال ذلك أن املادة حلقوق اإلنسان والشعوب

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

( من العهد 1)12واملادة  ( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،1)13وابملثل، فان كال من  املادة  -171
ق بية حلقو بع امللحق ابالتفاقية األورو ( من الربوتوكول الرا1)2الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، و املادة 

امليثاق اإلفريقي حلقوق ( من 1)12يكية حلقوق اإلنسان، واملادة  ( من االتفاقية األمر 1)22اإلنسان، واملادة 
  العودة إىل اخليا يفدين د، وتشمل هذه احلرية حق املشر تكفل حرية التنقل داخل الدولة، اإلنسان والشعوب

 أن "لكل السياسية تنص علىو ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1)12وطنهم.  ومثال ذلك أن املادة 
مته داخل هذا كان إقاميار فرد يوجد على حنو قانوين  داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اخت

 اإلقليم."
 

 "عدم الرد" و "العودة الطوعية" -ب
 

( من 1)33".   وتنص املادة عدم الردأحد املبادئ األساسية يف القانون الدويل لالجئني هو مبدأ " -172
 ما يلي:124اخلاصة بوضع الالجئني على   1951اتفاقية عام 

 

                                                      
 اخلاص بوضع الالجئني وهو الربوتوكول الذي ميدد من صالحية االتفاقية. 1966أنظر أيضا بروتوكول عام  124
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  دود األقاليمحر إىل الصو  ال جيوز ألية دولة متعاقدة  أن تطرد الجئا أو ترده أبية صورة من
ة تمائه إىل فئأو ان نسيتهجاليت تكون حياته  أو حريته مهددتني فيها بسبب  عرقه أو دينه أو 

 اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية."
 

 ال يعودون إىل لالجئنياكم أن .  ومن العواقب املباشرة هلذا احلالعودة الطوعيةيرسي هذا احلكم مبدأ و  -173
ة، جيب ما بشأن العودوعي متاطرار بلداهنم يف العادة إال إذا كانوا يرغبون يف ذلك.  وحىت يتسىن لالجئ اختاذ ق

ئني علومات  لالجهذه امل تتيحو  نطقته األصلية. أن  تتوفر له معلومات دقيقة ومستوفاة عن احلالة  يف بلده وم
اذ يف عملية اخت مة أيضاان، مه.  والعوامل  األخرى، مثل املساعدة يف النقل وإعادة االستيطقرار واعاختاذ  

عن  لعودة الطوعيةحيان  ااأل القرار، ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، بصفة خاصة، تسهل يف كثري من
 خمتلف أشكال املساعدة. طريق تقدمي

 
ك، خليا.  ومع ذلردين دااملش وال تنطبق االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا على -174

ون داخليا  املشرد تمتعينطبق احلق يف حرية التنقل على كل شخص داخل بلده، ويعين ذلك أنه البد وأن ي
العهد اخلاص ابحلقوق  من 12واملادة  21إىل  20الفقرات من بنفس خيار العودة طوعا إىل الوطن )أنظر 

 املدنية والسياسية(.
 

قرر ما يفضل من أاالت املشردون والالجئون الذين لديهم معلومات دقيقة هم أنفسهم يف معظم احل و-175
في حقوق وظملسيوفر  وعيةإن كان من املأمون واملالئم العودة إىل الوطن.  ومعرفة ما إن كانت العودة ط

 ا.اخلياإلنسان معلومات هامة عن التهديدات اليت قد يتعرض هلا العائدون واملشردون د
 
 أنواع العودة-2
 

إلعادة  حيظى مبدأ البلد، الاخل اابلرغم من الضماانت القانونية الدولية ابلعودة الطوعية وحرية التنقل د -176
مم املتحدة ضية األمفو  احلاالت، ابلرغم من جهود الطوعية ابالحرتام الكامل يف كل احلاالت.  ويف بعض

عودة قليمها على الإدين يف وجو " وجترب الالجئني املعدم الردلشئون الالجئني، قد تنتهك بلدان اللجوء قاعدة "
دو أشد لجوء يغن المكاإىل وطنهم.  ويف بعض األحيان قد تعود بعض مجاعات الالجئني إىل الوطن ألن 

 .ليت يواجهوهنا يف الوطنخطرا من املخاطر ا
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ة ومدى طواعي  طوعية. لعودةوهناك أنواع خمتلفة من العودة ترتبط يف كثري من األحيان مبا إن كانت ا -177
  يدانية.امل العودة يؤثر عادة يف الطريقة اليت تتم هبا ومن مث أنشطة عملية حقوق اإلنسان

  
ن الوقت مة فسحة  العاديفنسبيا.  وهناك  خمطط ومنظم بطابع العودة الطوعيةوينبغي أن تتسم عملية  -178

عناية ردين داخليا بن واملشائديإلعداد تسهيالت النقل وغريها من التسهيالت الضرورية.  ويتم توثيق أعداد الع
 وكذلك أمساؤهم يف كثري من األحيان، مما يسهل من تعقب األفراد واألسر.

 
ناك أيضا هد تكون .  وقةعلى العوداملشردون  جيربالطوعية،  قد  ويف حالة عدم احرتام مبدأ العودة -179

ن معودة يف كثري ع من الألنوا هذه ا وتفتقرحاالت يشارك فيها الالجئون أو املشردون يف العودة يف آن واحد.  
إمدادات و النقل  يتوفر من األشخاص.  وقد ال ألعداد غفريةوقد تنطوي على حتركات  النظاماألحيان إىل 

  من العائدينعرض كثريىل تإلغذاء والرعاية الطبية.  وميكن بصفة خاصة حلاالت العودة القسرية  أن تفضي ا
اخل جمتمع ضعيفة دت  الهائلة واىل حدوث حاالت وفاة، والسيما بني اجلماعا ملعاانةواملشردين داخليا 

 يه عملية حقوقلذي تؤدالدور اعلى  "(.  ويؤثر نوع العودةاجلماعات  الضعيفة: "الفرع دالالعائدين )أنظر 
 لعودة املنظمةاعملية  ثناءأاإلنسان خالل العودة.  ومن املرجح مثال أن تقع انتهاكات أقل حلقوق اإلنسان 

 والطوعية.
 
 عودةا الاحلالة يف البلد األصلي/املنطقة األصلية اليت تتم فيه-3
 

 اضحا على ظروفثريا و يضا أتد األشخاص إليها تؤثر أواحلالة السياسية يف البلد أو املنطقة اليت يعو  -180
جح أقل قدرة لى األر عنون سيكو  نـزاع مسلحالعودة وجناحها. فاألشخاص الذين يعودون إىل منطقة يدور فيها 

جزء من تسوية لمية وكلة سعلى االستقرار بصورة دائمة ويف أمان وكرامة من األشخاص الذين يعودون إىل حا
 املثال. سياسية على سبيل

 
 األنشطة  أثناء العودة-4
 

حبة لتنقل ن املصاإلنسااخالل عملية العودة، ستحتاج املكاتب احمللية عموما إىل رصد حالة  حقوق  -181
 املشردين.

 
 وينبغي أن تشمل أنشطة الرصد ما يلي: -182
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 التواجد عند احلدود وغريها من نقاط املراقبة -أ

 
 رتام.ع املشردين ومن تفتيش متعلقاهتم ابحالتأكد من السماح  مبرور مجي 

 لوطن بدون اة إىل لشخصيينبغي السماح للعائدين واملشردين داخليا أبن حيملوا متعلقاهتم ا
خليا دين واملشردين داأخرى.  وال جيوز فرض أي رسوم على العائ  أن تُفرض عليها مجارك أو قيود

 اط التفتيش.مقابل منحهم امتياز عبور احلدود أو غريها من نق

  معقولة  ية غريدا صحينبغي أن تتأكد املكاتب احمللية من أن سلطات احلدود ال تفرض قيو
 هتم.أو متييزية على العائدين واملشردين داخليا أو على متعلقاهتم أو مركبا

 يسريون  الذين اخلياتسيري دورايت على طول الطرق اليت يستخدمها العائدون واملشردون د
 من.وات األأو ق ذلك للتأكد من عدم تعرضهم ألي هتديد من السكان احمللينيعلى األقدام و 

 .التواجد عند مراكز العبور على الطرق 

 جلدد.تسيري دورايت يف مدن وقرى املنشأ لرصد كيفية استقبال الوافدين ا 

 

 إقامة اتصاالت مستمرة مع السلطات -ب
 

 لك بغري ذطات و االهتم مع السلينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، من خالل تواجدهم واتص
 و اللفظية أوأادية ات املمن الوسائل، أن يسعوا إىل تثبيط هذه املشاكل، مثل املضايقات والتهديد

 ة.مييزيإحلاق األذى البدين ابلعائدين واملشردين داخليا أو حاالت التوقيف الت

 ىل الغذاء، إفتقار واال، وينبغي هلم أيضا رصد املشاكل النامجة عن اإلصابة ابجلفاف والربد
ذه هلعلى التصدي  مساعدةية للواإلهناك، واالعتالل، اخل، وتنبيه تنبيه وكاالت وخدمات املعونة املعن

 املشاكل.

 

 التنسيق مع العمل احملتمل للمنظمات الشريكة يف جمال حقوق اإلنسان -ج
 

 نسان قوق اإلة حليأحد العناصر األساسية لرصد عودة املشردين هو التنسيق بني عمل عم
 دة.امليدانية  وبني عمل املنظمات الدولية األخرى املشاركة يف عملية العو 

  وابإلضافة إىل ذلك، قد يكون من الضروري يف حالة وجود أعداد كبرية للغاية من العائدين
إعادة توزيع موظفي حقوق اإلنسان داخل العملية أو جتنيد موظفني إضافيني.  ويتم التصدي هلذه 
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عملية حقوق اإلنسان امليدانية: هيكل العمل مع العائدين : "الفرع حاءقضااي أدانه يف ال
 ."واملشردين داخليا

 

 ةلعوداعد عملية حقوق اإلنسان امليدانية: األنشطة ب-زاي
 

مرار يف أداء ن االستإلنساابعد عودة العائدين واملشردين داخليا إىل جمتمعاهتم، ميكن ملوظفي حقوق  -183
واملشردين  لعائدينار إىل العائد.  وينبغي يف كثري من احلاالت النظ رصد إعادة اندماجهام عن طريق دور 

عائدين ما أن الكرى.   البد من رصدها بدقة أكرب من فئات السكان األخ مجاعة ضعيفةداخليا ابعتبارهم 
عد على محاية ليت تساية ابيعالط آليات احلمايةواملشردين داخليا يكونون يف كثري من األحيان خارج نطاق 

 حقوق الشخص يف اجملتمع.
 

م إىل ب عودهتيا عقإن هدف موظف حقوق اإلنسان من وراء قيامه برصد العائدين واملشردين داخل -184
 قاليةالفرتة االنت الل هذهان خمنطقة إقامتهم هو كفالة عدم انتهاك ما للعائد واملشرد داخليا من حقوق اإلنس

 السلطات لرصد إىلالل اخداخليا إىل عضو يف اجملتمع.  وميكن إبالغ ما يعن من مشاكل من من عائد/مشرد 
ملشرد  العائد أو اال  يعتربو ا.  احمللية واىل املنظمات األخرى أو ميكن ملكتب حقوق اإلنسان احمللي التصدي هل
د يف حاجة و عومن مث ال ي مع،داخليا جزءا من مجاعة شديدة التعرض للخطر مبجرد "إعادة اندماجه" يف اجملت

 إىل رصد خاص.
 

ذا بط يف هابلض جاالندما  إعادةومع ذلك، يصعب حتديد عملية رصد إعادة االندماج.ماذا تعين  -185
؟ جه يف اجملتمعا اندمااخليالسياق؟  وكيف يتسىن حتديد الوقت الذي يكون قد أعاد فيه العائد أو املشرد د

"العائد أو  ليا صفةرد داخإعادة االندماج؟ ومىت  تزول عن العائد أو املشموظف حقوق اإلنسان  يرصدوكيف 
 املشرد داخليا؟" 

 
 رصد اآلليات اليت تسهم يف محاية العائد/املشرد داخليا-1
 

."  وهذه اآلليات هي عناصر داخل حميط الشخص جتعله آليات احلمايةيوجد يف اجملتمع عدد من " -186
ايته.  وال يتاح للعائدين واملشردين داخليا يف كثري جدا من األحيان إمكانية وتسهم يف مح يشعر ابألمان

احلصول على آليات احلماية املوجودة يف اجملتمع.  وأحد العناصر اهلامة يف عملية رصد العائدين واملشردين 
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.  ومتثل هذه داخليا هو النظر يف آليات احلماية القائمة ومدى استفادة العائدين واملشردين داخليا منها
املعلومات إىل حد ما شكال آخر من أشكال مؤشرات إعادة اندماج العائد/املشرد داخليا.  وفيما يلي أدان 

 بعض أمثلة آليات احلماية:
 
 خاص يف مد األشيعت هي يف كثري من األحيان آلية احلماية املباشرة.  وميكن أن األسرة

 مصحبون أسرهييا ال داخل ري من العائدين واملشردينالعادة على أفراد أسرهتم طلبا للمساعدة. وكث
 اهلن.ع أطفمعهم.  وكثري من العائدات/املشردات داخليا مرتمالت أو يعدن مبفردهن م

  العادة يفالناس  يعتمداحلي السكين اجملاور أو مدينة أبكملها.  و  اجملتمعميكن أن يشمل 
ا شردون داخليون وامللعائدة.  وميكن أن جيد اعلى دعم جمتمعهم املباشر من أجل احلصول على احلماي

س م وليهلديد هتأنفسهم يف بعض األحيان موضع شك داخل اجملتمع الذي ميكن أن يكون مصدر 
تمع. عامة داخل اجملالة الك احلآلية حلمايتهم.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يسعوا دائما إىل إدرا

 (."مجع املعلومات: " الفصل السابع)أنظر 

  ة من آليات ل كآليأن يعمأن يوفر املال و  للعمل واملشاركة يف األنشطة االقتصاديةميكن
ومستوى  م بوضعنفسهاحلماية.  وميكن لألشخاص الذين يكسبون املال يف اجملتمع أن حيتفظوا أل

شردون ن واملعائدو معيشي معينني.  ويقل اعتماد هؤالء األشخاص على اآلخرين.  وقد يضطر ال
 يا إىل قضاء فرتة من الوقت بدون أي  عمل أو دخل.داخل

  ية احلما عينا منممبا يضم من مسؤولني حمليني أن يتيح قدرا للهيكل اإلداري وميكن
لتوسط يف أي ضي، وااألراو للعائدين واملشردين داخليا. وميكنهم أن يساعدوا على اسرتداد املنازل 

 ا يف مشاكلببأن يكونوا س سؤولني أيضا، إن أرادوا،منازعات داخل اجملتمع.  وميكن لنفس هؤالء امل
يال حني احملليني ملسؤولاؤالء للعائدين واملشردين داخليا وحييلوا حياهتم شقاء.  وهكذا فإن تصرفات ه
الل جهودهم خن، من إلنساالعائدين واملشردين داخليا تتسم أبمهية كبرية.  وينبغي ملوظفي حقوق ا

 ن داخليا. دين واملشرديالعائ حيال رفة الكيفية اليت ستتصرف هبا اإلدارة احملليةللتعرف على اجملتمع،  مع

  ية.  حلماية الرمسوفري اية  لت، إذا كان يقوم أبداء وظائفه، أن يعمل كآلللنظام القضائيوميكن
املشردين ئدين و العا ولو عمل النظام القضائي بفعالية يف كل جمتمع فلن تكون هناك حاجة لرصد

قوق من حيان حن األميا. ولكن الواقع، لسوء احلظ، أن النظام القضائي ال حيمي يف كثري داخل
ن بطيئا أو قد يكو ما، فيستظلون بواليته.  كما أن النظام القضائي لو كان حىت يؤدي وظيفته عمو 

ملية عتكون  نا قديستجيب بسرعة ألنواع معينة من الدعاوى )مثل الدعاوى البسيطة(.  ومن ه
 د مفيدة.الرص
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م أيضا أن ا عليه، وإمنوال ينبغي فقط أن يرصد موظفو حقوق اإلنسان فعالية خمتلف آليات احلماية -187
 ئي، اخل.م القضالنظاينتبهوا إىل طرق حتسني أداء تلك اآلليات من خالل تدريب املسؤولني ومساعدة ا

 
 رصد إعادة االندماج -2
 

قوق حموظفو  د جيدقل قياسها كميا.  ولتسهيل هذه املهمة، إن "إعادة االندماج" فكرة ال يسه -188
 :إعادة االندماج" مؤشراتاإلنسان أنه من املفيد حتديد  بعض "

 
 كثري من ت يعد يفتلكا: هل اسرتد العائد أو املشرد داخليا منزله؟ فاسرتداد املماملسكن 

 ان.إلنساحقوق  األحيان مشكلة رئيسية وميكن يف بعض األحيان  أن يرتبط ابنتهاكات

 اثة داخليا  حبر  املشرد د أو: هل اسرتد العائد أو املشرد داخليا أرضه؟  وهل يقوم العائاألرض
ملزارع ادة اندماج ايف إع ساسيةأأرضه؟  ومتثل األراضي الزراعية الغذاء والدخل وكالمها يتسمان أبمهية 

 العائد يف اجملتمع.

 غياب خر يفآل مدفوع األجر أو أي عمل : هل لدى العائد/املشرد داخليا عمالعمل 
 األرض؟

 هل تعرض العائد/املشرد داخليا  للتوقيف؟التوقيف/االعتقال : 

 هل يستطيع أطفال العائد االلتحاق ابملدرسة؟املدرسة : 

 ة؟ وهل احمللي اعات: هل يشارك العائد/املشرد داخليا يف االجتماالجتماعات/الرابطات
 ينتمي إىل أي رابطة حملية؟

 جملتمع؟اية يف سؤول: هل يشغل العائد/املشرد داخليا أي  موقع من مواقع اململسؤوليةا 

 تمع؟ وكيف راد اجملب أف: هل يشعر العائد/املشرد داخليا أنه خيضع للتمييز من جانالتمييز
 يتفاعل السكان احملليون مع العائدين واملشردين داخليا؟

 مركزه   ية بسببماد اخليا على أي مساعدة: هل حيصل العائد/املشرد داملساعدة املادية
ن واملشردون لعائدو .  فاكعائد؟  وميكن أن تكون هذه النقطة األخرية إجيابية وسلبية على السواء

هم يف  أنفستوطني داخليا الذين حيصلون على مساعدة مادية  قد يكونون يف وضع أفضل إلعادة
اجملتمع.   ن بقيةعتلفني على أهنم مازالوا خماجملتمع.  ومع ذلك، يدل حصوهلم على هذه املساعدة 

ة ساعدة املاديذه املسبب هب وابإلضافة إىل ذلك، قد ينتاب أفراد اجملتمع حالة من الغضب أو الغرية 
 وحينئذ قد ينبذون العائد.

  ه، فلماذا؟ب يشعر ان ال: هل يشعر العائد/املشرد داخليا ابألمان؟ وإن كالشعور ابألمان 
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 تمعاجمل ر يففعال يستلزم إجراء اتصاالت منتظمة مع املصادالرصد ال -3
 

 داخليا، شردينائدين/املالعة بنفس الطريقة اليت أقام هبا موظفو حقوق اإلنسان اتصاالت يف بداية عملي -189
مات مفيدة عن ء معلو هؤال ينبغي إقامة هذه االتصاالت مع السلطات والصحفيني واملعلمني، اخل.  ويوفر كل

 ة اندماج العائدين واملشردين داخليا  يف اجملتمع.إعاد
 
 اختاذ اإلجراءات -4
 

ءات للتصدي اذ إجران اختتبعا لوالية العملية امليدانية، قد يكون من املمكن ملوظفي حقوق اإلنسا -190
ت  علوماع إىل املن الرجو نساللمشاكل اليت مت التعرف عليها من خالل  عملية الرصد.  وميكن ملوظفي حقوق اإل

سلطات عاء انتباه الن ابسرت قومو الواردة يف هذا الفصل عما للعائدين واملشردين داخليا من حقوق اإلنسان وقد ي
 احمللية إىل املشاكل.

 
ية ن إمكانمخليا ومثال ذلك أن الرصد قد يكشف عن حرمان جمموعة من العائدين واملشردين دا -191

اد ح أمهية اسرتدنية لشر املع ملوظفي حقوق اإلنسان االتصال ابلسلطاتاحلصول على املنازل واألراضي.  وميكن 
شردون العائدون وامل قع فيهايليت االعائدين واملشردين داخليا ملمتلكاهتم وحقهم يف ذلك.  وابملثل، يف احلاالت 

بشأن لك ذوض بعد لتفاضحااي للتوقيف التعسفي ، قد يستطيع موظفو حقوق اإلنسان زايرهتم يف احلجز وا
 (."الزايرات إىل  األشخاص احملتجزين: " الفصل التاسعإطالق سراحهم.  )أنظر 

 
حمللية من السلطات بني او وقد يستطيع موظفو حقوق اإلنسان التوسط بني العائدين واملشردين داخليا  -192

اد بشأن يلى احلوا عأجل التصدي ملشاكل معينة.  ومع ذلك، من األساسي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يظل
ضع خطوطا ية أن تلعملالدعاوى أو احلقوق اليت من احملتمل أن تكون متضاربة.  وسوف يكون من املهم ل

الل الرصد.  خاجهتها ح مو توجيهية واضحة  يف جمال الساسة العامة بشأن املشاكل الرئيسية اليت من املرج
لذي ور الوساطة  ادقة نوع ن بدو حقوق اإلنساوابإلشارة إىل األمثلة اليت سقناها أعاله، ينبغي أن يعرف موظف

 نية واحمللية.ات الوطلسلطقد يضطلعون به، إن وجد، وينبغي إرساء األساس الذي يقوم عليه هذا الدور مع ا
 "(.التوفيق والوساطة يف امليدان: "  الفصل احلادي والعشرين)أنظر 
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 مى ينتهي خضوع العائد/املشرد داخليا لرصد معني؟ -5
 
ليا اجلدد دين داخاملشر كما جاء آنفا يف هذا اجلزء، يقوم موظفو حقوق اإلنسان برصد العائدين و  -193 

ين واملشردين العائد رصد بسبب النظر إليهم ابعتبارهم فئة "شديدة التعرض للمخاطر". وال ميكن أن يستمر
؟ ومىت تعرض للمخاطر"ديدة الشئة ون "فداخليا إىل  ما ال هناية.  مىت ال يعود العائدون واملشردون داخليا ميثل

ن هذا السؤال إليني؟ احمل تزول صفة "العائد" عن الشخص العائد أو املشرد داخليا ويصبح واحدا من السكان
 لعائديناة من كل مجاع  عن رصدسيتوقف عنده موظفو حقوق اإلنسان  مثة وقتمهم ألنه يدل على أن 

 واملشردين داخليا.
 

لشخص ائد" عن "عا ري تقدمي إجابة واضحة ودقيقة عن هذا السؤال "مىت تزول صفةومن غري اليس -194
. تالوقآلخر بشأن عائد واال ةحالالعائد/املشرد داخليا سابقا."  وميكن اقرتاح خطني توجيهيني، أحدمها بشأن 

 وينبغي استخدام هذين املؤشرين معا.
 
 احلالة-أ

تميز عن يمع وال جملتااملشرد داخليا عندما يصبح جزءا من تزول صفة "العائد" عن الشخص العائد/ -195
ات نت منظمإن كا وأحد املؤشرات هو ماهذا اجملتمع ألي سبب يتصل بوضعه سابقا كالجئ أو مشرد.  

هناك مؤشر آخر و د امليزانية. استنفا رد، ابلرغم من أن توزيع املعونة قد يتوقف جملاملعونة مازالت تقدم املعونة للفرد
ددان أعاله حوقد .  الجئما إن كان العائد/املشرد داخليا ضحية ألي متييز على أساس وضعه السابق ك وهو

 ، اخل.أكثر جماالت التمييز شيوعا، مبا فيها املسكن واألرض والعمالة
 

 الوقت -ب
 

ابعتباره  ابلتوازي مع حالة العائد/املشرد داخليا، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أيضا أن يستخدم الوقت-196
موظفو حقوق  مدة زمنية معينة تبلغ ستة أشهر على سبيل املثال، ينبغي أن يركزخطا توجيهيا.  وبعد مرور 

واملشردين داخليا الوافدين حديثا. وينبغي حتديد الوقت بعد الوصول طبقا خلربة  انتباههم على العائديناإلنسان 
ة اليت من املتوقع أن تقع فيها انتهاكات للحقوق مبعثها أن عملية حقوق اإلنسان امليدانية، وذلك لتغطية املد

الضحية عائد/مشرد داخليا.  وميكن أن يكون حتديد مؤشر زمين أمرا ابلغ الصعوبة.  ويف بعض البلدان ميكن 
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أن يستمر العائدون واملشردون داخليا يف املعاانة من انتهاك ما هلم من حقوق اإلنسان ملدة عامني أو أكثر بعد 
 عودهتم إىل دايرهم.  وجيب حتديد أي حدود زمنية بعناية.

 

ع ل معملية حقوق اإلنسان امليدانية: هيكل العم-حاء
 العائدين واملشردين داخليا

 
ملهم لعملية، فمن ااري فيه ي جتإذا كانت محاية العائدين و/أو املشردين داخليا قضية هامة يف البلد الذ -197

يكل املختار .  واهلضاايء هيكل يف عملية حقوق اإلنسان للتعامل مع هذه القإيالء اهتمام كاف إىل إنشا
طوط خلاوهناك بعض   لعملية.ية اسيتوقف يف هناية املطاف على حالة العائد/املشرد داخليا يف املنطقة وعلى وال

 التوجيهية اليت نوردها هنا.
 
 وحدة أو مركز تنسيق العائدين/املشردين داخليا-1
 

ب ن املكتجزء موذلك ك للعائدين/املشردين داخليامتخصصة  وحدةرغب العملية يف إنشاء قد ت -198
 ملكتب.  وميكنداخل ا خليااملركزي، أو قد ترغب يف تعيني شخص للعمل كمركز تنسيق للعائدين/ املشردين دا

 ملية بشأن قضاايالع ياسةسضع للوحدة أو ملركز التنسيق أن يتوىل املسؤولية، حتت توجيه رئيس العملية، عن و 
 . خطة عملالعائدين/املشردين داخليا وعن وضع وتنفيذ 

 
ية املعنية ت الدولنظمامع امل اتصاالتكما تقع على الوحدة أو مركز التنسيق املسؤولية عن إقامة   -199

" عن ور وطنيةصكوين "بت  األخرى ومع ممثلي السلطات الوطنية.  وينبغي أن تقوم الوحدة أو مركز التنسيق
 عمل املكاتب احمللية يف هذا الصدد. تنسيقحالة العائدين/املشردين داخليا و 

 
حيدد ن أإلنسان قوق اومن األساسي أيضا ألي هيكل للعائدين/املشردين داخليا يف إطار عملية ح - 200

دة وعودهتم وإعا ملشرديناالة حاليت من املرجح أن يواجهها موظفو حقوق اإلنسان أثناء رصد  املشاكل الرئيسية
تعرضون دين داخليا سين/املشر ائدياندماجهم.  وعلى سبيل املثال، قد تشري املعلومات املتاحة للوحدة إىل أن الع

ق املطالبة هاكات حلانت بصفة خاصة خلطر انجم عن وقوع انتهاكات للحق يف حرية التنقل أثناء العودة، و
 يف احلرية. ات احلقتهاكاكات للحق يف حرية التجمع، وانابسرتداد املنازل وغريها من املمتلكات، وانته
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 تعلق بكل حالةفيما ي يدانيةسياسة العملية امل بوضعوينبغي أن تقوم وحدة العائدين/املشردين داخليا  -201

كل حالة   ة حتديدكيفيب من حاالت هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان.  وينبغي إبالغ موظفي حقوق اإلنسان 
جل التصدي ية من ألوطنا قد يتخذونه من إجراءات يف إطار الوالية وأي اتفاق مع السلطات اانتهاك ومب

ات احمللية م السلطأما للمشكلة.  ومن املمكن هبذه الطريقة أن يطرح موظفو حقوق اإلنسان هذه املشاكل
 والوطنية  قبل وقوعها، ومعاجلة املشاكل بفعالية قدر اإلمكان.

 
، الضعيفة جلماعاتاجات وحدة العائدين/املشردين داخليا اهتماما خاصا إىل احتيا وينبغي أن تويل -202

ا للجماعات  مبإلنسان اقوق مثل النساء واألطفال، بني العائدين واملشردين داخليا. وينبغي إبالغ موظفي ح
ا، توجد ن داخليشرديالضعيفة من حقوق وكيفية محاية هذه احلقوق.  ويف كثري من حاالت العائدين/امل

ة قوم وحدتأن  منظمات دولية أخرى تعمل على وجه التحديد مع هذه اجلماعات الضعيفة.   وينبغي
ت  تعلق ابجلماعافيما ي عمل العائدين/املشردين داخليا  ابلتنسيق بني ما تضطلع به عملية حقوق اإلنسان من

 الضعيفة وبني هذه املنظمات. 
  

حقوق  نتهاكاتاالت رصد العائدين واملشردين داخليا تسجيل حا وكما جاء أعاله، يشمل كثري من -203
ع عمل أي ماخليا  ين داإلنسان والتصدي هلا.  ويف هذا الصدد، سوف يتداخل عمل وحدة العائدين/املشرد

وحدة حتديدا  عمل كل ديدحتوحدة رصد أو غريها من الوحدات املشاهبة  القائمة داخل العملية.  ومن املهم 
 دة. وكل وح ليةتكون هناك كفاءة يف خطوط االتصال بني الوحدات،  وبني املكاتب احمل واضحا وأن

  
 املكاتب واملوظفون احملليون-2
 

ملية حقوق فيد لعن املمع توافد املعلومات عن تطور حالة العائدين/املشردين داخليا، قد يكون م -204
ى اختاذ مل يكن قد جر  يها )إنين إلاملتوقع عودة املشرد يف املناطق اليت من  تقوم بفتح مكاتب حمليةاإلنسان أن 

 هذه اخلطوة ابلفعل(.
 

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

االتصال ابلسلطات الرئيسية واملنظمات الدولية املعنية يف املنطقة فيما بقضااي العائدين/املشردين داخليا.   كما 
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تقع على املوظف املسؤول عن العائدين/املشردين داخليا مسؤولية كفالة إبالغ املوظفني اآلخرين يف املكتب 
 ردين داخليا بشأن السياسة العامة.ابلقرارات اليت  تتخذها وحدة العائدين/املش

 
  املنطقة وأناخليا يفين د" عن حالة العائدين/املشردصورة إقليميةوينبغي أن يُعد  كل مكتب حملي " -206

ير ار وهذه التق   ملكتب(.مها اعن تطور احلالة )رمبا كجزء من التقارير الدورية اليت يقد نشرات منتظمةيكتب 
ريا كبريا ا قد تؤثر أتثمإقليم  ة يفنشرها على العملية أبكملها ألن حدوث تغيريات كبري  عن احلالة املتغرية ينبغي

 على عمل املكاتب احمللية األخرى.
 
 االستعدادات اخلاصة  ابإلمدادات -3
 

 جم عملية حقوقتبعا حلو  اد. هناك عدد من مسائل اإلمداد  واملسائل املتعلقة ابملوارد حتتاج إىل إعد -207
ملية د يرغب مدير عقاخليا، ين دن امليدانية والدور احملدد الذي ستؤديه فيما يتعلق ابلعائدين واملشرداإلنسا

دة.  وعملية ة العو ية فرت يف العملية  حىت يتسىن تغط زايدة أعداد موظفي حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان يف 
ان كلما ودين يف امليد املوجظفنيعدد املو  رصد العائدين/املشردين داخليا تتطلب عمال كثيفا للغاية وكلما ازداد

 ازدادت فعالية عملية الرصد.
 

  العملية إىللفعل يفني ابويف بعض احلاالت، قد يكون من املالئم  "إعادة توزيع" املوظفني املشرتك -208
نطقة فني من مل للموظة نقمناطق تشتد فيها احلاجة إليهم.  وينبغي التخطيط مسبقا قدر اإلمكان ألي عملي

 إىل أخرى وذلك لتفادي حدوث اضطراب يف العمل اجلاري.
 

كافية من   م أعدادت هلولن تتحقق فعالية إعادة توزيع املوظفني ووصول موظفني جدد إال إذا توفر  -209
تعني ض املناطق وسية يف بعسهولب)عند االقتضاء(.  وقد ال يتاح توفري هذه  البنود  ياملركبات وأجهزة الالسلك

 يط مسبقا بوقت كاف لشرائها. التخط
 
 التنسيق والتعاون مع املنظمات األخرى -4
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خرى اليت ظمات األاملن بني عمل مكاتب حقوق اإلنسان احمللية وبني للتنسيقينبغي بذل كل اجلهود  -210
م يتس هذا املبدأضارب. و الت تعمل أيضا مع العائدين واملشردين داخليا وذلك من أجل كفالة عدم االزدواج أو

 ا للخطر.شد تعرضون أأبمهية خاصة فيما يتعلق برصد العودة الفعلية، وهي فرتة قد يكون فيها املشرد
 

 ق والتعاون  يفالتنسي غايةويف احلاالت اليت تنشأ فيها مشاكل كبرية يف عملية العودة، من املهم لل -211
ق اإلنسان من ري حلقو ك خطلة حدوث انتهااستجابة املنظمات الدولية الرئيسية.  وعلى سبيل املثال، يف حا

.  ىل موقف مشرتكدولية إت الجانب السلطات احمللية ضد العائدين واملشردين داخليا، ينبغي أن تسعى املنظما
ى املكتب مستو لى عذلك وينبغي أن تتم عملية التشاور هذه بني املنظمات على مستوى املكتب املركزي وك

تقيم  تب احمللية أني للمكا ينبغ" إرشادات عن املنظمات اليتمجع املعلومات" بعالفصل السا.  وترد يف احمللي
 اتصاالت معها.

 
زيع خمتلف كيفية تو و ها  ويوفر هذا القسم خطوطا توجيهية موجزة بشأن املعلومات اليت ينبغي تقامس -212

 املسؤوليات.
 
 تقاسم املعلومات-أ

 
يا، مثل ين داخلشردون تفاصيل موضوعية عن العائدين/املاملعلومات الرئيسية ذات االهتمام ستك -213

رق اليت ن، والطيصلو أسباب العودة، والطابع الطوعي للعودة، وعدد األشخاص املتوقعني، ومىت وأين س
الغ اليت مت اإلب نتهاكاتاال سيسلكوهنا يف سفرهم، ووجود مجاعات ضعيفة )نساء وأطفال ،اخل(، وأعداد وأنواع

عينة بسبب معلومات مفري تستطيع بعض املنظمات، مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر، تو  .   وقد العنها
 قواعد الكتمان اليت تتسم هبا واليتها.

 
ات  املنظم  مجيعيفميكن استخدامها  التقارير أشكال مشرتكة لتقدميوقد يكون من املفيد وضع  -214

ت.  ويف حالة ملعلومااادل سهل هذا النهج املشرتك  تبالرئيسية املعنية برصد عملية عودة كبرية.  وسوف ي
ل ابملنظمات لالتصا وظفنيوينبغي اختيار م قناة السلكية مشرتكةاستخدام اتصاالت السلكية، ينبغي تعيني 

 الشريكة.
 

 اختيار األشخاص ألداء املهام -ب
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خرى.  ومن مات األملنظايت اقد حيدث تداخل بني والايت عملية حقوق اإلنسان امليدانية وبني وال -215 
 املهم حتديد مهام معينة ملنظمات معينة.

 
ني انحية املوظف ارد )مناملو  ، من املفيد دراسة عوامل مثلاملهام اليت ستنفذها كل منظمةوعند اختيار  -216

رصد  د يتطلبق -يةوتسهيالت النقل واالتصاالت(/ وإمكانية الوصول إيل مجيع أحناء املنطقة املعن
ل إىل مراكز و الدخو ة، أعائدين/املشردين داخليا عبور حدود دولية أو املرور من مناطق عسكرية حمظور ال

 والدراية الفنية )القانونية والطبية واللوجستية، اخل(. -االعتقال، اخل
 
 إنشاء هياكل مشرتكة-ج
 

يف  ء أو املشاركةة إبنشادانيولتسهيل االتصال ، قد يكون من املفيد أن تقوم عملية حقوق اإلنسان املي -217
هليكل  قد جيمع هذا او  اخليا. ددين إنشاء هياكل جتمع كل املنظمات الدولية الرئيسية العاملة مع العائدين واملشر 

ديد عقد ينبغي حتو ن.  على الصعيد الوطين  وعلى مستوى املكاتب احمللية حيثما أمك ممثل من كل منظمة
 االجتماعات على فرتات منتظمة.

 

 استنتاجات-طاء
 

و حقوق ها موظفعمل فياليت قد ي خمتلف املراحل تزامن احتمالمن املفيد يف اخلتام اإلشارة إىل  -218
اد لتشرد، واإلعدفرتة ا ثناءأ وهي الرصد واحلماية  -اإلنسان من أجل محاية حقوق العائدين واملشردين داخليا

شخاص يف  آن أ قد يوجد و ج.  وأثناء فرتة إعادة االندما  للعودة، والرصد أثناء العودة، والرصد عقب العودة
 واحد يف كل مرحلة من هذه املراحل.

 
و التماس ه، ائدينالعع موتوسعا  الالجئنيوقد كان هدف اجملتمع الدويل يف املاضي، عند العمل مع  -219

لعودة بلد آخر أو ا دائم يفن الطااالندماج الدائم يف بلد اللجوء أو إعادة االستيأحد ثالثة حلول دائمة، وهي  
لعودة ا الالجئني هو  برية منكداد  .ومع ذلك، فان اخليار الواقعي الوحيد يف احلاالت  اليت يوجد فيها أعالطوعية

 النهائية للمشردين إىل بلدهم وجمتمعهم.
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لى ععن الالجئني  ةلنيابة ابوهكذا فقد تزايد تركيز تشديد اجلهود الدولية املبذولة يف اآلونة األخري  -220
كيز على ىل زايدة الرت لدويل إمع اإعادة االندماج يف بلد املنشأ.  ومن املؤكد أن هذا االهتمام قد أفضى ابجملت

 أ مناسب لعودةد املنش بلاألسباب األصلية للتشرد حىت يكفل على وجه التحديد أن احرتام حقوق اإلنسان يف
ىل حالة إعت االنتباه قد اسرت  نشألعودة وعلى حقوق اإلنسان يف بلدان املالالجئني.  كما أن زايدة الرتكيز على ا

 ين ينتمون إىلئني الذلالجاحقوق اإلنسان اخلاصة ابملشردين داخليا، وهي متاثل يف كثري من األحيان حالة 
را انية، دو اإلنس لوكاالتامع  نفس البلد.  وتؤدي عمليات األمم املتحداة يف ميدان حقوق اإلنسان ، ابلتعاون

 أساسيا يف التصدي حلالة حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائدين واملشردين داخليا.  
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 للفصل احلادي عشر 1التذييل 
 

  رواندايفسان إلنمذكرة التفاهم بني العملية امليدانية حلقوق ا
 ومفوضية شئون الالجئني بشأن رصد العائدين

 
 املبادئ التوجيهية

 
 الجئني.ون الحلقوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املتحدة لشئالعملية امليدانية    -1
 
ية حلقوق عملية امليدانئني واللالجإذ تشري إىل مذكرة التعاون )املذكرة( بني مفوضية األمم املتحدة لشئون ا 1-1

فة الرمسية بشأن إضفاء الص 1995أيلول /سبتمرب 29اإلنسان يف رواندا اليت مت التوقيع عليها يف كيغايل يف 
 هما؛ل منعلى التعاون امليداين القائم ابلفعل بني الوكالتني يف رواندا طبقا لوالية ك

 
مة لة أمور، اخلطوط العامن املذكرة اليت توفر، من مج 18إىل  8وإذ تشري بصفة خاصة إىل املواد من  1-2

 لرصد العائدين وأولوايت الوكالتني ونطاق ما يتصل بذلك من تعاون؛
 
لتثقيف حبقوق شاريع اشأن مبوإذ تشري أيضا إىل مذكرة التفاهم بشأن تبادل املعلومات ومذكرة التفاهم  1-3

ة يف كيغايل الجئني املربمشئون اللحدة اإلنسان بني العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا ومفوضية األمم املت
 ملذكرة؛ا يف امت التعهد هب زئي لاللتزامات اليتعلى التوايل من أجل التنفيذ اجل 1996مايو/أاير  3و 2يف 
 
تنسيق صلة التعاون و ني، موالطرفاتقرر، بروح من الكفاءة واالستعمال األمثل للموارد يف املناطق اليت هتم  1-4

 .أنشطة رصد العائدين  من خالل تقسيم املهام واملسؤوليات على املستوى امليداين
 
املذكرة  ليها يفملتفق عاأبي حال من األحوال نطاق املواد ذات الصلة  ال حتد مذكرة التعاون هذه   1-5

ضايف،  إن خالل اتفاق ية أو ملعملومذكريت التفاهم املشار إليهما أعاله. كما ال متنع الوكالتني، من الناحية ا
 ن.من جتاوز مذكرة التفاهم احلالية ومواصلة تنسيق أنشطتها اخلاصة برصد العائدي
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ر عل مستوى رات تؤثتطو  ة تغيري  والية مفوضية شئون الالجئني أو تعديلها أو يف حالة وقوعيف حال 1-6
ليها تيبات موافق ع أو تر عديالموظفيها العاملني يف رواندا أو على نطاق أنشطتها، جيوز لكل وكالة أن تطلب ت

 يف مذكرة التفاهم.
 

 والايت كل وكالة
 
جئني إىل ة إبعادة الالاملعني يسيةملتحدة لشئون الالجئني هي الوكالة الرئيقبل الطرفان أبن مفوضية األمم ا  -2

على  ن املعرتف هباها.  وماليتأوطاهنم وأهنا هتتم اهتماما مشروعا بعواقب العودة.  ورصد العائدين جزء من و 
تقصي حالة  يفنسان و ق اإلقدم املساواة أن مفوضية شئون الالجئني تضطلع بدور رائد يف تعزيز ومحاية حقو 

 حقوق اإلنسان يف رواندا.
 
يئة الزدواجية وهتفاداي لترصد حيث أن لكلتا الوكالتني اهتمامات مشرتكة ابلعائدين، جيري تقسيم مهام ال 2-1

ل كأساس والايت   ها علىتقامسو ملناخ من االحرتام للعمل الذي تضطلع به الوكالتان.  ويتم تقسيم مهام الرصد 
 وكالة.

 
مة الرواندية ن احلكو موحة مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني رصد تنفيذ الضماانت املمن تتوىل 2-1-1

هتم إىل ثناء ولدى عودنديني ألروابشأن السالمة واملعاملة طبقا حلقوق اإلنسان، واملعايري اإلنسانية لالجئني ا
 مناطقهم األصلية )"رصد عودة العائدين"(.

 
 تساعد من خاللو جلارية اسان نية حلقوق اإلنسان يف رواندا رصد حالة حقوق اإلنتتوىل العملية امليدا 2-1-2

 ن.  ويف حتديداإلنسا قوقتواجدها على معاجلة املشاكل القائمة واحليلولة دون إمكانية وقوع انتهاكات حل
عيفة اجلماعات الض اصة علىفة خامليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا بص الشواغل املشرتكة ينصب تركيز العملية

الشهود على و ماعية ة اجلاليت يؤلف العائدون واحدة من بني هذه اجلماعات، مبن فيهم الناجون من اإلابد
 اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

 
 اجملاالت احملددة لرصد العائدين ذات االهتمام املشرتك

 
وىل مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني رصد العائدين عند نقاط الدخول ومراكز العبور سوف تت  -3

وحمطات الطرق، فضال عن القوافل وعمليات التسجيل واملسائل الناشئة عن التسجيل.  كما ستتوىل العملية 
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الالجئون أو يف حالة  امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا رصد  هذه األماكن بناء على طلب من مفوضية شئون
وقوع انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان.  وسوف تعني العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا موظفا حلقوق 

 اإلنسان يكلف ابالتصال ابملفوضية يف تنفيذ هذا البند.
 
شراكة مع لهم  ابواجدتسوف تقوم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني برصد العائدين يف أماكن  3-1

 .بني اجلانبني ق عليهاملتفاالعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا.  وسيجرى الرصد طبقا لإلجراءات 
 
ها اندا،وتقع علين يف رو نساحيق ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والعملية امليدانية حلقوق اإل 3-2

ل الزايرات من خال  ذلكيفاملوقوفني واحملتجزين، مبا مسؤولية،  احلصول على معلومات عن حالة العائدين 
تعتمد ساالقتضائية،  ملستقلةاأو  املستقلة إىل السجون ومراكز االحتجاز.  على أنه ابستثناء الزايرات املشرتكة
صد  رواندا من ر يفإلنسان وق امفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني على ما تقوم به العملية امليدانية حلق

ىل العملية سوف تتو .  و سجون ومراكز االحتجاز لالطالع بصورة منتظمة على أوضاع العائدين احملتجزينلل
، مبن خاص احملتجزينوع األشجمم امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا املسؤولية الرئيسية عن مجع املعلومات عن

  مدادات والنقلفري اإلتو  ملفوضية علىفيهم العائدون، وتقامسها مع مفوضية شئون الالجئني.  وسوف تساعد ا
لى كل مقاطعة وع  يبات يفلرتتاللعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا  هلذا الغرض.  وسيتم تنفيذ هذه 

 الصعيد الوطين.
 
ن يف رواندا، اإلنسا قوقحلوعلى مستوى املقاطعات، ستقوم مفوضية شئون الالجئني والعملية امليدانية  3-3

لعائدين على امة رصد يم مهسيتم التنسيق بينهما من خالل رؤساء مكاتب ورؤساء فرق كل منهما، بتقساللتان 
نية لعملية امليداين مع اعائدالنحو التايل: توافق مفوضية شئون الالجئني على تقاسم املعلومات عن تسجيل ال

  ني الوكالتني.بة تعقد تظماعات منحلقوق اإلنسان يف رواندا وسيتم تقرير التقسيم اجلغرايف للرصد يف اجتم
 جه.أفضل و  على وميكن بذلك تفادي ازدواجية اجلهود وميكن التصدي للوالايت احملددة لكل وكالة

 
رى، أي ستتاح لة األخلوكااسيتم تقاسم نتائج هذا الرصد بصورة منتظمة من خالل الوسائل املالئمة مع  3-4

 ألمر.اين، إن لزم اى امليدستو لها وتقدمي التقارير والتدخل على املمناذج الرصد املستوفاة الستعراضها وحتلي
 
ون الالجئني وضية شئملف سيتم ترتيب عقد سلسلة من احللقات التدريبية تضم موظفي احلماية التابعني 3-5

 يات الرصد.شة منهجناقملواملوظفني امليدانيني التابعني للعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا 
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، مبا يف سكان احمللينيموقف اللة و تتأثر إعادة استيعاب العائدين يف جمتمع املنشأ/العودة أتثرا كبريا حبا  3-6
 ن تسمح بتنسيقأالذكر  الفةذلك مقدار القضااي وعدد الناجني من اإلابدة اجلماعية، وينبغي للرتتيبات الس

 الرصد وتقاسم املعلومات يف صدد هذه اجلماعات.
 

 ضااي امللكيةاألرض وق
 
ذا  لعائدين شاغالالكني اامل متثل القضااي املتصلة ابألرض وشغل املمتلكات وإجراءات  استعادهتا من قبل -4

 يفقوق اإلنسان حليدانية امل أولوية ابلنسبة ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وهي ذات صلة ابلعملية
قاطعة سائدة يف كل ماهات الالجتلومات أن يوىل انتباه خاص إىل ارواندا.   وينبغي يف رصد ومتابعة تقاسم املع

فر أو ملطالبني، وتو ائدين االع فيما يتعلق بنمط استعادة ملكية األرض واإلطار الزمين وما يرتتب من آاثر على
دة إلابلناجني من ادمية واالق عدم توفر حلول بديلة، مبا يف ذلك أعمال  التطورات يف ختصيص األراضي للقضااي

ت ملمتلكاغل اش اجلماعية.  وسوف تواصل مفوضية شئون الالجئني  مساعدة السلطات على حل مشكلة 
لالجئني امفوضية شئون  دان علىيعتمابلرغم من أن برانمج اإليواء والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا س

 رواندا قوق اإلنسان يفانية حلمليدتواصل العملية ايف متابعة القضااي الفردية اليت تنطوي على مشاكل ملكية.  وس
 رصد قضااي امللكية من حيث حتديد وتقصي انتهاكات حقوق اإلنسان.

 
 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 
 البدون أتخري  إلنسان،وق اسوف تتقاسم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والعملية امليدانية حلق -5

 رصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت متس العائدين.مربر له، نتائج 
 
ة ملية امليدانيئية للعتقصاوسوف تعتمد مفوضية شئون الالجئني بصورة منتظمة على القدرة واخلربة االس 5-1

 شملتئع اليت اوخباصة الوق دين،حلقوق اإلنسان يف رواندا وذلك ملتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة ابلعائ
آليات الرصد  مناقشة سيتمو  التوقيف واالحتجاز والعنف اخلطري وأعمال القتل والتعذيب واختفاء العائدين. 

 .املنسق وتقاسم املعلومات يف اجتماعات منتظمة للوكالتني على املستوى امليداين
 

 التدخل ابلنيابة عن العائدين
 
رواندا ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف قد تقرر كل من العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف  -6

عرض بياانت مستقلة ابلنيابة عن العائدين وذلك سعيا إىل أداء مسؤولياهتا.  على أنه، حتقيقا لنتائج أفضل 



 

 
339 

وتوعيًة للسلطات ابلوالايت املتشابكة للوكالتني، توافق مفوضية شئون الالجئني والعملية امليدانية حلقوق 
 رواندا على  عرض بيان مشرتك على خمتلف املستوايت كلما أمكن وعند االقتضاء.اإلنسان يف 

 
 فض النزاع

 
وضات بروح  ل املفاخال سيقوم الطرفان حبسم أي نزاع ينشأ عن تفسري أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه  من 

 التنسيق والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة.
 

 1996األول ديسمرب/كانون  6أبرمت يف كيغايل يف 
 

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

  رواندا-الالجئني يف كيغايل

 
 

 .........الفصل الثاين عشر
 حقوق األطفال............

 
 

 املفاهيم الرئيسية

أن  كنلى حقوق األطفال وما مييركز هذا الفصل من الدليل ع
ن إلنساق اتسهم به عملية حقوق اإلنسان امليدانية وموظفو حقو 

ا إيالء يتم هنو .  يف احرتام هذه احلقوق وإعماهلا وتعزيزها ومحايتها
 اهتمام خاص لألطفال لألسباب التالية:

 أن األطفال معرضون للخطر بصفة خاصة؛ 

 منوحة ختتلف بعض حقوق األطفال عن احلقوق امل
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 للكبار؛

 ا ماهلقد حتتاج بعض حقوق األطفال إىل احرتامها وإع
ر ومحايتها بطرق خمتلفة عن حقوق اإلنسان األكث

 عمومية؛

  من السكان يف  50يشكل األطفال ما يزيد عن  %
وق كثري من احلاالت اليت قد يعمل فيها موظفو حق

 اإلنسان، مثل خميمات املشردين داخليا.

 

 

 ساناألطفال مبجموعة من حقوق اإلن ملاذا حيظى-ألف
 اخلاصة هبم؟

 
هم القانوين بضعفو ملعنوي اف االدافع العام وراء العمل الوطين والدويل  ابلنيابة عن األطفال هو االعرت  -1

قهم، مبا لة احرتام حقو ام وكفاحرت االنفعايل والبدين والنفسي، وحاجتهم إىل رعاية خاصة، واالعرتاف اباللتزام اب
س رصا عليها وليحلطفولة لى اعك احرتام آرائهم.   وتعرب هذه الشواغل عن القيمة اليت يعلقها اجملتمع يف ذل

يف الطفولة  ليت تقعاث اابعتبارها حقال للتدريب على البلوغ.  وجيب أن نعرتف يف نفس الوقت أبن األحد
ري اجة إىل  معاييل ابحللدو اجملتمع ستؤثر على الفرد عندما يكرب، ومن مث على اجملتمع برمته.  وقد اعرتف ا

ع الظلم  والوض ددة مناع حمتتجاوز تلك  املعايري احملددة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان للتصدي ألنو 
صدي ملا ية للترانجماخلاص مبجموعات كاملة من األشخاص، وأقر اجملتمع الدويل احلاجة إىل أدوات  ب

ك القانوين طفل الصق الصة.   ويف حالة األطفال متثل اتفاقية حقو للمجتمعات  الضعيفة من احتياجات خا
 الرئيسي جملموعة متزايدة من القوانني الدولية اخلاصة ابألطفال. 

 
 األطفال هم موضوع احلقوق -1
 
ارة قوق جيب  اإلشهلم ح -راداابعتبارهم أف-أحد املفاهيم الرئيسية يف اتفاقية حقوق الطفل هو أن األطفال-2

 ا وأن تكون ملزمة قانوان وأن تكون خاصة ابلطفل وبرتعرعه.إليه
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 تاألطفال خيتلفون عن الكبار يف أتثرهم بنفس االنتهاكا -2
 
نطوي على طفال ية األيتمتع األطفال مبعظم حقوق اإلنسان نفسها املمنوحة للكبار.  واعرتاض تنمي -3

اع مسلح ش يف حالة نـز لذي يعياالغ الكبار.  فالشخص الب إمكانية التأثري عليهم أتثريا أخطر  بكثري مما يف حالة
ة وسوء التغذي سوء والذي يتشرد عن منزله والذي ال يستطيع أن حيصل على عمل اثبت والذي يعاين من

لذي ا وأما الطفل  تشرد وأسبابه.سنوات قد يواصل حياته بطريقة طبيعية بعد انتهاء ال 4املعاملة على مدى فرتة 
لتغذية وسوء ااء سوء ن جر س احلالة فقد يعاين بصورة دائمة من توقف  النمو والتطور الذهين ميعيش يف نف

ستعيد يتطيع أبدا أن د ال يسقشرد املعاملة. والطفل الذي ال تتاح له إمكانية االلتحاق ابملدرسة خالل فرتة الت
ات ن نفس التهديدلواضح أن ابل.  ومما فاته من فرصة التعليم، وقد حُيرم بذلك من كثري من الفرص يف املستق

ن أة.  وتبع ذلك ة خمتلفطريقباليت تتعرض هلا نفس حقوق اإلنسان اخلاصة ابلكبار ميكن أن تؤثر على األطفال 
 األطفال يتطلبون أنواعا خمتلفة من محاية وتعزيز حقوق اإلنسان. 

 
 اآلخرين ألشخاصق احقوق األطفال، ابعتبارهم أفرادا، ترتبط ارتباطا وثيقا حبقو -3
 
باإلضافة إىل فماته.  لتزايتم تقييم  غالبية حقوق اإلنسان املمنوحة للكبار على أساس حقوق الفرد وا -4

 نبغي أن نالحظنسان، ياإل االعرتاف، بل والتشديد، على أن األطفال،  ابعتبارهم أفرادا،  هم موضوع حقوق
 م. وحيدث ذلكهلأمهية  ثلونق األشخاص اآلخرين الذين ميأيضا أن حقوق األطفال ترتبط ارتباطا وثيقا  حبقو 

 عموما بطريقتني:
 

 تقوم كثري من أنواع محاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابلكبار على أساس الصلة بني األطفال والكبار :
مفهوم كفالة متتع الشخص البالغ بفرصة اختاذ القرارات اليت تؤثر عليه أو متتعه بفرصة متثيل آرائه.  

ال ذلك أن قانون الالجئني ينص على أن لكل شخص احلق يف  العودة إىل بلده.  ومع ذلك،   ومث
فإن القدرة على ممارسة احلق تعتمد على حصول الالجئ على مجيع املعلومات ذات الصلة والفهم 
املطلوب الختاذ قرار سليم. ومن الواضح أن الطفل الرضيع ال يستطيع اختاذ هذه القرارات  وأنه 

عتمد على األشخاص األكرب منه. وتتفاوت قدرات األطفال األكرب سنا على اختاذ القرارات  طبقا ي
لشخصياهتم الفردية وتبعا ألعمارهم، كما يعتمدون بدرجات متفاوتة على الكبار حلماية حقوقهم.  

 -وهكذا، فان محاية حقوق اإلنسان اخلاصة ابألطفال  تستتبع دورا رئيسيا من الشخص الكبري
والديه أو وصي قانوين آخر يف العادة.   وتوسعاً، ميكن يف كثري من األحيان أن ترتبط محاية وتعزيز 
حقوق الطفل بصورة فعالة ارتباطا وثيقا حبماية وتعزيز حقوق الكبار الذين يعتمد الطفل عليهم. 
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د تنتهك أيضا ومثال ذلك أنه عند احتجاز الجئ ابلغ مسؤول عن ثالثة أطفال احتجازا تعسفيا، ق
 حقوق األطفال الثالثة ابعتبار ذلك نتيجة مباشرة النتهاك حقوق الشخص البالغ.

 ديدة، عن حقوق مفال :  يف حني يستفيد األطحقوق اآلابء أو األوصياء القانونيني اآلخرين
شمل تكن أن قوق مييصاحب هذه احلقوق حقوق اآلابء أو  أوصيائه القانونيني اآلخرين، وهي ح

ل والعمل وق الطفام حقكبريا هلؤالء األشخاص يف تقرير مصاحل الطفل الفضلى.  وينبغي احرت دورا  
من  آلخرين،اصياء على النهوض هبا بدون املساس  حبقوق الكبار. وتقتصر حقوق اآلابء واألو 

 الناحية القانونية الصارمة،  على مصاحل الطفل الفضلى.

 
 ضعف األطفال  -4
 
حىت  قهم، أوحقو  رهم، قد يكونون أقل قدرة على محاية أنفسهم من انتهاكاتاألطفال، تبعا لعم -5

الت أو ظروف طوي  حان تنأاالستفادة من أشكال احلماية اليت قد تكون متاحة.  وابإلضافة إىل ذلك، ميكن 
.  طفالال على األ تقع إيت المعينة على خطر أشد لألطفال مما للكبار.  وهناك يف الواقع بعض االنتهاكات ال
 فال.  وجيري يفق األطال حبإومثال ذلك أن احلب غري السوي لألطفال واستغالهلم يف البغاء أفعال ال ترتكب 

إىل  يالء االعتباردون  إ مرهنالعادة استئصال األعضاء التناسلية األنثوية  يف الفتيات  الاليت حيول صغر ع
مني الت معينة جمر  م يف حانفسههلن.  وقد جيد األطفال أ آرائهن عند اختاذ قرارات بشأن  إجراء هذه العمليات

الطرقات ويف  يشون يفن يعرغم أهنم مل يرتكبوا أي جرمية. وينطبق ذلك يف بعض األحيان على األطفال الذي
 حمطات السكك احلديدية على سبيل املثال.

 
 اكات إضافية. ل النتهطفام األوهناك عدد من العوامل اليت يعتقد أهنا تزيد كثريا من تعرض  حقوق معظ -6

صحية، وحاالت عاية الالر  وتشمل هذه العوامل عدم إمكانية قبوهلم يف التعليم، وعدم إمكانية احلصول على
نبغي ر املدقع.  ويي والفقألسر االنـزاع املسلح يف املنطقة  اليت يعيش فيها الطفل، وتشرد السكان،  والتفكك 

و أموعة  جمعن  تعرض األطفال للخطر تنشأ يف كثري من األحيان بصفة خاصة مالحظة أن أشد حاالت
ببا يف تفاقم يكون س ن أنسلسلة من خمتلف العوامل. ومثال ذلك أن اقرتان سوء التعليم بتشرد السكان ميك

الوالدين  حيث يقعرة )انتشار فريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز، وهو ما  يسهم بدوره يف تفكك األس
 رض وميواتن( وتعريض الطفل للفقر املدقع.فريسة للم

 
ومن املرجح أن بعض التهديدات اليت تتعرض هلا حقوق األطفال قد تؤثر على الفتيات بدرجة أكرب مما يف  -7

حالة األوالد، والعكس ابلعكس.  ومثال ذلك أن األطفال يستخدمون على األرجح كجنود، بينما يُرجح أن 
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ل اجلنسي من جانب اجلنود أو قوات املعارضة املسلحة.  والفتيات يقعن على تقع الفتيات ضحااي  لالستغال
األرجح ضحااي للزجيات املبكرة القسرية.  بيد انه من املهم توخي احلذر عند تصنيف املخاطر حسب نوع 

ااي إذ ميكن مثال أن جُترب الفتيات أيضا على العمل كجنود وميكن أيضا أن يقع األوالد ضح  -جنس األطفال
 لالستغالل اجلنسي.  

 

ان إلنسق امحاية األطفال مبوجب القانون الدويل حلقو -ابء
 والقانون اإلنساين

 
كثري من نسان. و اإل يستفيد األطفال، كما أوضحنا من قبل،  مبجموعة كبرية من صكوك وأحكام حقوق -8

كوكا صن هناك ألى ع  بار. هذه الصكوك واألحكام متاثل أشكال احلماية اليت تتيحها حقوق اإلنسان للك
األكثر و لوحيدة اسان وأحكاما أخرى ختص األطفال.  وتوفر اتفاقية حقوق الطفل صكوك محاية حقوق اإلن

ثل ضااي حمددة، متعلق بقها يمشوال لألطفال.  وتوفر الصكوك القانونية الدولية األخرى محاية تكميلية، بعض
  اعات املسلحة. النـز يففال ق حباالت معينة، مثل استخدام األطقضاء األحداث والتبين واالستغالل، أو تتعل

ض األحيان ة يف بعليميويدعم الصكوك الدولية يف بعض األحيان وجود صكوك إقليمية،  وتنص الصكوك اإلق
 على معايري أعلى مما تنص عليه املعاهدات الدولية.

 
ن ملفصل الثالث  ااين من ء الثذات الصلة يف اجلز ونتناول ابلتفصيل كثريًا من الصكوك القانونية الدولية  -9

للقارئ  "، وينبغيطارين: اإلإلنسااالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون هذا الدليل، وهو الفصل املعنون "
 يركز هذا القسمو طفال.  األ أن يعتمد كثريا أيضا على املعلومات الواردة يف الفصل الثالث عند تناول حقوق

 .لطفلالصكوك  القانونية اليت ختص األطفال حتديدا، والسيما اتفاقية حقوق فقط على ا
 
 اتفاقية حقوق الطفل -1
 
ان الدولية، ق اإلنسحقو  ترد حقوق اإلنسان اخلاصة ابألطفال إبجياز واستيفاء يف واحدة من معاهدات -10

 وهي اتفاقية حقوق الطفل.
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 125حظي أبكرب عدد من التصديقات يف التاريخ. االتفاقية هي الصك اخلاص حبقوق اإلنسان الذي  

 ملدنية اإلنسان وق ااالتفاقية هي أول صك دويل ملزم قانوان يضم هذه اجملموعة الكبرية من حق
 والسياسية فضال عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 126ساين الدويل.االتفاقية هي معاهدة حقوق اإلنسان الوحيدة اليت جتمع جوانب القانون اإلن 

 
تتوجيا ملا يقرب من  1990 أيلول/سبتمرب 2كان نفاذ اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل  يف    -11
ات فال من احتياجا لألطمبويل عاما من اجلهود الرامية إىل كفالة االعرتاف املالئم من جانب اجملتمع الد 70

 خاصة واملخاطر اليت يتعرضون هلا كبشر.
 
 رة عامة على االتفاقيةنظ -أ

 
ألطفال اف هبا جتاه الالعرت  تعدةتؤلف االتفاقية يف احلقيقة قائمة شاملة اباللتزامات اليت تكون الدول مس -12

فري تسهيالت مثل تو -باشروليست ابألحرى جمرد قائمة حبقوق األطفال.  وقد تتسم هذه االلتزامات بطابع م
و أ متكن اآلابء  مباشرة غري أو  قد تكون التزامات-داث بطريقة سليمةالتعليم وكفالة إدارة شئون قضاء األح

 محايتهم.و ألطفال ية ااألسرة األكرب أو األوصياء من االضطالع أبدوارهم ومسؤولياهتم األوىل يف رعا
 
هذه احلقوق  ى تصنيفف علوتغطي االتفاقية اجملموعة الكاملة اخلاصة حبقوق اإلنسان.  وقد جرى العر  -13
 رى.    وبينماية األخلناحا حقوق مدنية وسياسية من انحية وإىل حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية من إىل

و.  والواقع ذا النحقسمة على هممن املعاهدة إىل هذا التصنيف فان املواد اجلوهرية نفسها غري  4تشري املادة 
هذا الصدد  فيد يفن املموق.  وقد يكون أن جوهر هذه االتفاقية هو التشديد على ترابط وآتزر مجيع احلق

فري واحلماية هي التو ية و وصف جمموعة احلقوق اليت تغطيها االتفاقية أبهنا تنطوي على ثالثة حماور رئيس
 تتفاوت بني   ت معينةخدماو واملشاركة.  وهكذا يتمتع األطفال بصورة جوهرية ابحلق يف أن يتاح هلم أشياء 

ال حلماية من أعمتمتع اب اليفة وبني الرعاية الصحية والتعليم.  ولألطفال احلق احلق يف التمتع ابسم وجنسي
م ين.  كما أن هلالوالد عايةر معينة، مثل التعذيب واالستغالل واالحتجاز التعسفي وحرماهنم بدون وجه حق من 

برمته على  م ويف اجملتمعهتس حيا متاحلق يف القيام أبشياء ويف التعبري عن آرائهم، أي املشاركة يف القرارات اليت
 السواء.

 
                                                      

 صادقت على االتفاقية كل دول العامل ابستثناء دولتني.  2000اعتبارا من أكتوبر/تشرين األول  125
ة هي مقتطفات من مقدمة أعدت للمنظمة الدولية للدفاع عن األطفال ابعتبارها على االتفاقي 1-التعليقات التالية ضمن  اجلزء جيم 126

 اجلزء األول من جمموعة  املعايري الدولية اليت وضعتها املنظمة بشأن حقوق الطفل.
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 داف:الثة أهثقيق واالتفاقية اليت  جتمع بني كل هذه احلقوق يف نص واحد مرتابط ترمي إىل حت-14

 
خالل  موما منلبشر علإعادة التأكيد، فيما يتعلق ابألطفال، على احلقوق املمنوحة ابلفعل   -1

  تثري العذيب،  ن التمالتمتع ابحلماية  املعاهدات األخرى.  وبعض هذه احلقوق، مثل احلق يف
بري ية التعثل حر أي جدل من انحية انطباقها على األطفال.  وأدت بعض احلقوق األخرى، م

ة الصياغة اء عمليم أثنوحرية التجمع وحرية الدين واحلق يف األمن االجتماعي، إىل نقاش حمتد
ين ملستفيداكونوا يأي ظروف،  أن حول  ما إن كان ميكن وما إن كان ينبغي لألطفال، وحتت 

ي حال أبزائدة  ارسةصراحة من هذه احلقوق.  ولذلك، فان إعادة أتكيد هذه احلقوق مل تكن مم
 .يضا بشرأل هم من األحوال، وإمنا كانت وسيلة ضرورية للغاية للتأكيد على أن األطفا

 

اصة ياجات خاحت ل منتطوير بعض حقوق اإلنسان األساسية لكي أتخذ يف احلسبان ما لألطفا -2
قبولة لعمل املاشروط وما يتعرضون له من خطر.  وأحد األمثلة الواضحة لذلك هو ما يتعلق  ب
لكبار.  خلاصة اباواعد حيث جيب أن تكون املعايري اخلاصة ابألطفال والناشئة أشد من تلك الق

 م.وهناك مثال آخر، وهو الظروف اليت قد  جيرَّد فيها األطفال من حريته

 

 القضااي من بنيو إرساء قواعد يف اجملاالت اليت تتصل فقط، أو على األخص، ابألطفال.   -3
ه  وإاتحة قبولت التبينجراءااخلاصة ابألطفال واليت تتصدى هلا االتفاقية محاية مصاحل الطفل يف إ

عن  رة، فضالخل األسما دايف التعليم االبتدائي ومنع إساءة معاملة الطفل وإمهاله ومحايته منه
 نفقته.  حتصيل

 
 أحكام االتفاقية-ب
 
يف  حلقوق الواردةمجيع ا مال" أساسية إلعمبادئ عامةحددت جلنة حقوق الطفل املواد التالية ابعتبارها " -15

 االتفاقية:
 

  اخلاصة بعدم التمييز؛ 2املادة 

  اخلاصة مبصاحل الطفل الفضلى؛ 3املادة 

  والنمو؛ اخلاصة ابحلق يف احلياة والبقاء 6املادة 

  اخلاصة ابحرتام آراء الطفل. 12املادة 
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 جديدة هي:  وتتضمن االتفاقية ثالثة إسهامات  جوهرية رئيسية -16
 

 انت ن اإلعالع اصة أوال،  تقدم االتفاقية حقوق "املشاركة" لألطفال، وهي حقوق غابت بصفة خ
 هم حبقوقهم.ال أنفسألطفاإبالغ السابقة.  ويتصل هبذه احلقوق االعرتاف الصريح ابحلاجة إىل كفالة 

 هيل األطفال عادة أتإيف  اثنيا، تتناول االتفاقية مسائل مل تطرح من قبل يف صك دويل،   مثل احلق
لغاء دابري إلتاذ الذين عانوا من خمتلف أشكال الوحشية واالستغالل، والتزام احلكومات ابخت

 املمارسات التقليدية الضارة بصحة األطفال.

 ص غري امللزمة النصو ال يفمل االتفاقية مبادئ وقواعد مل  تؤخذ  يف االعتبار حىت اآلن إاثلثا، تش ،
 والسيما تلك النصوص  املتصلة ابلتبين وقضاء األحداث.

 
 ا:ة ومهينطواين على تفريعات موضوعية مهم مفهومني  كبريينوتقدم االتفاقية أيضا  -17

 
  طفال"، ءات املتعلقة ابأليار اإلجباري  "يف كل اإلجرا( هي املع3"مصاحل الطفل الفضلى" )املادة

رى يف ضع أخوهو يرتبط ابلضرورة جبميع ما خيص األطفال من حقوق منصوص عليها يف موا
 االتفاقية.

 ري التوجيه ل( بتوفالطف املبدأ اخلاص بضرورة قيام الوالدين )أو األشخاص اآلخرين املسؤولني عن
 (.5 تفق مع "القدرة املتطورة" للطفل )املادةللطفل  يف ممارسة حقوقه مبا ي

 
 ويتسم عدد كبري من أحكام اتفاقية حقوق الطفل بسمات مبتكرة، وهي: -18

 
ة  على لصدد، تؤكد االتفاقيا: وهو التزام جديد متاما. ويف هذا (8احلفاظ على اهلوية )املادة  -1

التفاقية اصائغو  أدرجاية هويته.  و حق الطفل يف أن يكون له اسم وجنسية عن طريق احلرص على مح
جمال  ينات يفلسبعاهذا احلكم بناء على اقرتاح من األرجنتني على ضوء خربة هذا البلد خالل 

سرية بطهم األروا "االختفاءات" اجلماعية لألطفال الذين زو رت أوراق هويتهم عن قصد وقطعت
 تعسفا.

 
ه ؤخذ رأين أيضا يف أن يُ التعبري عن رأيه ولك : حق الطفل ليس فقط يف(12آراء الطفل )املادة -2

رصة أكرب ف ألطفال االء يف احلسبان  فيما ميسه من أمور هو اعرتاف ابلغ األمهية ابحلاجة إىل إي
 للتعبري عن األمور اليت ختص حياهتم.
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ع فة خاصة ابلتشديد على من:  تتميز هذه املادة بص(19إساءة معاملة الطفل وإمهاله )املادة  -3
بل يف أي صك ان من قحلسبإساءة معاملة األطفال ومنع إمهاهلم داخل األسرة، وهي مسة مل تؤخذ يف ا

 دويل ملزم.
 
إىل  دها على احلاجة: تنطوي هذه املادة على أمهية خاصة نظرا لتشدي(21التبين )املادة  -4

 هذا يف وألهنا تدرج -اندوالسيما فيما يتعلق ابلتبين بني البل -ضماانت قوية حتيط بعملية التبين
  ملزم.ن غريالصك  مبادئ  اعتمدهتا األمم املتحدة منذ ثالث سنوات فقط يف إطار إعال

 
لتوعية ة وإىل الصحية األولي: ابإلضافة إىل اإلشارات الصرحية إىل الرعاية ا(24الصحة )املادة  -5

 ن بلوغه،  فإنصحة ميكن المستوى مبشأن مزااي الرضاعة الطبيعية ابعتبارها وسيلة لتعزيز بلوغ أعلى 
لغاء ابلعمل على إ الدولة تزامما مييز هذه املادة هو أهنا تشري للمرة األوىل يف صك دويل ملزم إىل ال

اقبها ارسات هلا عو ، وهي ممذكوراملمارسات التقليدية، مثل ختان البنات واملعاملة التفضيلية لألطفال ال
 الضارة على صحة األطفال.

 
اع ة الدورية جلميع حاالت إيد: االلتزام ابملراجع(26راجعة الدورية إليداع الطفل )املادة امل -6

ن كانت إرير ما ل تقاألطفال يف املؤسسات هبدف كفالة رعاية األطفال ومحايتهم وعالجهم من أج
صك من  ل يف أيمثي مناسبة،  ميثل استجابة للقلق الذي نشأ مؤخرا و، مرة أخرى، مل يسبق هلا

 صكوك حقوق اإلنسان.
 
ناك إشارة راحة، فهلعقاب البدين ص: األمر اجلديد هنا هو أنه بينما مل جُير م ا(28التعليم )املادة  -7

 انية."إلنسا إىل أنه جيب إدارة النظام  يف املدارس "على حنو يتمشى مع كرامة الطفل 
 
 احًة إىلتم فيها االنتباه صر ي اليت : هذه هي املرة األوىل(33)املادة  إساءة استعمال املخدرات  -8

ية إنتاج يف عمل طفالاحلاجة إىل محاية األطفال من إساءة استعمال املخدرات  ومن استخدام األ
 وتوزيع املواد غري املشروعة.

 
أ   هذه املادة هو مبد: السمة اليت نالحظها بصفة خاصة يف(37احلرمان من احلرية )املادة  -9

لى  ع يقتصر  جب أنطفل من حريته إال كملجأ أخري، وإن كان وال بد،   فيعدم جواز حرمان أي 
 أقل مدة ممكنة.
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فات اهلامة إىل جمموعة : إحدى اإلضا(39التأهيل االجتماعي والرعاية التأهيلية )املادة  -10
و أدنيا تضررين بطفال امللأل حقوق األطفال  هي هذه املادة  اليت تلزم الدول  بتعزيز العالج املالئم
 وة.القسو نفسيا أو نتيجة النتهاك حقهم يف التمتع ابحلماية وخباصة من االستغالل 

 
ية مم املتحدة النموذج: مت دمج كثري من قواعد األ(40إدارة شئون قضاء األحداث )املادة  -11

ادة اليت تعد يف هذه امل -وهي صك غري ملزم-1985الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث لعام 
يف املعايري  ير كبريتطو  طول واألكثر تفصيال يف االتفاقية أبكملها، وكان من نتيجة ذلك حتقيقاأل

 الدولية يف هذا امليدان.  
 
 ت األحكام اخلاصة:  تندرج هذه املادة على وجه الدقة حت(42نشر االتفاقية )املادة   -12

ا اليت يتم فيه األوىل رةهذه هي امل إبعمال االتفاقية.  ومع ذلك،  جيدر إبراز هذه املادة هنا ألن
هذه و  قوقهم. حعن  االعرتاف حتديدا وصراحة حباجة األطفال أنفسهم إىل احلصول على  معلومات

عد التفاقية وتسا عنه اتعرب إشارة أخرى إىل املوقف الذي بدأ يتغري تدرجييا إزاء األطفال، وهو موقف
 على تعزيزه قبل كل شيء.

 
ن يف الواقع .  وميكطفالليست حصرا للتحسينات اليت أدخلتها االتفاقية على حقوق األوهذه  القائمة  -19

يات أو أطفال ل األقلطفااإلشارة أيضا إىل كثري من  التحسينات األخرى، ومنها تلك التحسينات اخلاصة أب
  ستغالل، وحريةالكال ال أشكالسكان األصليني، واالحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني، ومحاية األطفال من  

 التعبري واالشرتاك يف اجلمعيات، وليس هذا سوى قليل من كثري.
 
 جلنة حقوق الطفل -ج
 
دات الدولية املعاه هجا يفعلى نفس النمط العام الذي كان منت تنشئ اتفاقية حقوق الطفل آلية للرصد  -20

نتخاب اة نفسها، يتم التفاقي ايفذ الواردة السابقة، مثل اتفاقية  مناهضة التعذيب.  ومبوجب أحكام آلية التنفي
ل األطراف يف نب الدو ن جاجلنة  الطفل اليت تتألف من عشرة "خرباء مستقلني" وذلك ملدة قابلة للتجديد م

تقوم لتزاماهتا.  و لدول الال ااالتفاقية )أي تلك الدول اليت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل( ويتم رصد امتث
ىل املعلومات إإلضافة ، ابل الرصد استنادا إىل تقارير مقدمة من الدول كل مخس سنواتاللجنة إبجراء أعما

بريا للتعامل مع خ 18ىل نة إاألخرى اليت تتاح من مصادر موثوقة.  ومن احملتمل زايدة عدد اخلرباء يف اللج
 عبء العمل املتزايد.
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 االنطباق  -د
 
يت وت الطرق الافابلرغم من ت لة من الدول اليت صادقت عليها،االتفاقية ملزمة قانوان داخل والية كل دو  -21

هبا  مثال  يقة اليت ميكنلى الطر عوره تدخل هبا الدول القانون الدويل يف نظمها القانونية احمللية، وهو ما يؤثر بد
 االستعانة ابالتفاقية يف احملاكم احمللية.

 
ظر دولة، بغض النالية الن لو يع األطفال الذين خيضعو تنطبق احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية على مج -22

 ادق علىا )صعن جنسية الطفل أو غري ذلك من األوضاع.  وهكذا، حيق ألي طفل دخل بلدا أجنبي
 د.لك البلذيف  االتفاقية( التمتع جبميع  حقوق االتفاقية اليت يتمتع هبا األطفال املواطنون

 
 طفلان ابتفاقية حقوق الالربوتوكوالن االختياراين امللحق -2
 
ختياريني ملحقني ابتفاقية ابروتوكولني  2000مايو/أاير  25اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -23

 حقوق الطفل.
 

 اع املسلح. النـز يففال الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل واخلاص ابشرتاك األط 

 يف البغاء ويف تغالهلمواس فاقية حقوق الطفل واخلاص ببيع األطفالالربوتوكول االختياري امللحق ابت 
 املواد اخلليعة.

 
توكول ابتباع كل برو   على ولكي تدخل الربوتوكوالت االختيارية حيز التنفيذ، جيب على الدول التصديق -24

ل يف شرتاك األطفاابص اخلا يارينفس اإلجراء املتبع عند التصديق على االتفاقية.  ويف حالة الربوتوكول االخت
جنيد ما ابلعمر الذي ستسمح فيه ابلتتودع إقرارا ملز   النـزاع املسلح، ُتطاَلب الدول أيضا عند تصديقها عليه أبن

 الطوعي يف القوات الوطنية.
 
 الربوتوكول االختياري اخلاص ابشرتاك األطفال يف النـزاع املسلح-أ

 
ل الدول األطراف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي من اتفاقية حقوق الطف 28حتث املادة  -25

تضمن  عدم اشرتاك األشخاص الذين مل تبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشرتاكا مباشرا يف األعمال العدائية.   
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، اعتمدت اجلمعية العامة ابإلمجاع الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق 2000مايو/أاير  25ويف 
 شأن ابشرتاك األطفال يف النـزاع املسلح.الطفل ب

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

 
 ة ة عمليا لكفالاملمكن دابري: جيب أن تتخذ الدول األطراف مجيع التاملشاركة يف األعمال العدائية

يف األعمال  مباشرا اكارة سنة اشرت عدم اشرتاك أفراد قواهتا املسلحة الذين يقل سنهم عن مثان عش
 العدائية.

 ة العسكرية ى اخلدمرة عل: ال جيوز للدول األطراف أن أي أشخاص مل يبلغوا سن الثامنة عشالتجنيد
 )التجنيد القسري(.

 ن ري احلكومية مسلحة غات امل: حُتظر اجلماعات املتمردة أو اجلماعاجلماعات املسلحة غري احلكومية
.  وُتطاَلب لعدائيةامال لذين مل يبلغ سنهم مثان عشرة سنة أو استخدامهم يف األعجتنيد األشخاص ا

نيد جتعات من جلماالدول األطراف بتجرمي هذه املمارسات وأن تتخذ  تدابري أخرى ملنع هذه ا
 واستخدام األطفال.

 احلد األدىن  فوق  عيالطو  : جيب أن ترفع الدول األطراف احلد األدىن لسن التجنيدالتجنيد الطوعي
لذي سيتم األدىن  اعمر الذي يبلغ حاليا مخس عشرة سنة، وجيب أن تودع إقرارا ملزما  ينص على ال

 عوجيب أن تض  نة(.ساحرتامه )يعين ذلك عمليا أن العمر األدىن للتجنيد الطوعي  هو ست عشرة 
ة من جمموع  نةس الدول األطراف اليت تقوم بتجنيد األشخاص الذين يقل عمرهم عن مثان عشرة

الشخص أو  ن والديم  مالضماانت لكفالة أن هذا التجنيد طوعي  ابلفعل، وأنه يتم مبوافقة عن عل
يف اخلدمة   عون هبايضطلسأوصيائه  القانونيني، وأن يكون اجملندون على علم كامل ابلواجبات اليت 

 العسكرية، والتأكد من عمر اجملند.

 نتهاكا  يشكل ا حنو على مألطفال  الذين جندهتم أو استخدمته: جيب على الدول تسريح االتنفيذ
 للربوتوكول  وأن توفر املساعدة املالئمة للتأهيل وإعادة االندماج .

 ت  أم قد صدق كانت  : ميكن جلميع الدول أن تصدق على الربوتوكول بصرف النظر عما إنالتصديق
 مل تصدق على  النص األساسي التفاقية حقوق الطفل. 

 
وتقوم حاليا هيئات األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية  بتشجيع الدول على التصديق  -27

عاما هو العمر األدىن الذي يسمح عنده ابلتجنيد  18على الربوتوكول االختياري واملوافقة على أن يكون سن 
األمم املتحدة حلفظ السالم ينبغي أال  الطوعي.   وأشارت األمم املتحدة إىل أن البلدان اليت تسهم يف عمليات



 

 
351 

ترسل شرطة مدنية أو مراقبني عسكريني دون سن اخلامسة والعشرين، وينبغي، يف احلاالت املثالية، أن يزيد عمر 
 عاما. 18عاما ولكن ال جيوز أن يقل عن  21األفراد املشرتكني يف القوات عن 

 
 ليعةواد اخلامل تغالهلم يف البغاء ويفالربوتوكول االختياري اخلاص ببيع األطفال واس -ب
 
يلية لتجرمي ت التفصطلبايكم ل الربوتوكول االختياري أحكام اتفاقية حقوق الطفل وذلك بتقدمي املت -28

 ليعة.د اخلانتهاكات حقوق األطفال يف سياق بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املوا
 
 وتشمل األحكام الرئيسية ما يلي: -29

 املواد طفال يفل األف انتهاكات "بيع األطفال" و"استغالل األطفال يف  البغاء" و"استغالتعري 
 اخلليعة."

 النتهاكات.ارتكيب مبعلق وضع قواعد ملعاجلة االنتهاكات يف ظل القانون احمللي، مبا يف ذلك ما يت 

 .محاية الضحااي وبذل اجلهود ملنع وقوع االنتهاكات 

  هاكات. االنترتكيبن الدويل يف هذه اجملاالت، وخباصة  ملالحقة متوفري إطار لزايدة التعاو 

 
وهي  بيع  ألطفال،وق ايشدد الربوتوكول اإلضايف تشديدا خاصا على جترمي االنتهاكات اخلطرية حلق -30

التعاون  يمةقد النص على كؤ وابملثل، ي  األطفال والتبين غري القانوين واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اخلليعة.
تثقيف ت اإلعالم والومحال  لعاماالدويل ابعتباره وسيلة ملكافحة  هذه األنشطة عرب الوطنية، وعلى قيمة الوعي 

 لتعزيز محاية األطفال من تلك االنتهاكات اخلطرية حلقوقهم.
 
فاقية لحقني ابت املختيارينياال ومن املهم أن نسرتعي االنتباه إىل أنه جيب أن جيري  تفسري الربوتوكولني -31

 اركة الطفل.ضلى ومشالف حقوق الطفل على ضوء االتفاقية ككل واسرتشاداً  مببادئ عدم التمييز واملصاحل
 
 افينيمحاية األطفال مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكليها اإلض -3
 
وىل من هذا ينطبق القانون اإلنساين الدويل على مجيع حاالت النـزاع املسلح.   ويرد يف الفصول األ -32

الدليل معلومات تفصيلية عن احملتوي الكلي  للقانون اإلنساين الدويل، ومن الواضح أن األحكام العامة  الواردة 
يف القانون اإلنساين الدويل اخلاصة حبماية املدنيني يف حالة النـزاع املسلح ينطبق بنفس الدرجة على األطفال.  

اإلضافيان امللحقان هبا زهاء  1977وبروتوكوال عام  1949يف لعام وابإلضافة إىل ذلك، تتضمن اتفاقية جن
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مادة تشري حتديدًا إىل األطفال.   ويلقى موظفو حقوق اإلنسان تشجيعا لالعتماد على معايري القانون  25
اإلنساين الدويل يف عملهم، مبا يف ذلك تلك األحكام اخلاصة ابألطفال.  وفيما يلي نبذة عامة عن بعض هذه 

 ألحكام:ا
 
أحكام  ع املسلح، عدةالنـزا   يفتتضمن اتفاقية جنيف الرابعة، وهي االتفاقية اليت تتناول محاية  املدنيني -33

 تنص على محاية األطفال.  ومن أمثلة تلك األحكام ما يلي:
 

  ة خلامسون سن الألطفال د إىل  أنه جيوز استخدام  املناطق اآلمنة لتوفري احلماية 14تشري املادة
 عشرة على وجه اخلصوص.

  ني من املناطق احملاصرةاليت تنص على إخالء املدني 17ترد اإلشارة إىل األطفال أيضا يف املادة. 

  ة خاصة خطر بصفعرضة للاليت تتناول حرية مرور إمدادات اإلغاثة املخصصة للجماعات امل 23املادة
   رة سنة.س عشقل عمرهم عن مخبني السكان املدنيني تشري صراحًة إىل األطفال  الذين  ي

  فرقوا عن لذين  تموا أو امكرسة حلماية األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر  الذين تيت 24املادة
 . لعمررة من اية عشمن هوية مجيع األطفال دون الثانأسرهم  بسبب احلرب،  وتنص على  التحقق 

  طفال درج األلمقاتلني، يناإلقليم الوطين لاليت تنطبق على األشخاص احملميني يف  38عمال ابملادة
 معاملة ن أيمالذين يقل عمرهم عن مخس عشرة سنة بني األشخاص الذين ينبغي أن ينتفعوا 

 يعامل هبا رعااي الدولة املعنيةتفضيلية 

  م قيا 51ادة ظر املحتيتهم، بينما األطفال يف األقاليم احملتلة واملؤسسات املكرسة لرعا 50تتناول املادة
 إبرغام األطفال دون الثامنة عشرة من العمر على  العمل.  دولة االحتالل

  عمر ة من اللثامنة عشر توقيع عقوبة اإلعدام على الشخص احملمي الذي يكون دون ا 68حتظر املادة
 وقت ارتكاب اجلرمية.

 
لى نصًا صرحيا جنيف ع قياتوابإلضافة إىل هذه األحكام، ينص الربوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفا -34

ادة يل.  وتنص املطابع دو بتسم يعلى  مبدأ احلماية اخلاصة لألطفال ابعتبارهم ضحااي يف النـزاع املسلح الذي 
ورة من د أية صضاية كون األطفال موضع احرتام خاص، وأن تكفل هلم احلممن الربوتوكول على أن "ي 77

، واء بسبب سنهميهما، سجون إلزاع العناية والعون الذين حيتاوجيب أن هتيئ هلم أطراف الن.  صور خدش احلياء
 "أو ألي سبب آخر.

 
ويتضمن الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق ابتفاقيات جنيف أحكاما مشاهبة تتعلق حبماية األطفال يف   -35

يف الثاين اخلاصة من الربوتوكول اإلضا 4النـزاع املسلح الذي ال يتسم بطابع دويل.   ومثال ذلك أن املادة 
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"ابلضماانت األساسية" تتضمن أحكاما مكرسة ابلتحديد حلماية األطفال وتكرر بعض املبادئ الواردة يف 
 .26و 24و 17اتفاقية جنيف الرابعة، وخباصة املواد 

 
ليها خلاصة اليت يو احلماية لك اومن املهم مالحظة أن مسؤولية تنفيذ  القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذ -36

ه  املعايري رتام هذب احلألطفال ، هي مسؤولية مجاعية.  ويقع على الدولة الطرف يف اتفاقيات جنيف واج
اليت تنص على أن  38دة وضمان احرتامها.  وتكرر اتفاقية حقوق الطفل اإلشارة إىل هذا الواجب يف املا

ذات و زعات املسلحة  املنايفها ملنطبقة علي"تتعهد الدول األطراف أبن حترتم قواعد القانون اإلنساين الدويل ا
 اتفاقية حقوق طراف يفاأل الصلة ابلطفل وأن تضمن احرتام هذه القواعد."  وطبقا هلذه املادة، فان الدول

وفقا  نـزاع املسلح"رين ابلتأثالطفل "تتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال امل
 لحة.ات املسـزاعى القانون اإلنساين الدويل حبماية السكان املدنيني يف الناللتزاماهتا مبقتض

 
 صكوك حقوق اإلنسان األخرى اخلاصة ابألطفال-4
 
ى ملزمة كوك أخر صوجد تتوفر بعض هذه الصكوك توجيها وال تعترب ملزمة يف نفسها وبنفسها،  بينما  -37

 قانوان عند التصديق عليها.  
 
 اثصكوك قضاء األحد -أ

 
 نفسها انوان يفقزمة تتيح الصكوك التالية توجيها بشأن تطبيق قضاء األحداث، وهي صكوك ليست مل -38

 ونية أخرى.كوك قاناق صابلرغم من أنه ميكن  احملاججة أبن عددا كبريا من أحكامها ملزم قانوان يف سي
 

  قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم، الوثيقةA/45/113 ،1990 خطوط  .
،  A/45/112الوثيقة  األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث )خطوط الرايض التوجيهية(،

1990  . 

 وثيقة ني(، العد بكقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث )قوا
A/40/33 ،1985  . 

 

 ألطفالبشأن حظر أسوأ أشكال عمل ا 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -ب
 والعمل الفوري للقضاء عليها 
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( تتعلق حبظر أسوأ 182اتفاقية جديدة )رقم  1999اعتمد مؤمتر العمل الدويل يف يونيو/حزيران  -39
.  2000/تشرين الثاين نوفمرب 19أشكال عمل األطفال والقضاء الفوري عليها.  وبدأ نفاذ االتفاقية يف 

 ا الرئيسية ما يلي:وتشمل أحكامه

 
  ال عمل سوأ أشكمان حظر أ: تتخذ كل دولة طرف يف هذه االتفاقية تدابري فورية وفعالة لض1املادة

 ذلك مسألة عاجلة. األطفال والقضاء الفوري عليها ابعتبار

  غوا مل يبل خاص الذين: ألغراض هذه االتفاقية،  ينطبق مصطلح "الطفل" على مجيع األش2املادة
 عشرة من العمر.  الثامنة

  ل ما يلي:ألغراض هذه االتفاقية، يشمل مصطلح  "أسوأ أشكال عمل األطفا: 3املادة 

 

إسار الدين  و ر هبم، جتا)أ( مجيع أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة ابلرق، مثل بيع األطفال واال
غالهلم يف غرض استب فال والسخرة أو العمل القسري، مبا يف ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألط

 النـزاع املسلح.
 

 روض اخلليعة.أو الع ملوادا)ب(  استخدام األطفال أو جلبهم أو  استغالهلم يف البغاء أو يف إنتاج  
 

اج العقاقري ة  إلنتخباص)ج( استخدام األطفال أو جلبهم أو تقدميهم للقيام أبنشطة غري مشروعة، و 
 دد يف الصكوك الدولية ذات الصلة.املخدرة واالجتار  هبا على النحو احمل

 
المتهم ال أو سألطف)د( العمل الذي من املرجح، حبكم طبيعته أو ظروف تنفيذه، أن يضر بصحة ا

 أو أخالقهم.
 

 (1990امليثاق األفريقي  حلقوق ورفاه الطفل ) -ج
 
حبقوق األطفال،   قامت الدول األفريقية األعضاء يف منظمة الوحدة األفريقية  بوضع صك إقليمي خاص -40

.  وينشئ 1999( الذي بدأ نفاذه يف نوفمرب/تشرين الثاين 1990وهو امليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل )
امليثاق جلنة خرباء أفريقية معنية حبقوق ورفاه الطفل  تتمكن من تلق ي تقارير الدول ابإلضافة إىل البالغات 

ات غري احلكومية املعرتف هبا يف منظمة الوحدة األفريقية، أو من دولة املقدمة من األفراد أو اجلماعات أو املنظم
على  -عضو أو من األمم املتحدة.  وأحد اجلوانب  اليت تتسم أبمهية خاصة يف امليثاق هو أن امليثاق األفريقي
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ء.  يعرف الطفل  أبنه أي شخص يقل عمره عن مثان عشرة سنة بدون أي استثنا -خالف اتفاقية حقوق الطفل
 وابإلضافة إىل ذلك فان امليثاق األفريقي حيدد أيضا واجبات الطفل.

 
 قرارات جملس األمن -د
 
يز حقوق ية وتعز محا أسهمت العديد من قرارات األمم املتحدة األخرية وغريها من التطورات يف   -41

 هم يف كثري منا أن تسهكناألطفال.  وبينما ال تتمتع هذه املبادرات بوضع الصكوك القانونية الدولية، مي
 هذه ن املعلقني إىللكثري مينظر او األحيان يف احلماية القانونية املتاحة لألطفال يف حاالت أو مناطق حمددة.   

 األنواع من القرارات ابعتبارها جزءا من "القانون غري امللزم." 
 
لذين يندد بشدة ا 1261، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار 1999يف أغسطس/آب  -42

تل قبل بعد ذلك قنه لن يىل أاستهداف األطفال يف حاالت النـزاع املسلح.  وهبذا القرار أشار جملس األمن إ
ملسلح.   يف النـزاع ا تغالهلمواس وتشويه األطفال، والعنف اجلنسي، واالختطاف والتشريد القسري، وجتنيد األطفال

 مثل املدارس يها،ف ألماكن اليت يكثر يف العادة تواجد األطفال ويدين القرار أيضا اهلجمات على ا
 واملستشفيات.

 
ع أن األطفال والنـزا ، وهو القرار الثاين بش1314اعتمد جملس األمن القرار  2000ويف أغسطس/آب  -43

 (.1999)1261قرار  للاملسلح، الذي وضع  خطوطا رئيسية حلماية األطفال املتضررين من احلرب كمتابعةً 
 

 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -هـ 
 
ل يف قائمة جرائم يشم 1998يوليو/متوز  17النظام األساسي للمحكمة الذي اعُتمد يف روما يف  -44

 عمال العدائيةيف األ عليةاحلرب اليت ختضع الختصاص احملكمة مشاركة األطفال دون اخلامسة عشرة مشاركة ف
( من املادة 26) )ب(-2ة لفقر املسلحة الوطنية خالل نـزاع مسلح يتسم بطابع دويل ) ا أو جتنيدهم يف القوات

( من 7)هـ( ) 2الفقرة )ويل د( أو يف القوات املسلحة الوطنية أو اجلماعات املسلحة خالل نـزاع مسلح غري 8
 (.8املادة 

 
 الحقةامللى عقادرة  غري ن الدولتكو ووفقا ملبدأ التكاملية، ختتص احملكمة ابلنظر يف احلاالت اليت  -45

جلرائم على اثل هذه مقوع و ها.  ولكي يتسىن االستفادة من هذا املبدأ ولكفالة منع أو عازفة عن القضائية
   رائم. ه اجلاملستوى الوطين، ينبغي أن تعتمد الدول تشريعات متكنها من مالحقة مرتكبيه هذ
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 املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي -و
 
ألمني العام املعين أعدها ممثل ا  (E/CN.4/1998/53/Add.2)املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي  -46

التشريد  ر  احلماية ضدليت توفلة اابملشردين داخليا )أنظر أدانه(.  وهذه املبادئ اليت تبني  املعايري ذات الص
ية خاصة إىل ماج، تويل عناة االندإعاددة وإعادة التوطني و التعسفي واحلماية  واملساعدة  أثناء التشرد وأثناء العو 

ألمني العام ممثل ا إىل احتياجات األطفال املشردين داخليا.  وطلبت اجلمعية العامة وجلنة حقوق الطفل
ز ع ويقوم بتعزيطاق واسلى ناستخدام هذه املبادئ يف حواره مع احلكومات.  وجيري نشر املبادئ التوجيهية ع

 وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية.تطبيقها 
 
 بعض آليات األمم املتحدة املفيدة -5
 
ية ىل حد ما حبماعظمها إصل متشمل منظومة األمم املتحدة الكثري من خمتلف اآلليات واهلياكل اليت   يت -47

لة خاصة ن ذات صد تكو من اآلليات اليت قحقوق األطفال.  ويسرتعي هذا اجلزء االنتباه إىل عدد صغري 
يل أن يتعرف من املثاو ن.  حبماية وتعزيز حقوق األطفال من جانب موظفي حقوق اإلنسان العاملني يف امليدا

 موظفو حقوق اإلنسان على مجيع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
 
ف كثريا على ال تتوقألطفنسان اخلاصة ابإن قدرة آليات األمم املتحدة على محاية وتعزيز حقوق اإل  -48

ات املتعلقة ملعلومابيات املعلومات املتاحة هلذه اآلليات عن حقوق الطفل. ومن املهم  تغذية مجيع اآلل
لتقليدية نسان اق اإلابنتهاكات حقوق األطفال.  اإلجراءات اخلاصة بلجنة حقوق اإلنسان  وآليات حقو 

ة األمم املتحد مفوضية ريهايف ميدان حقوق اإلنسان، مثل األنشطة اليت جتوغريها من والايت األمم املتحدة 
ادر  د كلها على مص( تعتميداينلشئون الالجئني )ومنها على سبيل املثال مشاريع التعاون التقين والتواجد امل

ر ها أن توفوغري  الدوليةية و ميدانية  للحصول على املعلومات.  وميكن للدول واملنظمات غري احلكومية الوطن
إلنسان ميدان حقوق ا انية يفمليدمعلومات قيمة للغاية من بلد أو منطقة املنشأ وميكن لعمليات األمم املتحدة ا

عمليات  عها منتم مجأن تتيح قناة أساسية ملثل هذه املعلومات وتكمل ذلك ببياانت عن حقوق الطفل ي
 الرصد اليت جتريها بنفسها.

 
 يئات رصد املعاهداتاآلليات التقليدية: ه -أ
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لدولية قوق اإلنسان احعاهدات يذ متشري "اآلليات التقليدية" إىل جلان اخلرباء املستقلني املنشأة لرصد تنف -49
وين ننظامها القا عية،من جانب الدول األطراف.  وبتصديق الدول األطراف على معاهدة فإهنا ختضع، طوا

  يفيئات.  ويشار انب اهلجي من املمارسات الوطنية لالستعراض الدور احمللي وإجراءاهتا اإلدارية وغري ذلك من 
 ات".عاهدكثري من األحيان إىل تلك اهليئات أبهنا  هيئات رصد املعاهدات أو "هيئات امل

 
  دية حلقوق االقتصاخلاص ابيل اجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )ترصد تنفيذ العهد الدو

 افية(.واالجتماعية والثق

  السياسية(.دنية و ق املاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ) ترصد تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقو 

 شكال التمييز أى مجيع ء علجلنة القضاء على التمييز العنصري )ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية للقضا
 العنصري(.

  و العقوبة أعاملة امل ه من ضروبجلنة مناهضة التعذيب )ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغري
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(.

 أة(.تمييز ضد املر شكال اليع أجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة )ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مج 

 .)جلنة حقوق الطفل )ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

 
بل النظر يف لومات قملعابل هذه اللجان عن طريق تزويدها وميكن ملوظفي حقوق اإلنسان اإلسهام يف عم -50

ة عم جهود الدولدإلنسان وق اتقارير الدول األطراف.  وبعد نشر املالحظات اخلتامية للجنة، ميكن ملوظفي حق
 فيها من توصيات. دواملنظمات غري احلكومية لتنفيذ ما ير 

 
 اآلليات غري التقليدية: اإلجراءات اخلاصة -ب
 
ن املعاهدات، نبثقة عست مري "اآلليات غري التقليدية" إىل تلك اآلليات املنشأة مبوجب والايت ليتش -51

.  جلمعية العامةان أو اإلنسولكن من قرارات  أجهزة األمم املتحدة التشريعية ذات الصلة، مثل جلنة حقوق ا
ان )اليت  ية حقوق اإلنسيز ومحاتعز رعية لواآلليات غري التقليدية قد تنشؤها أيضا هيئات اخلرباء، مثل اللجنة الف

ادة من آلليات يف العف هذه اتتألكانت معروفة من قبل ابسم اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات(.  و 
 ة."خلاصخبري مستقل أو فريق عامل ويشار إليها يف كثري من األحيان ابسم "اإلجراءات ا

 
ان تشمل عددا ق اإلنسحقو  اإلنسان واللجنة الفرعية حلماية وتعزيز واإلجراءات اخلاصة يف جلنة حقوق -52

ات إىل حقوق دة إشار تزايممن اإلجراءات اخلاصة ابألطفال وكثري من اإلجراءات األوسع اليت تتضمن بصورة 
 األطفال يف سياق والايهتا اخلاصة.  وتشمل اإلجراءات اخلاصة ما يلي:
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 ملخصصة رقة العاملة ا واألفتقلني واملبعوثني اخلاصني واخلرباء املساملقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني
 ملوضوعات معينة أو بلدان معينة )اإلجراءات العاجلة(.

  1503إجراء الشكاوى. 

 
 سياق حقوق يفخلاصني ني اوفيما يلي بيان موجز ابألنشطة اليت يضطلع هبا بعض املقررين و/أو املمثل -53

بيد أن  لطفل ،اباصة خالايهتم يف جمال حقوق اإلنسان.  وبعض هذه الوالايت األطفال يف إطار خمتلف و 
لية املبذولة هود الكاجل معظمها  ينصب على قضااي حقوق اإلنسان العامة اليت تتسم رغم ذلك أبمهيتها يف

يف جمال تحدة ألمم املاءات حلماية وتعزيز حقوق األطفال.  ومن األساسي االعرتاف  مبا ملعظم آليات وإجرا
ليات تشمل مجيع اآل الية الالت حقوق اإلنسان  من إمكانية اإلسهام يف محاية وتعزيز حقوق األطفال.  والقائمة

 )ترد القائمة الكاملة على هيئة مرفق هبذا الدليل(.
 

 والية  : أنشئتليعةواد اخل املاملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف
ء يع أحناالشواغل يف مج للتحقيق يف حالة األطفال الذين يواجهون هذه 1990رر اخلاص يف عام املق

ردية االت  فحت عن العامل وتلقي املعلومات بشأهنا.  وميكن للمقرر اخلاص أن يتلقى معلوما
ت  احلكوماصيات إىلمل تو ويسرتعي انتباه احلكومات املعنية إليها.   كما يقوم املقرر اخلاص  بع

أثناء مدة و  دين.  مع املواملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة وغريهم من أعضاء اجملت
تعلق األسرة فيما يو لتعليم م واواليتها قامت املقررة اخلاصة بدراسة دور النظام القضائي ووسائل اإلعال

 بشواغل واليتها وقامت بعمل توصيات  بشأهنا.

 فر يم على مدى تو  التعليفحلق اب: يركز املقرر اخلاص املعين يف التعليم املقرر اخلاص املعين ابحلق
يق مع شركاء عاون وثيف ت خدمات التعليم وإاتحتها ومقبوليتها وقدرهتا على التكيف من خالل العمل

 األمم املتحدة املعنيني.

 1996: يف تقريره لعام املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب (E/CN/.4/1996/35  الذي ) قدمه إىل
ل وأصدر األطفا حتجازاجلنة حقوق اإلنسان، أاثر املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب  مسألة  شروط 
الذي  2000لعام  قريرهتتوصيات طبقا  ألحكام قواعد األمم املتحدة النموذجية ذات الصلة.  ويف 

ز األطفال ط احتجان شرو عقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، واصل املقرر اخلاص اإلبالغ 
لنـزاع ال يف مناطق اة األطف حالالذين يتلقون رعاية يف املؤسسات غري العقابية، وأشار التقرير أيضا إىل

 املسلح.

 يف تقاريره املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجزة أو تعسفا  :
حباالت اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجزة واتصاالته ابحلكومات، أعرب املقرر اخلاص املعين 

أو تعسفا يف مناسبات عديدة عن عميق قلقه إزاء استمرار استخدام بعض البلدان  لعقوبة اإلعدام 
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ضد مرتكيب اجلرائم  من األحداث واألشخاص املتهمني ابرتكاب جرائم عندما كانوا دون سن الثامنة 
يد قلقه إزاء استخدام األطفال كجنود ومعاونني يف عشرة.  كما أعرب املقرر اخلاص عن شد

عاما وانتهى  18النـزاعات العاملية، ودعا احلكومات إىل أن ترفع من جانب واحد سن التجنيد إىل 
إىل أن استخدام األطفال يف حاالت النـزاع املسلح يشكل هتديدا خطريا ومباشرا حلماية احلق يف 

 احلياة والتمتع به.

  دورة   د املرأة هنجالعنف ضعنية اب: انتهجت املقررة اخلاصة املاملعين ابلعنف ضد املرأةاملقرر اخلاص
لكن فيما و ألسرة، اف يف احلياة لواليتها، وبذلك تصدت  حلقوق الفتيات وخباصة فيما يتعلق ابلعن

يبدأ يف  نس النوع اجلبخلاص يتعلق أيضا حباالت النـزاع املسلح.  وتفيد املقررة اخلاصة أن العنف ا
اجلنس،  ساس نوعأعلى  سن معينة وإمنا يوجد طوال دورة حياة املرأة خمتلف أشكال العنف القائم

إلانث يف اها أبن ن قلقوهي أشكال من العنف تظهر يف خمتلف املراحل.  وأعربت املقررة اخلاصة ع
رسات ء املمان جرامالثقافات اليت يسود فيها تفضيل األوالد مستهدفات، حىت قبل أن يولدن، 

ن وقوع أبلغت عو فال، التمييزية العنيفة اخلاصة ابإلجهاض  على أساس انتقاء اجلنس وقتل األط
املساواة يف  ة، وعدملتغذيخمتلف أشكال العنف على الفتيات، مبا يف ذلك، من بني مجلة أمور، سوء ا

ء ضاوتشويه األع حملارم،ايان شاحلصول على الرعاية الطبية،  فضال عن االنتهاك البدين واالنفعايل، وغ
طفاهلم بيع اآلابء ألارة،  و ة الضالتناسلية لإلانث،  والزواج املبكر،  وغري ذلك من املمارسات التقليدي

 إسار العمل.  ألغراض البغاء أو 

 ن املقررين مية عدد بتسم :  قامت جلنة حقوق اإلنساناملقررين اخلاصني املعنيني ببلدان حمددة
 أقاليم معينة.و بلدان  ان يفنيني ببلدان  حمددة وتركز والايهتم على حاالت حقوق اإلنساخلاصني املع

ال ق حبقوق األطفاً يتعلم بعدوقد أضفى املقررون اخلاصون املعنيون ببلدان معينة على تقاريرهم وعمله
 بصورة متزايدة.

 لى صورة منتظمة عبالعام  مني:  ينصب اهتمام ممثل األممثل األمني العام املعين ابملشردين داخليا
 ان املشردين داخليا. يف املائة على األقل من السك 50حمنة األطفال الذين يشكلون يف العادة 

 مت تعيني املمثل اخلاص  يف املمثل اخلاص لألمني العام املعين بتأثري النـزاع املسلح على األطفال :
اجلمعية العامة بتجديدها مؤخرا ملدة  ملدة والية تستمر ثالث سنوات قامت 1997أيلول /سبتمرب

 لثالث سنوات أخرى.  وقد سعي املمثل اخلاص لألمني العام املعين بتأثري النـزاع املسلح على األطفا
طوال مدة واليته إىل ضمان قيام اجلهات الفاعلة الرئيسية ابلتصدي الشامل حلماية حقوق األطفال 

واإلقليمية والوطنية.  وركز دوره على أمور من بينها طرح  املتضررين من احلرب على األصعدة الدولية
مبادرات، وحث اجلهات الفاعلة  الرئيسية  على محاية  األطفال املتضررين من احلرب، واقرتاح 
مبادرات ملموسة حلماية األطفال أثناء اندالع احلرب، وحث أطراف النـزاع على التعهد ابلتزامات 

محاية األطفال شاغال حيظى ابألولوية يف   إجراءات السالم وعمليات حمددة يف هذا السياق، وجعل 
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السالم ويف كافة اجلهود الرامية إىل تعزيز السالم وااللتئام وإعادة البناء  يف أعقاب النـزاع، وقام املمثل 
اخلاص على وجه اخلصوص بوضع جدول أعمال األطفال والنـزاع املسلح صراحة يف جدول أعمال 

 من لألمم املتحدة وعدد من املنظمات اإلقليمية.السلم واأل

 
سري أو غري فاء القالختوبعض اآلليات األخرى ذات الصلة تشمل األفرقة العاملة املعنية حباالت ا  -54

وحرية  لتعصب الديين،مني، واحملاالطوعي وابالحتجاز التعسفي، واملقررين اخلاصني املعنيني ابستقالل القضاة وا
الفقر قوق اإلنسان و جية، وحخلار اري، والعنصرية، والتمييز العنصري ورهاب األجانب، وآاثر الديون الرأي والتعب

 املدقع، واحلق يف التنمية، واحلق يف اإلسكان.
 

 دمج حقوق األطفال يف عمليات حقوق اإلنسان-جيم
 امليدانية ووضع اسرتاتيجية

 
تطوير لإلنسان اقوق حقاط توفر توجيها ملوظفي هناك عدة نقاط عامة ينبغي التشديد عليها، وهي ن -55

 عملهم امليداين يف جمال حقوق الطفل.
 

  هنا  تتيح ان هو أإلنساإن إحدى نقاط القوة اليت تتسم هبا عمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق
 تعزيز ومحاية حقوق األطفال يف إطار أوسع  خاص حبقوق اإلنسان.

 بني آليات قة ما و منط نسان صلة بني حالة حقوق الطفل يف بلد أوينبغي أن تتيح عمليات حقوق اإل
 ن اخلاصني(.املقرريدة و األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الدولية  )مثل هيئات معاهدات األمم املتح

 ا الدولة مبا فيهرى )ينبغي  لعمليات حقوق اإلنسان أن تقوي  وتكم ل عمل اجلهات الفاعلة األخ
 ظمات غري احلكومية( مع تفادي ازدواجية العمل.واألمم املتحدة واملن

 قلق، مثل ثرية للامل ميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن تؤدي دورا متخصصا حمددا يف بعض اجملاالت
 قضاء األحداث.

 جمال  ددة يفحمااي ويف جماالت أخرى، ميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن  تضمن وجود صلة بني قض
  خرى.ات عنها ومن مث دعم عمل اجلهات الفاعلة األحقوق الطفل  وإاتحة املعلوم

 
 لطفلاقوق حبعض قرارات اإلدارة املتعلقة بعمل العمليات يف جمال  -1
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لى حقوق علرتكيز ان ايركز هذا الفصل على   تقدمي توجيه إىل موظفي حقوق اإلنسان.  ومع ذلك، ف -56

 ال يف األجزاءهو احل مثلماو ابلسياسة واإلدارة.   األطفال يف عمل العملية سيتطلب أيضا عدة قرارات تتعلق
 األخرى من هذا الدليل، من املفيد اإلشارة إبجياز إىل بعض هذه القضااي.

 
بية وعواقب ة وتدرييكليهوإضافة بؤرة االهتمام حبقوق الطفل إىل أنشطة العملية سينطوي على عواقب  -57

 ملية.عالتخطيط ألي   مرحلةيفبار ملثالية أخذها مجيعا يف االعتعلى  التعيني وامليزانية، وينبغي من الناحية ا
 
 تفسري والية العملية-أ

 
حىت يف حالة و وقهم.  وحق إن والية عملية حقوق اإلنسان قد تشري أو ال تشري  ابلتحديد إىل األطفال -58

ارد ملتطورة واملو لحالة الا فقو  وجود إشارات حمددة سيحتاج موظفو حقوق اإلنسان يف العادة إىل تفسري الوالية 
 د ما علىح أن تركز إىل رية،املتاحة هلم.  ومن املثايل لكل عملية من عمليات حقوق اإلنسان، مهما كانت صغ

 تعزيز ومحاية حقوق األطفال.
 

 اهليكل )املنهجي( -ب
 
 :هناك هنوج خمتلفة للعمل يف جمال حقوق الطفل من خالل عملية حقوق اإلنسان -59

 
 ملفيد ك، من امع ذلو ميع موظفي حقوق اإلنسان إدراج حقوق األطفال يف نطاق أنشطتهم.  ميكن جل

هلذا  يث ميكن، ح وجود واحد على األقل من املوظفني ابعتباره "مركز تنسيق" حلقوق األطفال
 الشخص أن يعمل  على التنسيق مع الشركاء واالتصال هبم.

 يف خمتلف و لعاصمة اارج خن عملية حقوق اإلنسان للعمل ويف احلاالت اليت يتم فيها تعيني موظفني م
ه ألطفال يف عملاحلقوق  هنج مواقع املقاطعات، ينبغي لكل فريق، من الناحية املثالية، أن يكفل اتباع

ددة عن ية احملسؤوليف املقاطعة.  وميكن لكل فريق، إن أمكن، أن يكون لديه موظف يضطلع ابمل
 ".ز تنسيق حلقوق األطفال على مستوى املقاطعةحقوق األطفال، أي ليكون "مرك

 
الت األشخاص ية ومؤهلعملاسينطوي نوع اهليكل أو املنهجية املختارة على آاثر على متطلبات ميزانية  -60

دة عن ون خبلفية حمد يتمتعوظفنياملعينني ابعتبارهم موظفني حلقوق اإلنسان، مع وجود حاجة إىل متويل إضايف مل
 ك للعمل كمراكز تنسيق حلقوق الطفل.حقوق الطفل وذل
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 االختصاصات األساسية-2
 
فل قوق الطحال جماالختصاصات األساسية  لعملية حقوق اإلنسان وبعض موظفي حقوق اإلنسان يف  -61

 تشمل بعض ما يلي:
 
ية ينبغي  لعملو  عملية(. ت ال)مبا يف ذلك األولوايت واألهداف واإلجراءا وضع اسرتاتيجية حلقوق الطفل -1

ة البلد/املنطق لطفل يفقوق احقوق اإلنسان أن تضع اسرتاتيجية حلقوق الطفل مع الوعي ابحلالة العامة حل
الفاعلني من و ملتحدة األمم وابجلهود املبذولة من جانب اجلهات الفاعلة األخرى )مبا يف ذلك الدولة وا

،  دي االزدواجيةة، وتفاامليبدأ التكاملنظمات غري احلكومية(.  وينبغي أن تضمن االسرتاتيجيات  حتقيق م
 نسان.قوق اإلحيدان موالتشديد على  الدور اخلاص اليت ميكن أن يسهم به وجود األمم املتحدة يف 

 

 .ضمان أن مجيع أنشطة العملية تتسم حبساسية  حلقوق األطفال -2

 

آلخرين اسان إلنقوق املوظفي ح ضمان التدريب يف جمال حقوق اإلنسان من منظور حقوق األطفال   -3
ب على حقوق التدري يشمل واحلكومة والشركاء من األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.  وينبغي أن

  ذ االتفاقية. أن تنفييه بشاألطفال ليس فقط نشر املعلومات عن اتفاقية حقوق الطفل، وإمنا أيضا التوج
ب الشركاء.  ة  تدريأنشط جع وتدعم أيضاوعملية حقوق اإلنسان قد توفر هي نفسها تدريبا ولكنها قد تش

حقوق  ل وإطارألطفاوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يشددوا بصفة خاصة على  الصالت بني حقوق ا
 اإلنسان الدويل األوسع. 

 

 لتطور حالة حقوق الطفل. إجراء عمليات رصد وحتليل منتظمة -4

 

 عن تطور حالة حقوق الطفل. اإلبالغ -5

  

 يةاتيجسرت وضع ا -قوق الطفل ملوظفي حقوق اإلنسانقائمة مرجعية حب -3
 
قوق الطفل.  تيجية حسرتااتوفر قائمة املراجعة التالية أداة مفيدة ملوظفي حقوق اإلنسان يف حتديد  -62

من  ية يف احلسبانة التالسئلوميكن استخدامها لتكميل االختصاصات األساسية اليت أوردانها أعاله.  ووضع األ
 إلنسان.حقوق ا مليةعأساسا يقوم عليه وضع أهداف واسرتاتيجيات كلية حلقوق الطفل يف  شأنه أن يوفر
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 حالة حقوق الطفل

 ما هي  الشواغل الرئيسية بشأن  حقوق الطفل يف البلد/املنطقة؟ -1

 سان؟ما هي الطرق اليت ترتبط هبا هذه الشواغل بغريها من شواغل حقوق اإلن -2

 كيف تتطور حالة حقوق الطفل؟ -3

 
 يكل واألنشطة اليت تنطوي على إمكانية حتسني حالة حقوق الطفلاهل

القدرة على  ليت هلاارون( ما هي اهلياكل الوطنية املوجودة )الدولة، املنظمة غري احلكومية, آخ -4
ن أإلنسان وق  احتسني حالة حقوق الطفل؟ وكيف ميكن جلهود األمم املتحدة يف ميدان حق

 لى حالة حقوق الطفل؟تسهم يف دعم وتقوية أتثرياهتا ع

 األمم املتحدةلدولة و اء يف ما هي اإلجراءات الرئيسية اليت جيرى اختاذها حاليا من جانب  الشركا -5
 واملنظمة غري احلكومية لصاحل حقوق األطفال؟

لطفل؟  اة حقوق ن حالعهل يشمل التقييم القطري املشرتك منظورا حلقوق الطفل وهل يعرب بدقة  -6
 ة؟إلمنائيااعدة اغل بشأن حقوق الطفل يف إطار األمم املتحدة للمسوهل مت التصدي للشو 

أن ترتبط  يف ميكنلة وكما هي اآلليات اإلقليمية والدولية اليت ميكن استخدامها للتصدي للحا -7
 حبالة حقوق الطفل يف البلد وابهلياكل الوطنية اليت تتصدى للحالة؟

 

 قوق اإلنسانإمكانية حقوق الطفل يف عملية األمم املتحدة حل
 

ء مؤسسات ين وبناالتق كيف تؤثر األنشطة الرئيسة لعملية حقوق اإلنسان )مثل مشاريع التعاون -8
قوية التأثري ميكن ت وكيف حقوق اإلنسان الوطنية والرصد، اخل( أتثريا إجيابيا على حقوق الطفل؟

 اإلجيايب؟

دور الذي ا هو المون، اآلخر  ابلنظر إىل حالة حقوق الطفل واألنشطة اليت يضطلع هبا الفاعلون -9
وكيف   لعملية؟جية اينبغي أن  تؤديه عملية حقوق اإلنسان؟ وماذا  ينبغي أن تشمل اسرتاتي

 ء؟ميكن السرتاتيجية العملية أن تكمل العمل املستمر الذي يؤديه الشركا

تحدة ألمم املاإطار و ما هو الدور الذي تؤديه العملية يف عمليات التقييم القطري املشرتك  -10
 للمساعدة اإلمنائية فيما يتعلق حبقوق األطفال؟

حقوق  ني حالةية وبكيف ميكن للعملية أن تربط بني آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليم -11
 الطفل؟  وما هي أكثر هذه اآلليات اتصاال حبالة حقوق الطفل؟
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للعملية أن  كيف ميكنو   فل؟أين يوجد البلد يف عملية  تقدمي التقارير اخلاصة ابتفاقية حقوق الط -12
التصدي  اعد علىىت تسحتسهم يف تقوية هذه العملية؟  وكيف ميكن دعم عملية  تقدمي التقارير 

 لشواغل حقوق الطفل احلالية األكثر إحلاحا؟

لتزاماته لبلد الفيذ اما هي هيئات معاهدات األمم املتحدة اليت نشرت مالحظات ختامية عن تن -13
قوق لة الراهنة حلة ابحلاباشر دد املالحظات اخلتامية احملددة ذات الصلة املمبوجب املعاهدة؟  وكم ع

ت ملالحظابعة االطفل؟  وهل ميكن لعملية حقوق اإلنسان أن تدعم الدولة يف عملية متا
 اخلتامية؟

رير عن البلد موا تقاين قدمن هم مقررو األمم املتحدة وممثلوها اخلاصني وغريهم من اخلرباء الذ -14
ن أإلنسان احقوق  شواغل وتوصيات ذات صلة حبالة حقوق الطفل؟  وهل ميكن لعمليةوأدرجوا 

 تدعم متابعة هذه التقارير؟

ة كن تقويهل ميو  هل يشمل التقرير الشهري الذي تقدمه العملية منظورا عن حقوق الطفل؟  -15
 ذلك؟

 ؟يةلرئيساكيف ميكن للعملية أن تسهم يف تقوية قضاء األحداث؟  وما هي الشواغل  -16

ل ة من أجبذولكيف تتقاسم العملية املعلومات عن حالة حقوق الطفل وما هي اجلهود امل -17
 التصدي هلا مع املقر الرئيسي ومع الشركاء املعنيني خارج البلد؟

ولية حول رات الدملؤمتهل هناك أي أنشطة دولية وشيكة أو جارية يف جمال حقوق الطفل  )مثل ا -18
، اخل(؟  وهل ألطفالابجتار حللقات التدريبية اإلقليمية حول االاألطفال املتضررين من احلرب، وا

يف   ق الطفلة حقو ميكن  استخدام أٍي من هذه األنشطة من أجل خلق قوة دافعة لتحسني حال
 بلد العملية.  

يعية أو كوك تشر ماد صهل جرى مؤخرا اختاذ أي مبادرات وطنية أو إقليمية أو دولية )مثل اعت -19
هل ميكن و لبلد؟  يف ا نشر تقارير من األمني العام( ذات صلة حبقوق الطفل إصدار قرارات، أو

 أن تستفيد العملية من  هذه املبادرات وأن توفر معلومات عنها؟

حقوق  ه عمليةري فيما هي صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت مل يصدق عليها البلد الذي جت -20
 ت؟م مزيد من التصديقااإلنسان؟  وما الذي ميكن أن تقوم به العملية لدع

 

 يضةبعض أمثلة  اسرتاتيجيات حقوق  الطفل العر -دال
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لقصرية القائمة هذه او تركز الفقرات التالية على ثالث جماالت عريضة السرتاتيجية حقوق الطفل.   -63
وق اتيجية حلقضع إسرت ا و ليست حصرية أبي حال من األحوال، ولكنها تقدم إشارة إىل الطريقة اليت ميكن هب

 الطفل وما يتصل هبا من أنشطة.
 

 تقوية أتثري األنشطة الراهنة للعملية على حقوق الطفل -1
 
شاط تقوم به نمن أي  طفالالبد وأن يكون من املمكن إجياد أتثري إجيايب حمتمل على احرتام حقوق األ -64

ناء صة ابملرأة وبان اخلاإلنسعملية حقوق اإلنسان، مثل االحتجاز، والتحقيقات وتدريب اجلنود وتعزيز حقوق ا
ن ع ذلك، قد يكو خل.  ومالي، قدرات املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد احمل

ضمان أن حقوق جلهود لرت اأتثري هذه األنشطة على حقوق األطفال جمرد أتثري حمتمل أو عرضي إال إذا تضاف
 ة.حلة ختطيط األنشطة يف اسرتاتيجيات العمليالطفل يتم أخذها يف االعتبار يف مر 

 
ركز على ان قد يإلنساومثال ذلك أن تدريب ضباط الشرطة واملسؤولني يف القضاء والسجون على حقوق -65

 ما يلي:
 

 احلقوق اخلاصة حبرية التنقل  والقول؛ 

 احلقوق اخلاصة ابملدافعني يف احملاكمات اجلنائية؛ 

  تجاز؛املعايري الدنيا  لظروف االح 

 .حقوق احملتجزين يف عدم التعرض إلساءة املعاملة أو التعذيب 

 
 ا يلي:مبتما ومن منظور حقوق  الطفل، ميكن تقوية نفس الربانمج التدريبـي لكي يشمل اه -66

 
 مبادئ قضاء األحداث؛ 

 مبدأ مصاحل الطفل الفضلى؛ 

 االلتزام بعدم احتجاز القاصرين إال كإجراء أخري ؛ 

  السجن؛بدائل ألحكام 

 .االلتزام بعدم احتجاز القاصرين  أو سجنهم انفراداي، اخل 
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لرئيسية األنشطة ايع وميكن أن يكون أحد جوانب  اسرتاتيجية عملية حقوق اإلنسان  هو ضمان أن مج -67
وق اإلنسان الة حقحللية للعملية  تشمل منظورا حلقوق الطفل وأن  يشمل التحليل الكلي الذي جتريه العم

 غل بشأن حقوق الطفل.الشوا
 
 دعم عمل الشركاء -2
 
انب الرئيسية حد اجلو ال أينبغي أن يكون دعم وتقوية جهود اآلخرين يف جمال محاية وتعزيز حقوق األطف-68

ى نطاق ابلغ كاء" علالشر "ألي اسرتاتيجية ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق األطفال.  "وميكن استخدام لفظة 
ملنظمات غري حدة  وااملت الدولة )مثل وزارات التعليم أو العدل( وهيئات األمماالتساع لتشمل أجزاء من 

 احلكومية الوطنية والدولية.  وفيما يلي مثاالن لذلك:
 
 تعمل لصاحل ات  اليتملنظم:  يركز عمل كثري من االشركاء الذين هلم والية عامة ملساعدة األطفال -1

ذلك،  املهمة.  ومع ئم هذها تالقوق.  وخربات هذه املنظمات ووالايهتاألطفال على اجلوانب املادية حلماية احل
ق أهدافها لى حتقيات عميكن لعمليات حقوق اإلنسان أن تسهم يف كثري من األحيان يف مساعدة هذه البعث

 ية. وعلى سبيلراية فندمن  عن طريق تكميل وتقوية عملها ابستخدام الوالية احملددة للعملية وما تتمتع به
 ملثال:ا

 
 وق شاكل حقممن  فيما قد تكون إمكانية احلصول على التعليم يف منطقة معينة مشكلة أساسية

ية،  وممارسة من انح لمنيالطفل، قد  يكون من أسباهبا عدم توفر األبنية املدرسية واملعدات واملع
لتحاق و إثنية من االأنية دي اعةمجالتمييز الذي من خالله مينع املسؤولون احملليون األطفال املنتمني إىل 

 ابملدرسة من انحية أخرى.

  نسان على قوق اإلحكات كثري من املنظمات اإلنسانية ال تشعر ابرتياح يف التصدي  مباشرة النتها
 سد هذه الفجوةان أن تإلنساحنو  يتجاوز توفري املساعدة املبني يف والايهتم.  وميكن لعمليات حقوق 

تصدى ابلفعل  عونة ياد املضمان، مثلما يف املثال السابق، أن توفري مو بطريقة مفيدة وذلك عن طريق 
 النتهاكات احلقوق القائمة.

 
: تكرس اتفاقية حقوق دعم اهلياكل الوطنية -"التدابري العامة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل" -2

ة األوىل يف اخلطوط التوجيهية  بشأن تقدمي الطفل عدة مواد "لتدابري التنفيذ العامة" )املعروفة أيضا ابسم اجملموع
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التقارير يف اتفاقية حقوق الطفل(.   ولن يتسىن ضمان االحرتام الفعال حلقوق األطفال إال إذا جنحت الدولة يف 
 تنفيذ خمتلف "تدابري التنفيذ العامة."  وتشمل هذه التدابري ما يلي:

 
 تقوية التشريع احمللي؛ 

  تنسيق سياسة بشأن حقوق الطفل؛إنشاء هياكل وطنية لوضع و 

 وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان )ويدخل يف عدادها حقوق الطفل(؛ 

 وضع آليات  لدقة مجع البياانت ذات الصلة حبالة حقوق الطفل؛ 

 اشرتاك اجملتمع املدين يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ 

 يف الوزارات  سؤولونامل  يف عدادهم تنفيذ برامج  تدريبية لألشخاص املعنيني حبقوق الطفل، ويندرج
 والشرطة واملعلمون والعاملون االجتماعيون واآلابء، اخل.

 
وكثري من   ألطفال.اقوق وتشكل هذه العوامل، من بني عوامل أخرى، قاعدة رئيسية ميكن أن تقوم عليها ح 

، ري حقوق الطفلمبعاي  هبا هذه العوامل تتصل بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان األوسع بنفس الدرجة اليت تتصل
ت.  وعلى  هذه اجملاالساعدة يفامل وهناك منظمات قليلة نسبيا  تتمتع ابلوالية واخلربة الفنية ذات الصلة لتقدمي

تقوية بعض  قيمة يفغ السبيل املثال، ميكن لعمليات حقوق اإلنسان يف حالة مالئمة أن تسهم إسهاما ابل
 يت تتخذها الدولة.جوانب  تدابري التنفيذ العامة ال

 
 طفلق الحقو  االعتماد على عملية تقدمي التقارير عن تنفيذ اتفاقية -3
 
محاية  الله يفخمن  وهناك مثال آخر جملال اسرتاتيجي عريض ميكن لعملية حقوق اإلنسان أن تسهم -69

قية حقوق تفاصة اوخباوتعزيز حقوق األطفال من خالل دعم عمليات تقدمي التقارير هليئات املعاهدات )
قوق حظمة إىل جلنة رير منتتقا الطفل( ومتابعة املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات.  وقيام الدولة بتقدمي

 محاية متعددة لتحسني سنوات(  ليس سوى مرحلة واحدة يف عملية حتقق فرصا 5الطفل )من حيث املبدأ كل 
 قدمي التقاريرتعملية  خالل دعما قيما إىل الدول منحقوق األطفال.  وتقدم  منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  تسهم فيها الت اليتجملااعن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومتابعة املالحظات اخلتامية.  وهناك أيضا بعض 
 :ذلك عمليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مبا هلا من خربة فنية حمددة. ومن أمثلة

 
 لومات معينة عن تنفيذ االتفاقية.  وينبغي أن ُتستمد بعض هذه يتطلب إعداد تقرير الدولة مجع مع

ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان  -املعلومات من جماالت تقع ضمن اختصاص عملية حقوق اإلنسان
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دعم الدولة يف ضمان مجع بياانت دقيقة واملساعدة على إنشاء آليات دائمة جلمع البياانت عن 
 معايري خاصة حبقوق اإلنسان.  

 مات غري ع املنظاور موط التوجيهية بشأن تقدمي التقارير  تتطلب ضمنا قيام الدول  ابلتشاخلط
إلنسان حقوق ا نظماتماحلكومية يف إعداد تقاريرها. وميكن لعمليات حقوق اإلنسان دعم مسامهة 

لوطنية اإلنسان قوق اغري احلكومية الوطنية  يف هذه العملية، مما يساعد على تقوية منظمات ح
 ستقلة.امل

 
تفاقية حقوق ير عن اتقار وميكن لعمليات حقوق اإلنسان  أن تسهم مسامهة مفيدة يف  عمليات تقدمي ال -70

 مية إىل حتسنييجية رارتاتالطفل وغريها من هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة ابعتبار ذلك جزءا من اس
 احرتام وتعزيز حقوق األطفال.

 

 لطفاعن احرتام حقوق األالرصد وتقدمي التقارير -هاء
 
تقدمي تقارير بلدان و  التقوم عمليات حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان برصد حالة حقوق اإلنسان يف -71

قسم بالية أن حتظى ية املثلناحعنها.  وينبغي إيالء االعتبار إىل حقوق األطفال يف هذه العملية وينبغي من ا
 حمدد يف تقارير العملية.

 
ارير عنها.  قدمي تقان وتالفصول األخرى يف هذا الدليل توجيها تفصيليا بشأن رصد حقوق اإلنسوتتيح  -72

تطلب هنجا يكن أن مي فال ومع ذلك، يشدد هذا القسم على أن الرصد وتقدمي التقارير عن احرتام حقوق األط
 ة.امخمتلف نوعا ما  عن النهج املتبع يف تقدمي التقارير عن رصد حقوق اإلنسان الع

 
 حتديد األولوايت يف حالة حقوق الطفل-الرصد -1
 
 ما هي معايري حقوق الطفل؟ -أ

 
: تركز كثري من عمليات حقوق اإلنسان أنشطة الرصد والتحقيق وتقدمي التقارير على أنواع احلقوق -73

اابت انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية، وذلك يف كثري من األحيان بسبب احلاجة امللحة إىل استج
لالنتهاكات اليت تقع لكثري من هذه احلقوق.  وينبغي  جلهود محاية وتعزيز حقوق األطفال أن تركز حتليالهتا 
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على جمموعة أعرض من احلقوق، ومنها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضال عن احلقوق املدنية 
 والسياسية.

 
وق لتقارير عن حقتقدمي ارصد و :  ينبغي ألنشطة الاألسرة/اإلشارة إىل حقوق اإلنسان اخلاصة ابآلابء -74

طفال وأسرهم ابء األة آباألطفال أن تويل االعتبار إىل ما يتصل بذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاص
غي إعادة لك، ينبمع ذالقريبة حيث ترتبط هذه احلقوق يف كثري من األحيان ابحرتام حقوق األطفال.  و 

 ألطفال هم موضوع احلقوق بصفتهم الفردية.التشديد على أن ا
 
 يفل" اليت تسهم "اهلياك  دور: ينبغي أن تشمل حتليالت حقوق األطفال اإلشارة إىلالرتكيز على اهلياكل -75

لصحية، وقوة  الرعاية لى اعمحاية وتعزيز حقوق األطفال، مبا يف ذلك إمكانية القبول يف املدارس واحلصول 
نبغي أن فال، اخل.  ويس األطاي متة واملوسعة، وفعالية الوزارات احلكومية املسؤولة عن قضاهياكل األسرة القريب

 تعرب التحليالت عن وعي ابهلياكل احلديثة والتقليدية، عند االقتضاء.
 

 االعرتاف أبمهية "الوقت" و"الضعف" -ب
 
 عامال   يؤثر عتبارهت" اب"الوقمن األساسي عند السعي إىل محاية وتعزيز حقوق األطفال مالحظة أمهية  -76

 على حالة الطفل. 
 
 ى عواقب دائمةنطوي علتليت اواألطفال يف خمتلف مراحل منوهم أكثر تعرضا جملموعة هائلة من التأثريات  -77

شاركة  مطنني يشاركون رهم مواعتباعلى منوهم األخالقي والبدين واالنفعايل والنفسي، وعلى قدرهتم على األداء اب
ي ثر الكبار( أبأتتلف عن و خيعند بلوغهم سن الرشد.    وسوف يتأثرون يف الواقع أتثرا ضارا  )وعلى حنكاملة 

كانية احلصول و من إمأليم انتهاك يقع حلقوقهم بدرجات متفاوتة سواء أكان ذلك االنتهاك حرماهنم من التع
 لى املشاركة يفبارهم عإج لتعبري أوعلى الرعاية الصحية أو حرماهنم من حرية  االشرتاك يف اجلمعيات أو ا

 النـزاعات املسلحة، اخل.
 
 ريقتني:ك بطوينبغي إيالء االعتبار إىل "الوقت" عند التصدي لقضااي حقوق األطفال وذل -78

 
  قد يتأثر األطفال أتثرا أخطر كثريا من أتثر الكبار ابالنتهاكات اليت تقع حلقوقهم وتستمر  ملدة معينة

وينطبق هذا الرأي على معظم حاالت اليت تنتهك فيها احلقوق، مثل -ابيع أو شهورتصل مثال إىل أس
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التعذيب واحلرمان من الغذاء وسوء أحوال االحتجاز، اخل.  واملدة اليت تستمر عليها حالة معينة ميكن 
 .أن تؤثر أتثريا أشد خطورة على األطفال مما على الكبار، وهو ما يفضي إىل انتهاكات أشد حلقوقهم

 حقوق  نتهاكاتاراء على ضوء تزايد خطر استمرار العواقب السلبية على األطفال واجملتمع من ج
لحا بصفة مت يكون هاكاالطفل، فإن التقييم والرصد وتقدمي التقارير والتدخل للتصدي هلذه االنت

 خاصة. 

 
 رها ابعتبا لطفلااالستعانة ابخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي  تقارير عن اتفاقية حقوق   -ج

 دعما  للرصد والتحليل      
 
لك بغرض لطفل وذاقوق حددت جلنة حقوق الطفل اخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي  تقارير عن اتفاقية ح-79

هية  ط التوجيو وتقسم اخلط  قية.مساعدة الدول األطراف يف االتفاقية على تقدمي تقارير دقيقة عن تنفيذ االتفا
وط فر اخلطالثمانية تو  ت" عريضة من احلقوق.  وحتت كل واحد من هذه العناوين"جمموعا 8االتفاقية إىل 

لتفاصيل العناوين  وا توفر هذهو ف.  التوجيهية املعلومات التفصيلية اليت ينبغي أن  تتضمنها تقارير الدول األطرا
لى عنسان الرتكيز اإل قوقفي حاألخرى قائمة مفيدة للغاية ابملعايري املمكنة لرصد حقوق الطفل.  وميكن ملوظ

فاقية حقوق فيذ التيل التنقضية رئيسية ذات صلة خاصة ببلد العمليات.  وينبغي اإلشارة إىل "دل 20إىل  5
ملستمدة انية الرئيسية ن الثماناويالطفل" الصادر عن  منظمة األمم املتحدة للطفولة، وتشمل القائمة التالية الع

فاقية إىل أحكام ات املواد تشريتقارير ويرد معها بعض العناوين الفرعية )من اخلطوط التوجيهية بشأن تقدمي ال
 حقوق الطفل(:

 
 من االتفاقية(44من املادة  6والفقرة  42و 4التدابري العامة للتنفيذ )املاداتن -أوال

 
 .واننيمركز االتفاقية يف القانون احمللي والتشريعات اجلديدة وإنفاذ الق -ألف
 رصد واملؤسسات القائمة واجلديدة.التنسيق وال  -ابء

 من االتفاقية. 4تنفيذ املادة  -جيم
 اشرتاك اجملتمع املدين.   -دال
 التدابري املتخذة لنشر مبادئ وأحكام االتفاقية.-هاء

 
 (1تعريف  الطفل )املادة  -اثنيا

 
 (12و 6و 3و 2املبادئ العامة )املواد  -اثلثا
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 (2عدم التمييز )املادة  -ألف
 (3مصاحل الطفل الفضلى )املادة  -ابء

 (6احلق يف احلياة والبقاء والنمو )املادة  -جيم
 (12احرتام آراء الطفل )املادة  -دال

 
 )أ(( 37و  17اىل 13و من 8و7احلقوق واحلرايت املدنية )املواد  -رابعا

 
 (7االسم واجلنسية )املادة -ألف
 (8احلفاظ على اهلوية )املادة  -ابء

 (13عبري )املادة حرية الت -جيم
 (14حرية الفكر والوجدان والدين )املادة  -دال
 (15حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي)املادة  -هاء
 (16محاية احلياة اخلاصة )املادة -واو
 (17احلصول على املعلومات املناسبة )املادة  -زاي
الالإنسانية  اسية أوالق العقوبةاحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو  -حاء

 )أ(( 37أو املهينة )املادة 
 

ومن  11إىل  9؛املواد من 18ملادة من ا 2و1؛ الفقراتن 5البيئة األسرية والرعاية البديلة )املادة  -خامسا
 (39؛ املادة 27من املادة  4؛ الفقرة 25؛ املادة 21إىل  19

 
 (5التوجيه من األبوين )املادة  -ألف
 (18من املادة  2و1سؤوليات الوالدين )الفقراتن م -ابء

 (9الفصل عن الوالدين )املادة  -جيم
 (10مجع مشل األسرة )املادة -دال
 (11نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة )املادة -هاء
 (4، الفقرة 27حتصيل نفقة الطفل )املادة -واو
 (20عائلية )املادة األطفال احملرومون من بيئتهم ال -زاي
 (21التبين )املادة  -حاء
 (25املراجعة الدورية إليداع الطفل )املادة -طاء
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 النفسي وإعادة االندماجو ( مبا يف ذلك التأهيل البدين 19إساءة املعاملة واإلمهال )املادة  -ايء
 (39االجتماعي )املادة 

 
إىل  1، الفقرات من 27 و؛ 26؛ و 23؛ و 3، الفقرة 18؛ و6الصحة األساسية والرفاه )املواد -سادسا

3) 
 

 (23األطفال املعوقون )املادة  -ألف
 (24الصحة واخلدمات الصحية )املادة  -ابء

 (3، الفقرة 18 ، واملادة26الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل )املادة  -جيم
 (3و  2و 1، الفقرات 27املستوى املعيشي )املادة  -دال

 
 (31و 29و  28لتعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية )املواد ا -سابعا

 
 (28التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه )املادة -ألف
 (29أهداف التعليم )املادة -ابء

 (31أوقات الفراغ والرتفيه واألنشطة الثقافية )املادة  -جيم
 

 (36 إىل 32و من  د(،)–)ب( 37و  40و  39و  38و  22تدابري احلماية اخلاصة )املواد  -اثمنا
 

 األطفال يف حاالت الطوارئ -ألف
 (22األطفال الالجئون )املادة -1 -1
لتأهيل البدين والنفسي ا(، مبا يف ذلك إعادة 38األطفال يف املنازعات املسلحة )املادة  -2

 (39وإعادة االندماج االجتماعي )املادة 
 دارة شئون قضاء األحداثاألطفال الذين يسري عليهم نظام إ -ابء

 (40إدارة شئون قضاء األحداث )املادة  -1
 الحتجازكال ااألطفال اجملردون من حريتهم، مبا يف ذلك عن طريق أي شكل من أش -2

 )ب( )د(( 37أو السجن أو اإليداع يف مؤسسات احتجازية )املادة 
ة احلياى جن مداحلكم على األطفال مع االهتمام اخلاص حبظر عقوبة اإلعدام والس -3

 )أ(( 37)املادة 
 (39ادة التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل )امل -4



 

 
373 

ماج ة االندإعادو األطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي  -جيم
 االجتماعي
 (32االستغالل االقتصادي لألطفال مبا يف ذلك عمل األطفال )املادة  -1
 (33مال املخدرات )املادة إساءة استع -2
 (34االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي )املادة  -3
 (35بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم )املادة  -4
 (36األشكال األخرى لالستغالل )املادة  -5

 (30 ادةاألطفال الذين ينتمون إىل أقلية أو جمموعة من السكان األصليني )امل-دال
 

 م حقوق األطفالتقدمي تقارير عن احرتا -2
 
البد أن و  طفال. ق األمن املثايل أن يشمل التقرير الشهري لعملية حقوق اإلنسان قسما خاصا حبقو  -80

 يشمل هذا القسم ما يلي:
 

 لرئيسية.ماعية االجتمعلومات عن معايري احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية وا 

  ال.ق األطفم حقو الضرورية لتوفري فهم كامل الحرتابعض املعلومات عن حالة األسر واآلابء 

  م اخلاص  والقسملدنينيامثل القسم اخلاص بقتل  –ينبغي التشديد على أن أقساما أخرى من التقرير
ل تداخل التداخ بعض قد تتضمن معلومات عن األطفال.  وقد حيدث  -ابملشردين داخليا والالجئني

 عند احلاجة. داخل التقرير يف اإلشارات املرجعية 

 

 127العمل مع األطفال-واو
 

 -وهو عمل يشمل حقوق الطفل وإن كان ال يقتصر عليها -أثناء عملهم يف ميدان حقوق اإلنسان -81 
سيعمل موظفو حقوق اإلنسان مباشرة مع األطفال.  وبعض هذا العمل يف ميدان حقوق اإلنسان قد يشمل 

انتهاكات من املمكن أهنا وقعت حلقوق اإلنسان.  وقد تشمل إجراء مقابالت مع األطفال جلمع معلومات عن 
اجلوانب األخرى حماولة تزويد الطفل ابملساعدة.  والغرض من اخلطوط التوجيهية الواردة يف هذا القسم  هو 
توفري مقدمة موجزة إىل بعض النقاط اهلامة اليت ينبغي أخذها يف االعتبار .  ورمبا ينبغي قبل كل شيء أن يدرك 

                                                      
 النص مستمد يف األساس من مواد "العمل من أجل حقوق األطفال" و "أنقذوا األطفال." 127
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وظفو حقوق اإلنسان  مبدأ "عدم اإلضرار" الذي مييز العمل يف ميدان حقوق اإلنسان.   وينبغي ملوظفي م
حقوق اإلنسان فهم ما ورد يف اتفاقية حقوق الطفل من مبادئ "احرتام آراء الطفل" و"مصاحل الطفل الفضلى" 

 والسعي إىل احرتامها.
 

 فرصة بألطفال اتع متوظفي حقوق اإلنسان ضمان عند أخذ عمر وقدرات الطفل يف احلسبان ينبغي مل
لنيابة ابإلنسان اقوق التعبري عن آرائهم يف أي قرارات  يتخذها موظف حقوق اإلنسان أو عملية ح

 عنهم، وضمان إيالء االعتبار الواجب لتلك اآلراء.

 لى يف مجيع ضطفل الف الينبغي أن يضمن موظفو حقوق اإلنسان  إيالء  االعتبار األويل  إىل  مصاحل
 اإلجراءات اليت يتخذوهنا بشأن الطفل.

 
 كيف خيتلف االتصال ابألطفال عن االتصال ابلكبار؟  -1
 
ينطوي و  لكبار. دى اللألطفال احتياجات وقدرات ختتلف كثريا عن تلك االحتياجات والقدرات اليت  -82

 االتصال ابألطفال على بعض املتطلبات اخلاصة اليت تشمل ما يلي:
 

 ذي يناسب تصال الاال رة على الشعور ابرتياح مع األطفال  واالشرتاك معهم يف أي أسلوب منالقد
م عن حمنتهم ريات تنتعب مثل اجللوس على األرض أو من خالل اللعب، اخل، والقدرة على قبول -الفرد

 وعدوانيتهم، اخل.

 القدرة على استخدام لغة ومفاهيم تناسب عمر الطفل ومرحلة منوه وثقافته. 

 ثقة يف شخص ثريا الهم كالتسليم أبن األطفال الذين تعرضوا لتجارب مريرة  قد يكون من الصعب علي
ية يف ثقة كافبعور غريب عنهم.  وقد يستغرق األمر وقتا طويال وصربا قبل أن ميكن للطفل الش

 االتصال بصراحة. 

 يقة الكبار.  ا عن طر اضحو الفا القدرة على إدراك أن األطفال قد ينظرون إىل حالتهم بطرق ختتلف اخت
  بري عن أنفسهم، والتعفزعةوقد ينزع األطفال إىل التخيل واختالق تفسريات  لألحداث الغريبة أو امل

 بطرق رمزية، والتشديد على قضااي قد تبدو عدمية األمهية للكبار، اخل.

 
 القضااي الثقافية يف االتصال ابألطفال -2
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معات بشأن ن اجملتثري مبني األشخاص بتفاوت الثقافات.  وهناك قواعد يف كتتفاوت معايري االتصال  -83
ت  بعض الثقافافتيات يفن الأنواع املوضوعات اليت ميكن مناقشتها مع فئات معينة من الكبار.  ومثال ذلك أ

ي شخص تصال أبن من االنعو قد ال يناقشن املوضوعات اجلنسية  إال مع خاالهتم أو عماهتم أو جداهتم وقد مي
يري لى فهم ابملعاكونوا عيأن  خارج نطاق األسرة.   وينبغي  للمهنيني الذين حيتاجون إىل االتصال  ابألطفال

ألطفال، كبري ل  خجل الثقافية للتعبري عن املشاعر واألحاسيس.  ومثال ذلك أن البكاء قد يكون مصدر
دة األطفال ىل مساعسعون إياألشخاص الذين  والسيما لألوالد منهم يف بعض اجملتمعات.  ومن املهم ألولئك 

ناك ملعايري.   وهع هذه اماىف أال يفاقموا من األمور بتشجيعهم على الكالم والتعبري عن مشاعرهم بطريقة تتن
تفاوت ين أو العني يمس البدلتالأيضا معايري ثقافية بشأن أشكال التعبري املالئمة.  ومثال ذلك أن االتصال اب

ال يف لكبار  واألطفة بني اماعيات، بينما قد حتد درجة االلتزام ابلشكل الرمسي واملسافة االجتبتفاوت الثقاف
 بعض اجملتمعات من تبادل املعلومات الشخصية واملشاعر.

 
 اللغة واالستعانة ابملرتمجني الشفويني -3
 
ىل نفس ثقافة لبالغ إاص شخهناك مزااي واضحة لالتصال مع األطفال بلغتهم األم.  وعندما ال ينتمي ال -84

ا طريقة أخرى عتبارهية ابالطفل، قد يتعذر أكثر تفسري  إمياءات الطفل ولغة جسمه اليت تعد ابلغة األمه
الشخص  كون لغةتأن  للحصول على املعلومات من الطفل ولفهم ظالل معاين الكلمات  والتعبريات.  جيب

معرفة  كن، علىا أمبغي أن يكون املوظفون، حيثمالذي جيري املقابلة مالئمة  لعمر الطفل.  كما ين
 ابملصطلحات احمللية، مبا يف ذلك العامية.

 
كون متقناً جم أن يلمرت لويف احلاالت اليت ال ميكن فيها تفادي االستعانة مرتجم شفوي، من احليوي  -85

لطفل ميكن ل تلماكللغتني على السواء وأن يفهم أي مصطلحات متخصصة وأن يكون قادرا على استعمال  
من و غري متحيز.   عتبارهابرون أن يفهمها.  وينبغي للمرتجم أن يكون مقبوال لدى اجملتمع وأن ينظر إليه اآلخ

 الت يعرب عنهاي انفعاأمع  احليوي ضمان متتع املرتجم مبهارات يف االتصال ابألطفال  وقدرته على التعامل
 ه الطفل.تارة مما يقولجزاء خمذف أطأ يف الرتمجة أو إجياز أو حاألطفال  وعدم أتثريه على احملادثة عن طريق اخل

 
 االتصال يف سياق التشرد -4
 
يؤدي جو عدم الثقة والريبة يف كثري جدا من األحيان إىل إعاقة االتصال الفعال يف حاالت تشرد  -86

ات، والسيما عندما ينظر السكان.  وقد تكون هناك خماوف حقيقية بشأن الطريقة اليت قد تستخدم هبا املعلوم
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املشردون إىل الشخص الذي جيري املقابالت ابعتباره شخصية عامة أو ينتمي إىل السلطة.  وابإلضافة إىل 
ذلك، سيتعرض بعض األطفال لتجارب )مثل بعض ضروب االستغالل( اليت تبني أن الكبار غري موثوق فيهم 

إىل إخفاء املعلومات  أو الكشف عن معلومات غري   أو غري جديرين ابلثقة يف كل األحوال.  وقد يلجأون
كاملة أو غري دقيقة ابعتبار ذلك اسرتاتيجية للنجاة.  وفتح خط اتصال فعال وشفاف مع الطفل قد يستغرق  

 كثريا من الوقت وكثريا من بناء الثقة.
 
 توفري موقع وبيئة مالئمني -5
 
ثريا كن أن يؤثر أتمسي،  ميري ر غاألطفال، أو إجراء حديث  إن اختيار املكان املالئم إلجراء املقابالت مع -87

ليا ن اختيارا مثاقد يكو  افياهاما على فعالية االتصال.  واختيار مكان هادئ مزود مبقاعد مرحية ومالئمة ثق
وفر لعمل معا قد يالعب أو و الابلنسبة لكثري من  الناشئة ابلرغم من أن اخلروج معهم يف نزهة على األقدام أ

 أفضل فرصة لالتصال.
 

  لومات من ة أو معت شخصيأبمهية، والسيما عندما تتعلق املقابلة مبعلوما اخلصوصيةميكن أن تتسم
 ه.وثوق فيمديق صاحملتمل أن تكون مؤملة. وقد يفضل بعض األطفال أن يصاحبهم شخص ابلغ أو 

  د تعرض لبيئة قالطفل  ذا كانإأن تتسم أبمهية، والسيما  للبيئة اليت ال تشتت االنتباهوميكن أيضا 
 يكتنفها عدم اليقني والتغري والقلق.

  خاء.السرت اليت يتم اختيارها مع الطفل تساعده على  الشعور اب والبيئة املرحية 

 
 االجتاه والنهج -6
 
ثقافة إىل  فاوت منب تتيتطلب االتصال الفعال مع األطفال هنجا خاصا، وابلرغم من أن بعض األسالي -88

طوط تباع اخلما ا، فإن هناك هدف حيوي، وهو تسهيل تعبري األطفال عن أنفسهم.   وينبغي عمو أخرى
 التوجيهية التالية:

 
 اللقاء  لغرض منره وامهمة لكي يتعرف الطفل على الشخص الذي جيري املقابلة وعلى دو  املقدمات

وعة قبل اخل جممم دتهمعه.  وعند التخطيط إلجراء مقابلة مع األطفال، من املفيد أحياان معرف
 التحدث معهم على انفراد.
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 من سيطلع و علومات مجع امل من املهم أيضا التوضيح الدقيق ألسباب وإن كان،  ينبغي احرتام السر ية
 عليها وكيفية استخدامها.

   فل مل  أن الطيفة شك ميكن للطفل أن يفهمها بسهولة.  وإذا كان مث  لغة بسيطةينبغي استخدام
 ملفهوم.ا  ياغةصعادة إتكرار أو مما قيل، فيمكن أن يكون مفيدا  أن يُطلب إىل الطفل يفهم شيئا 

 فل   ال يشعر الطامة  حىتالع وإجراء  بعض األحاديث إىل احلد األدىن من األسئلة املباشرة التقليل
 أبنه موضع  استجواب.

  ور ابالرتياح.لى الشععطفل سيساعد ال هنج يتسم ابلود والصبغة غري الرمسية واالسرتخاءواستخدام 

 نه تبادلة ولتمكين ثقة ملتكويللطفل ملساعدته على الشعور ابالسرتخاء و   الوقت الكايف وينبغي إاتحة
إجراء و لفة،   لد أمن الشعور  أبنه يؤخذ على حممل اجلد.  ووجود بعض الوقت للعب معا قد يو 

خصية أو واضيع شمقشة مالئما قبل منا حديث عن قضااي حمايدة )املدرسة واأللعاب، اخل( قد يكون
 مثرية لألمل.

   قصرية قد  لقاءات سلسلة:  فالتسليم مبا للطفل من قدرة على الرتكيز ملدة حمدودةومن املهم
 تكون أكثر فعالية من بضعة لقاءات طويلة.

  تعبري عن ال من املهمو فعل.  ينم عن قبول الطفل مهما فعل أو مل ي موقف غري تقييميمن املهم اختاذ
ذين كانوا طفال الاأل احرتام معتقداته ومشاعره، اخل وعدم احلكم على سلوكه وذلك مثال يف حالة

 جنودا من قبل.  

 الكتمان.   ول درجةحكًا أثناء اللقاء قد يشتت انتباه الطفل ويثري تساؤالت وشكو  تدوين مالحظات
 أوال. ن الطفلمذن بب والتماس اإلوإذا كان من الضروري تدوين مالحظات، فمن املهم توضيح الس

  يطرح أسئلة  طفل لكيرصة للبطريقة مالئمة.  وإاتحة الفإهناء املقابلة أو احلديث من املهم أيضا
،  قد يساعد اق عليهالتفويقول أي شيء آخر يرغب يف اإلدالء به، اخل، وتلخيص ما قاله أو ما مت ا

حظة إجيابية بلة مبالاملقا ومن املستصوب أيضا إهناءالطفل على الشعور أبنه يُؤخذ على حممل اجلد.  
 والسيما إذا كان الطفل يروي أحدااث مفجعة.  

  و أة قضااي مؤملة ة مناقشحال والسيما يف إاتحة دعم متابعة الطفلومن املهم بعد املقابلة التأكد من
 صعبة.

 
 مساعدة األطفال على التعبري عن أنفسهم -7
 
بعض األحيان مستعدين للتحدث ولكنهم جيدون ذلك أمرا صعبا.  وميكن أن  قد يكون األطفال يف -89

يكون من املفيد إضفاء طابع شخصي على احلديث.  وقد امتنع أحد األطفال عن الكشف عن امسه  ملوظف 
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حقوق اإلنسان الذي كان جيري مقابلة معه.   واختلق موظف حقوق اإلنسان  قصة عن طائر  وأطلق عليه 
 القصة  سأل الطائر عن اسم الطفل فأابح له الطفل ابمسه.   واستطاع املوظف احلديث حبرية أكرب  امسا.  ويف

كثريا داخل سياق القصة. وهناك طرق أخرى ملساعدة األطفال على التعبري عن أنفسهم، وهي تشمل الرسم 
ة.  فالطفل الذي ال يستطيع واللعب والغناء.  ومثال ذلك أن األطفال املعوقني قد حيتاجون إىل مساعدة إضافي

 الكالم ويكون صغريا حبيث ال ميكنه الكتابة قد يستطيع  نقل معلومات من خالل اللعب أو الرسم.
 
 وهناك أساليب خمتلفة  ميكن أن تساعد الطفل على التعبري عن نفسه: -90

 
  البالغ. لشخصف ابتعاط أن تساعد الطفل على الشعور ابألمان  وتوحي لنربة الصوت اهلادئةميكن 

  جع الطفل على ة( أن تشملعينابلرأس مثال )أو أبي طريقة مالئمة يف إطار الثقافة ا  لإلمياءاتميكن
 االسرتسال يف الكالم.

  ت ت بتفاو تتفاو  يساعد الطفل، غري أن هذه مسألة درجة مالئمة من االتصال ابلعنيوجود
 الثقافات.   

 لتماس التوضيحله أو اا قامثل إجياز م -يقوله الطفل اإلنصات ابهتمام وإظهار االستماع إىل ما ،
 اخل يؤكد للطفل أنك تنصت إليه فعال. 

  لك قد بد أن ذر )"المثل التعبري عن املشاع -إظهار االحرتام ملشاعر الطفلمن املهم أيضا
د مع ى التوحة علأحزنك/أغضبك كثريا، اخل"(.  ويساعد ذلك على  التقمص العاطفي، أي القدر 

 ة الطفل ومشاعره.حال

 .جتنب مقاطعة الطفل 

 رح لك أن طذمثال سيشجع الطفل بصفة عامة على توضيح شيء بطريقته.  و  طرح أسئلة  مفتوحة
  حالة السؤاليفرب مما ة أكسؤال مفتوح  مثل "خربين عن احلياة يف قريتك" قد  يثري إجابة تتسم حبري

 ك األسئلة اليت، أي تلائيةدة جتنب األسئلة اإلحياملغلق مثل "أين كنت تعيش؟"  ومن األفضل يف العا
 توحي إبجابة للطفل، مثل "أنت حتب املدرسة، أليس كذلك؟"

 
 عندما  يصاب األطفال ابالكتئاب -8
 
اهل   جت وينبغي عدم  إحبث عن عالمات االكتئاب يف األطفال وال تضغط عليهم إذا كانوا مكتئبني. -91

وينبغي مرة  الظروف،فل و بطريقة مالئمة.  ويعتمد ما هو مالئم على الط  حزهنم، وجيب دعمهم  ومواساهتم
 أخرى أن أتخذ ابملبادرة من الطفل.
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ري معه  لذي  جتُ اشخص وميكن تعيني أطفال آخرين ملواساة طفل يعاين كراب.  وإذا كنت تعلم أن ال -92

ئ، ينبغي فق كل شو  ة. من املقابل مقابلة له صديق، فاطلب منه أن يتحدث إىل الطفل حىت ميكن االنتهاء
متنحهم  ينبغي أنو ه.  بإاتحة الوقت لألطفال، حىت وإن كان هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام 
إاتحة الوقت  ملوظفونيع ااسرتاحة، أي وقتا للعب أو تناول مشروب.  وجيب حتديد أولوايت العمل حىت يستط

كن،  تواجد ، إن أمنبغيياألطفال بعد إجراء مقابلة معهم، ولذلك  لألطفال الذي حيتاجونه.  وقد يتضايق
 الشخص املسؤول عن رعايتهم.
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 للفصل الثاين عشر 1التذييل 

 مصادر املعلومات األخرى
 

 قوق )مبادرة ساس احللى أ"العمل من أجل حقوق األطفال"،  مبادرة لبناء القدرات والتدريب  تقوم ع
منظمة    ،’"طفالذوا األأنق’األمم املتحدة لشئون الالجئني "حتالف  التدريب املشرتك من مفوضية 

ضية األمم وقع مفو لى معاألمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان(  )متاحة 
 شكل يفو/أو   CD-ROMاملتحدة لشئون الالجئني على شبكة "ويب" وسوف تتاح على قرص 

 ورقي(.

  مم املتحدة نظمة األويد، م، الس’أنقذوا األطفال’املبادئ إىل ممارسات،حتالف حقوق األطفال: حتويل
 .2000للطفولة، 

 تحدة للطفولة،مم املة األراشيل هودجكني وبيرت نيوويل، دليل التنفيذ التفاقية حقوق الطفل،  منظم 
 .1997جنيف، 

 
 جمموعة صغرية خمتارة من مواقع شبكة "ويب" املفيدة

 
 http://untreaty.un.org/ 

من  تصل هباما يفرع جديد من موقع األمم املتحدة على شبكة "ويب"، وهو ينصب على املعاهدات و  
ة املعاهدات ن جمموعرة عمعلومات.  وهناك قاعدة بياانت اثنية، وهي سلسلة معاهدات األمم املتحدة، عبا

 سية.الفرنكليزية و اإلن إىلترمجاهتا  إىلواالتفاقات الدولية بلغاهتا األصلية ابإلضافة 
 http://www.unsystem.org/ 

توفر وصالت  ي مواقع، وهميكن من خالل هذا املوقع البحث يف مجيع مواقع األمم املتحدة على شبكة "ويب"
 ملواقع فردية ومواقع لدول هبا بعثات لألمم املتحدة.

 www.unicef.org 

 www.unicef-icdi.it 

 www.unhcr.ch 

 موقع "العمل من أجل حقوق الطفل." إىلية الوصول مبا يف ذلك إمكان 

 www.ilo.org or 

 http://ilolex.ilo.ch:1567/public/english/50normes/infleg/iloeng/index.htm 

 http://www.hri.ca/ 

 .الشبكة الدولية حلقوق اإلنسان

 www.crin.org 
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 فال.  جمال حقوق األططائفة عريضة من املنظمات الدولية العاملة يف  إىليشمل وصالت 

 www.unhchr.ch 

 www.child-soldiers.org 

  فال. طائفة عريضة من املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق األط إىليشمل وصالت 
 

 www.un.org/special-rep/children-armed-conflict 

 www.icrc.org 

 
 

 الفصل الثالث عشر
 ضاءمراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون الق

 
 املفاهيم الرئيسية

دنية من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق امل14تتضمن املادة 
من  تطلب،ي توالسياسية املعايري الرئيسية للمحاكمة املنصفة وه

 بني مجلة أمور،  حق الشخص يف:
  ه؛ض عليلقباإبالغه دون إبطاء ابلتهم املوجهة إليه لديه 

 ضائي  أن حياكم دون أتخري أمام قاض أو موظف ق
 مماثل؛

 ن مة، أن تكون قضيته حمل نظر منصف، وعلين يف العاد
 ون؛قبل حمكمة مستقلة  وحمايدة منشأة حبكم القان

 اد عدأن يُعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إل
 دفاعه؛

 االتصال مبحام خيتاره بنفسه؛ 

 أن حياكم بدون أتخري ال مربر له؛ 

 ف بذنب.أال يُكرَه على الشهادة  أو االعرتا 

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني
 للمحاكمات أن:

 إجراء حبث أويل عن وقائع وقانون احملاكمة؛ 

   إجراء مقابالت مع القاضي وعضو النيابة والدفاع
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 وغريهم.

 ية؛لقضاحلصول على الواثئق الرئيسية واستعراض ملف ا 

 اجللوس يف قاعة احملكمة  لتوخي عدم التحيز؛ 

 تدوين مالحظات وافية؛ 

 د إعداد تقرير كامل بصورة فورية مع تطبيق قواع
 اإلنصاف النموذجية الدولية

ئون شدارة إلع  وقد تعمل مراقبة احملاكمة كأداة إلجراء حتليل أوس
يب تدر و القضاء، مبا يف ذلك تقييم األداء الفعلي ومؤهالت 

لني يف العام من القضاة وموظفي احملكمة واملدعني واحملامني وغريهم
  عاملنيال احملكمة، وأفراد الشرطة، ومسؤولو السجن وغريهم من

 املكلفني إبنفاذ القانون.

 
 

 مقدمة -ألف
 
 ساليب املتصلةفة واألملنصايغطي هذا الفصل قواعد حقوق اإلنسان النموذجية الدولية اخلاصة ابحملاكمة  -1

هي مراقبة انية، و مليدة من عمليات األمم املتحدة ابوظيفة ممكنة أخرى ملوظفي حقوق اإلنسان يف عملي
كون ليت ميكن أن تكيفية اى الاحملاكمات  لتقييم عدم تعارضها مع مثل هذه القواعد النموذجية.  كما يشدد عل

اجات إىل رف على االحتي، والتعمليةهبا مراقبة احملاكمات أداة لتقييم أداء نظام إدارة شئون القضاء  يف بلد الع
و غري ذلك من أملتحدة مم اصالح اليت ستناَقش مع احلكومة املضيفة واليت من املمكن أن تصبح هدفا لألاإل

 املساعدة حتقيقا هلذه الغاية. 
 

 املعايري الدولية للمحاكمات املنصفة -ابء
 
 10 احلق يف حماكمة منصفة وعلنية.  وتنص املادة  أرست العديد من صكوك حقوق اإلنسان الدوليةلقد  -2

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن "لكل إنسان، على قدم املساواة  التامة مع اآلخرين، احلق يف 
أن "كل شخص متهم جبرمية  11]النظر[...نظرا منصفا وعلنيا...يف أية هتمة جزائية توجه إليه". وتضيف املادة 
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من العهد  14نية..."  وابإلضافة إىل ذلك، تنص املادة يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانوان يف حماكمة عل
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "...من حق كل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه 
إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة 

 وحيادية، منشأة  حبكم القانون."مستقلة 
 
( 5) 8ادة تنص املو  . نيةتضمن املعاهدات اإلقليمية  احلق يف حماكمة منصفة وعلوابإلضافة إىل ذلك،  -3

ن م 6رسي املادة ينما تُ بة ، من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان على أن تكون اإلجراءات اجلنائية علني
حمل نظر  ن قضيتهن تكو أحقوق اإلنسان واحلرايت األساسية حق كل شخص يف االتفاقية األوروبية  حلماية 

ن امليثاق م 7ادة مل."  كما أن ايه..علين "عند الفصل يف حقوقه والتزاماته املدنية أو يف أي هتمة جزائية توجه إل
 قضيته. ر يفاألفريقي )بنجول( حلقوق اإلنسان والشعوب تضمن  أن لكل فرد احلق  يف أن يُنظ

 
 ن يتمتعأ فإن لكل شخص ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،3) 14وعمال ابملادة  -4

 :فاع عنهزمة للدالالية  التال ابلضماانت الدنياأثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة التامة،  
 

 وأسباهبا؛ هة إليهوجة امل)أ( أن يتم إعالمه سريعا وابلتفصيل ، ويف لغة يفهمها، بطبيعة التهم
 

 ه بنفسه؛خيتار   حاممبولالتصال  إلعداد دفاعه)ب( أن يُعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه 
 

 ؛أن حياكم دون أتخري ال مربر له)ج( 
 

قه حبوأن خُيطَر  ياره،من اخت  حماموأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة  حضوراي)د(  أن حياكم 
ك، مبحام قتضي ذلتالة ع عنه، وأن تزوده احملكمة حكما، كلما كانت مصلحة العديف  وجود من يداف

 ألجر؛ع هذا الدف يدافع عنه، دون حتميله  أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية
 

عاء شهود لى استدعوافقة االهتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حيصل على امل شهود)هـ( أن يناقش 
 ت الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام؛النفي  بذا

 
 حملكمة؛ ة  يف املستخدمإذا كان ال يفهم أو ال يتكلم  اللغة ا برتمجان)و( أن يُزوَّد جماان  
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 128أو على االعرتاف بذنب. ُيكره على الشهادة  ضد نفسه)ز( أال 
 

 داء الفعال يفتيح األتاليت  احلقوقجمرد مسة من مسات ابعتباره  احلق يف حماكمة منصفةوينبغي النظر إىل  -5
 نمالفرع هاء  تفصيل يفن الم.  ويتم مناقشة احلقوق املتصلة إبدارة شئون القضاء مبزيد إدارة شئون القضاء

 ." احلقوق املتصلة إبدارة شئون القضاءحتت عنوان "  الفصل الرابع
 

 اءلقضاأهداف مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون  -جيم
 
قل داد تقرير مستإعن أجل اشر م.  اهلدف األول هو الرصد املبتة أهداف أو لية ملراقبة احملاكمةسهناك  -6

اصة القاضي ، وخباركنيجيعل املشعن اجللسات.  واهلدف الثاين هو أن حضور موظف حقوق اإلنسان  وحمايد
اثلثا، ميثل و  . نصافاإل وخيتحيثهم على .  وإدراكهم ذلك قد يدركون أهنم  خيضعون ملراقبةوعضو النيابة، 

ت.  ورابعا، اجللسا يف افيعرب عن قلق دويل إزاء اإلنصموظف حقوق اإلنسان األمم املتحدة، ولذلك فهو 
 اساإحس ليهعدعى يبث يف املدعى عليه وحمامي الدفاع ومؤيدي املفإن حضور موظف حقوق اإلنسان 

التأكد من  لى نسان عقوق اإليساعد وجود موظف ح .  وخامسا، ينبغي أنوالثقة املتجددةابملساعدة الدولية 
 .حتقيق العدل ومن أن  حتقيق العدل واضحة للجميع

 
ألخرى اخلطوات سان واواختيار موظف حقوق اإلن على اختيار احملاكمةهذه األهداف كثريا  تؤثروقد  -7

ز ك أن  عدم حتيمثال ذل.  و فهذه األهدا تتضارباملتصلة بعملية مراقبة احملاكمة.  وابإلضافة إىل ذلك، قد 
ة اكمة أو مواساري احمللى سموظف حقوق اإلنسان واستقالله قد يصبحا موضع شبهة إذا حاول  علنًا التأثري ع

 املدعى عليه على حنو صريح.  
 
ن يدرس أيجب فوإذا سعى موظف حقوق اإلنسان عن وعى إىل حتقيق مجيع هذه األهداف اخلمسة،  -8

 وظائفتتسم به  نظرا ملاو  د.  حعملية مراقبة احملاكمة لتقليل إمكانية التضارب إىل أدىن  بعناية كل خطوة يف
ة ها، فإن اخلرب ضعون فيد يُو قواستحالة التنبؤ ابحلالة الدقيقة اليت   تضارب متأصلموظفي حقوق اإلنسان من 

 .االبد من استخدام حكمهم اخلاص يف احلاالت اليت جياهبوهنالسابقة تعلمهم أبنه 

                                                      
ة عن املعايري الدولية  لإلنصاف يف احملاكمات، أنظر التقرير املقدم من أعضاء اللجنة الفرعية ستانيسالف ملزيد من املعلومات التفصيلي 128

  E/CN.4/Sub.2/1994/24 (1994) شرينيشينكو ووليام تريت، 
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 مات يف األغلباحملاك اقيبويتطلب اهلدف اخلامس مزيدا من التوضيح.  فقد كان يتم يف املاضي إرسال مر  -9

ام مراقيب إىل قيا مؤخر ة وتزايدت احلاجلضمان اإلنصاف وذلك أساسا بدافع من القلق بشأن حقوق الدفاع.  
حيق ابلطبع .  و قابالع قوق اإلنسان مناحملاكمات ابلتأكد من إقامة العدل ومن عدم  إفالت انتهاكات ح

  أن يتأكد منلقدر إىلانفس بملرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان التمتع مبحاكمة منصفة.  ولكن اجملتمع حيتاج 
مبادئ عدم " ت عنوانحت  عالفصل الراب منالفرع فاء تقدمي منتهكي حقوق اإلنسان إىل العدالة.   )أنظر 

حتقيق العدل  تأكد منهي الهنا يضطلع  مراقبو احملاكمات بوظيفة جديدة، و  "(.  ومناإلفالت من العقوبة
 ومن عدم  إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقوبة.

 
ظام القضاء.  ن أداء ة، يفعلى أن احملاكمات ليست سوى جزء صغري للغاية، ولكنه أكثر وضوحا يف العاد -10

جزءا بارها مة ابعتاكن ينظر موظفو حقوق اإلنسان إىل مراقبة احملولذلك، هناك هدف سادس وأعم ، وهو أ
مليات لك أن عذمثال و   . جلميع الوظائف واهلياكل يف إدارة شئون القضاءكاملني من استعراض ووصف 

فة قد يتطلب معر  يم أوسعء تقي.   وإجرالتقييم احتياجات النظام القانوينمراقبة احملاكمات  قد تكون وسيلة  
ويل طة ومسؤ الشر يف مبختلف احملاكم على كل مستوى حكومي أو إقليمي، ومكتب عضو النيابة، و وتعر 

ابلتحقيق   ومرورا دعوىالسجون، اخل، ودورهم يف كل خطوة من إجراءات احملكمة من التوقيف أو تقدمي ال
 يفتلف العاملني ا خمليهصل عوحكم احملكمة واالستئناف.  وما هي أنواع التدريب األكادميي واملهين  اليت ح
ئفه؟ ظام أبداء وظاقوم الندى يالنظام القانوين؟  وما هي ظروف  عملهم؟  وما هي مواردهم املادية؟ واىل أي م

عتقدون أنه الذي ي دريبوكيف يدرك خمتلف  الفاعلني يف النظام القضائي أدوارهم  وما هي املساعدة/الت
 سيكون مفيدا؟ 

 

 اختيار احملاكمات-دال
 
األمم  ل موظفيم إرسا.  وبصفة عامة، سيتمن املستحيل مراقبة مجيع احملاكماتمن الواضح أنه  -11

بشأن حقوق  ث القلقبواع ملراقبة احملاكمات اليت تثري أكرباملتحدة العاملني يف جمال حقوق اإلنسان 
اضحة.  تحدة بطريقة و م اململق األ.  وسوف يراقبون أيضا احملاكمات اليت من املالئم التعبري فيها عن قاإلنسان

ط منإىل إرساء نية امليدا نسانعملية حقوق اإل قد حتتاجويف  إجراء رصد منتظم إلدارة شئون القضاء يف البلد، 
 ، اخل.احملامنيو ابة واحلفاظ على اتصاالت ابلقضاة وأعضاء الني حلضور جلسات احملكمة بصورة منتظمة
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ظر يف تحدة تنمم امل.  ومن هنا، إذا كانت األعلى أي جلسة مصداقيةاألمم املتحدة  ويضفي وجود -12
قوق اإلنسان يفيد  حلك سإمكانية مراقبة جلسة، فيجب أن تقرر األمم املتحدة بصورة مستقلة ما إن كان ذ

لة وليس ملنظمات املرساها من و غري إمجاال.   وعلى أي حال، يتخذ هذه القرارات يف العادة  العملية امليدانية  أ
 وظف حقوق اإلنسان مبفرده.  م
 

 اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني-هاء
 للمحاكمات واختيار مؤهالهتم

 
 ة الفنيةاخلرب شمل ت اقب العوامل اليت تؤخذ يف االعتبار عند اختيار موظف حقوق اإلنسان للعمل كمر  -13

لقضاء.  إدارة شئون ا ربة يفون  خبهم ممن يتمتعأو غري  كقضاة أو أعضاء يف النيابة أو حمامنيأو اخلربة املهنية 
 اكمة، فضال عنيه احملتتم فسالذي  بدراية عن النظام القانوينوينبغي أيضا أن يتمتع موظف حقوق اإلنسان 

ن ع ن  بلد خمتلف لعادة مان يف .   وأييت موظفو حقوق اإلنسامعرفة  املعايري الدولية للمحاكمات املنصفة
زه.   راقب وعدم حتيامل اللاستق فيه احملاكمة، وهو ما يتفق مع  املمارسة العامة للحفاظ على الكان الذي تقام

قب حضور ن املراماصة وفيما يتعلق ابحملاكمات اليت تتسم أبمهية خاصة واليت  قد يُطلب فيها بصفة خ
 اقية والقدراتواملصدة رموقاجللسات، بل وأن يكون من اخلارج، ينبغي أن تشمل مؤهالت املراقب املكانة امل

 وعدم التحيز. وأن يكون معروفا  ابإلنصاف والصراحة  اللغوية
 
ما تتسم به  غيب عنهال يأوينبغي أن يتسم سلوك موظف حقوق اإلنسان بعدم التحيز وابجلدية.  وينبغي  -14

 .كمةحملا ذه ااحملاكمات من طبيعة حساسة عموما، وأهداف األمم املتحدة فيما يتعلق خصيصا هب
 

 إبالغ السلطات ابملراقبة-واو
 
يف حالة العمليات امليدانية،  يتواجد موظفو حقوق اإلنسان عادة يف البلد قبل مراقبة احملاكمة، ولكن قد  -15

بنية العملية يف إرسال مراقب إىل اجللسة.  ويف حالة املراقبني الوافدين من   من املفيد إخطار احلكومةيكون 
عموما على إخطار السلطات يف البلد الذي جتري فيه احملاكمة  حبضور مراقب بدال من  اخلارج، جرى العرف

طلب السماح  إبرسال مراقب.   وال حيتاج املراقب إىل االنتظار  للحصول على إذن ابلدخول نظرا ألن 
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ألحيان إبالغ احملاكمة ستكون عموما علنية  ونظرا ألن سكوت احلكومة يعين موافقتها.   وجيري يف كثري من ا
 احلكومة  ابملراقبة قبل رحيل املراقب مباشرة.

 

 اإلفادة ابملعلومات والبحث قبل املراقبة -زاي
 
ان الذي املك  تاريخبينبغي قدر اإلمكان إبالغ موظف حقوق اإلنسان الذي يعمل كمراقب للمحاكمة  -16

يضا أن حيصل  ينبغي أو   . سان فيهستجري فيه احملاكمة وبسياسته واقتصاده وقانونه وأحوال حقوق اإلن
كن،  أن ، إن أمينبغيو املراقب على معلومات أساسية عن األحداث احملددة اليت أفضت إىل  احملاكمة.  

 واألحكامائية، نواملدونة اجل ،ومدونة اإلجراءات اجلنائية تقارير املراقبة يف املاضييستعرض  املراقب 
راقب غي أن حيصل امللك، ينبىل ذنونية والتقارير الصحفية.  وابإلضافة إذات الصلة، والواثئق القا الدستورية

 احملاكمة. جري فيهالذي ست أو خمربين  يف املوقع كهمزات وصلاألشخاص الذين ميكنهم  العمل  أمساءعلى  
 

 املرتمجون/املرتمجون الشفويون -حاء
 
 احملاكمة.  يفستخدمة امل احمللية ابللغةن ينبغي من الناحية املثالية أن  يتخاطب موظف حقوق اإلنسا -17

مجني أو ألحيان إىل مرت ري من ا كثيفونظرا لعدم  إمكانية هذه القدرة اللغوية يف مجيع احلاالت، حيتاج املراقبون 
صول على وما احلل عممرتمجني شفويني للمساعدة يف املراقبة ويف إجراء املقابالت، اخل.  ومن األفض

 بل الوصول إىل مكان احملاكمة.مرتجم/مرتجم شفوي ق
 
ام " بشأن استخدتملقابالاء اإجر املعنون " الفصل الثامنوتنطبق هنا يف العادة االعتبارات الواردة يف  -18

 تقاللعلى اسكثريا   سيؤثر لكن ذاملرتمجني الشفويني.  وينبغي اختيار املرتجم/املرتجم الشفوي بعناية فائقة أل
، واسع االطالعي م الشفو رتجتكون عنه من انطباعات.  وينبغي أن يكون املرتجم/املاملراقب وعدم حتيزه وما ي

عروفا من يكون وأ يزغري متح.  وينبغي أيضا أن يكون  وموثوق به وعلى علم ابملصطلحات القانونية
ه،  ى علييها املدعنتمي إلاعة ي.  وعندما  أييت املرتجم/املرتجم الشفوي  من منظمة أو حزب سياسي أو مجبذلك

فإن  ىل ذلك،إوابإلضافة   ( قد ال يستطيع التحقق من صحة الرتمجة.2( قد يبدو متحيزا و )1فإن املراقب )
 طر ابلغ.  ويفخلراقب( ض املاختيار مرتجم متعاطف مع املدعى عليه قد  يعرض املرتجم  )ومن املمكن أن  يعر 

 من احلكومة.  املقابل، ينبغي أال  يعو ل املراقب على  خدمات مرتجم 
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 ةالبياانت العامة قبل وأثناء وبعد املراقب-طاء
 
  .اية احملاكمةقبل هنب راقينبغي بصفة عامة عدم إصدار أي بياانت عامة عن الوقائع اليت يستخلصها امل -19

 غرض من مراقبةوضيح الة لتومع ذلك، قد تكون هناك حاجة يف بعض احلاالت إىل بيان  عام  يف بداية الزاير 
ملراقبة ايضا يف هناية روراي أون ضاحملاكمة.  وقد تقرر عملية حقوق اإلنسان امليدانية أن إصدار بيان عام قد يك
العام  د يرمي البيانها.  وقختاذالتقدمي تقرير عن الوقائع املستخلصة واإلعالن عن اخلطوات التالية اليت سيتم 

م يالبد من تقي ،ويف كل حالة ضية.اء االنتباه الدويل إىل القالذي يتم إصداره خالل عملية االستئناف إىل اسرتع
 الفائدة املتوقعة ألي بيان عام يف مقابل العواقب احملتملة. 

 
مات مقدمة من ىل معلو دا إوتقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية إبصدار معظم البياانت العامة استنا -20

 سهم.املراقبني، ولكنها ال تنسب إىل املراقبني أنف
 

 ترتيبات السفر واملعيشة -ايء
 
ند عمل عاحلذر  توخىيإذا كان البد ملوظف حقوق اإلنسان أن يسافر إىل موقع احملاكمة، فيجب أن  -21

از االحنياإلمكان  قدر دىيتفا ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أنترتيبات السفر واملعيشة.  وعلى سبيل املثال، 
 ندق على سبيل املثال.  يف نفس الف ابلبقاءإىل أي طرف  

 

 كمةحملا ن ااالتصاالت واملقابالت بعد الوصول إىل مكا-كاف
 
قبل البدء يف مراقبة احملاكمة،  ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن جيري اتصاالت ومقابالت مع عدد من  -22

احمليطة هبا.   األشخاص الذين ميكنهم تقدمي معلومات  وتفاصيل ضرورية ملساعدته على فهم القضية واحلالة
وقبل الوصول إىل موقع احملاكمة، ينبغي أن يكون موظف حقوق اإلنسان فكرة عمن يقابلهم.  وينبغي ملوظف 

وذلك ابالتصال بعضو النيابة والقاضي  احلفاظ على التوازنحقوق اإلنسان الذي يقوم ابملراقبة أن حياول 
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يدة، فضال عن املتهم وحمامي الدفاع.   وكما هو ومسؤويل احلكومة وغريهم ممن ميكنهم تقدمي معلومات مف
 .  ومستقال ومتحفظا نوعا مامعهود دائما، جيب أن  يكون املراقب  غري متحيز 

 
سؤويل ت مع مقابالمإلجراء وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبة أن يغتنم الفرصة  -23

احملاكمة.    تكتنف  اليت املراقب على مجيع الظروف حيث إن هذه املناقشات قد تساعد على اطالع احلكومة
ينبغي  أال  مع ذلك،و  مة. كما أن االتصال مبسؤويل احلكومة قد يزيد من أتثري املراقب على عملية احملاك

 يتخطى املراقب واليته.
 
ان يف مك ام بذلكن القي، ينبغي أن حياول موظف حقوق اإلنساإجراء مقابلة مع املدعى عليهوعند  -24

للمدعى عليه  البدنيةو لية يتيح أقصى درجة من الكتمان بينما يتم السماح للموظف ابلتحقق من احلالة العق
 عليه مبفرده  املدعى ة معوظروف احتجازه.  وينبغي أن يقرر موظف حقوق اإلنسان ما إن كان سيجرى املقابل

 أو يف حضور حمامي الدفاع إن لزم األمر.
 

 ةىل ملف )دوسيه(  احملاكمإمكانية الوصول إ-الم
 
ة واليت احملكم  قاعةيفاليت ستستخدم  الواثئق الرئيسيةينبغي أن حيصل موظف حقوق اإلنسان على  -25

ن أانون املدين، طبق القيت تستكون أساسية لتحقيق فهم كامل للمحاكمة.  ومن احلاسم، وخباصة يف البلدان ال
ية الدفاع إمكان حملامي ن يتاح.  كما ينبغي أكمة املدعى عليهإمكانية احلصول على ملف حما يتاح للمراقب 

من  كمة  التأكدكتبة احملضا لاحلصول على  امللف وينبغي أن يستطيع  توفري الواثئق الضرورية.    وينبغي أي
ى لعت إىل احلصول حملاكمابو اإاتحة ملف احملاكمة ملوظف حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبة.  وقد سعى مراق

 احلاالت ت حىت يفلساحق استعراض امللف ألن مهمتهم شبه القضائية هي التحقق من توخي اإلنصاف يف اجل
ية أو  جللسات العسكر ات حضور اكمااليت ال يتاح فيها الوصول علنا إىل امللف.  وابملثل، فقد أتيح ملراقيب احمل

 األمنية املغلقة اليت مُينع اجلمهور يف العادة من حضورها.
 

وين وتد كمةاجللوس يف قاعة احملكمة والتقدمي يف احمل-ميم
 املالحظات
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اق بني عملية ن االتفما أك  . احلق يف دخول قاعة احملكمة ألن احملاكمة علنيةملوظف حقوق اإلنسان  -26
ىل أي إإلنسان اقوق ححقوق اإلنسان امليدانية واحلكومة ستتضمن يف العادة حكا ينص على دخول موظفي 

سان على وق اإلنف حقأو مرفق لضمان أو رصد محاية حقوق اإلنسان.  وإذا كان البد من حصول موظ مبىن
ة لتكليف مبراقب أمر ا تقدميإىلاملراقب  فقد حيتاجإذن بصورة استثنائية للدخول واجللوس يف قاعة احملكمة،  

جيب   اعة  احملكمة،بدخول ق.  و جللسةإىل وزارة اخلارجية أو وزارة العدل أو إىل القاضي الذي يرأس ااحملاكمة 
ا، اصني هبخرة وشكل .  وحيث إن كل قاعة حمكمة تتسم بعماأين سيجلسموظف حقوق اإلنسان   يقررأن 

كان لتماس ماألمر، اوينبغي، إن لزم  ألمهية اجللوسجيب على موظف  حقوق اإلنسان أن يكون حساسا 
 جللوس يف مكانراقب اتار املقبة احملاكمة.  وينبغي أن خيولتسهيل مراللحفاظ على مظهر  عدم التحيز خاص 

 ظاهر  وحمايد يف قاعة احملكمة. 
 
ر اركون واجلمهو لم املش يعويطلب مراقبو احملاكمة يف بعض األحيان تقدميهم يف احملكمة املفتوحة حىت  -27

نسان ابحلفاظ قوق اإلحوظف بوجودهم رمسيا.  وقد يزيد هذا األسلوب من أتثري املراقب.  وينبغي أن يهتم م
ذا  احمللية.  وإ حملامنياابة على مظهر  عدم التحيز عن طريق ترتيب تقدميه  على يد طرف حمايد، مثل رئيس نق

به يف يربز غياس فإن تقدميه  كمة،كان موظف حقوق اإلنسان ال يعتزم البقاء يف احملكمة إال  أثناء جزء من احملا 
 يكون غري مستصوب. اجلزء اآلخر من احملاكمة وقد

 
أثناء   ت كثريةحظاتدوين مالوأحد أفضل الطرق اليت يؤثر هبا موظف حقوق اإلنسان تكون عن طريق  -28

املشاركني  حملامنيا ءااحملاكمة.  ومع ذلك، ينبغي أن يدرك أن هناك بضعة بلدان متنع أي شخص، ابستثن
لتحدث ا بعد اسيمف تدوين املالحظات، والوالصحافة،  من تدوين مالحظات.  وهناك صعوبة أخرى تكتن

ة  أو ل الشرطن قبمع املخربين، وهي أن املالحظات قد تكون عرضة للمصادرة أو االستعراض السري م
ظات سريعة ون مالحن يدأالسلطات األخرى.  ومن هنا ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان يف األماكن األقل أمنا 

 نها إال بعد الوصول إىل مكان آمن. للغاية  وأال يبدأ يف إعداد تقارير ع
 

 اهرهمواعيد تقدمي تقرير املراقب وإعدادها وجو -نون
 
.  وحىت  تكون إعداد تقرير على وجه السرعةاملسؤولية الرئيسية ملوظف حقوق اإلنسان بعد املراقبة هي  -29

لرمسي واملستقل وللرأي العام.  املراقبة فعالة، جيب  تقدمي تقرير بينما ال تزال حكومة االدعاء حساسة للنقد ا
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وبينما تتسم السرعة أبمهية حيوية، ينبغي، لدواعي األمن،  أال يبدأ املراقب عموما يف كتابة التقرير حىت يصل 
 موظف حقوق اإلنسان إىل مكان آمن.  وينبغي كتابة التقرير بلغة ميكن للعملية امليدانية استخدامها.

 
 قاريرهم: يف ت ةالتالي إدراج  املعلوماتينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان وبقد ما  يسمح به الوقت،   -30

 
 ؛اختصاصاتهموظف حقوق اإلنسان أو  تعليمات (1)
 ؛خلفية القضية (2)
يد ع التشدمقل، على النحو الذي تكشفت به يف احملاكمة والرصد املست وقائع القضية (3)

ات السابقة اإلجراء، و بقةبصفة خاصة على  أدلة االدعاء والدفاع، والتهم، والقوانني املنط
 ة؛للمحاكمة، وعملية احملاكمة،  واحلكم )إن ُوجد(،  واجللسات الالحق

 وظروف االحتجاز؛ احلالة العقلية والبدنية للمتهم (4)

ري الوطنية املعاي قتضىمبيف اجللسات، وللقوانني املنطبقة ومعاملة املتهم تقييم  لإلنصاف  (5)
 والدولية؛

 ) مشفوعة بتوصيات( خامتة (6)

 
 :وميكن  إحلاق ما يلي ابلتقرير  -31

 
اصات موظف ني اختص تبنسخة من أمر التكليف مبراقبة احملاكمة أو التعليمات املشاهبة اليت (1)

 حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبة؛

 نسخ من القواعد اإلجرائية  وقرارات احملكمة والقوانني ذات الصلة؛ (2)

 مة؛نسخ من التهم  ونصوص التسجيالت وحكم احملك (3)

 خضعت واد اليتامل وصف ملنهجية موظف حقوق اإلنسان فيما يتعلق ابملراقبة، مبا يف ذلك (4)
غل ع الشوارض مللدراسة واألشخاص الذين أجريت مقابالت معهم )ابلقدر الذي ال يتعا

 األمنية(؛

قد يتعرضون  ص الذينشخااملواد احلساسة، مثل األمساء والعناوين وأرقام اهلاتف اخلاصة ابأل (5)
 ؛لخطر من جراء إفشائها )ينبغي حذف هذه املواد من أي تقرير منشور(ل

ع نسان، ماإل نسخ من مقاالت الصحف اليت تشري إىل احملاكمة واىل وجود موظف حقوق (6)
 ذكر أمساء الصحف وتواريخ النشر؛

ن )مثل نسااملعلومات اإلضافية اليت ال تقع متاما ضمن اختصاصات موظف حقوق اإل (7)
 (؛ون، اخللقانالسجناء اآلخرين واحملاكمات الوشيكة والتغيريات يف املعلومات عن ا
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 ستقبل.يف امل قبنياملراقبات العملية لتوجيه موظفي حقوق اإلنسان الذين سيعملون كمرا (8)

 

 رىألخامراقبة احملاكمة  مقرتنة بعمليات الرصد  -سني
 
ون كمراقبني ين يعملالذ حقوق اإلنسانابإلضافة إىل اإلبالغ عن معاينتهم يف احملاكمة،  فإن موظفي  -32

م.  ويعمل ب وجودهبسب للمحاكمات حيتاجون يف كثري من األحيان إىل البت الواقعي فيما  يقع من أحداث
خارجية  إضافة معلوماتاكمة و احمل املراقبون يف كثري من األحيان يف تقصي احلقائق لتقييم األدلة املقدمة أثناء

ملتهم ارتكاب ابكما ، وهو ما قد يتطلب ابلضرورة حن اإلنصاف يف اجللساتوالتوصل إىل قرار كلي بشأ
 للذنب أو برباءته.

 
اب الشهود ن استجو إلنساميكن ملوظف حقوق اوبينما تعد احملاكمة مصدرا لألدلة املقدمة رمسيا، ال  -33

قوق ح ينبغي ملوظف نا،.  ومن هشخصيا يف احملكمة املفتوحة أو ضمان اإلنصاف يف إجراءات تقصي احلقائق
ينبغي ملوظف ه ذلك أن مثالاإلنسان، مىت أمكن، أن يراقب اجللسات  ابلتوازي مع عملية رصد غري رمسية.  و 

امو الدفاع كان حم  إذا إذا كان يشتبه يف حتيز القاضي أو حقوق اإلنسان أن جيمع املعلومات ذات الصلة
يب انتهاكات ح ملرتكيتي اع قوي أو إذا كان االدعاءخيضعون لضغوط من احلكومة بعدم السعي إىل إجراء دف

يقات قوينبغي لتح  بقة.حقوق اإلنسان اإلفالت من العقاب عن طريق عدم التماس العدالة يف انتهاكات سا
 املعنون لثامنالفصل ا أنظر) املراقبني خارج احملاكمة أن تشبه املقابالت بدال من أن تكون جلسات قضائية. 

 "(.تإجراء املقابال"
 
ستخدام النهج ادال من . وبوال  يتقيد الرصد الدويل ابلقواعد االستداللية ذات التوجه حنو احمللفني -34

يمها ة املتاحة ويقع األدل مجيينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن ينظر يفاحلظري املتبع يف حماكم القانون العام، 
قائق عن طريق قصي احلية تبة أن يضمن موثوقية عمل.  وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي يتوىل املراقبدقة

لذين األشخاص اب ااستخدام أساليب مثل حتري املعلومات من خمتلف املصادر  وتوخي احلذر يف استجو 
 يتقدمون مبعلومات.

 
تشكل تقييمات اإلنصاف يف احملاكمات والزايرات إىل أماكن االحتجاز إال طريقتني  الوكما جاء أعاله،  -35
.   وتتمتع عمليات حقوق اإلنسان امليدانية يف كثري من كد مما إن كان نظام القضاء يعمل بصورة مالئمةللتأ

األحيان بوالية رصد إدارة شئون القضاء وتوفري املساعدة التقنية.  ووفهم نقاط القوة والضعف يف نظام القضاء 
املسؤولني عن االنتهاكات، ولكن األهم  ميكن أن يساعد عملية حقوق اإلنسان امليدانية ليس فقط يف حتديد
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من ذلك أهنا تساعد  على العمل  مع احلكومة املضيفة للتعرف على مشاريع املساعدة التقنية اليت ستتاح هلا 
 فرصة حتسني إدارة شئون القضاء، حىت بعد رحيل العملية امليدانية عن البلد.

 
تقييما تعراضا ليس فقط ملراقبة احملاكمة، بل أيضا اس ويتطلب التحليل الواسع  إلدارة شئون القضاء -36

للقضاة وكتبة احملكمة وأعضاء النيابة واحملامني والعاملني اآلخرين يف  لألداء الفعلي واملؤهالت والتدريب
.   يف كل موقع يف البلداحملكمة والشرطة ومسئويل السجن وغريهم من العاملني املكلفني إبنفاذ القانون، اخل 

وغري ذلك من  استعراضا لقواعد احملكمة واملدونة اجلنائية ومدونة اإلجراءات اجلنائيةب أيضا كما يتطل
آليات فض املنازعات وذلك لتحليل ما إن كان من املفيد إجراء إصالحات على ضوء  املعايري الدولية.  

دا ملساعدهتم على وضع وابإلضافة إىل ذلك، قد يكون عقد لقاءات منتظمة مع املسؤولني من وزارة العدل مفي
وقد تستطيع عملية حقوق   129برامج لتحسني إدارة شئون القضاء، مثل تدريب القضاة والشرطة ، اخل.

 اإلنسان امليدانية  كذلك املساعدة على التماس أو حتديد املوارد اخلارجية لدعم هذه اجلهود.
 
نبغي للعملية أال  تقوم فقط  إبعداد تقارير وإذا كانت تلك هي والية عملية حقوق اإلنسان امليدانية، في -37

عن حماكمات حمددة مثرية للقلق وإبعداد حتليل واسع ألداء إدارة شئون القضاء مشفوعا بتوصيات إبدخال 
، وهو ما ميكن أن يكون حينئذ نشرات دورية عن أداء النظام القانوينحتسينات فقط، بل ينبغي أيضا أن تعد 

الفصل ع وزارة العدل فضال عن املسؤولني والقضاة احملليني ذوي الصلة.   )أنظر م اجتماعات منتظمةموضوع 
"(.  وتشمل بعض القضااي اليت ميكن املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحيةاملعنون " التاسع والعشرين

 130ية ما يلي:مناقشتها يف التحليل الواسع واليت ميكن بعد ذلك استيفاؤها يف تقارير دورية من املكاتب احملل
 

ريب الذي مت ء، التدلقضامسؤويل ا أعداد القضاة وأعضاء النيابة، اخل؛ واالحتياجات إىل تدريب)أ( 
 احلصول عليه والتحسينات والصعوابت.

عمل بدون كنهم ال مي.  )الوجود أو عدم وجود املواد الضرورية ألداء القضاة  والكتبة، اخل)ب( 
د ناضد واملقاعالم واملاألقو اآلالت الكاتبة والورق -يابة أو القاضيجتهيزات أساسية يف مكتب عضو الن

 ومن مث ال ميكنهم محاية حقوق اآلخرين(. -وسيارة، اخل
 .د امللفات، اخلت وإعداحقيقاواحلضور إىل العمل وإجراء الت االفتقار إىل الرغبة يف أداء املهام)ج( 
 ريهم.طة وغوالشر  اريني والعسكرينيجانب املسئولني اإلدأو التهديدات من  التدخل)د( 

                                                      
ونيل وذلك نقال عن تستند هذه املراقبات أساسا إىل "رصد إدارة شئون القضاء يف عمليات حقوق اإلنسان امليدانية" لويوليام غ. أ 129

 (.1977هليدج أرالدسن وأويفيند و. ثييس  )املعهد النروجيي حلقوق اإلنسان،  دليل رصد حقوق اإلنسان
 نفس املرجع السابق. 130
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 والرشاوى، اخل. الفساد)هـ( حاالت 
 .مات، اخلحملاكعنها وتسجيل التهم واجللسات وا اإلحصائيات)و( تواتر حاالت التوقيف أو 

 .ملا إن كانت حاالت التوقيف مصرح هبا قانوان)ز( تقييمات 
 .جراؤهاالقضائية يتم إملا إن كانت حتقيقات الشرطة  أو التحقيقات )ح( تقييمات 

 .اإلنصاف يف احملاكمات اليت يتم إجراؤها)ط( تقييم 
 ؟، اخلمن جانب قيادة احملاكم ووزارة العدل اإلدارة والتحسني)ي( ما هي  جهود 

 وما الذي أسفرت عنه؟ جهود اإلصالح)ك( ما هي 
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 للفصل الثالث عشر 1التذييل 
 131قائمة مرجعية: عناصر احملاكمة املنصفة

 
 132الناس مجيعا سواء أمام القضاء. -1
 
من حق كل فرد لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن  -2

 133تكون قضيته حمل نظر منصف.
 
 134عالنية احملاكمة.   -3
 
 135املثول أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية. -4
 
 136شأة فقط حبكم القانون.املثول أمام حماكم من -5
 
 137من حق كل متهم ابرتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه اجلرم قانوان. -6
 

                                                      
(.  أنظر أيضا الفروع اخلاصة ابلتوقيف واالحتجاز الواردة يف الفصل 1995وثيقة داخلية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ) 131
 سع: "الزايرات للمحتجزين" للحصول على معلومات إضافية متصلة ابحلقوق قبل احملاكمة.التا

 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.1) 14املادة   132
 نفس املرجع السابق. 133
العام  أو األمن القومي يف جمتمع  جيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام  134

علنية يف ني يكون من شأن الحضرورية   كمةدميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى، أو يف أدىن احلدود اليت تراها احمل
 إذا  بصورة علنية، إال ن يصدرب أية جيبعض الظروف االستثنائية  أن اخل مبصلحة العدالة، اال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدن

لى أطفال.  لوصاية عابتعلق تكان األمر يتصل أبحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتنازل خالفات بني زوجني أو 
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.1) 14املادة 

 
 نية والسياسية.( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املد1) 14املادة  135
 نفس املرجع السابق. 136
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.2) 14املادة  137
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 :138لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة التامة، ابلضماانت الدنيا التالية -7
 

 ؛139ا، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباهبا)أ( أن يتم إعالمه سريعا وابلتفصيل ، ويف لغة يفهمه
 

 ؛140)ب( أن يُعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه
 

 ؛141مبحام  خيتاره بنفسه أن يتصل مباشرة(  )ج
 

 ؛142)د( أن حياكم دون أتخري ال مربر له
 

 ؛143)هـ( أن حياكم حضوراي وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام  من اختياره
 

 ؛144)و( أن خُيَطر حبقه يف  وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه
 

)ز( أن تزوده احملكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون 
 ؛145حتميله  أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

 
 ؛146يناقش شهود النفي بذات الشروط )ح( أن يناقش شهود االهتام وأن

                                                      
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14املادة  138

 
 ( )أ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14املادة  139

 
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. ( )ب(3) 14املادة 140

 
 نفس املرجع السابق. 141
 ( )ج( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14املادة 142

 
 ( )د( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14املادة  143
 نفس املرجع السابق. 144
 نفس املرجع السابق. 145
 ( )هـ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14ادة امل 146
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 ؛147)ط( أن يُزوَّد جماان  برتمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم  اللغة املستخدمة  يف احملكمة

 
 148)ي( أال ُيكره على الشهادة  ضد نفسه أو على االعرتاف بذنب.

 
لنظر يف قرار إدانته ويف لكل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل حمكمة أعلى كيما تعيد ا -8

 149العقاب الذي حكم به عليه.
 
حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، مث ابطل هذا احلكم أو صدر عفو خاص  -9

عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب 
العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كليا أو  تعويض الشخص الذي أنزل به

 150جزئيا، املسئولية عن عدم إفشاء الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسب.
 
ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين هبا أو برئ منها حبكم هنائي  -10

 151ت اجلنائية يف كل بلد.وفقا للقانون ولإلجراءا
 
ال يدان أي فرد أبية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى  -11

 152القانون الوطين أو الدويل.
 

                                                      
 ( )و( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14املادة  147
 ( )ز( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.3) 14املادة  148
 ة والسياسية.( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني5) 14املادة  149

 
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.6) 14املادة  150

 
( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  ويعرف ذلك ابسم "اخلطر املزدوج" أو "احملاكمة على ذات اجلرم 7) 14املادة  151

 مرتني."
وق املدنية والسياسية.   ال خيل ذلك  مبحاكمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها ( من العهد الدويل اخلاص ابحلق1) 15املادة   152

ابدة التعذيب والرق وإم احلرب و جرائ وكانت جنائية مبوجب القانون الدويل العام، مبا يف ذلك انتهاكات القانون الدويل العريف، مثل
 ابحلقوق املدنية والسياسية.( من العهد الدويل اخلاص 2) 15األجناس، اخل.  )أنظر املادة 
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ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه  -12
 153اجلرمية.

 
دث، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب إذا ح -13

 154اجلرمية من هذا التخفيف.
 
 155ال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء ابلتزام تعاقدي. -14

 
 الفصل الرابع عشر

 مراقبة االنتخاابت
 

 املفاهيم الرئيسية

ل احلكم من خالحق كل شخص يف املشاركة يف إدارة شئون 
ة اليت هو أحد حقوق اإلنسان األساسي انتخاابت حرة  ونزيهة 

 ينبغي التمتع هبا دومنا متييز.
لتعبري رية ا حيفوتتطلب االنتخاابت احلرة والنـزيهة احرتاما  للحق 

غري و تنقل ال والرأي والتجمع السلمي وحرية تكوين اجلماعات وحرية
 ذلك من احلقوق األخرى.

ابت نتخالال وظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبنيوينبغي مل
 أن:

                                                      
( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.   ال خيل ذلك  مبحاكمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها 1) 15املادة  153

دة والرق وإابالتعذيب م احلرب و جرائ وكانت جنائية مبوجب القانون الدويل العام، مبا يف ذلك انتهاكات القانون الدويل العريف، مثل
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.2) 15األجناس، اخل.  )أنظر املادة 

 
( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.   ال خيل ذلك  مبحاكمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها 1) 15املادة  154

ابدة التعذيب والرق وإم احلرب و جرائ م، مبا يف ذلك انتهاكات القانون الدويل العريف، مثلوكانت جنائية مبوجب القانون الدويل العا
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.2) 15األجناس، اخل.  )أنظر املادة 

 
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 11املادة  155
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 ة يف افيتوجد منهم أعداد كافية لضمان تواجدهم بصورة ك
 أماكن وأنشطة االنتخاب؛

 ية أن يُعرف عنهم االستقالل وعد التحيز واملوضوع
 اابت؛نتخواملهارات اللغوية واخلربة يف إدارة شئون اال

 نتخابية؛التواجد منذ بداية العملية اال 

 يل سؤو ترتيب لقاءات )سابقة والحقة لالنتخاابت( مع م
ري احلكومة وقادة األحزاب واملرشحني واملنظمات غ

ظى احلكومية وغريهم ملعرفة ما إن كانت حقوقهم حت
 ليةابالحرتام وما إن كانت لديهم شواغل بشأن العم

 االنتخابية؛

 دراسة القوانني والبينة األساسية 

 تنقل والوصولالتمتع حبرية ال 

  لة حلمارصد االستعدادات  السابقة لالنتخاابت، وفرتة
ني، اطناالنتخابية، وأي عملية تسجيل، وأي تثقيف للمو 

 ائجووسائل اإلعالم، واالقرتاع، وعد األصوات، ونت
 االنتخاابت ومتابعتها.

 
 

 156مقدمة-ألف
 
تحدة بتنظيم ألمم املامت اق .  أوال، خاابتطرق شاركت هبا األمم املتحدة يف االنت أربعهناك على األقل  -1

ية ل جوانب العملقريبا كدة تيف بلدان مثل انميبيا. ويف هذه احلالة، تنظم األمم املتح وإجراء االنتخاابت
 ليشهد   العامص لألمنيثل خاعلى االنتخاابت عن طريق اختيار مماألمم املتحدة  أشرفتاالنتخابية.  واثنيا، 

 ينخابية جهاز وطة االنتعمليوىل تنظيم المسة معينة يف العملية االنتخابية.  واثلثا، يتبصالحية جوانب حا
 . ةحبرية ونزاهري ابية جتالنتخمما إن كانت العملية ا والتحقق ويُطلب إىل األمم املتحدة مراقبة االنتخاابت

 

                                                      
دليل اجلوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق -حقوق اإلنسان واالنتخاابتذا اجلزء بصورة أساسية إىل تستند املادة الواردة يف ه156

 .HR/P/PT/2 ،1994، مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،  2، سلسلة التدريب املهين رقم اإلنسان يف االنتخاابت
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اصر وفر مجيع العنتبد من ال، ةتحدوابلنسبة ملا ورد أعاله من أنواع  املشاركات اليت  تسهم هبا األمم امل -2
 اخلمسة التالية:

 من الدولة املعنية؛ أن تتلقى طلبا رمسيا (1)
 ملشاركة األمم املتحدة؛ وجود دعم عام عريض (2)

 للمشاركة الشاملة من جانب األمم املتحدة؛ وجود وقت مسبق كاف (3)

 يف احلالة؛ بُعد دويل واضحوجود  (4)

 من(.لس األجمة أو )مثل اجلمعية العام ملتحدةاختاذ قرار إجيايب من إحدى هيئات األمم ا (5)

 
ملية األمم ة )أو عتحدلألمم امل  ييف أي انتخاابت، سيتعني على املقر الرئيس وقبل االضطالع بدورٍ  -3

 املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان( النظر بدقة فيما يلي:
 ؟حالة انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسانهل توجد  (1)

 ؟طلوبة مالئمنطاق املساعدة املهل  (2)

 زائفة؟دعة  و يف عملية متص  ستشجع مشاركة األمم املتحدة  على الثقة بدون مربرهل  (3)

  لسياسينيني اوالفاعل هل ستوضع نصيحة األمم املتحدة موضع التنفيذ من جانب احلكومة (4)
 الرئيسيني ؟

 
ب االنتخاابت جبوان  تعلقيفيما  وهناك نوع رابع من مشاركة األمم املتحدة، وهو حتسني القدرة الوطنية -4

ن نسان.   وميكقوق اإلحباصة املادية واجلوانب اخلاصة ابلبينة األساسية واجلوانب القانونية واجلوانب اخل
ع القرار يف يئات صنهحدى إاالستجابة لطلبات املساعدة التقنية سريعا بدون احلاجة إىل دراستها من جانب 

 األمم املتحدة.
 
ضح أن دور من الواو  . تحدةيارات اسرتاتيجية حول شكل الدور الذي ستؤديه األمم املوينبغي إجراء اخت  -5

ألمم املتحدة ت التابعني لالنتخااباقيب عملية األمم املتحدة امليدانية يتغري  بتغري واليتها.  ويُطلب مرارا من مرا
اابت لتحضري لالنتخاعدة يف ملسااذلك وغريهم من مراقيب االنتخاابت  أداء عدة أدوار أثناء االنتخاابت، مبا يف 

ن الصعب على مت يكون خاابمث مراقبتها وذلك على سبيل املثال.  وبعد املساعدة يف التحضري لعملية االنت
يدانية ما للعملية املبغي عمو ين هنفس األفراد التحلي  بعدم التحيز عند مراقبة نتائج جهودهم اخلاصة.   على أن

 .القرتاعنتيجة ابعلق ما يتعلق مبراقبة االنتخاابت، التحلي ابحلياد فيما يتوملوظفيها، والسيما في
 
وأاًي كان الدور احملدد الذي يضطلع به مراقب األمم املتحدة لالنتخاابت، ميكن أن يساعد وجوده على  -6

ونون يف وموظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني لالنتخاابت يكضمان سالمة العملية االنتخابية.  
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.  وابإلضافة إىل ذلك، ميكن ملوظفي حقوق موقع يتيح هلم تقدمي تقارير عن احرتام البلد للحقوق السياسية
اإلنسان تقييم درجة احرتام احلكومة حلقوق حرية  التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، واعتناق آراء بدون تدخل،  

ظفون من االنفتاح النسيب الذي تتسم به فرتة والتجمع السلمي، اخل.  وفضال عن ذلك، قد يستفيد املو 
 االنتخاابت وذلك للتحقيق يف تقارير حمددة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

 
وهو مراقبة  ملتحدة،األمم اوينصب هذا الفصل من الدليل يف املقام األول على النوع الثالث من مشاركة  -7

ان ة حلقوق اإلنسمليدانيالية ملرجح أن تشارك فيه العماالنتخاابت والتحقق منها، وهو نوع من املشاركة من ا
اابت موارد إجراء االنتخ ا يتطلبينموب   لدرجة أكرب مما يف أنواع املشاركة األخرى اليت تسهم هبا األمم املتحدة.

وخربة  دنها أيضا موار مالتحقق ت و هائلة وخربة فنية كبرية مثلما هي احلال يف انميبيا،  يتطلب مراقبة االنتخااب
ة يف نسان امليدانيقوق اإلحلية فنية كبرية على السواء.  وابإلضافة إىل ذلك، فإن مراقبة انتخاابت قد تضع عم

ي للخطر.  الضرور  ادهاموقف ابلغ احلساسية قد يؤثر على وظائفها األخرى يف جمال الرصد  وقد يعرض حي
نحت عدة ، فقد مع ذلكلدراسة متفحصة.  ومومن هنا، جيب أن  خيضع قرار املساعدة يف رصد االنتخاابت 

 ا.عمليات يف ميدان حقوق اإلنسان والية للقيام مبراقبة االنتخاابت والتحقق منه
 
ويشمل هذا الفصل نبذة عامة عن  معايري حقوق اإلنسان الدولية فيما يتصل ابالنتخاابت احلرة والنـزيهة،   -8

مبراقبة االنتخاابت.  ويستند هذا الفصل يف األساس إىل املنشورة كما يشمل حتليال للقضااي واألساليب املتصلة 
" دليل اجلوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق اإلنسان يف االنتخاابت-حقوق اإلنسان واالنتخاابتاملعنونة "

 طاخلطو  1التذييل .  ويتضمن 157اليت صدرت عما كان يعرف ابسم "مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
قائمة  -جيهية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن املساعدة والرصد واملراقبة االنتخابيةالتو 

 . مراجعة حقوق اإلنسان لبحث الرتتيبات االنتخابية
 

 هةـزياملعايري الدولية لالنتخاابت احلرة والن -ابء
 
 املشاركة يف احلكم وعدم التمييز-1

                                                      
 ,for International Election  GuidelinesLarry Gerber؛   أنظر أيضا 1أنظر احلاشية رقم  157

Observing (1984); Guy D. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: International Law 

and Practice (1994); OSCE/ODIHR Election Observation Handbook (1996); Hege 

Araldsen and Oyvind W. Thiis, “Election Observation”, Manual on Human Rights 

Monitoring (Norwegian Institute of Human Rights 1997). 
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وتتسم حق أساسي من حقوق اإلنسان.   إدارة شئون بلدهحق كل شخص يف املشاركة يف إن   -9

( من اإلعالن 3) 21وتنص املادة   158.االنتخاابت أبمهية أساسية  يف ضمان االلتزام حبق املشاركة السياسية
العاملي حلقوق اإلنسان على أن "إرادة الشعب هي مناط السلطة، وجيب أن تتجلى  هذه اإلرادة من خالل 

أو إبجراء  ابالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وابلتصويت السري ري دوراينزيهة جتانتخاابت 
 مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت."

 
 )ب(  25ملادة من يف ايض  وابإلضافة إىل ذلك،  فإن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية -10

على و قرتاع العام راي ابالري دو جت، يف انتخاابت نزيهة ويُنتخب يَنتخب والفرصة يف  "]أن[ احلقأن لكل مواطن 
 ني..."ناخبقدم املساواة بني الناخبني وابلتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة ال

 
 من 3ا للمادة .  وتبعزيهةكما أكدت املنظمات اإلقليمية أيضا احلق يف املشاركة يف انتخاابت حرة ون  -11

ة على اء انتخاابت حر إبجر اف ألطر ال امللحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، تتعهد الدول الربوتوكول األو 
متر نساين  يف مؤ لبعد اإلاع ا.   وتنص الوثيقة األخرية اليت صدرت عن اجتمفرتات معقولة   ابالقرتاع السري

رتات معقولة فري على  جترة اليتاالنتخاابت احلاألمن والتعاون يف أورواب الذي عقد يف كوبنهاغن على أن 
ساوية صيلة وحقوق متأكرامة   ر منابالقرتاع السري تتسم أبمهية جوهرية للتعبري الكامل عما يتمتع به مجيع البش

عايري مبإلعالن اخلاص اإلمجاع  ابوابإلضافة إىل ذلك، اعتمد جملس االحتاد الربملاين الدويل يف أورواب  واثبتة.
 .1994والنـزيهة يف عام االنتخاابت احلرة  

 
( من االتفاقية )ب 23ادة من اإلعالن األمريكي اخلاص حبقوق اإلنسان وواجباته وامل 20وتضمن املادة  -12

افة إىل ي دوراي.  وإضيهة جتر ت نز األمريكية حلقوق اإلنسان حق املواطنني يف أن يَنتخبوا ويُنتخبوا يف انتخااب
ق واطن احلمعلى أن لكل  اق األفريقي )بنجول( حلقوق اإلنسان والشعوب( من امليث1) 13ذلك، تنص املادة 

 يف املشاركة حبرية يف إدارة شئون احلكم.  
 
تطبيقا عاما وبدون متييز.   احلق يف املشاركة يف انتخاابت حرة ونزيهةوابإلضافة إىل ما سبق، يُطبق  -13

)أ( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  7ادة من اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة وامل 1وتنص املادة 
 5. وعمال ابملادة حق املرأة يف التصويت يف مجيع االنتخاابت  على قدم املساواة مع الرجلضد املرأة على 

)ج( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  العنصري، "تتعهد الدول األطراف حبظر التمييز العنصري  

                                                      
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. ( من 1) 21املادة 158
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ليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان ، دون متييز بسبب العرق  أو اللون  أو األصل القومي أو  والقضاء ع
اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيما يف التمتع ابحلقوق ]السياسية[، والسيما  حق االشرتاك يف 

م يف احلكم ويف إدارة الشئون على أساس االقرتاع العام املتساوي،  واإلسها -اقرتاعا وترشيحا-االنتخاابت
من اإلعالن  2العامة  على مجيع املستوايت، وتويل الوظائف العامة على قدم املساواة...".  )أنظر أيضا املادة 

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية(. 2العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 
 
 159احلقوق األساسية -2
 
حامسا ألي  متع هباالت نسان الدولية أيضا عددا من احلقوق األساسية اليت يعدحتمي صكوك حقوق اإل -14

  ق، مبا فيها:ه احلقو هذ منواحلق يف املشاركة يف انتخاابت حرة ونزيهة  يتضعملية انتخابية حقيقية.  
 

 ة للشعب.  العملية االنتخابية آليٌة الغرض منها هو التعبري عن اإلرادة السياسي -احلق يف حرية التعبري
 160ولذلك  جيب توطيد محاية احلق يف التعبري عن  األفكار احلزبية خالل فرتة االنتخاابت.

 احلرية غري املشروطة يف اعتناق رأى سياسي تعد أمرا حتميا يف سياق  -احلق يف حرية الرأي
رية أو ختضع لإلرادة الشعبية يف بيئة تغيب عنها هذه احل الرمسياالنتخاابت نظرا  الستحالة التأكيد 

  161فيها لقيود أبي طريقة.

 جيب احرتام حق التجمع حيث إن  املظاهرات العامة والتجمعات  -احلق يف التجمع السلمي
السياسية تشكل جزءا ال يتجزأ من العملية االنتخابية وتتيح آلية فعالة لنشر املعلومات السياسية على 

 162اجلمهور.

 ق بوضوح احلق يف تكوين املنظمات السياسية واملشاركة يشمل هذا احل -احلق يف تكوين اجلمعيات
فيها.  واحرتام هذا احلق أمر حيوي أثناء العملية االنتخابية نظرا ألن القدرة على تكوين أحزاب 
سياسية واالنضمام إليها ميثل واحدة من أهم الوسائل اليت ميكن أن يشارك هبا الشعب يف العملية 

  163الدميقراطية.

 

                                                      
 .8إىل  6حقوق اإلنسان واالنتخاابت، مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الفصل الثالث، الصفحات من  159
 .7املرجع السابق، صفحة  160
 .7املرجع السابق، صفحة  161
 .8املرجع السابق، صفحة  162
 .8املرجع السابق، صفحة  163
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" ساينالقانون اإلنو نسان قوق اإلنبذة عامة عن معايري القانون الدويل حلاملعنون " لفصل الرابعاأنظر  -15
األخرى ذات  احلقوق تشملللحصول على مزيد من التفاصيل عن  املعايري الدولية املتصلة هبذه احلقوق.  و 

ون ص يف إدارة شئكة الشخمشار الصلة ابلعملية االنتخابية  احلق يف حرية التنقل، وتنظيم احتادات العمال، و 
اليت تتسم  الظروف ي يفاحلكم، والتحرر من التمييز ألسباب سياسية و احلق يف التحرر من القتل التعسف

 بصعوبة خاصة.
 

 أهداف مراقبة االنتخاابت-جيم
 
 ميكن أن حيقق رصد االنتخاابت سبعة أغراض على األقل: -16

  وعدم  اللابالستق يتسمبية للعملية االنتخا تقييمإجراء  ضمانوالرئيسي يف الواقع هو  األولالغرض
 .واملوضوعية التحيز

  لتشجيع قبول نتائج االنتخاابتواثنيا، ميكن إجراء الرصد. 

  بية.لعملية االنتخايف ا بملنتخلتشجيع املشاركة ولبناء ثقة اواثلثا، ميكن إجراء مراقبة االنتخاابت 

  إلرهاب عنف  واكشف ال، مبا يف ذلك ردع و ة االنتخابيةضمان سالمة العمليوالغرض الرابع هو
 والتزوير.

 ابت.وخامسا، هناك حاجة إىل رصد محاية مجيع حقوق اإلنسان خالل فرتة االنتخا 

  لعملية ابملتصلة اقضااي ، وخباصة فيما يتعلق ابلرصد االنتخاابت فض املنازعاتوسادسا، يسه ل
 االنتخابية.

  مع املدين.اء اجملتوبنية دعما غري مباشر  للرتبية الوطناالنتخاابت رصد  يوفروسابعا، ميكن أن 

 

 اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني-دال
 لالنتخاابت

 
ن يضم الوفد ذلك  أ رغم ينبغي أن يتألف وفد مراقبة االنتخاابت من عضوين كحد أدىن.  ومن املثايل -17

بني لضمان املراق ف منبعدد كاق اإلنسان. ومن املهم السماح عددا  أكرب كثريا من اثنني من موظفي حقو 
ظر بة، ينبغي الناملراق م وفد. وعند تقرير حجوجودهم يف عدد كاف من أماكن التصويت وأنشطة االنتخاابت
 يف عوامل مثل حجم البلد وعدد سكانه وعدد مراكز التصويت.  
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ية متتعهم ما ازدادت أمهبني، كلراقراقبني.  وكلما قل عدد املينبغي النظر يف عدد من العوامل عند اختيار امل -18

وظفو حقوق متع هبا  يتمتفوق املؤهالت الطبيعية اليت بسمعة يف االستقالل وعدم التحيز واملوضوعية
نتخاابت أو ئون االشارة اإلنسان.  واملهارات اللغوية مهمة أيضا.  وهناك عامل آخر، وهو اخلربة يف إد

 السياسة.
 
ن يكونوا ذلك، ينبغي أ افة إىلإلضينبغي أن يدرك مراقبو االنتخاابت والية  العملية امليدانية وطرقها.  واب -19

 خاابت وسياستهه االنتري فيإحاطتهم ابملعلومات عن اتريخ البلد الذي جتواسعي املعرفة ابلفعل أو أن يتم 
 .الراهنة وثقافته احمللية والعملية االنتخابية فيه

 

 مدة املراقبة -هاء
 
. بيةملية االنتخااية العن بدوجودهم ماملشاركة الفعالة ملوظفي حقوق اإلنسان ابعتبارهم مراقبني تتطلب  -20

 البلد، يفنتظمة  مصفة وإذا  كان موظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون مراقبني لالنتخاابت ال يقيمون ب
ة واحلمل تنتخاابات لالتحضري لى األقل، مرة الستعراض الفُيفضَّل أن يقوموا بزايرة موقع االنتخاب مرتني ع

 نسان القائمنيقوق اإلوظفي حوكحد أدىن، ينبغي ملالسياسية ومرة اثنية ملراقبة االنتخاابت وعد األصوات.   
تخدم مراقبو ي أن يسينبغ.  و على األقل مبراقبة االنتخاابت  أن خيططوا إلجراء زايرة تستغرق سبعة أايم

الستعدادات اصمة وتقييم اارج العفر خت هذه املرة ملقابلة الفاعلني الرئيسيني يف العملية السياسية والساالنتخااب
 ات.د األصو عرصد و لالنتخاابت، مبا يف ذلك جلسات التسجيل ومراقبة األنشطة اليومية لالنتخاابت 

 

 إخطار السلطات ابملراقبة -واو
 
مسموحا به  وجودهم يكون كمراقبني لالنتخاابت،  فالبد أنملوا إذا كان ملوظفي حقوق اإلنسان أن يع -21

  .  ونظراسؤولنيأو امل/ات وصراحةً من جانب كل من والية العملية امليدانية وقوانني االنتخاابت واإلجراء
ية ماملواد اإلعال اضحا يفو صفا لألمهية البارزة اليت تتسم هبا عملية االنتخاابت،  ينبغي وصف دور املراقب و 

 العامة.  
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موقع  ودهم يفن وجعويف بداية عملية مراقبة االنتخاابت، ينبغي أن يعلن موظفو حقوق اإلنسان  -22
ق الل موظفي حقو لى استقوا عاالنتخاب.  وينبغي أن يوضحوا األهداف احملددة للمراقبة.  كما ينبغي أن يؤكد

تلقي ن امليدانية لاإلنسا حقوق وعلى استعداد عمليةاإلنسان وعدم حتيزهم يف أدائهم لدور مراقيب االنتخاابت، 
 تعليقات.

 

 االتصاالت واملقابالت-زاي
 
 د من املشاركنيابلة عد مقينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  الذين يعملون كمراقبني لالنتخاابت السعي إىل -23

 اء( مع مسؤويللى السو ا عهليف العملية السياسية.  ومن املهم ترتيب اجتماعات )سابقة لالنتخاابت والحقة 
 مية اليت تديرة احلكو هليئاحلكومة وزعماء األحزاب واملرشحني.  وينبغي أن حياولوا أيضا مقابلة أعضاء ا

ند سان، اخل.  وعوق اإلنت حقاالنتخاابت، وممثلي املنظمات، مثل احتادات العمال واملنظمات املهنية ومجاعا
عملية صوص الددة خبحقوق اإلنسان التحقيق يف الشكاوى احملمقابلة أعضاء املنظمات، ينبغي ملوظفي 

 االنتخابية.
 
 قضااي حقوق اإلنسان الرئيسية-1
 
 164 يعملون كمراقبني لالنتخاابت إىل معرفةعموما موظفو حقوق اإلنسان الذين  حيتاج -24

 
اء فرتة ثنأحرتام يت ابالقد حظحرية التنقل والتجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري ما إن كانت  (1)

 االنتخاب؛
 ؛نأنشطتها السياسية يف حدود القانو ما إن كانت مجيع األحزاب قد أجرت  (2)
ري ية وغلقيود تعسفما إن كان أي حزب سياسي أو مجاعة ذات اهتمام خاص قد خضعا  (3)

رية  توصيل حبق عموما تعلأو فيما ي ضرورية فيما يتعلق إبمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم
 آرائها؛

 اواة؛م املسواملؤيدين قد متتعوا ابألمن على قد  األحزاب واملرشحنيكانت ما إن   (4)

 يد؛بدون خوف أو هتد التصويت حبريةما إن  كان  املنتخبون قد استطاعوا  (5)

                                                      
16462  Free and Fair Elections: International Law and PracticeGill, -y S. GoodwinGu 

(1994). 
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 ؛سرية االقرتاعما  إن كان هناك حفاظ على  (6)

 .انونيةالق ملبادئاج على تتفادى التزوير واخلرو ما إن كان االقرتاع قد جرى يف جممله بطريقة  (7)

 
 اجلماعات املعنية -2
 
طريق طرح  عن نيةاملع تقرير موقف وانطباعات اجلماعاتينبغي أن يسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل  -25

 األسئلة التالية:
 

 ؟شواغل كل واحد من األحزاب السياسية املتنافسةما هي  (1)

 ؟شواغل منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية احملليةما هي  (2)

 ؟منظمات حقوق اإلنسان الدولية املعنيةشواغل ما هي  (3)

 ؟شواغل األوساط القانونيةما هي  (4)

 ت؟النتخااباتيجة الالعبني الوطنيني الرئيسيني علنا على االلتزام بن مجيعوافق هل  (5)

 ؟شواغل األوساط الديبلوماسيةما هي  (6)

 
 البنية األساسية الوطنية -3
 
القائمة يف  ألساسيةانية دراسة الباقبني لالنتخاابت وينبغي أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان العاملني كمر -26

 وطرح األسئلة التالية: البلد
 

 ؟هةخبربة يف تنظيم انتخاابت حرة ونزيهل يتمتع اهليكل اإلداري الوطين  (1)

 ؟اباألحز  تعددةخبربة يف   املشاركة يف االنتخاابت املالسياسية  األحزابهل تتمتع  (2)

 ؟ركة يف االنتخاابت الوشيكةتستطيع األحزاب السياسية املشاهل  (3)

كم يف أمور ا  احلهلتيحان يالذين اهليئة القضائية ابالستقالل الكايف وحسن األداء هل تتمتع  (4)
 االنتخاابت؟

 
بشأن ما يلي  ربتقريت  خاابوابإلضافة إىل ما سبق، يقوم موظفو حقوق اإلنسان القائمني مبراقبة االنت -27

 :قوانني البلد وإجراءاته
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 ؟م القوانني واإلجراءات  املعايري الدوليةحترت هل  (1)

 ه األمر؟ذي يعنيب الللشع تعرب عن االحتياجات اخلاصة والطموحات والواقع التارخييوهل  (2)

 وحق الشعب يف تقرير مصريه؟  تعرب عن اإلرادة السياسيةوهل  (3)

 

 السفر-حاء
 
عوا حبرية ن  يتمتابت ألالنتخاكمراقبني من املهم بصفة خاصة ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون  -28

يف  ذى أو التدخلألامحايتهم من  كما ينبغي ، يف ظل الوالية األساسية للعملية امليدانية،   التنقل والوصول.
 واجباهتم الرمسية.

 
موظفني السفر نبغي لللد، يومع احتمال وقوع انتهاكات للحملة وتزوير لالنتخاابت يف مجيع أحناء الب  -29

ق غي ملوظفي حقو .  وينبابيةواسع قدر اإلمكان  من أجل احلصول على تقييم دقيق للعملية االنتخ على امتداد
كومية أو ألمن احلاوات قاإلنسان أثناء سفرهم عدم استخدام مرافقني من احلكومة أو اجليش.  فالسفر مع 

 عهم.ممسؤويل احلكومة أو ممثلي األحزاب قد يرهب األفراد الذين يتم إجراء مقابالت 
 

 165رصد االنتخاابت-طاء
 
رتات هي: ف أربع ا إىلعند مراقبة عملية االنتخاب، قد تقسم عملية حقوق اإلنسان امليدانية جهوده-30

قة ملتابعة الالحات،  واألصو االستعدادات السابقة لالنتخاابت وفرتة احلملة االنتخابية، والتصويت،  وعد ا
 لالنتخاابت. 

 
 بيةنتخاقة لالنتخاابت وفرتة احلملة االرصد االستعدادات الساب-1
 

                                                      
 ، HR/P/PT/2الصادرة عن مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان واالنتخاابتيستند هذا اجلزء بصورة أساسية إىل  165

1994.  
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 وضع قانون وإجراءات لالنتخاابت -أ
 
قدم  القرتاع علىاباخلاص  لدويلينبغي أن حترتم عملية حتديد الدوائر واحلدود االنتخابية املعيار ا -31

 أي جمموعات صواتأستبعاد و  ا.   وينبغي أال يكون اهلدف من  هذا التحديد متييع أاملساواة بني الناخبني
 أو مناطق جغرافية معينة. 

 
ا يف ذلك مبلومات، ن املعميف االعتبار نطاقا  إجراءات التحديد املنصف للدوائر االنتخابيةأتخذ -32

لتحديد ا.  وإذا كان ريس، اخلالتضاو املعلومات الدميغرافية املتاحة،  والسالمة اإلقليمية، والتوزيع اجلغرايف،  
ىل إ.  وابإلضافة د دقيقالتعدااما إن كان  تعداد، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يقرروا يستند إىل بياانت ال

 رة انتخابية.كل دائ  داخل ايضمن املساواة يف الوصول إليهعلى حنو  توزيع مراكز االقرتاعذلك، ينبغي 
 
 الذين تدعمهم لمرشحنيلصفة وينبغي أن  حتاذر القوانني واإلجراءات  االنتخابية من منح مزااي غري من -33

متييز ضد  وي علىال تنطأوجيب أن تكون األحكام املتعلقة مبؤهالت املرشحني واضحة وجيب احلكومة.  
 .ض مستقلستعرا. وجيب أن  خيضع فقد األهلية الاملرأة أو مجاعات عنصرية أو إثنية معينة

 
ة.  الت االنتخابياء احلمو إجر أشاركة على امل وينبغي أال تواجه األحزاب السياسية قيودا غري معقولة -34

وضوح إجراءات بلقانون شئ اوينبغي توفري محاية  مبقتضى القانون ألمساء األحزاب ورموزها.  وينبغي أن ين
ك،  ينبغي أن إىل ذل ضافةتسمية وكالء األحزاب،  ومتطلبات وقت ومكان الرتشيح، ومتويل احلمالت.  وابإل

 ا كافيا للحمالت واجلهود اإلعالمية العامة.وقت التقومي االنتخايبيوفر 
 

 رصد إدارة شئون االنتخاابت-ب
 
ينبغي و  . فعالمستقل و هيكل إداري موضوعي وغري متحيز و  تطبيقالقانون أحكام  ينبغي أن تضمن -35

املؤهالت ة والواجبات والسلطات و واملكافأ األحكام اخلاصة ابلتعيني ملوظفي حقوق اإلنسان االنتباه بعناية إىل 
( هل 1)سئلة: ه األ. وينبغي أن يطرح موظف حقوق اإلنسان هذوهيكل تقدمي تقارير موظفي االنتخاابت

تمل أن (  هل من احمل3و) ( هل طريقة التعيني موضوعية وغري متحيزة؟2أنشئ خط واحد للسلطة النهائية؟ و)
 تكون وسيلة التعويض فاسدة؟

 



 

 
410 

يكون ن ما ينبغي أحسن األداء. كمؤهالت مجيع املستوايت على  املوظفني وجيب أن تتوفر يف -36
سؤولني عن ميع املتمي جل.  والتدريب املسبق الكايف حمعزولني عن التحيز والضغط السياسي املوظفون

تنظيم و ية القانونية والعمل قراراالنتخاابت.  وينبغي إجراء مجيع األنشطة االنتخابية، مبا فيها عملية صنع ال
شأن اهليكل باع عام ود إمجعلى حنو يتسم ابلشفافية الكاملة.  وابإلضافة إىل ذلك، البد من وجاألنشطة،  

 اإلداري.
 
 رصد التسجيل -ج
 
نصاف ضمان  إقيقا لتنظيما دالعملية  تنظيمللناخبني، فيجب  التسجيل املسبقيف حالة اقرتاح  -37

 سجالت ووسائلخاب والالنتقامة وقوائم اوفعالية األحكام املتعلقة مبؤهالت الناخبني ومتطلبات اإل
ابق ر تسجيل سوإذا مل جي   .يةالطعن يف تلك الواثئق.  وينبغي أن تتاح قوائم الناخبني  لألحزاب املعن

وتصويت  ويتية التصزدواجاملنع )مثل استخدام احلرب الذي ال ميحى(  تدابري بديلةلالقرتاع، فيجب تطبيق 
 ألهلية.األشخاص الذين ال يتمتعون اب

 
عقول حلد األقصى املتوفري اها لوجيب أال متثل عوامل فقد األهلية متييزا غري مسموح به، وينبغي أن تقييد -38

نها ينجم ع وأال ةالتسجيل للمشاركة الواسعإجراءات  وجيب أن تتسعمن حق الشعب يف االنتخاب.  
 حواجز تقنية غري ضرورية أمام مشاركة األشخاص املؤهلني.  

 
 رصد توعية املواطنني -د
 
   .ت اإلعالميةللحمالزبية و لتوعية الناخبني توعية موضوعية وغري حينبغي توفري التمويل واإلدارة  -39

مهور علما حاطة اجلبغي إوينوينبغي أن تقوم محلة توعية الناخبني على أساس جتربة السكان يف التصويت.  
  صويت.ية اجلمهور أبسباب أمهية التكما ينبغي توع   مبكان وزمان وكيفية التصويت.

 
ضمان  عدة علىلمساوينبغي إاتحة كتاابت على نطاق واسع  وينبغي نشرها بشىت اللغات الوطنية ل-40

ن كة اجلميع، مبى مشار خبني علوينبغي أن تشجع توعية النااملشاركة الفعالة من مجيع الناخبني املؤهلني.  
لمواطنني  لتوعية فعالة  لتوفري عددة.  وينبغي استخدام طرق الوسائط املتةفيهم أفراد اجلماعات اإلثنية واملرأ

أرجاء  اخبني يف مجيععية النت تو على خمتلف مستوايهتم من القدرة على القراءة والكتابة.  وينبغي أن متتد محال
 إقليم البلد، مبا يف ذلك املناطق الريفية والنائية.
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 رصد وسائل اإلعالم -هـ
 
دما تسيطر اصة  عنخمهية تتسم أب وسائل اإلعالماملرشحني واألحزاب إىل  اإلنصاف يف وصولات ترتيب -41

ت ضد ضمااند لى وجو عوسائل اإلعالم  أنظمةاحلكومة على وسائل اإلعالم الرئيسية.  وينبغي أن تنص 
.  تخابيةاحلملة االنة الل فرت خصول الرقابة السياسية واملزااي احلكومية غري املنصفة وعدم املساواة يف الو 

ل أيضا يف صني،  بملخصاوالوصول املنصف إىل وسائل اإلعالم ال يتضمن فقط املساواة يف الوقت واملكان 
ظفي حقوق و ملكما ينبغي    االنتباه إىل ساعة البث اإلذاعي واملوضع الذي تنشر فيه اإلعالانت املطبوعة.

 إلعالم.ئل ابشأن النظام التنظيمي لوسا اإلنسان حماولة تقرير ما إن كان هناك اتفاق واسع
 
 عالم الوطنيةسائل اإلو رصد بوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون كمراقبني لالنتخاابت  القيام  -42

ج  يق رصد الربامة عن طر ياسيواحمللية على السواء.  وميكن تقييم إمكانية وصول املشاركني إىل العملية الس
 .اسيةية املواطنني املذاعة وختصيص الوقت ملختلف األحزاب السيالسياسية وبرامج توع

 
 رصد التصويت -2
 
وم ياع  يف القرت تغطية أكرب عدد ممكن من مراكز اينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل  -43

 .  وينبغي هلم إيالء اهتمام خاص مبراعاة املبادئ التالية.االنتخاب
 
وتصميم  ويتت التصبطاقا أبحكام تفصيلية تتعلق بشكلحلرة  والنـزيهة ينبغي توجيه االنتخاابت ا  -44

 رسات التزويرمن مما مليةحتمي العصناديق ومقصورات االنتخاب وطريقة التصويت.  وينبغي هلذه األحكام أن 
 وينبغي أن حترتم سرية التصويت.

 
لومات مماثلة جبميع اللغات وينبغي أن تصاغ بطاقات االنتخاب صياغة واضحة وأن حتتوي على مع  -45

مع ذلك ينبغي وضع مناصب املرشحني وأمساء األحزاب ابلتناوب على البطاقة االنتخابية وذلك و  الوطنية.
ُتؤخذ يف االعتبار خمتلف . وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن لتفادي التزوير وإلاتحة فرصة متساوية لكل مشارك

يف البلد  عند تصميم شكل البطاقة االنتخابية.  وينبغي تصميم أحكام  مستوايت القدرة على القراءة والكتابة
وينبغي والتصويت الغيايب مبا يشجع أوسع مشاركة ممكنة بدون اإلخالل أبمن االنتخاابت.   ةالتصويت ابلوكال
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والعمال  )مثل املعوقني وكبار السن والطلبة واجملندين اختاذ ترتيبات تالئم الناخبني ذوي االحتياجات اخلاصة
 وموظفي اخلدمة اخلارجية والسجناء الذين حيتفظون حبقوق التصويت( مع عدم اإلخالل أبمن االنتخاابت.

 
بغي تزويد .  وينتصويتوينبغي إاتحة كميات كافية من مواد التصويت يف كل واحد من أماكن ال -46

ة ن تكون األسئلينبغي أو م. ى هوايهتموظفي االنتخاب بتوجيه واضح بشأن قبول الناخبني املؤهلني والتعرف عل
 حقوق اإلنسان موظفو قبيرا املطروحة على الناخبني حمددة ابلنظام األساسي. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن

 .أي شواهد تدل على حدوث إرهاب للناخبني أو تَعرضهم ملعاملة متييزية
 
ت.  السلطا ت هبمإال إذا استعانوينبغي أال يتدخل موظفو حقوق اإلنسان يف عملية التصويت،  -47

.  وينبغي احلالة ليهاواستجابة موظف حقوق اإلنسان لطلبات املساعدة تتوقف على الظروف اليت تنطوي ع
 عدم أتويل أي أن يضمنار و ملوظف حقوق اإلنسان  أن يكون واعيا ملركزه "كمراقب" لدى اختاذ مثل هذا القر 

 ات االنتخاابتالغ سلطي إبن يساء تفسريه أبي طريقة أخرى.  وينبغإجراء يتم اختاذه ابعتباره حزبيا أو أ
 املركزية أبي مشاكل خطرية.

 
 رصد عد األصوات-3
 
.  يةقات االنتخابالبطا ع وعدملوظفي حقوق اإلنسان التواجد عند هناية االقرتا من املهم بصفة خاصة   -48

ني الوطنيني  ذلك املراقبيفة، مبا عنية من قبل األحزاب املوينبغي أن يكون عد األصوات مفتوحا أمام املراقبة الرمسي
در ت واليت مل تصليت صدر ابية والدوليني.   وجيب يف كل احلاالت أن تؤخذ يف احلسبان مجيع البطاقات االنتخا

واالحتفاظ  لنتائجاإبالغ و وجيب أن تكون عمليات عد األصوات والتحقق منها والتالفة بطريقة منتظمة.  
ها.  ئج املشكوك فية النتا حاليف.  وينبغي إاتحة إجراءات إعادة عد األصوات ئق الرمسية آمنة ونزيهةابلواث

  زي. ومن املثايل تطبيق إجراءات بديلة ومستقلة للتحقق، مثل جدولة التصويت ابلتوا
 
 لتصويتاحقوق  ما إن كان األشخاص الذين حرموا منموظفو حقوق اإلنسان  يقرروينبغي أن  -49

على حق خاابت و النتا.  وينبغي أن ينص القانون على حق الطعن يف نتائج حيصلون على تعويض موضوعي
ت ملتاح وإجراءااستعراض اال األحزاب املغبونة يف التماس التعويض.   وينبغي أن حتدد عملية االلتماس نطاق

 تعراض.الساهبذا  الشروع فيه والسلطات اليت تتمتع هبا اهليئة القضائية املستقلة املكلفة
 
 رصد النتائج واملتابعة -4
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ن دوليني اآلخريقبني الملراوعقب االنتخاابت مباشرة، تطلب الصحافة  يف العادة من األمم املتحدة  وا -50

 ع خبصوصئي سريومن املستحيل إصدار حكم هنااإلعالن عما إن كانت االنتخاابت حرة ونزيهة.  
ن املناطق م علومات امل ء يف التقدم بشكاوى ومل يتم احلصول بعد علىحيث مل يتم بعد البد االنتخاابت

مؤقت  إصدار بيانعام مني الاص لألأو املمثل اخل  من الضروري يف العادة ملقر األمم املتحدةالقروية.  غري أنه 
 اإلعالم.  ائل تمام وسن اهماستنادا إىل املعلومات املتاحة يف ذلك الوقت وذلك من أجل االستفادة  ومشروط

 
اب ن األحز مكاوى وال ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان تكوين صورة كاملة عما حدث إال بعد تلقي ش -51

ن  لتقرير ما إ وى الشكايق يفالسياسية املعارضة والناخبني وغريهم.  وبعد قيام موظفي حقوق اإلنسان ابلتحق
 حقوق اإلنسان ة عمليةقيادميكن لنتخاابت، كانت مربرة  وبعد تقرير ما إن كان ذلك قد أثر على  نتائج اال

.   ةورة حرة ونزيهجرت بص قد تامليدانية  اليت تتوىل رصد االنتخاابت أن تقوم بتقييم ما إن كانت االنتخااب
العام   اخلاص لألمني املمثل أو ةفإن أي بيان عن هذا التقييم يصدره يف العادة مقر األمم املتحدومع ذلك، 

ت أي وال جيوز  حت  ويض.ة حقوق اإلنسان امليدانية وذلك بعد التشاور واحلصول على التفأو قيادة  عملي
قييم بشأن ت عالمظرف أن يتوىل موظف حقوق اإلنسان أو مراقب االنتخاابت خماطبة وسائل اإل

 .االنتخاابت أو احلكم عليها أو على نتيجتها
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 للفصل الرابع عشر 1التذييل 
 تخااباعدة ورصد ومراقبة االنتاخلطوط التوجيهية ملس

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 

 قائمة مراجعة حقوق اإلنسان لفحص الرتتيبات االنتخابية
 (1993)وثيقة داخلية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 

 
 إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكومة

 ( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان3) 21املادة 
 

 تشمل أغراض مشاركة األمم املتحدة ما يلي:
 بناء الثقة -
 ردع العنف واإلرهاب -

 تسهيل فض املنازعات -

 ردع التزوير -

 الكشف عن التزوير -

 تشجيع قبول النتائج -

 دعم توعية املواطنني -

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -

 تشمل املوضوعات اليت يغطيها الراصدون واملستشارون:
 خاابتوضع قانون وإجراءات لالنت -
 إدارة شئون االنتخاابت -

 التسجيل -

 إعداد قوائم الناخبني -

 فرتة احلملة االنتخابية -

 توعية املواطنني -

 التصويت -

 وسائل اإلعالم -
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 عد األصوات -

 النتائج واملتابعة )تسليم السلطة، اخل( -

 خاابتالنتحاالت األقليات  وغريهم من اجلماعات املستضعفة قبل وأثناء وبعد ا -

 واملراقبة والتحقق ما يلي:تشمل أسئلة الرصد 
 هل هناك ما ينص صراحة على وجود مراقبني؟ -
 هل سُيسمح حبضور مراقبني  وطنيني؟ -

 هل سُيسمح حبضور مراقبني دوليني؟ -

 هل دورهم حيدده القانون بوضوح؟ -

 هل  تقدم مواد توعية الناخبني وصفا لدورهم؟ -

 هل سيتمتعون حبرية التنقل داخل البلد؟ -

 نية الوصول إىل كافة األنشطة اهلامة؟هل سيتاح هلم إمكا -

 كيف سيتم محايتهم من وقوع أذى هلم؟ -

 كيف  سيتم منع التدخل يف واجباهتم؟ -

 كيف  سيتم تدريبهم وتوجيهم؟ -

 هل سيتواجدون أبعداد كافية؟ -

 كيف سيتم إيواؤهم؟ -

 ما هو الدور احملدد الذي سيضطلعون به؟ -

 هل   هلم احلق يف تقدمي  شكاوى والتماسات؟ -

 سئلة املسبقة بشأن مشاركة األمم املتحدة:األ
 هل مت احلصول على طلب/والية رمسية من احلكومة؟ -
 هل يوجد دعم عام واسع ملشاركة األمم املتحدة؟ -

 هل يتوفر وقت مسبق ملشاركة فعالة من جانب األمم املتحدة؟ -

 هل يوجد بعد دويل  واضح للحالة؟ -

 ها؟الشواغل بشأن حقوق اإلنسان اليت يتم تقدمي -

 إمكانية فض املنازعات؟ -

تحدة ملاألمم  اركةهل قامت إحدى هيئات األمم املتحدة الرمسية ابختاذ قرار لصاحل  مش -
 )مثل جملس األمن أو اجلمعية العامة(؟

 هل توجد حالة انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان؟ -

 هل نطاق املساعدة املطلوبة مالئم؟ -

 هل ينبغي توسيعها؟ -
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 هل ينبغي ختفيضها؟ -

 ئفة؟ة أو زاتصدعستشجع مشاركة األمم املتحدة على الثقة غري املربرة يف عملية م هل -

 هل ستحسن مشاركة األمم املتحدة من العملية؟ -

 ة؟املتحد ألمماهل ستقوم احلكومة  والفاعلني السياسيني  الرئيسيني بتنفيذ نصيحة  -

 اجلماعات املعنية: تاالستعالم عن مواقف وانطباعا
 واحد من األحزاب السياسية املتنافسة؟ ما هي شواغل كل -

 ما هي شواغل منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية احمللية؟ -
 ما هي  شواغل مجاعات األقلية؟ -

 ما هي  شواغل مجاعات املرأة؟ -

 ما هي  شواغل منظمات حقوق اإلنسان الدولية املعنية؟ -

 ما هي  شواغل األوساط القانونية؟ -

 لوماسية؟ما هي  شواغل األوساط الديب -

 اابت؟االنتخ تيجةهل وافق مجيع الالعبني الرئيسيني  موافقة علنية على االلتزام بن  -

 فحص البنية األساسية القائمة:
 ؟زيهةهل يتمتع اهليكل اإلداري الوطين  خبربة يف تنظيم انتخاابت حرة ون -
 اب؟حز ة األتعددهل تتمتع األحزاب السياسية  خبربة يف املشاركة يف االنتخاابت امل -

حلكم يف ن هلا اتيحاهل تتمتع اهليئة القضائية ابالستقالل الكايف وحسن األداء الذين ي -
 املسائل االنتخابية؟

 استعراض القوانني واإلجراءات االنتخابية:
 هل حترتم القوانني واإلجراءات  املعايري الدولية؟ -
 مر؟ين ابألملعا ب وهل تعرب عن االحتياجات اخلاصة والطموحات والواقع التارخيي للشع -

 وهل تعرب عن اإلرادة السياسية  وحق الشعب يف تقرير مصريه؟ -

 احلكم  مبا إن كانت االنتخاابت حرة:
 هل ستسمح  بعدم تقييد التعبري عن إرادة الشعب؟ -
 هل ستجري يف جو خيلو من اإلرهاب؟ -

 هل ستصاحبها آليات حلماية حقوق اإلنسان؟ -

 ة مضمونة:تقرير ما إن كانت احلقوق األساسي
 حرية التعبري؟ -
 حرية الرأي؟ -

 حرية  املعلومات؟ -
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 حرية التجمع؟ -

 حرية تكوين اجلمعيات؟ -

 استقالل اإلجراءات القضائية ؟ -

 فحص ترتيبات سرية االقرتاع:
ل ؟ )حتليسريةهل املقصورات والستائر وبطاقات وصناديق  التصويت كافية لتحقيق ال -

 موضوعي(

 ايت(ليل ذيتيح هلم التصويت كما يرغبون؟ )حتهل يضمن الناخبون أهنم يف أمان  -

 قياس الرتتيبات الرامية إىل حتقيق اإلنصاف:
 هل مت إرساء مبدأ االقرتاع على قدم املساواة بني الناخبني؟ -
 هل مت إرساء مبدأ االقرتاع العام بني الكبار؟ -

 هل هناك ضمان لعدم التمييز يف احلقوق السياسية؟ -

 ماية اإلنصاف؟ما هي الضماانت التقنية حل -

 تقييم التواتر الكايف للدورات:
 هل توجد فواصل زمنية معقولة لالنتخاابت اجلديدة؟ -

 هل يوجد وقت كاف لالستعداد  لكل مرحلة من مراحل العملية؟ -

 رئ؟ لطوااهل توجد قيود كافية  على إجراءات  التعطيل املسموح هبا يف حاالت  -

 نـزاهة":توقع ما إن كانت االنتخاابت ستتسم " ابل

 نزيهة تالئم إرادة الشعب؟ إجراءاتهل توجد  -
 حقيقية، مبا يف ذلك نقل السلطة؟  أتثرياتهل ستوجد  -

  حقيقي ملختلف األحزاب واملرشحني؟ اختيارهل سيكون هناك  -

 تقييم املساواة يف احلصول على الرتشيح واخلدمة:
ييز ضد لى التمعقع ض الواهل تعمل القوانني أو اإلجراءات أو الوقائع املوجودة على  أر  -

 مرشحني  حمتملني؟

 قياس  إمكانية االختيار عن علم من جانب الناخبني:
 اقف؟املو هل كانت احلملة االنتخابية كافية ليكون الشعب على فهم ابلقضااي و  -
 ؟خبنيهل وصلت إىل مجيع قطاعات مجهور الناخبني مواد مفهومة لتوعية النا -

 القضااي واألحزاب الرئيسية؟هل يفهم الناخبون يف احلقيقة  -

 تقييم خطط إدارة االنتخاابت:
 هل اهليكل اإلداري مستقل وموضوعي؟ -
 هل هو فعال؟ -
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 هل مت إنشاء خط واحد للسلطة النهائية؟ -

 هل طريقة التعيني  موضوعية وغري متحيزة؟ -

 هل من احملتمل أن وسائل التعويض فاسدة؟ -

 األداء؟ هل سيتمتع املوظفون ابملؤهالت الضرورية حلسن -

 هل كل مستوايت املوظفني معزولة عن التحيز؟  -

 هل هي معزولة عن الضغط السياسي؟ -

 وعن تعديل املرتبات أو احلرمان منها ألسباب سياسية؟ -

 هل هناك ضماانت قانونية مطبقة ملنع الفساد؟ -

 وملنع التحيز؟ -

 وملنع التزوير؟ -

 هل هناك إمجاع عام بشأن اهليكل اإلداري؟ -

 ب مسبق كاف للمسؤولني؟هل سيتوفر تدري -

 فحص حدود الدوائر االنتخابية:
 ني؟هل حترتم  الدوائر واحلدود االقرتاع على قدم املساواة بني الناخب -
 هل مت رمسها النتقاص أصوات مجاعة معينة؟ -

 منطقة جغرافية معينة؟ -

 هل أتخذ يف احلسبان املعلومات الدميغرافية املتاحة؟ -

 هل هناك تعداد دقيق؟ -

 لتضاريس يف احلسبان؟هل أتخذ ا -

 هل أُيخذ التوزيع اجلغرايف يف احلسبان؟ -

 هل سيتم توزيع مراكز االقرتاع ابلتساوي؟ -

 تقييم تسجيل الناخبني:
 هل مت اقرتاح تسجيل مسبق للناخبني؟ -
 هل األحكام اخلاصة ابملؤهالت منصفة؟ -

 هل متطلبات اإلقامة منصفة؟ -

 ة؟هل اإلجراءات اخلاصة ابلقوائم والسجالت منصف -

 وهل هي فعالة؟ -

 هل مت وضع إجراءات للطعن يف القوائم؟ -

 الستئناف تلك القرارات؟ -

 هل القوائم مقبولة  لألطراف املعنية؟ -
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 هل متثل عوامل احلرمان من األهلية متييزا غري مسموح به؟ -

 وهل تسمح ابحلد األقصى املعقول من احلق يف االنتخاب؟ -

 أمام األشخاص املؤهلني؟ هل هناك حواجز تقنية  تعرتض سبيل التصويت -

 إجراءات التسجيل ملن يناهزون العمر األدىن؟ -

 ؟هل فرتة التسجيل طويلة مبا يكفي لتحقيق أقصى إمكانية للوصول إليه -

 إذا مل يكن هناك تسجيل مسبق، فهل هناك وسائل أخرى من أجل: -

 منع ازدواجية التصويت؟  -
 املطلوبة؟منع التصويت  الذي ال تتوفر فيه الشروط  -     

 النظر يف الرتشيحات واألحزاب واملرشحني:
 هل حيظى املرشحون الذين تدعمهم احلكومة مبزااي غري منصفة؟ -
 هل األحكام اخلاصة مبؤهالت املرشحني واضحة؟ -

 وهل هي منصفة؟ -

 وهل تشكل متييزا ضد املرأة؟ -

 وهل توقع متييزا ضد مجاعات عنصرية معينة؟ -

 وضد مجاعات إثنية حمددة؟ -

 ضع  فقد األهلية الستعراض مستقل؟هل خي -

 هل تواجه األحزاب  قيودا غري معقولة على املشاركة؟ -

 وعلى تنظيم احلمالت؟ -

 هل تتمتع األحزاب ورموزها ابحلماية مبقتضى القانون؟ -

 حة؟هل اإلجراءات اخلاصة بوكالء األحزاب، إن كانت مسموحة، منصفة وواض -

 الرتشيح؟هل هناك ما ينص بوضوح على أوقات وأماكن  -

 هل يتصدى القانون على حنو منصف لتمويل احلمالت؟ -

 هل هناك وقت كاف إلجراء محالت سياسية؟ -

 فحص االقرتاع واجلدولة وتقدمي التقارير:
 هل توجد أحكام تفصيلية حتدد شكل عمليات االقرتاع؟ -
 وحتدد تصميم صناديق االقرتاع؟ -

 وتصميم مقصورات االقرتاع؟ -

 وطريقة االقرتاع؟ -

 مي هذه التصاميم العملية من التزوير؟وهل حت -

 وهل حترتم سرية التصويت؟ -
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 هل بطاقات التصويت مكتوبة بطريقة واضحة؟ -

 هل يتم تطبيق إجراءات  للتصويت ابلوكالة والتصويت الغيايب؟ -

 هل تسهل هذه اإلجراءات املشاركة الواسعة؟ -

 وهل تعرض أمن االنتخاابت للخطر؟ -

 ني املعوقني؟وهل هناك جتهيزات تالئم الناخب -

 وغريهم من ذوي االحتياجات اخلاصة؟ -

 والناخبني من كبار السن والعجزة؟ -

 والطلبة؟ -

 واجملندين؟ -

 والعمال؟ -

 والالجئني واملشردين داخليا؟ -

 والعاملني يف اخلدمة اخلارجية؟ -

 والسجناء الذين حيتفظون حبق التصويت؟ -

 ؟الناخبني وهل لدى موظفي االقرتاع توجيه واضح بشأن التعرف على هوايت -

 هل األسئلة اليت ستطرح على الناخبني حمددة ابلنظام األساسي؟ -

 هل هناك ترتيبات حلضور املراقبني؟ -

 هل عد األصوات مفتوح أمام املراقبة الرمسية؟ -

 هل  يتم أخذ مجيع أوراق االقرتاع يف احلسبان يف كل احلاالت؟ -

 هل عملية عد أصوات آمنة ومنصفة؟ -

 مواد االنتخاابت بطريقة مأمونة؟ هل هناك ترتيبات لتخزين -

 هل مت إنشاء إجراءات إلعادة عد األصوات يف النتائج املشكوك فيها؟ -

 عمليات تقدمي الشكاوى وااللتماسات والطعون:
 هل لألحزاب املتضررة احلق يف تقدمي شكاوى؟ -
 هل تتوفر وسائل انتصاف موضوعية؟ -

 هل  حتدد عملية االلتماس نطاق االستعراض املتاح؟ -

 هل ينشئ القانون بوضوح إجراءات لاللتماسات؟ -

 هل االلتماسات هي الوسيلة الوحيدة للطعن يف النتائج؟ -

 هل سلطات اهليئة املكلفة ابالستعراض واضحة؟ -

 وهل هي هيئة قضائية مستقلة؟ -

 هل تتاح مستوايت متعددة لالستعراض عند االقتضاء؟ -
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 ما هو أتثري احلاالت الشاذة املؤكدة على النتيجة؟ -

 هل هناك انتصاف  لألفراد احملرومني من حقوق التصويت؟ -

 االنتباه إىل احرتام حقوق اإلنسان األساسية:
 هل هناك ضمان حلرية التعبري؟ -
 وحرية الرأي؟ -

 وحرية املعلومات؟ -

 وحرية التجمع؟ -

 وحرية تكوين اجلمعيات؟ -

 وحرية التنقل؟ -

 واحرتام حقوق الشخص؟  -

 واحرتام حقوق اإلنسان األخرى؟ -

 يسود جو من اإلرهاب؟هل  -

 هل هناك قوانني أخرى قد تثبط من املشاركة؟ -

 هل تسري حالة طوارئ؟ -

 هل هناك تدابري استثنائية أخرى تتطلبها بشدة مقتضيات احلالة؟ -

 هل  يُعتقد أبن التدابري االستثنائية تفسد العملية؟ -

 ية؟هل يُعتقد أبن التدابري االستثنائية تؤخر العملية بدون دواع ضرور  -

غة أو أو الل جلنساهل توجد مشاكل تتعلق ابلتمييز على أساس العنصر  أو اللون أو نوع  -
 الدين أو الرأي أو األصل أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر؟

 اجلرائم واجلزاءات واحلفاظ على النظام:
 هل حيمي القانون العملية من الفساد؟ -
 ون؟لقانيان أفعال منافية لومن التقصري الرمسي وإساءة استعمال السلطة وإت -

 ومن إعاقة ممارسة احلقوق؟ -

 ومن ممارسة أتثري غري مشروع ؟ -

 ومن انتحال شخصية الغري؟ -

 ومن الرشوة؟ -

 ومن اإلكراميات؟ -

 ومن اإلرهاب؟ -

 واألدلة على حدوث  حاالت اختفاء؟  -

 ودعاوى التعذيب؟ -
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 وحاالت التوقيف واالعتقال  تعسفا؟ -

 أو تعسفا؟ إبجراءات موجزة موحاالت اإلعدا -

اإلنسان  نة حقوقللج وأي حاالت مت اسرتعاء االنتباه إليها يف خمتلف اآلليات املوضوعية -
 التابعة لألمم املتحدة؟

 ؟هل حياذر القانون من مجيع  ضروب املمارسات غري املشروعة والفاسدة -

 ضاء؟الق وهل حترتم اجلزاءات واإلجراءات املعايري الدولية بشأن إدارة شئون -

 تواجد الشرطة يف أماكن االقرتاع؟هل ست -

 إن كان األمر كذلك، فهل ستتواجد فقط  ابلقدر الضروري متاما؟  -

 هل ستتسبب يف احدث أتثري   ترهيـيب على الناخبني؟ -

 هل ميكن ملوظفي االقرتاع حتقيق وظيفة الشرطة يف بعض احلاالت؟ -

 هل تفرض املساءلة اجلنائية على إساءة التصرف الرمسي؟ -

 املساءلة املدنية على التعويض ضد املسؤولني؟ هل تفرض -

 تقييم الوصول إىل وسائل اإلعالم وتنظيمها:
 م؟إلعالهل هناك ترتيبات مطبقة إلاتحة إمكانية الوصول املنصف إىل وسائل ا -
 لألحزاب؟ -

 وللمرشحني؟ -

 هل تسيطر احلكومة على وسائل اإلعالم الرئيسية؟ -

 حلكومة؟هل وسائل اإلعالم الرئيسية مرخصة من ا -

 هل تتوفر ضماانت للحماية من الرقابة؟ -

 ومن احملسوبية؟ -

 ومن املزااي احلكومية غري املنصفة؟ -

 ومن عدم املساواة يف الوصول خالل فرتات احلمالت؟ -

 وهل هناك ما ينص على املساواة يف الوقت؟ -

 وعلى املساواة يف أولوية الربامج املذاعة؟ -

 يمي؟هل هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظ -

 االستفسارات بشأن املعلومات العامة  وتثقيف الناخبني:
 هل مت ختطيط محلة لتوعية الناخبني؟ -
 وهل تتلقى التمويل الكايف؟ -

 وهل هي غري متحيزة؟ -

 وهل تقوم على أساس مستوى اخلربة يف التصويت لدى: -
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 السكان؟ -

 وهل هي مالئمة من الناحية التعليمية؟ -

 افية؟وهل هي مالئمة من الناحية الثق -

 وهل تستهدف مجيع   فئات العمر املؤهلة؟ -

 وهل تشجع مشاركة املرأة؟ -

 وهل تشجع مشاركة مجيع اجلماعات اإلثنية؟ -

 وهل توضح أين يتم التصويت؟ -

 وهل توضح مىت يتم التصويت؟ -

 وهل توضح من ميكنه التصويت؟ -

 وهل توضح كيفية التصويت؟ -

 وهل يتم إجراؤها جبميع اللغات الوطنية؟ -

 على الثقة يف العملية؟ وهل تشجع -

 هل هناك كتاابت متاحة على نطاق واسع؟ -

 هل تذاع برامج على نطاق واسع؟ -

 هل يتم الوصول إىل املناطق النائية والريفية؟ -

 فحص قضااي السلطة واهليكل القانونيني:
 هل  ترد احلقوق السياسية يف الدستور؟ -
 ويف غريه من القوانني األساسية العليا للدولة؟ -

 مل ذلك صراحًة احلق يف انتخاابت حرة؟وهل يش -

 ويف انتخاابت دورية؟ -

 ويف اقرتاع عام على قدم املساواة بني الناخبني وبدون متييز؟ -

 ويف االقرتاع السري؟ -

 ويف خوض املعركة االنتخابية والرتشيح؟ -

 ويف إمكانية تقلد املناصب العامة على قدم املساواة؟ -

 والتجمع وتكوين اجلمعيات؟ويف حرية التعبري والرأي واملعلومات  -

 والتعددية واألحزاب السياسية؟ -

 هل اللغة القانونية واضحة وموجزة؟ -

 وهل هي حمددة بدرجة تكفي ملنع إساءة االجتهاد يف الرأي؟ -

 وملنع التطبيق التمييزي؟ -

 وملنع التفسريات اليت تثبط حرية الكالم؟ -
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 وملنع التفسريات اليت تثبط املشاركة الكاملة؟ -

 القانونية حمايدة للجنسني؟ هل اللغة -

 وهل تشجع مشاركة املرأة؟ -

 هل القوانني واألنظمة مرتمجة إىل مجيع اللغات؟ -

 هل مت اإلعالن عن تشريع فرعي؟ -

 هل األنظمة مفصلة تفصيال كافيا؟ -

 هل التعليمات اإلدارية واضحة وشاملة؟ -

 هل أُعدت أدلة لتوجيه املوظفني على كل املستوايت؟ -

 القانونية الدولية:حتليل املسؤولية 
 هل الدولة عضو يف األمم املتحدة )امليثاق(؟ -
 (25ة ملادوهل هي طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؟ )ا -

ملادة ري؟  )العنصاوهل هي طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  -
5.) 

املادة رأة؟  )د املضعلى مجيع أشكال التمييز وهل هي طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء  -
7.) 

 ثة(لثانية والثالوىل واد األوهل هي طرف يف االتفاقية اخلاصة ابحلقوق السياسية للمرأة؟ )املوا -

)املادة  عليها؟ اقبةوهل هي طرف يف االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملع -
 الثانية(.

ق املدنية ابحلقو  خلاصاختياري األول امللحق ابلعهد الدويل وهل هي طرف يف الربوتوكول اال -
 والسياسية؟ 

ادة علق ابملى تتإن كانت كذلك، فهل نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف أي شكاو  -
 من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؟ 25

حلقوق ا لىهل الدولة طرف يف أٍي من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية اليت تنص ع -
 السياسية؟

ذكورة صكوك املت الهل القوانني واإلجراءات اخلاصة ابالنتخاابت تتمشى مع مجيع متطلبا -
 أعاله؟

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؟ 21وهل تفي مبتطلبات املادة  -

 وهل تفي  مبتطلبات ميثاق األمم املتحدة، عند االقتضاء؟ -

 ى التمييز ضد املرأة؟من إعالن القضاء عل 4وهل حترتم املادة  -

 من إعالن طهران؟ 5وهل حترتم املادة  -
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 ب املستعمرة؟من  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعو  5و 2وهل حترتم املاداتن  -

 ماعي؟امليدان االجت من اإلعالن اخلاص ابلتقدم واإلمناء يف 18و  5وهل حترتم املاداتن  -

 مالحظات:

 

 الفصل الخامس عشر

 الجتماعات العامةرصد املظاهرات وا
 

 املفاهيم الرئيسية

ألفراد مية لقليفيما متنح مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإل
يح هي تت، فاحلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات والتجمع السلمي

ط شرو للدول فرض قيود معينة على تلك احلقوق لألسباب وابل
 احملددة يف هذه املعاهدات نفسها.

تلجأ  ها اللكنيق التجمعات اليت تكون غري قانونية، و ويف حالة تفر 
فادي   تانني لقو اإيل استخدام العنف، على املوظفني املكلفني إبنفاذ 

قوة لك التون استعمال القوة أو، حيثما ال ينطبق ذلك عمليا، يقيد
 إىل احلد األدىن الالزم.

 ت :وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يرصدون املظاهرا
  ل فعاعرتاف أبن دورهم قد يتعقد من جراء أاال

 نني؛لقواااملتظاهرين واملوظفني املكلفني إبنفاذ  

  إدراك أن دورهم  هو التحقق من عدم تدخل
 مي؛السلطات يف حرية التجمع  واالجتماع السل

 عدم تشجيع  أو تثبيط عقد جتمع سلمي؛ 

  عدم املشاركة  أبي حال يف املظاهرات أو
 إليها؛ باالنتسا

 ع إقامة اتصال مع القائمني على التنظيم ومج
ي معلومات عن األنشطة املخططة والطريق الذ

ة نشطستسلكه وعدد املشاركني ومدة استمرار األ
 وأهدافها، اخل؛
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 رة؛ظاهالبقاء على مسافة معقولة  وكافية من امل 

 هم أن يكونوا على وعي مبوقعهم وأن تكون لدي
 خطة  للهرب؛

 شخاص الذين يتعرضونتكريس انتباه خاص لأل 
 للتوقيف أو الضرب؛

    كتابة تقرير تفصيلي عن أي جتمعات أو
 اجتماعات عامة ملحوظة.

  

 

 مقدمة-ألف

 
مالت ات احل فرت يفميكن أن يكون رصد املظاهرات مهمة شائعة نوعا ما بني موظفي حقوق اإلنسان  -1

و ليت يسعى موظفالدولية ان اعايري حقوق اإلنسالسياسية واالنتخابية يف بلد العملية.  ويغطي هذا الفصل  م
 دا من اجلوانبلفصل عدذا اهحقوق اإلنسان إىل ضمان احرتامها يف أدائهم هلذه الوظيفة احملددة، كما يغطي 

 .وفعالة هنيةمالعملية والتقنية اليت ينبغي أخذها يف احلسبان من أجل رصد املظاهرات بصورة 
 

معيات اجل ك يفالتجمع واالشرتااملعايري الدولية حلرية  -ابء
 والتعبري

 
ن: اين املنطبقان اإلنسالقانو و حلقوق اإلنسان  القانون الدويلاملعنون " الفصل الثالثكما  انقشنا يف   -2

ادة .  وتنص امليةت السلممعيااحلق يف حرية التجمع واجل"، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يضمن اإلطار
ات الجتماعايف  ي حلقوق اإلنسان  على أن "لكل شخص حق يف حرية االشرتاكمن اإلعالن العامل 20

ي مع السلمياسية احلق يف التجمن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والس 21واجلمعيات السلمية."  وتضمن املادة 
شخص احلق ألوروبية أن "لكل ( من االتفاقية ا1) 11حرية تكوين اجلمعيات.  وتعلن املادة  22وحتمي املادة 

 15اداتن ضمن املتلك، ذيف حرية التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين...".  وابإلضافة إىل 
 ت.معيامن االتفاقية األمريكية احلق يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجل 16و
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على أنه  ية األمريكية،االتفاق، و ةوينص كل من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية األوروبي -3
فاقيتني تخدمة يف االتيد املسلتقياجيوز للدول فرض قيود قانونية معينة على ممارسة حرية تكوين اجلمعيات.  ولغة 

ن ال جيوز أ"ليت تنص على أنه ا( من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 2) 22اإلقليميتني تشبه املادة 
مع رورية، يف جمتدابري ضشكل تممارسة هذا احلق  إال تلك اليت ينص عليها  القانون وت على يوضع من القيود

ب العامة  امة  أو اآلداصحة العة الدميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام  أو محاي
 أو محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم."

 
ت، ولكن على التجمعاو يات ( على احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعوينص أيضا امليثاق األفريقي )بنجول -4

ن رية مجعيات مع آخريحيق لكل إنسان أن يكون وحب( على أنه "1)10حنو خمتلف نوعا ما.  وتنص املادة 
لكل إنسان أن جيتمع حبرية  حيقعلى أنه " 11."  وتنص املادة حددها القانون اليتشريطة أن يلتزم ابألحكام 

ائح خاصة لقوانني واللو ددها ايت حترين وال حيد ممارسة هذا احلق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية المع آخ
 ."حرايهتمو خاص ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األش

 
ن اجلمعيات ية تكوي حر يفاحلق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية لألفراد  توفيما متنح مجيع اتفاقيا -5

ون  ناالقعلى أن    والتجمع السلمي، فهي تسمح للدول بفرض قيود معينة مسموح هبا على تلك احلقوق.
اهدات شاهبة مبوجب معمتزامات ا اليشري إىل أن الدول األوروبية  )ورمبا الدول األخرى اليت تقع عليه األورويب

طة األطباء  ية "رابيف قضابختاذ خطوات أخرى لضمان تلك احلقوق.  و حقوق اإلنسان( قد يقع عليها التزام 
(،  احملكمة 139)رقم  1988يونيو/حزيران  21للدفاع عن احلق يف احلياة" ضد النمسا )احلكم الصادر يف 

 ( الحظت احملكمة أن:204األوروبية حلقوق اإلنسان، 
 

تسعي  ى اليتلدعاو الألفكار أو املظاهرة قد تسبب إزعاجا أو إساءة لألشخاص املعارضني 
وف من دون اخلهرة بجيب أن يستطيع   املشاركون إقامة املظاإىل تعزيزها.  على أنه 

كوين تعوق .  ومن شأن هذا اخلوف أن يالتعرض للعنف املادي من جانب خصومهم
 راحةلتعبري بصة من اشرتكاجلمعيات أو غريها من اجلماعات اليت تدعم األفكار أو املصاحل امل

ميكن توسيع  طية الميقراعن آرائهم يف القضااي املثرية جلدل شديد ميس اجملتمع.  ويف أي د
كن  ولذلك ال مي  هرات.احلق يف الرد على املظاهرات ليشمل منع ممارسة احلق يف إقامة مظا

دخل من جانب دم التب  بعاختزال احلرية احلقيقية والفعالة يف التجمع السلمي إىل جمرد واج
من االتفاقية ] 11الدولة.  وأي مفهوم سليب متاما سيتعارض مع هدف وغرض املادة 

ل ، حىت يف جماابيةاختاذ تدابري إجييف بعض األحيان   11األوروبية[...وتتطلب املادة 
 العالقات بني األفراد، عند احلاجة.
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، 14(، 202رقم ) 1991أبريل/نيسان  26أنظر أيضا قضية إيزيلني ضد فرنسا، احلكم املؤرخ يف  -6

 وصول إىللتعبري وإمكانية الاومبادئ جوهانسربغ لألمن القومي وحرية  362احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، 
 .1995ول أكتوبر/تشرين األ 1يف  19املعلومات اليت اعتمدت يف مؤمتر عقد مبوجب املادة 

 
اجلمعيات  رتاك يفاالش قوق اخلاصة حبريةهو حق أساسي ضروري للتمتع ابحل  حرية التعبريواحلق يف  -7

تع لكل شخص  حق التم"من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن  19والتجمع السلمي.  وتنص املادة 
ار ألنباء واألفكلتماس ايف او حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، 

ا يف نصوص عليه أيضملتعبري ارية ن، أبية وسيلة ودمنا اعتبار للحدود."  واحلق يف حوتلقيها ونقلها إىل اآلخري
مليثاق األفريقي )بنجول( واملادة امن  9من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  واملادة  19املادة 
كن لتعبري، ميااملعلومات عن  حرية  من االتفاقية األوروبية.  وملزيد من 10من االتفاقية األمريكية واملادة   13

" يف طارملنطبقان: اإلانساين ن اإلالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانو املعنون " الفصل الثالثالرجوع إىل 
 (.1993) 19ودليل حرية التعبري املنصوص عليها يف املادة هذا الدليل 
 

 لفنيملكامعايري استعمال القوة من جانب املوظفني  -جيم
 فاذ  القواننيإبن

 
بسلطة السيطرة على املظاهرات لصاحل استعادة  احمللية والوطنية على السواءالسلطات تتمتع عموما  -8

.    ويوجد لدى قوات الشرطة يف بعض البلدان )مبا فيها القارة األوروبية والياابن والوالايت املتحدة النظام العام
سيطرة على الشغب، وهي فرق مدربة للتعامل مع األمريكية(  فرق شبه عسكرية متخصصة يف  ال

   166املظاهرات.
 

وترد بعض  املعايري الدولية  الستعمال القوة من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ  القوانني يف مدونة  قواعد  -9
ديسمرب  17بتاريخ  34/169سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف القرار 

من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني، "حيرتم  2.    وعمال ابملادة 1979كانون األول /

                                                      
166 New Societyobert Reiner, “Forces of Disorder: How the Police Control “Riots””, 52 R

914, 951 (1980). 
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حقوق ، وحيافظون على الكرامة اإلنسانية وحيموهنااملوظفون املكلفون إبنفاذ القوانني، أثناء قيامهم بواجباهتم، 
للموظفني املكلفني إبنفاذ القوانني   زعلى أنه "ال جيو  3دة لكل األشخاص ويوطدوهنا."  وتنص املا اإلنسان

استعمال القوة  إال يف حالة الضرورة القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم."  ويناقش التعليق  )ب( على 
ل ال أبية حال  تفسري هذا احلكم مبا يسمح ابستعمال  القوة بشك زمبدأ التناسبية  ويعلن أنه "ال جيو  3املادة 

 يتناسب مع اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه."
 

فني املوظ  رية من جانببشأن استعمال القوة واألسلحة النا ةمن املبادئ األساسي 12وينص املبدأ   -10
قد يف الفرتة من رمني الذي عاملة اجملومع املكلفني إبنفاذ القوانني )اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية

 ( على ما يلي:1990أيلول /سبتمرب 7أغسطس/آب إىل  27
 

ة انونيلكل شخص احلق يف  املشاركة يف التجمعات الق"حيث إن 
قوق حلملي طبقا للمبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العا والسلمية

عرتف تية، اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياس
جيوز  نه الأبنني ملكلفون إبنفاذ القوااحلكومات والوكاالت واملوظفون  ا

 ." 14و 13القوة واألسلحة النارية إال طبقا للمبدأين  لاستعما
 

تفادى يلعنف، ال تتسم اب يف تفريق التجمعات اليت تكون غري قانونية ولكنها، "13وعمال ابملبدأ  -11
ستعماهلا ليا، يقيدون اكنا عمك ممذل ، أو، حيثما ال يكوناملوظفون املكلفون إبنفاذ القوانني استعمال القوة

 إىل احلد األدىن الضروري."
 

بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب  املوظفني  ةمن املبادئ األساسي 14وينص املبدأ   -12
ذ للموظفني املكلفني إبنفا ال جيوز، يف تفريق التجمعات اليت تتسم ابلعنفاملكلفني إبنفاذ القوانني على أن "

استعمال األسلحة النارية إال إذا كان استعمال وسائل أقل خطورة غري عملي وأال تستعمل إال يف القوانني 
للموظفني املكلفني إبنفاذ القوانني استعمال األسلحة النارية  يف هذه  ز.   وال جيو أضيق احلدود الضرورية

رفة معايري أكثر تفصيال ووثيقة االتصال وملع   167."9إال يف الظروف املنصوص عليها يف املبدأ احلاالت، 
                                                      

املوظفون املكلفون إبنفاذ القوانني األسلحة النارية ضد األشخاص إال دفاعا عن أنفسهم أو دفاعا  لعلى  أن "ال يستعم 9ينص املبدأ  167
 تنطوي على هتديد ن اخلطورةاصة مالوشيك ابملوت أو اإلصابة البالغة، أو ملنع ارتكاب جرمية على درجة خ عن اآلخرين ضد التهديد

 خرى األقل تطرفالوسائل األكفي اتجسيم للحياة، أو لتوقيف شخص يشكل هذا اخلطر ويقاوم السلطة، أو ملنعه من الفرار، وحينما ال 
بد  إذا مل يكن هناك ن قصد إالوت عوز استخدام األسلحة النارية استخداما يفضي إىل امللتحقيق هذه األهداف.  وعلى أية حال، ال جي

 من استعماهلا حلماية احلياة." 
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الفصل  من 2-الفرع جيمابستعمال القوة من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني، ميكن الرجوع إىل 
"احلدود اليت تقيد استعمال القوة من جانب مسؤويل احلكومة ملنع حاالت اإلعدام  حتت عنوانالرابع 

 ."التعسفية
 

 هراتحتدايت رصد املظا-دال
 
 الغرض من رصد املظاهرات-1
 
 اهلدفو  نسان.  اإل قد يكون رصد املظاهرات واحدة من أصعب املهام اليت يضطلع هبا موظفو حقوق -13

ور موظف دلى أن .  عميرصد احرتام حرية التجمع والتظاهر السلالذي يبغيه موظف حقوق اإلنسان هو  
 .واننيالق رين واملوظفني املكلفني إبنفاذحقوق اإلنسان قد يتعقد من جراء أفعال املتظاه

 
ومن واجب موظف حقوق الغرض من وجود موظفي حقوق اإلنسان هو كفالة حرية التعبري والتجمع.   -14

. كما أن التجمعات  وسيلة اإلنسان التحقق من أن السلطات ال تتدخل يف حرية التجمع واالجتماع السلمي
  168حقوق اإلنسان ومن مث ميكن أن متثل خطوة هامة حنو حتسني احلالة. مشرتكة للتعبري عن معارضة انتهاكات

ال يتأثر وجود موظفي حقوق اإلنسان مبشروعية أو عدم مشروعية  املظاهرة أو االجتماع وعلى أية حال، 
ملوظفي ال ينبغي . ومن هنا أو ما إن كانت السلطات قد أحيطت علما، مبقتضى القانون الوطين أو احمللي

بشأن مشروعية أو عدم مشروعية  املظاهرات مبقتضى القانون الوطين أو  التعبري عن أي رأي اإلنسانحقوق 
األشخاص الذين يعربون  أال يشجعوا أو يثبطوااحمللي.  وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان 

ق اإلنسان ليسوا مفوضني عن عزمهم أو رغبتهم يف عقد اجتماع أو يف تشكيل مظاهرة سلمية.  وموظفو حقو 
وال ينبغي أبي حال ملوظفي حقوق اإلنسان املشاركة يف إال ملراقبة  احرتام احلقوق والكتشاف االنتهاكات.  

 .املظاهرات أو االنتساب إليها
 

                                                                                                                                                        
 

168level Protection of -Beyond Monitoring and Reporting, Strategies for the Fieldee Diane Paul, S

Civilians Under Threat (1996). 
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ألمم ابعني لن التأن جمرد وجود موظفي حقوق اإلنساومما يؤسف له أن جتارب املاضي قد أظهرت  -15
إلنسان إىل او حقوق موظف .  وحيتاجقد يكون كافيا إلطالق شرارة مظاهرة تلقائيةاحلاالت يف بعض  املتحدة

جمع اهرة.  وقد تتدالع مظ انإدراك أن شارات األمم املتحدة  على املالبس واملركبات قد يؤدي يف الواقع إىل
ن  و حقوق اإلنسارر موظفيق دقاملظاهرات اعتقادا أبن رمز األمم املتحدة يوفر محاية وجييز التجمع.  ولذلك 

رار على علم ن ابستمإلنسااينبغي أن يكون موظفو حقوق مراقبة مظاهرة معينة من على بعد.  وعلى أية حال، 
ة ليهم أو حماولاهرين عملتظابملوقع الذي يتواجدون فيه، وأن تكون لديهم خطة  للهرب يف حالة تغلب حشود ا

 . حصارهم
 
 قبل املظاهرة -2
 
ىل لتوجه إلستعدا أن يكون مملوظف حقوق اإلنسان  ينبغيتلقى معلومات عن تنظيم مظاهرة، لدى  -16

 ، سواء أكانت يف مكان عام أم يف منشأة خاصة.حيثما تندلع املظاهرة
 
ن ع علوماتمومجع  االتصال مسبقا مبنظمي املظاهرةوينبغي ملوظف حقوق اإلنسان، إن أمكن،   -17

تجابة أهدافها واالسو ظاهرة ة املوقع واألنشطة املخططة والطريق وعدد املشاركني ومدالسيناريو، مبا يف ذلك امل
 املتوقعة من السلطات ومسارات العمل البديلة.

 
ة معقولة ى مسافتبقى علاملوظفني ومركباهتم سموظفو حقوق اإلنسان للمنظمني  أن  يوضحوينبغي أن -18

نصح  ملظاهرةانظمي يطلب موظفو حقوق االنسان إىل م من املظاهرة.  وينبغي، إن أمكن،  أن وكافية
ني يف ن يورط املوظفشأنه أ ي مناملتظاهرين بتفادي االقرتاب من مركبات العملية امليدانية وتفادي السلوك الذ

 املظاهرة ويعوقهم عن تنفيذ مهمتهم.
 
خططه  يق الذيالطر ى لموظفو حقوق اإلنسان ع ينبغي أن يتعرفوخالل األايم السابقة للمظاهرة،  -19

األخطار و ملمكنة اابت .  ومعرفة الطريق ستساعد موظفي حقوق اإلنسان على التعرف على الصعو املنظمون
اتصال يف  ل وسيلةأفض وطرق الفرار.  وابإلضافة إىل ذلك، ميكن للموظفني حتديد أفضل تردد السلكي أو

 املنطقة.
 
.  أبقصى قدر من احليطة والتعقليدية الستكشاف الطريق هذه الزايرة التمه  تنفيذعلى أنه ينبغي  -20

وينبغي عدم تنفيذها يف نفس اليوم الذي ستجري فيه املظاهرة.  وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تضم الزايرة 
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التمهيدية شوارع ومناطق أخرى يف املدينة وذلك لتفادي الكشف عن الطريق املقرتح.  ولنفس السبب، ينبغي 
اإلنسان تفادي أي حديث  أو عالمة أو إشارة قد متكن أي شخص من التعرف على الطريق.    ملوظفي حقوق

كما ينبغي عدم نقل أي معلومات إىل السلطات املدنية أو العسكرية عن املظاهرة أو خطط موظفي حقوق 
 أعاله. 16اإلنسان فيما يتعلق ابملظاهرة، إال فيما يتعلق ابألمور  الواردة يف الفقرة 

 
ائق بتعليمات زود السيأن  وعند دراسة الطريق أثناء الزايرة التمهيدية ، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان -21

وطرق ملتحدة ااألمم  وظفيمحمددة  ليأخذ يف االعتبار مجيع السيناريوهات املمكنة للمظاهرة  وطرق  دخول 
 . وينبغي، إن أمكن، استخدام سائق/سائقني على دراية ابملنطقة.اهلرب

 
 أثناء املظاهرة -3
 
ملظاهرة، أو اركة يف ملشاايتفادوا جيب على موظفي حقوق اإلنسان يف اليوم الذي تقام فيه املظاهرة أن -22

ر ينظ من أجل أن ى جهدهمقصار  .  وجيب أن يبذلواأن   يعتربهم اآلخرون أهنم مشاركني فيها، على أي حنو
 شجيع املظاهرةتإلنسان وق ا.  وجيب أن يتفادى موظفو حقرينإليهم اجلميع ابعتبارهم مراقبني وليسوا متظاه

اقب ال ميكن على عو  نطويبوجودهم.  وجيب أن يتخذوا إجراءات إلثناء املتظاهرين عن املخاطرة اليت قد ت
ستخدام آالت هرات ابملظاالسيطرة عليها.  ومثال ذلك أنه ينبغي أال يقوم موظفو حقوق اإلنسان بتصوير ا

فتعال أمام ىل " االاص إوتوغرايف أو الفيديو.  واستخدام آلة التصوير قد يفضي ببعض األشخالتصوير الف
 الكامريا."

 
 بينهم، وكذلك نتظاهريني املاالحتفاظ مبسافة معقولة وكافية بينهم وبوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -23

 ظهور ميكن أن ط يف الاإلفرافاط.   . وينبغي أن  يظهر املراقبون بدون إفر وبني قوات اجليش و /أو الشرطة
نية د من أي إمكالرصد وحياعوق يُعترب مشاركة وحتريض أو قد يفاقم من احلالة.  على أن  التقليل من الظهور ي

 لردع القمع.
 
ارج منطقة خموقعا  خذواوإذا تعرض موظفو حقوق اإلنسان خلطر جسيم فينبغي أن يغادروا املكان ويت  -24

ة افظوا على درجي أن حيينبغو يع احلاالت، ينبغي أن يتفادى املوظفون البقاء يف نفس املكان اخلطر.  ويف مج
ب خمتلفة ابلقر  ند نقاطا عمعينة من التحرك.  وينبغي للموظفني، إن أمكن، استخدام عدة مركبات والوقوف هب

 من طريق املظاهرة.
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 السلطة و رئيسأوية رئيس الشرطة هموظفو حقوق اإلنسان أو يستعلموا عن  وينبغي أن يدرك -25
  التقرير.يفالحقا  وماتوذلك ملعرفة من يتحدثون إليه عن الصعوابت وينبغي إدراج هذه املعل املسؤولة

 
 نتظار مبركبةوب االملستصويقرروا ما إن كان من اوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يتناقشوا مسبقا  -26

صول أي و راقبة جن مللقرب من الثكنات العسكرية أو السأو مرابطة أحد موظفي األمم املتحدة اب
لقرب من الثكنات ( االنتظار مبركبة اب1وهذا االقرتاح اختياري ألن )  متظاهرين يتم توقيفهم.

  ل انتقامية،  رة أعماإاث العسكرية/السجن قد تنظر إليه السلطات ابعتباره عمال حتريضيا  وقد  يفضي إىل
ين يُؤتى خاص الذاألش قبة هذه هي األفضل ابلضرورة حيث ال ميكن التحقق من  أن( ليست نقطة املرا2و)

تمل أن إلجراء يف مكان من احملا(  ميكن أن يتعذر كثريا تنفيذ هذا 3هبم  قد مت توقيفهم أثناء املظاهرة، و )
 تكثر فيه أماكن االحتجاز.

 
على  للحصول اولةهرة أن جتري حمإذا وقعت حاالت توقيف أثناء أو عقب املظاومن األساسي  -27

 قيف.  وللقياملى التو ود عوميكن أيضا احلصول على أمساء الشه أمساء األشخاص الذين ألقي القبض عليهم
تفاقم من  رجح أنن املمبذلك، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يتصرف حبذر  وأن يتفادى أي سلوك أو لغة 

قوفون قل إليها املو ليت نُ ا الحتجازازايرة مراكز ملوظفي حقوق اإلنسان  حالة التوتر السائدة ابلفعل.    وينبغي 
نبغي ز االحتجاز،فيول مراكبدخ أو اليت ميكن أن يكونوا قد نقلوا إليها.  وإذا مل يسمح ملوظفي حقوق اإلنسان

 املعنون لتاسعالفصل ا أنظر)  أال يفرضوا أنفسهم وال أن يلبثوا ابخلارج انتظارا للحصول على إذن ابلدخول. 
 "(.الزايرات إىل احملتجزين"
 
.  لياتة العمبقاعد حيافظ على اتصال السلكي متواتر ومنتظموينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن  -28

لطات أو كن للسيت ميوينبغي أن يستخدم املوظفون رسائل مشفرة ويتفادوا استخدام الكلمات املهمة ال
إن أمكن،  موظفني،ي  للالالسلكي فهم معناها بسهولة.  كما ينبغاملتظاهرين الذين  يتنصتون على جهاز 

 التحقق من أهنم ال خيضعون للمراقبة.
 
 بعد املظاهرة-4
 
.  ا تفصيلياا تقرير عنه يكتبوابعد املظاهرة ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذين حضروا املظاهرة أن  -29

 ية:لتالان وأن يشمل املعلومات اوينبغي أن يتسم التقرير املكتوب ابإلجياز قدر اإلمك
 املكان؛ 
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 التاريخ؛ 

 الساعة؛ 

 املنظمات اليت دعت إىل املظاهرة؛ 

 األسباب؛ 

 األهداف؛ 

 الشعارات؛ 

 عدد املتظاهرين؛ 

 موقف وسلوك القوات املسلحة؛ 

 ألمم لبعني التهديدات الالحقة أو أعمال التحريض ضد موظفي حقوق اإلنسان التا
 املتحدة.

 
 األايم يفإلنسان وق اتتضمن تقارير املتابعة أي معلومات إضافية تصل إىل موظفي حق كما ينبغي أن-30

 التالية للمظاهرة عن املظاهرة وآاثرها. 
 
املتهم، اخل ساءة معأو إ محلاالت األشخاص الذين مت توقيفهم أو ضرهب انتباه خاصوينبغي  تكريس  -31

نطبق قال، اخل.  وتركز اعتمشفي أو ايرهتم حيثما نقلوا يف مستوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان ز أثناء املظاهرة.  
ملظاهرة كما بعد ا  جزوانفس القواعد على متابعة احلاالت اليت نقل فيها أشخاص إىل املستشفيات أو احت

إجراء عنون "امل امنالث الفصلتنطبق بنفس القدر على االستعالمات والتقارير عن احلاالت الفردية )أنظر 
رؤية بعض ة إىل السجون لالفوري ايرات"(.   وفيما يتعلق ابحملتجزين، ينبغي اتباع القواعد اخلاصة ابلز ت املقابال

 "(.الزايرات إىل احملتجزيناملعنون " الفصل التاسعالسجناء )أنظر 

 
 الفصل السادس عشر

 الرصد أثناء فرتات النـزاع املسلح
 

 املفاهيم الرئيسية

مان احلر  ادينسان، مبا يف ذلك واجب تفبعض االلتزامات حبقوق اإل
د أثناء لتقييع لالتعسفي من احلياة والتعذيب والرق والتمييز ال ختض

 فرتات النـزاع املسلح.
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 وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي مبختلف
ن انو مستوايت انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والق

لنـزاع ابيعة ى وطاستنادا إىل مستو  -وما مينحانه من محاية -اإلنساين
 . 

ة ادئ أساسياملشرتكة بني اتفاقيات جنيف على "مب 3وتنص املادة 
 ليس هلا اليت لحة" تتعامل صراحة مع النـزاعات املسللقانون اإلنساين

ر ملعيال اطابع دويل، ولكن أصبح من املعرتف به اآلن أهنا تشك
ة ملسلحا ك النـزاعاتاألدىن املنطبق يف كل الظروف، مبا يف ذل

 الدولية.
وضة ان مفنسوإذا كانت عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإل

ضة ملعار ت اللقيام بذلك، فهناك عدة مبادئ أساسية يف رصد مجاعا
 تبار:العااملسلحة واالتصال هبا ينبغي للعملية أن أتخذها يف 

 تفادي االعرتاف ابجلماعات املسلحة؛ 

 ات يف التحدث مع احلكومة ومجاع التحلي ابلشفافية
 املعارضة؛

 احلفاظ على حيادها؛ 

 ت؛تقييم بواعث القلق األمنية يف إجراء االتصاال 

 تفادي التداخل مع املنظمات اإلنسانية األخرى؛ 

  مينيمعرفة من ميكنه التحدث مع الفاعلني فري احلكو 
 والتأثري عليهم؛

 ر يف مراتوضيح واليتها واألسباب وراء رغبتها يف االست
 االتصال؛

 القيام أبنشطة واسعة لتعزيز حقوق اإلنسان؛ 

 ؛لحةحتديد احلجج اليت ستقنع مجاعات املعارضة املس 

   ذلك  غريو معرفة النـزاعات  اليت يف صميم عملية الرصد
 من اجلهود؛

 حة فتو الوساطة عن طريق اإلبقاء على خطوط  االتصال م
 بني األطراف.
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 169مقدمة  -ألف
 
جة كون سببا ونتيا ما تكثري   اع املسلح الدويل واحلروب األهلية وغريها من النـزاعات الداخلية هيالنـز  -1

قيم التقليدية ية،  وآتكل ال الدولعايريالنقسامات الدولة، وآتكل اجملتمع املدين،  وعدم احرتام القانون احمللي وامل
عدم و  يكل القانوين ية واهلتقليداحرتام السلطات الوأواصر القرابة النامجة عن  اهنيار هياكل اجملتمع،  وعدم 

نطاق واسع،  انت علىمعا فعاليتهما مبا يف ذلك النظام القضائي، ونشوب أزمات إنسانية خطرية ينجم عنها
قسري ألعداد ية، والطرد الالقتصاداارد واحلرمان املهلك من الغذاء واملياه النظيفة واخلدمات الصحية والتعليم واملو 

عدة  لتحتية، وظهوراالبنية رس و ة من السكان، والقيود على السفر، وتدمري الطرق واجلسور واألسواق واملداهائل
نسان على يد قوق اإلات حمجاعات من مجاعات املعارضة املسلحة املتنافسة يف بعض األحيان،  وتفشي جتاوز 

بع العنف، ليها طاب عة عامة يغلالقوات احلكومية والكياانت غري احلكومية على السواء، وانتشار ثقاف
ر ذلك طريقة ابعتبا نينيواستعمال العنف ضد املدنيني والسجناء وراصدي حقوق اإلنسان واملوظفني اإلنسا

ببا م ابعتبارهم سطر إليهيُن متعمدة للحرب أو لالعتقاد يف بعض األحيان أهنم يساعدون جانبا أو آخر أو حىت
 يف إطالة النـزاع.

 
.  لنـزاع والعنفتوايت اف مسر العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان عملها يف حاالت تتسم مبختلوقد  تباش -2

على  بجيقائق، يم احل، من أجل مجع وتقيأوالويتناول هذا الفصل ثالث مشكالت تنشأ يف هذا السياق.  
نطبقة على ة املنيإلنساايكونوا على وعي حبقوق اإلنسان والقواعد واملبادئ موظفي حقوق اإلنسان أن 

ات الصلة حىت ذحلقائق تقييم او ، جيب أن يتمكن املوظفون من مجع واثنيا.  خمتلف أنواع النـزاعات املسلحة
ومن لرصد اد تعوق قملسلح اوحاالت النـزاع ميكنهم العمل بفعالية ومصداقية ضد جتاوزات حقوق اإلنسان.  

ا  ، إذواثلثاح.  ع املسللنـزا احقوق اإلنسان أثناء فرتات مث  توهن قدرة املوظفني على االستجابة النتهاكات 
ان ف، االتصال هباو سلحة ضة املرصد أنشطة مجاعات املعار كانت والية العملية تشري إىل أهنا ينبغي أن تتوىل 

ذا الفصل يقرتح ها. و هذه اجلهود تتطلب مهارات وهنوج تتفاوت نوعا ما عن رصد احلكومات واالتصال هب
 .أساسية  هلذا العمل يف صدد مجاعات املعارضة املسلحةعدة مبادئ 

 

                                                      
 David Wiessbrodt, "The Role of Internationalتفصيلي يف هذا املوضوع أنظر  للحصول على حبث  169

Organizations in the Implementation of Human Rights and Humanitarian law in 

Situations of Armed Conflict", 21, Vanderbilt Journal of Transnational Law 313  

(1988). 



 

 
437 

 تقرير وجود نـزاع مسلح وتصنيفه -ابء
 
 حـزاع املسلالن رتاتفالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف  -1
 
.  وكما أسلفنا ينطبق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين كالمها على فرتات النـزاع املسلح -3
"، تسمح القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان: اإلطار: "الفصل الثالثلتفصيل يف اب

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية للحكومات أبن تنتقص من التزاماهتا  مبوجب  4املادة 
يتم اإلعالن عن وجودها رمسيا، ولكن فقط ابلقدر العهد أثناء فرتات الطوارئ العامة اليت هتدد حياة الدولة واليت 

ال جيوز يف أي وقت من األوقات عدم التقيد ابلتزامات الذي تتطلبه مقتضيات احلالة.  وابإلضافة إىل ذلك، 
مبا يف ذلك اتفاقيات ، مبا يف ذلك واجب االمتثال لاللتزامات األخرى مبوجب القانون الدويل )حقوق اإلنسان
( وتفادي التجريد التعسفي من احلياة، والتعذيب والرق، وحرية الرأي والتمييز كوالن  امللحقان هباجنيف  والربوتو 

ومن هنا تنطبق كثري من معايري   170بسب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
 حقوق اإلنسان األساسية أثناء فرتات النـزاع املسلح.

 
 زمن احلرب يفإلقناع على ا تسم القانون اإلنساين الدويل يف كثري من األحيان بقدرة أكربيومع ذلك،    -4

د األشخاص ملسلح ضازاع ألنه وضع خصيصا للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب أثناء فرتات النـ
.  كما يتم نينيملدان ا، مثل اجلنود اجلرحى أو  العاجزون عن القتال ألي سبب آخر، وضد السكاحملميني

ن ليه يف كثري مطلقون عيلذي اتدريب املوظفني العسكريني يف كثري من األحيان على احرتام القانون اإلنساين 
اف على مجيع أطر  ا واضحاطباقاألحيان اسم "قوانني احلرب."  وابإلضافة إىل ذلك، ينطبق القانون اإلنسان ان

تب ائدة اليت ترت ؤية الفر يضا ف يف تطبيقها.  وميكن لألطراف أالنـزاع املسلح ومن مث يقنع األطراف ابإلنصا
ضاف نتهاكات.  ويفادي االاء تعلى االمتثال للقانون اإلنساين ومن مث يشعر اجلانب اآلخر ابلتزام متبادل إز 

لحقني هبا اليت تشكل امل 1977والربوتوكولني اإلضافيني لعام  1949اتفاقيات جنيف  لعام إىل ذلك أن 
نسان قوق اإلاهدات حأكرب مما حظيت به معظم معحظيت بعدد من التصديقات القانون اإلنساين قد جوهر 

 من تصديقات.
 

                                                      
عجز عن الوفاء ابلتزام تعاقدي وحق الشخص يف االعرتاف به أمام القانون مها أيضا من احلقوق غري القابلة حظر السجن بسبب ال 170

 لالنتقاص
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 أنواع النـزاعات املسلحة -2
 
ة على كل لصكوك املنطبقواعد واالق مييز القانون اإلنساين الدويل أربعة أنواع من النـزاعات املسلحة  تتفاوت -5

 منها:
والربوتوكول  1949ام الذي تنطبق عليه اتفاقيات جنيف األربع لع الدويل النـزاع املسلح( 1)

 وقواعد الهاي وغري ذلك من املبادئ القانونية؛ 1977اإلضايف األول لعام 
 
وكول اإلضايف الربوت حيددهاو  اليت مبثابة حروب للتحرير الوطين النـزاعات املسلحة الدولية( 2)

 وختضع له؛ 1977لعام  األول
 
بني اتفاقيات جنيف األربع  رتكةاملش 3املادة اليت ختضع لتنظيم  النـزاعات املسلحة غري الدولية( 3)

 ولبعض املعايري العرفية؛
 
ويعرفها 1977 لعام الثاين الربوتوكول اإلضايفاليت ينظمها  النـزاعات املسلحة غري الدولية( 4)

 تعريفا ضيقا.
 
قوق نون الدويل حلالقاث: "لثالاين الدويل ميكن الرجوع إىل الفصل اوملزيد من التفاصيل عن القانون اإلنس -6

اصة ق اإلنسان اخلية حقو محارصد و " والفصل احلادي عشر: "اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان: اإلطار
 "ابلعائدين واملشردين داخليا.

 
فرتات النـزاع املسلح تتصل حقوق اإلنسان أثناء  تإحدى الصعوابت اليت تكتنف عملية رصد انتهاكاو -7

.  وموظفو حقوق اإلنسان ال جيمعون يف العادة معلومات عن نوع الوقائع مبختلف أنواع النـزاعات املسلحة
تطبيق القانون اإلنساين يعتمد على حتديد نوع النـزاع الالزمة لتحديد وجود أو عدم وجود نـزاع مسلح.  على أن 

نسان )مبا يف ذلك مكتبها القانوين على وجه اخلصوص( التمييز بني .  وجيب على عملية حقوق اإلاملسلح
املنازعات املسلحة اليت تتسم بطابع دويل، وحروب التحرير الوطين والنـزاعات الدولية غري الدولية مبوجب املادة 

واحلاالت  بني اتفاقيات جنيف، واملنازعات املسلحة الدولية مبوجب الربوتوكول اإلضايف الثاين، املشرتكة 3
األخرى.  ويف حماولة تطبيق القانون اإلنساين على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقع أثناء احلاالت املبينة 

عن نوع النـزاع الدائر يف البلد حىت  تقييم داخليأعاله، سيتعني على العملية امليدانية حلقوق اإلنسان إجراء 
يف أدائها لوظائف الرصد وتقدمي التقارير.  ومن املهم  يف هذا  الرجوع إىل القانون الدويل املالئميتسىن هلا 
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على أنه ال تقع على عملية حقوق الصدد مالحظة أن مستوايت املنازعات  قد تتغري مع تطور احلالة.  
 .اإلنسان وظيفة  التحديد العلين والنهائي لنوع النـزاع الدائر يف بلد معني

 
 النـزاع املسلح الدويل -أ

 
بغي لعملية حقوق اإلنسان إجراء حتليل دقيق لتصنيف نوع النـزاع املسلح.  وقد تبدأ عملية حقوق وين -8

عليها البلد أو البلدان  اليت صادق القانون اإلنساين الدويل/أو صكوك قانون حقوق اإلنساناإلنسان ابستعراض 
.  هناك نـزاع مسلح دويلإن كان تقرر عملية حقوق اإلنسان ما  واليت تنطبق عليها.   وينبغي بعد ذلك أن

والتعليق الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر على اتفاقيات جنيف حيدد النـزاع املسلح الذي يتسم بطابع دويل 
...حىت أي "خالف انشئ بني دولتني من شأنه أن يفضي إىل تدخل من جانب أفراد القوات املسلحةأبنه  

 171رب.  وال يهم مدة بقاء النـزاع أو ... عدد الضحااي."وإن أنكر أحد الطرفني وجود حالة ح
 
تسم ملسلحة اليت تازعات ااملن أن الربوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف األربعكما يضيف   -9

 :تشملبطابع دويل 
 

نيب وضد ل األجحتالل هبا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالاملنازعات املسلحة اليت تناض
اق األمم رسه ميثكما  ك،  مة العنصرية. وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير املصرياألنظ

قا بني الدول طب التعاونو دية املتحدة واإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة ابلعالقات الو 
 مليثاق األمم املتحدة.

 
 النـزاع املسلح  غري الدويل -ب
 
للقانون اإلنساين" اليت تتعامل صراحًة  ة"املبادئ األساسي  بني اتفاقيات جنيفاملشرتكة  3توفر املادة   -10
 على ما يلي: 3وتنص املادة املشرتكة   172.املنازعات املسلحة غري الدوليةمع 

                                                      
171at 28  Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949ean Pictet, J 

(1960). 
كل معيارا أدىن منطبقا على مجيع الظروف، مبا يف ذلك املنازعات هناك اعرتاف اآلن أبن هذه "املبادئ األساسية للقانون اإلنساين" تش 172

 املسلحة الدولية.
See Rosemary Abi-Saab, “The “General Principles” of humanitarian law according to 

the International Court of Justice”, 259 International Review of the Red Cross 367 

(July-August 1987). 
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كل  قدة، يلتزماملتعا اميةيف حالة قيام نـزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف الس "

 األحكام التالية: كحد أدين يطبق أبن طرف يف النـزاع
 

يع مج يعاملون يف..[ ]. األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية( 1)
لدين أو اون، أو و الليقوم علي العنصر أ األحوال معاملة إنسانية، دون أي متييز ضار

 املعتقد، أو اجلنس، أو املولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
 

ي حمظورة يف ، وتبقأعاله حتظر األفعال التالية فيما يتعلق ابألشخاص املذكورينذا الغرض، وهل
 واألماكن: مجيع األوقات

 
لتشويه، اله، واع أشك، وخباصة القتل جبمياالعتداء علي احلياة والسالمة البدنية)أ( 

 واملعاملة القاسية، والتعذيب،
 

 ،أخذ الرهائن)ب( 
 

 لكرامة،اطة ابنة واحل، وعلي األخص املعاملة املهيرامة الشخصيةاالعتداء علي الك)ج( 
 

كلة كمة مشمام حمأ إصدار األحكام وتنفيذ العقوابت دون إجراء حماكمة سابقة)د( 
 نة.املتمد شعوبتشكيال قانونيا، وتكفل مجيع الضماانت القضائية الالزمة يف نظر ال

 
 ]...[". جيمع اجلرحى واملرضى ويعتين هبم( 2)

 
لحكومات، بل أيضا ل مسؤوليات قانونيةال حتدد فقط  3ومن املهم مالحظة أن املادة املشرتكة  -11

 .للفاعلني غري احلكوميني املشرتكني يف النـزاع

                                                                                                                                                        
عد وف وأن يكون مستقال عن "القواأن يكون فعال منطبقا على مجيع الظر   3ويقصد من املعيار األدىن الذي أرسته املادة املشرتكة 

 التفصيلية اليت تنطبق أيضا على املنازعات املسلحة الدولية."
See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, para. 218. 
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لثاين اإلضايف الربوتوكول اأن  على تعريف "النـزاع املسلح غري الدويل."  على 3وال تنص املادة املشرتكة -12

املسلحة   قواتهبنيقليم  طرف ن الربوتوكول ينطبق على املنازعات املسلحة اليت تقع يف إأ 1يوضح يف املادة 
سيطرة ( متارس 2و) قيادة مسؤولة( تقع حتت 1أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى ) وقوات مسلحة منشقة

 ل.وتوكو لرب تستطيع تنفيذ او  بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة( ميكنها القيام 3و ) على جزء من إقليمه
 
الداخلية  تاالتوتر و ابت االضطرا حاالت ال  يسري علىومن األمهية البالغة مالحظة أن الربوتوكول " -13

  تعد منازعاتاليت ال اثلةمثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغريها من األعمال ذات الطبيعة املم
 .نطبقحيد املنون الدويل الو قانون حقوق اإلنسان القا"  ويف كل هذه احلاالت يظل مسلحة.

 
ايري املطبقة ت املعحتدرج ولذلك، ينبغي النظر يف عدة عوامل عند تقرير ما إن كانت إحدى احلاالت تن -14

 لطة مسؤولة عنامية وسة نظعلى النـزاع املسلح غري الدويل، مبا يف ذلك ما إن كان للمتمردين قوة  عسكري
ديهم ل القتال وهل يفشاركني امل ين.  وبعبارة أخرى، ما هو عدد املقاتلنيسريها ووسيلة احرتام القانون اإلنسا

 ون كحكومة؟ل يتصرفوه  هيكل قيادة؟  وهب يعمل املتمردون داخل إقليم حمدد ووفقا السرتاتيجية موحدة؟
 
كما قد ترغب عملية حقوق اإلنسان يف النظر فيما إن كانت احلكومة الشرعية قد اضطرت إىل نشر    -15

ابملتمردين ابعتبارهم أطرافا  وات نظامية ضد املتمردين.  وابإلضافة إىل ذلك، هل اعرتفت احلكومة الشرعية ق
 173حماربني؟  وهل اعرتفت األمم املتحدة أبن النـزاع يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني؟

 

ن اعرتاف ه ذلك معلي وكذلك فقد تعزف احلكومات عن قبول وصف نـزاع أبنه غري دويل ملا قد ينطوي -16
يق اين يشريان بوضوح إىل أن تطبوالربوتوكول الث 3املادة املشرتكة ضمين ابألطراف احملاربة، ابلرغم من أن 

 .هذه األحكام ينبغي أال يؤثر على الوضع القانوين لألطراف
 
يري األساسية الواردة يف ومبجرد أن  حتدد عملية حقوق اإلنسان القانون املنطبق  أو أهنا ستعتمد على املعا -17

وحقوق اإلنسان  اليت ال جيوز تضييقها، يبقى بعد ذلك تطبيق األحكام احملددة لقانون   3املادة املشرتكة 
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على احلالة املعنية.   ومثال ذلك، أن موظفي حقوق اإلنسان يف أول األمر 

تاجون إىل حتديد ما إن كانت قد وقعت حاالت وفاة أثناء نشوب مث بعد ذلك عملية حقوق اإلنسان قد حي

                                                      
 للحصول على مثال لكيفية تطبيق هذه العوامل على نـزاع مسلح ليس له طابع دويل يف الفلبني، انظر اللجنة الدولية لرجال القضاء،  173

The Failed Promise: Human Rights in the Philippines Since the Revolution of 1986 144-47 (1991). 
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نـزاع مسلح  بني املتحاربني أو ما إن كانت قد وقعت حاالت قتل تعسفي بني املدنيني على سبيل املثال.  ويف 
احلق يف عدم : "الفصل الرابعمن  الفرع ابءهذا الصدد، قد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف الرجوع إىل  

: الفصل الثالث."  ولتسهيل الرجوع إىل النص،  نورد فيما يلي اجلدول الوارد يف من احلياة تعسفا احلرمان
" اخلاص ابنطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين: اإلطار"

 والقانون  اإلنساين على خمتلف مستوايت النـزاع.
 

 ملسلحاع انـز ثرة على الرصد يف فرتات الالعوامل املؤ   -جيم
 
هناك عدة عوامل تؤثرا على قدرة موظف حقوق اإلنسان على مجع معلومات عن انتهاكات حقوق  -18

 من أي بلد معني.  وقد تؤثر حاالت النـزاع املسلح أتثريا كبريا على العديد من هذه العوامل. 174اإلنسان
 

ن اخلاطرة هاك دو وع انتإذا أمكن للفرد أن يبلغ عن وقإذا كان يسود جو عام من اخلوف  و   -أ
 الشديدة ابلتعرض لالنتقام.

 
ن من تمع وسيزيداد يف اجململوجو امن املؤكد أن النـزاع املسلح والنـزاع الداخلي سيزيدان من مستوى اخلوف  -19

حتجاز تعرض لالن ال.  ويزيد العنف من اخلوف مخوف األفراد من اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان
ات ع إىل املعلومالنـزا  طرافالتعسفي أو يقلل القتل من احتمال توصيل املعلومات.  و يف الواقع قد تعترب أ

 سسا.تباره جتابع ابعتبارها أسرار دفاعية أو مسائل أمنية ومن مث قد تنظر إىل إفشاء املعلومات
 

 175انطباق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
 
 

 القانون املنطبق احلالة

 
 النـزاع املسلح الدويل -1

 
 1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

                                                      
جللسة االستماع اخلاصة أبفريقيا: مشاكل حقوق اإلنسان أمام  حددت ستيفاين غرانت  معظم هذه العوامل يف الشهادة اليت أعدهتا 174

 .1979أكتوبر/تشرين الثاين  31جلنتني فرعيتني بلجنة الشئون اخلارجية األمريكية يف 
 لنموذجية اليت أصدرهتا مفوضية حقوق اإلنسان للشرطة وقوات حفظ السالم.جمموعات التدريب ا 175
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يب التسلط االستعماري واالحتالل األجنويشمل   
ر يحق تقر  ةوضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارس

 املصري
 
 

 ( اجلرحى واملرضى يف امليدان1)
 ( الغرقى2)
 ( أسرى احلرب3)
 االحتالل( ( األشخاص املدنيني )حتت4)

 1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
 ابلةق ) ما دامت غري أحكام حقوق اإلنسان األخرى
 لالنتقاص ومل تعلن حالة طوارئ(

 

 
 النـزاع املسلح غري الدويل -2

ت واقاحلرب األهلية أو أي حالة أخرى متارس فيها 
حتت قيادة مسؤولة علي جزء من مسلحة نظامية 

ات ليرة ما ميكنها من القيام بعمإقليمه من السيط
 ونالقانعسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ 

 اإلنساين.

 
لى تنطبق عبني اتفاقيات جنيف  ) املشرتكة  3ملادة ا

 احلكومة وقوة املعارضة املسلحة(
دان )مي 1977لعام  الربوتوكول اإلضايف الثاين

 تطبيق أشد تقييداً(
 لةمادامت غري قابأحكام حقوق اإلنسان األخرى )

 لالنتقاص ومل تعلن حالة طوارئ(
 

 
 حالة الطوارئ -3

 رضيةالشغب وأعمال العنف الع و أعمالاالضطراابت 
دد هت من حاالت الطوارئ العامة اليت الندري وغريها

يف  تفقةملحياة الدولة واليت ال تكفي فيها التدابري ا
 .العادة مع الدستور والقوانني للتصدي للحالة

 .ب إعالن حالة الطوارئ رمسياجي
 

 
 ، ابستثناء ما يلي:مجيع حقوق اإلنسان

   قد ُيسمح ابالنتقاص من بعض احلقوق
 لة،ابلقدر  الذي تتطلبه فقط مقتضيات احلا
ضى وأال يتعارض مع املتطلبات األخرى مبقت

 نيفجالقانون الدويل )مبا يف ذلك اتفاقيات 
 والربوتوكوالن امللحقان هبا(.

 ن أو على أساس العنصر أو اللو   مييزعدم الت
اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

 االجتماعي.

  يد ال ُيسمح ابالنتقاص فيما يتعلق ابلتجر
 أو التعسفي من احلياة أو التعذيب أو الرق
 .السجن للعجز عن الوفاء ابلتزام تعاقدي
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 التوترات الداخلية األخرى -4

 رضيةمال العنف العالشغب وأع و أعمالاالضطراابت 
ياة حدد هت اليت ال تعد مبثابة حالة طوارئ عامة الندري
 األمة.

 عدم إعالن حالة طوارئ.
 

 
ي ذيد )ولكن يُنظر يف أي تقي مجيع حقوق اإلنسان

 صلة بكل واحد من احلقوق.  وال ميكن أن ختضع
ون  اناحلقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل الق

ق قو الحرتام الواجبني  حلبغرض ضمان االعرتاف وا
 وحرايت اآلخرين وللوفاء ابملتطلبات العادلة

 تمعجم لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف
 دميقراطي(.  

 
 
 العادية احلاالت -5
 

 

 
ي ذيد )ولكن يُنظر يف أي تقي مجيع حقوق اإلنسان

 صلة بكل واحد من احلقوق.  وال ميكن أن ختضع
ون  اناحملددة فحسب من قبل الق احلقوق إال للقيود

ق قو بغرض ضمان االعرتاف واالحرتام الواجبني  حل
 وحرايت اآلخرين وللوفاء ابملتطلبات العادلة

 تمعجم لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف
 دميقراطي(.  

 
 

 
وب عدم جعات بو ك توقكان هناك وعي شعيب مبعايري حقوق اإلنسان وإذا كانت هنا  اما إذ -ب

 انتهاك احلقوق األساسية
 
روضة على لقانونية املفلقيود اار لمع نشوب النـزاع املسلح والنـزاع الداخلي حيدث يف كثري من األحيان اهني -20

 ن.نساالعنف وتناقص التوقعات بشأن إمكانية اختاذ أي تدابري بشأن انتهاكات حقوق اإل
 

ابة إليها من نق يت تردير الكنها االستجابة للتقار كانت هناك هيئة قضائية مستقلة مي  اما إذ -ج
  مستقلة للمحامني عن انتهاكات حقوق اإلنسان
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قوق اإلنسان. حتهاكات ن انعاملداوالت القضائية واحملامني  ميثلون يف العادة مصدرا مهما للمعلومات  -21

 .قانونيةال املهنة وحدوث زايدة يف املستوى العام للوعي قد يؤثر أتثريا ضارا على استقالل
 

 ما إذا كانت هناك منظمات حملية معنية حبقوق اإلنسان -د
 
كومة حلأو قمع من ا و/  قد تغدو يف العادة املنظمات احمللية اليت توفر املعلومات  موضوع معارضة -22

مات يف هذه املنظ طر و أو قد  تت   بدرجة جتعلها غري قادرة على أداء وظائفها ومجع املعلومات و/أو اإلبالغ هبا.
 النـزاع بدرجة تثري الشك يف معلوماهتا.

 
 إلنسانعلقة حبقوق ال املتملسائما إذا كان إبمكان وسائل اإلعالم احمللية اإلبالغ حبرية عن ا -هـ

 
لصحفيني حلرب  اذب ا. ويف ذات الوقت، قد  جتتزداد الرقابة على الصحافة عادة أثناء وقت احلرب -23

لقيام على إمكانية او ألطراف الوك ؤثر وجود التغطية التليفزيونية الدولية  أتثريا مشوها على ساألجانب.  وقد ي
 برصد حقوق اإلنسان.

 
 ما إذا كان من املمكن الوثوق يف املعلومات عن حقوق اإلنسان -و

 
عاية  أثناء قد يثار الشك حول بياانت حقوق اإلنسان و/أو قد يقل توافرها بسب االستعانة هبا يف الد  -24

عن السلفادور  1984فرتات النـزاع املسلح أو النـزاع الداخلي.  ومثال ذلك أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 
يشري إىل أن "النـزاع املدين يفضي أيضا إىل سياق من املتوقع فيه أن تتالعب مجيع األطراف ابدعاءات 

   176قيقا ألغراض سياسية."ابملسؤولية عن وقوع حاالت وفاة من جراء العنف حت
 
خماطرة كبرية  من تسرب كثري من املعلومات اليت يتم مجعها أثناء فرتات النـزاع املسلح من كما توجد   -25

.  ولعل هذا الطرف يف الواقع كان يروج نفس املعلومات من خالل قنوات أخرى، مثل خالل طرف أو آخر

                                                      
176, AI Index: AMR Extrajudicial Executions in El Salvadormnesty International, A 

29/14/84, at 15 (1984). Americas Watch apparently encountered similar difficulties in 

assessing evidence with regard to human rights violations in Nicaragua. Americas 

Watch, Human Rights in Nicaragua 1985-1986 (1986). 
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وقية املعلومات موضع شك  وقد تعترب دعاية للحرب.  ويف وسائل اإلعالم.  ويف هذه الظروف، قد تصبح موث
غياب  االستعالمات املوثوقة واملستقلة ملوظف حقوق اإلنسان، قد خُيتزل دوره إىل جمرد  أداة لرتديد أو لتأييد 

  177محلة الدعاية اليت يشنها أحد األطراف.
 

ات عن ملعلوماصيل تو  ما إذا كان يسهل على األجانب فهم اللغة املشرتكة حبيث ميكن -ز 
 انتهاكات حقوق اإلنسان

 
درجة بهم لغة البلد فألجانب لى الن يتأثر هذا العنصر كثريا ابلنـزاع املسلح،  على أنه إذا تعذر عموما ع -26

 .تضعف من تدفق املعلومات فسوف يفاقم النـزاع املسلح من تناقص تدفق املعلومات
 

يف  نرتنت والسفرس واإلالفاكصاالت )مثل اهلاتف والربيد و ما إذا كانت هناك بنية حتتية لالت -ح
 درجة رجال األعمال، اخل(  تربط البلد ابلعامل اخلارجي

 
ملفيدة.   ر املعلومات الل مصاد تققد تغدو وسائل االتصال العادية صعبًة أثناء فرتات النـزاع املسلح ومن مث -27

 موثوقيتها. وأتكيد ملادةااإلنسان التحقق بسهولة من صحة ومع قلة مصادر املعلومات ال ميكن ملوظف حقوق 
 

ل إىل مكانية الوصو هلم إ يتاح ما إذا كانت هناك جالية كبرية من الالجئني أو املغرتبني الذين -ط
 معلومات عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان يف اخلارج

 
ي حقوق ن مبوظفتصلو الالجئني قد ال  ي تزيد احلروب يف العادة من تدفق الالجئني، ولكن هؤالء -28

لبلد اس ابألحرى يف صدر وليامل اإلنسان تبعا إلمكانية وصول املوظفني إىل خميم الالجئني الذي قد يقع يف بلد
جئني و/أو ابلال خلاصةرصد ومحاية حقوق اإلنسان االذي توجد فيه املخيمات.  أنظر الفصل العاشر: "

 ."ن يف املخيماتاملشردين داخليا الذين يعيشو 
 

ا هبليت قد يوجد ماكن ا األكانت هناك إمكانية  جتهيز أنشطة للرصد يف املوقع  أو يف  اما إذ -ي
 الالجئون

                                                      
177 Managing the Facts, How the the problems discussed in Americas Watch, See 

Administration Deals with Reports of Human Rights Abuses in El Salvador (1985).   
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يف  قد يكتنف السفرو  .  ـزاعها النالوصول إىل األماكن اليت يدور فيقد يتعذر أثناء فرتات النـزاع املسلح   -29

مصداقية  دوره منبقوض كومة أو مجاعات املعارضة، وهو ما قد يبعض املناطق خماطر بدون مساعدة من احل
 عملية الرصد.

 
اصة عند سلح وخبع املوابلرغم من كل الصعوابت، فإن رصد حقوق اإلنسان أمر ممكن يف حاالت النـزا  30

رصد لية الن دور عممملسلحة ات ااالستعانة بنهج أكثر فعالية يف مجع احلقائق.   ويف الواقع، قد تسهل املنازع
 يفة عن األحداث ات حمددعلومميف اسرتعاء نظر العامل إىل احلالة.  ويف حني  توجد  عوائق تعوق الوصول إىل 

صد حقوق نظمات ر مله  مناطق النـزاع نتيجة للقتال والتمزقات النامجة عن احلرب  والقمع الذي تتعرض
 ق. لعوائإىل حد ما عن هذه ااإلنسان احمللية، فان زايدة مستوى االهتمام الدويل يعوض 

 

ت رصد جتاوزات حقوق اإلنسان من جانب مجاعا -دال
 املعارضة املسلحة واالتصال هبذه اجلماعات

 
ن مجع قوق اإلنسان مموظف ح نتهاءا"، فإنه مبجرد املتابعة وتقدمي التقارير: "اجلزء الرابعكما سريد يف   -31

ل صويناقش الف  ؤولة.من الضروري االتصال ابلسلطة املساملعلومات والتحقق منها إىل حد ما قد يكون 
اكل. أن خمتلف املشهبم بش تصالاخلامس احلاجة إىل فهم هيكل احلكومة واملسئولني املالئمني الذين قد يتم اال

 ثريا.رب كعلى أن هذه املتابعة يف التعامل مع مجاعات املعارضة املسلحة تتسم بصعوبة أك
 
 اعات املعارضة املسلحةتفادي االعرتاف جبم -1
 
فيما يتعلق ابالتصال أبحد مسؤويل احلكومة، ينبغي أن يكون واضحا ابلفعل أن احلكومة قد صدقت  -32

على معايري معينة حلقوق اإلنسان أو قبلتها أبي شكل آخر وأهنا مسؤولة عن ضمان ومحاية حقوق اإلنسان 
االتصال إبحدى مجاعات املعارضة عند  على أنها.  اخلاصة ابألفراد داخل إقليمها أو اخلاضعني لواليته

 ال يكون من غري الواضح من الذي سيجري االتصال به، بل قد يكون من الصعب أيضا التأكد من املسلحة
.  ومع ذلك، ميكن استخالص بعض املرتتبة على إجراء اتصال معه العواقب القانونيةأو  مسؤوليته القانونية

ارب العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان السابقة واللجنة الدولية للصليب األمحر املبادئ األساسية من جت
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ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وخمتلف املنظمات غري احلكومية، وهي 
تبار عند إجراء أنشطة مبادئ قد يكون من املفيد لقيادة العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان أن أتخذها يف االع

 املتابعة.
 
قها تنص على  أن تطبي املشرتكة بني اتفاقيات جنيف اليت 3وميكن استخالص مبدأ أساسي من املادة  -33
صد مجاعات ًا أن ر واضح ."  وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكونيؤثر علي الوضع القانوين ألطراف النـزاعلن"

 .ياا رمسها مركزا دوليا أكرب  أو اعرتافاملعارضة املسلحة واالتصال هبا ال مينح
 
دم االعرتاف بكياانت غري ورجعت إليها يف ع 3وحىت إذا اتبعت عملية حقوق اإلنسان املادة املشرتكة  -34

ة اللجنة الدوليو ملتحدة امم الدولة، قد تطالب هذه الكياانت ابلرغم من ذلك أبن  تتيح هلا عالقاهتا مع األ
ذه إلنسان توقع هاة حقوق عملينظمات اإلنسانية األخرى نوعا من "االعرتاف."  وينبغي لللصليب األمحر أو امل

ف ج عدم االعرتاإىل هن تظمةاملطالبة،  والسعي إىل تفادي دعم هذه املطالبة دمها ظاهرا، والرجوع بصفة من
غم من بون ابلر ميني قد يطالاحلكو  ، ولكن ال بد هلا من إدراك أن الفاعلني غري3الذي تنادي به املادة املشرتكة 

 ذلك أبن يكونوا موضع "اعرتاف" من املم املتحدة.
 
وابلرغم من أنه ينبغي للعمليات امليدانية أل "تعرتف" ابلكياانت غري احلكومية، فقد حتتاج إىل "اإلقرار"  -35

ثال ذلك أنه استنادا إىل بوجودها  لالتصال هبا يف حال وفائها مبعايري تستند إىل أحكام القانون اإلنساين.  وم
فيما يبدو بتطوير عدد من  178القانون اإلنساين واملمارسة اإلنسانية، قامت منظمة األمم املتحدة للطفولة

العوامل لتقرير ما إن كان ينبغي وضع ترتيبات عملية بغرض تقدمي بعض أشكال املساعدة اإلنسانية يف 
 السودان:

 
  على اإلقليم والسكان؛جيب أن تسيطر اجلماعة سيطرة مستقلة 

 حيب أن تتمتع هبيكل معرتف به؛ 

 جيب أن يكون لديها جدول أعمال وأهداف؛ 

 جيب أن يكون لديها جناح إنساين سليم؛ 

                                                      
 تعزيز املبادئ اإلنسانية: جتربة جنوب السودانهذه الفقرة واألجزاء األخرى الواردة يف هذا الفرع تستند أساسًا إىل أاين ليفني،   178

 رولية للصليب األمحللجنة الدربة ا(، وهي تربز جتربة منظمة األمم املتحدة للطفولة، فضال عن املقابالت اليت أجريت حول جت1997)
 ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور وآخرين.
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 عد العمل ال  قواأشك جيب أن يلتزم هذا اجلناح أو الكيان اإلنساين التزاما واضحا بشكل ما من
 املنظمات غري مساعدة تمعولة وما يتصل هبا من جماإلنسانية األساسية مع منظمة األمم املتحدة للطف

 احلكومية؛

  ذه كنهم تنفيذ هوظفون ميا مهبينبغي هلذا اجلناح اإلنساين أن يربهن على قدرته على إدارة برامج يعمل
 األنشطة.

 
تلف عن خت اة ابعتبارهااذ احليإنق وقد تكون هذه العوامل غري الزمة لتقدمي املساعدة اإلنسانية الرامية إىل -36

كما    ة يف السودان.للطفول تحدةأنواع املساعدة والعالقات اإلنسانية األخرى اليت سعت إليها منظمة األمم امل
رورية ملنظمة ضانت به كلذي  اقد ال تكون هذه العوامل ضرورية لعمليات حقوق اإلنسان امليدانية بنفس القدر 

لف عن املساعدة ختت  تقدميية إىلاإلنسانية من احتياجات تشغيلاألمم املتحدة للطفولة، ألن ما حتتاجه العملية 
قوق حتكون عمليات  واقع أن اليفأنشطة الرصد واملتابعة اليت جتريها عملية حقوق اإلنسان امليدانية.  وينبغي 

من  هاالكنائس وغري و  ملسلحةضة ااإلنسان امليدانية على اتصال بكافة قطاعات اجملتمع، مبا فيها مجاعات املعار 
 وق اإلنسان.رتام حق احاهليئات الدينية ومجاعات اجملتمعات احمللية وقيادات املرأة وغريهم  سعيا إىل

 
 الشفافية -2
 
ارضة املسلحة ات املعة ومجاعوينبغي للحكوم.  الشفافيةويتصل بذلك مبدأ اثن ابلغ األمهية، وهو مبدأ  -37

 ءول نفس الشيأهنا تقو انب اإلنسان جتري مناقشات مع كل ج على السواء إدراك أن العملية امليدانية حلقوق
لفة بشأن سان شواغل خمتوق اإلنحلق .  وبطبيعة احلال قد يكون لدى عملية األمم املتحدة امليدانيةتقريبا للطرفني

ن لتعبري بدقة عاإلنسان وق اسلوك كل طرف يف النـزاع، ولذلك ال تتطلب الشفافية من العملية امليدانية حلق
نية بشأن غل األملشواا نفس الشواغل لكل طرف.  كما ال تتضمن الشفافية أن تتجاهل العملية امليدانية 

لعملية لناقشات ينبغي مإجراء  إىل االتصال بقادة املعرضة املسلحة أو غريهم من املمثلني املسؤولني.  ويف السعي
املخاطرة  يدفضال عن تفا ات لضمان سالمتها،امليدانية أن تدرك أهنا قد ختضع ملراقبة  وأن تتخذ احتياط

 بسالمة هؤالء األشخاص املسؤولني أو الكشف عن أماكنهم.
 
 احلفاظ على  عدم التحيز -3
 
، قد ختتلف شواغل العملية امليدانية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ابحلكومة ومجاعات املعارضة واثلثا -38

يف نظر كل طرف.  ويعرف هذا املبدأ أحياان  ابسم احلياد.   حيزةغري متاملسلحة، على أنه ينبغي أن  تكون  
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ويف حني أنه من املستصوب لعملية حقوق اإلنسان أال ينظر إليها أي طرف  ابعتبارها حتايب جانبه أو اجلانب 
وف.  اآلخر، ينبغي دائما للعملية امليدانية أن توضح التزامها بعد التحيز يف محاية حقوق اإلنسان يف كل الظر 

وينبغي أن تصر على أن ميتثل مجيع األطراف على األقل "ابملبادئ العامة األساسية للقانون اإلنساين" الذي 
 ةواملعايري الدنيا للحقوق غري القابلة لالنتقاص.  وينبغي لعملية األمم املتحد 3تنص عليها املادة املشرتكة 

واعث قلقها إزاء سلوك كل جانب بدون أن يوجه إليه اهتام امليدانية حلقوق اإلنسان أن حتتفظ حبق التعبري عن ب
خبرق احلياد.  ومن مث  فإن مصطلح عدم التحيز مستحب على مصطلح احلياد ابلرغم من الفكرتني كلتيهما 

 تنصبان على أهداف متشاهبة.
 
 تقييم الشواغل األمنية -4
 
حدى  رتاف رمسيا إبدى االعتتفا قوق اإلنسان أن، حىت وإن أمكن لعملية األمم املتحدة امليدانية حلورابعا -39

مكن أشفافية،  وإن رضة ابلملعامجاعات املعارضة املسلحة، وإن  أمكن أن تتسم اتصاالهتا مع احلكومة ومجاعة ا
ت املعرضة ع مجاعااالت مينطوي عليها إجراء اتص شواغل أمنية خطريةأن حتافظ على عدم حتيزها، فهناك 

  تقييم هذه الشواغل تقييما دقيقا قبل الشروع يف االتصاالت.املسلحة.  وينبغي 
 
 تفادي التدخل  يف املنظمات اإلنسانية األخرى -5
 
 للجنة الدوليةبعمل ا لى وعيع، ينبغي أن  تكون عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان  وخامسا -40

 التعامل يفة أوسع كثريا تع خبرب تتم دان اليت من املرجح أنللصليب األمحر وغريها من املنظمات اإلنسانية  يف املي
ة مات اإلنسانيع املنظمدائرة وينبغي للعملية أال تتدخل يف املناقشات المع مجاعات املعارضة املسلحة.  

 .اخلبرية األخرى أو عرقلة هذه املناقشات أبي طريقة أخرى
 
 فهم هيكل الفاعلني غري احلكوميني -6
 
رف العملية من الذي سيتكلم  ابسم اجلهة الفاعلة غري احلكومية أو من من الالزم أن تع، وسادسا -41

حىت ميكن للعملية أن تنقل إليها شواغلها.  ويف سياقات كثرية تعني مجاعة املعارضة  سيكون له  أتثري فيها
ن متثيل اجلهة الفاعلة غري املسلحة متحدث ابمسها أو ممثل هلا خارج منطقة النـزاع أو حىت خارج البلد حىت ميك

 –احلكومية أو جناحها اإلنساين أو وجودها السياسي.  ومثال ذلك أن مجاعات املعارضة  قد تلقى دعما 
أو مجاعات " احتاد االستقالل الكامل ألنغوالمن احلكومات على حنو ما وقع يف حالة حركة" -سراي أو غري سري
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اغوا. وابملثل، قد يكون لدى حركات املعارضة أجنحتها اإلنسانية يف نيكار  179املسلحة "الكونرتا"  املعارضة
على  180اخلاصة هبا لتوفري واجهة  إنسانية مقبولة أمام العامل اخلارجي ولتمثيل قناة شرعية للمساعدة اإلنسانية.

حلال ابلنسبة أن هؤالء املمثلني قد ال يتمتعون ابلتأثري الكايف على قيادة مجاعة املعارضة املسلحة.  وكما هو ا
للهياكل احلكومية املعقدة،  من الالزم فهم هيكل أي جهة فاعلة خري حكومية ومن قد يكون من املالئم 
االتصال به للتعرف على أشخاص مسؤولني قادرين على التأثري يف سري حقوق اإلنسان والوصول إليهم بدون 

 تعريضهم  ملخاطرة ال مربر هلا.
 
 فتوضيح الوالايت واألهدا -7
 
ن توضح أيدانية ن امللعملية حقوق اإلنسا، مبجرد الشروع يف االتصال،  سيكون من الالزم وسابعا -42

لتوضيح ا حني أن هذا ية.  ويفحلكوممع اجلهة الفاعلة غري اواليتها والسباب الداعية إىل رغبتها يف إقامة اتصال 
على الشكوك  للتغلب ثريااسم بدرجة أكرب كللوالية سيكون روتينيا عند االتصال مبسؤويل احلكومة، فهو ح

ية على تحدة امليدانألمم املية اوأوجه سوء الفهم من جانب مجاعات املعارضة.  وقد تعترب مجاعة املعرضة أن عمل
ة ورمبا تقيم احلكوم ت معاتصال بطريقة أو أبخرى مع احلكومة نظرا ألهنا كانت تعمل ابلفعل  ولبعض الوق

عدم حتيز  ها بشأنمأنتمن مسؤوليها.   وسوف حتتاج قيادة اجلماعة املسلحة إىل ط عالقات عمل مع كثري
 وشفافية العملية  امليدانية حلقوق اإلنسان.

 
 املشاركة يف أنشطة التعزيز -8
 
حىت يتسىن هلا  املشاركة الواسعة يف أنشطة لتعزيز حقوق اإلنسان، قد حتتاج العملية امليدانية إىل واثمنا -43
اتصاالت مع مجاعات املعارضة  ولتوضيح والية العملية امليدانية، فضال عن حتقيق أهدافها األساسية يف  إقامة

ميدان حقوق اإلنسان.  وتتوىل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف كثري من األحيان التثقيف العام والتغطية 
إلنساين حىت  يتعرف اجلميع موظفي وأنشطة اإلعالمية لرمز الصليب األمحر واحلاجة إىل احرتام عام ملغزاها ا

الصليب األمحر.  كما تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بنشر معلومات على نطاق واسع عن املبادئ 
اإلنسانية واحلاجة إىل احرتامها. وقامت منظمة األمم املتحدة للطفولة بوضع برانمج لنشر املعلومات عن القانون 

ق الطفل  يف جنوب السودان وخباصة بني األفراد من أصحاب النفوذ، مثل املسؤولني اإلنساين واتفاقية حقو 
العسكريني واملدنيني واإلنسانيني والزعماء الدينيني وقيادات املرأة واملنظمات غري احلكومية السودانية والشيوخ 
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حدة للطفولة، وذلك على ووجدت منظمة األمم املت 181والكبار التقليدين وموظفي الوكاالت اإلنسانية األخرى.
، أنه عند التحدث عن جتنيد األطفال يف اجليش، كان من املهم إبالغ القادة العسكريني واآلابء معا لسبيل املثا

أبن هذا التجنيد غري مسموح به مبقتضى اتفاقية حقوق الطفل.  ووصلت أنشطة نشر املعلومات اليت اضطلعت 
ورأت منظمة األمم من خمتلف املواقع  35شخص يف  3500أكثر من هبا منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل 

املتحدة للطفولة أنه من املفيد  فهم القيم التقليدية واإلشارة إليها ابعتبارها تتفق كثريا مع املبادئ 
اإلنسانية.  وتعلمت املنظمة أيضا أن الرتكيز على حقوق األطفال كان طريقة فعالة لنشر املعلومات عن 

 قوق اإلنسان والقانون اإلنساين.قانون ح
 
 حتديد احلجج املقنعة -9
 
أنواع احلجج اليت قد تشجعها ، قد تتفاوت مجاعات املعارضة املسلحة تفاوات كبريا من حيث واتسعا -44

.  وتنظر بعض مجاعات املعارضة املسلحة على االستمرار يف االتصال مع العملية امليدانية حلقوق اإلنسان
عتبار أهنا متثل بديال سياسات واضحا للحكومة القائمة، وهو ما جيعلها تسعى إىل السلطة إىل نفسها اب

واملسؤولية احلكومية.  ولعل من السهل نسبيا إقناع مجاعات املعرضة ذات الطموحات السياسية أن من 
ساين.  وينبغي  مصلحتها على األجلني الطويل والقصري  احرتام معايري قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلن

ال ميكنها أن تطمح يف أن تعترب جزءا من اجملتمع الدويل إال إذا اتبعت االستعانة حبجج تقليدية إلقناعها أبنه 
. بل أن منظمة األمم املتحدة للطفولة قامت بعملية بعض املبادئ اإلنسانية/ مبادئ حقوق اإلنسان األساسية

مع مجاعات املعارضة املسلحة الرئيسية تقوم مبقتضاها  ساسيةالقواعد األيف جنوب السودان للتفاوض بشأن 
هذه اجلماعات ابلتعهد ابلتزامات رمسية ومكتوبة إزاء معاهدات معينة، ابلرغم من عدم االعرتاف هبذه 

نسخة من القواعد  األساسية بني منظمة األمم  1ويتضمن التذييل    182االلتزامات يف أي سياق دويل.
وجنوب السودان.  ومل تلزم هذه القواعد األساسية مجاعات املعرضة املسلحة ابالمتثال فقط املتحدة للطفولة 

للقانون اإلنساين واتفاقية حقوق الطفل  وملنها منحت موظفي املساعدة اإلنسانية ضماانت كافية ملواصلة 
حقوق اإلنسان يف ذات عملهم.  وهبذه الطريقة استطاعت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن تساعد على محاية 

الوقت الذي كبحت فيه جهود مجاعات املعارضة الرامية إىل استغالل املساعدة اإلنسانية ملنفعتها اخلاصة 
واستغالل حتركات السكان وإنكار إمكانية الوصول إىل اإلمدادات أو حتويلها أو سلبها وفرض الضرائب على 

لرشاوى وفرض رسوم عند نقاط التفتيش وهتديد املوظفني، اخل.  السكان أو وكاالت املعونة من خالل املطالبة اب
وتوفر القواعد األساسية آلية حلسم دواعي القلق بشأن االنتهاكات اليت يرتكبها قادة مجاعات املعارضة بدون 
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و إجراء دعاية، ولكنها ال حتدد أي جزاءات على ارتكاب االنتهاكات.  على أن ملنظمة األمم املتحدة للطفولة أ
ألي وكالة إنسانية أخرى احلق دائما يف سحب املساعدة أو إهناء تواجدها يف احلاالت  البالغة اخلطورة خارج 

 سياق القواعد األساسية.
 
و متييع أو فاوض أالت تفادي إعادة ةعلى أنه من املهم عند السعي إىل حتقيق هذه القواعد األساسي -45

هذه املعايري و  . اينإلنسالقانون ا معايرينسان األساسية واإلخالل أبي طريقة أخرى بفحوى حقوق اإل
ئذ  ع قواعد أساسية وينبغي حينينبغي اعتبارها حدا أدىن لوض 3الواردة على سبيل املثال يف املادة املشرتكة 

 ان.ن اإلنسقانو تطويرها وتعزيزه وفقا ملتطلبات الظروف وتوقعات صكوك قانون حقوق اإلنسان وال
 
موحات طيس هلا لاعة صعب كثريا إجياد هذا املستوى املرتفع من التفاهم واالتصال مع مجومن األ -46

كون ملثل هذه قد ال ي.  و سياسية أوسع  وليست هلا سيطرة على السكان، وإمنا تثري الذعر يف منطقة واسعة
ت معارضة اعاد مجوجو  اجلماعة هيكل رمسي ميكن إجراء مناقشات معه أو ميكن التماس مساءلته.  بل ويف
كانت  مجاعة   أما إذا.  و مسلحة جيدة التنظيم، قد توجد مجاعات صغرية أقل انضباطا  ال يسهل التصدي هلا

دانية املتحدة املي ة األممعمليلاملعارضة املسلحة كبرية فمن املرجح أن يكون هلا هياكل وأفراد مسؤولون ميكن 
د اتصاالت وجهو  ن إجراءأب  قوق اإلنسان امليدانية تعتقدحلقوق اإلنسان أن تتصل هبم.  وإذا كانت عملية ح

جج يف أنواع احل ظر بدقةن تنمتابعة مع هذه الكياانت غري احلكومية أمر يستحق العناء، فيجب على العملية أ
بعض  كنا يفممكون  يقد اليت قد تكون مقنعة بتشجيع احرتام معايري حقوق اإلنسان.   ومثال ذلك أنه 

لحة ملعارضة املسماعة اجلكن مياالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية حى  الظروف تشجيع
العاملني  انضباط على أن حتافظ على مصداقيتها وشرعيتها  يف نظر السكان أو حى ميكنها احلفاظ

غي أن ات وأنه ينبلطاقي بذل اوة ه.  وابملثل،  وقد يتم االحتجاج أبن القواملؤيدين للمنظمة والسيطرة عليهم
م لية األممعوقد تقرتح   ارة.تعزف مجاعة املعارضة املسلحة عن إضاعة طاقتها يف أنشطة قد ينجم عنها آاثر ض

قناع مجاعات إلعلومات، اخل بادل املتيف  املتحدة امليدانية أسباًب تتمثل يف املصلحة الذاتية والوالء الديين والرغبة
مم املتحدة نظمة األمجدت و قانون حقوق اإلنسان  والقانون اإلنساين.  وقد املعارضة املسلحة ابالمتثال ل

نوب جفزا كافيا يف فران حاد يو للطفولة أن التثقيف حبقوق اإلنسان ابإلضافة إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية ق
 ز إدارة شئونزيطوير/تعتأو  السودان.  ووجد آخرون أن أنه من الالزم فصل برامج تقدمي املساعدة اإلنسانية

 القضاء  عن أنشطة الرصد/تقدمي التقارير أو  عن جهود الوساطة.
 

 التوفيق بني الرصد وبني اجلهود األخرى  -10
 



 

 
454 

بني  متأصلة نازعاتم،  فان التعامل حىت مع احلكومات  ينطوي يف كثري من األحيان على وعاشرا -47 
وق اإلنسان يدان حقيف م انحية وبناء القدراتمن  الرصد واإلعالن العلين عن جتاوزات حقوق اإلنسان

عاهدات مبنفسها  وماتوغريها من أشكال املساعدة من الناحية األخرى.   وبصفة عامة فقد  ألزمت احلك
ول  ة نوعا ما لقبا مستعدعلهحقوق اإلنسان واملعايري األخرى وأقامت عالقات دولية تفرض عليها التزامات وجت

امج اخلدمات حية وبر ن انعليه من إمكانية اإلعالن عن وقوع انتهاكات جسيمة م كل من الرصد مع ما ينطوي
ري احلكوميني غفاعلون دي الوقد يباالستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان وبناء القدرات من الناحية األخرى.  
ن املؤكد وم  اإلنسان.ق ية حلقو يداناستعدادا أقل كثريا لقبول هذه األنشطة املزدوجة اليت تضطلع هبا العملية امل

ايدة ن ابعتبارها حماإلنسا قوقحلأن مجاعات املعارضة املسلحة قد ال تنظر إىل عملية األمم املتحدة امليدانية 
يف  حة يف املنطقةت املسللقواابلقدر الكايف إذا كانت أجهزة األمم املتحدة وموظفيها اآلخرين يشرتكون مع ا

ع يف التعامل م ج عمليتباع هناحال قد يكون مطلواب يف احلاالت امللموسة  اإلنفاذ الفعلي للسالم.  وعلى أي 
 هذه األدوار املزدوجة. 

 
 الوساطة -11

 
قد يطلب  "،يدان امليفالتوفيق والوساطة : "الفصل احلادي والعشرينوحادي عشر، كما سريد يف   -48

يان يتوىل  كثري من األح  ل.  ويفتصافري وسيلة لالأحياان طرفا النـزاع أن تقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بتو 
ر اب إجراء تشاو ون مطلو د يكاالضطالع هبذا الدور يف عمليات األمم املتحدة املمثل اخلاص لألمني العام وق

لتوسط اية امليدانية ن العمللب معلى أعلى مستوايت العملية امليدانية  وغريها من هياكل األمم املتحدة إذا طُ 
طة وغريها من  الوسام إىلة معارضة مسلحة  وبني احلكومة.  وقد ينظر املمثل اخلاص لألمني العابني مجاع

 حني ية كلية.   ويفقيق تسو ع حتأنشطة العملية امليدانية حلقوق اإلنسان ابعتبارها مشتتة وقد تكون متداخلة م
فقد ، حقوق اإلنسان صلة رصدوازامها مبأنه قد يكون من املالئم  لعملية امليدانية حلقوق اإلنسان قد تؤكد الت

طة طلبات الوسا ين بشأنآلخر حتتاج إىل اإلذعان حلكم املمثل اخلاص  أو املسؤولني الرفيعي املستوى ا
وساطة ألنشطة  يف الااء هذه إبجر  .   على أنه إذا مت التفويضوالتوفيق اليت تشمل مجاعات املعارضة املسلحة

صل الفالواردة يف  األفكاره و فيد االستعانة بكثري من املبادئ  املقرتحة أعالو/أو التوفيق فقد يكون من امل
 التوفيق والوساطة يف امليدان.": "احلادي والعشرين

 
ويف هذه الوساطة بشأن االختالفات اهلامة بني احلكومة ومجاعة املعرضة، قد يقل احتمال قيام العملية  -49

العملية امليدانية ستؤدي وظيفة ابلغة الفائدة إذا أمكنها ض النـزاع.  بيد أن امليدانية بتقدمي اقرتاحات مفيدة  لف
اإلبقاء على خطوط االتصال مفتوحة بني األطراف ومساعدة كل طرف  على فهم الطرف اآلخر وتكوين فكرة 



 

 
455 

نساين يف ويف كثري من األحيان ال ينتبه اخلصوم يف املنازعات املسلحة إىل البعد اإل   عن بعدهم اإلنساين.
معارضتهم.  ولكال الطرفني يف العادة  عائالت وطموحات متشاهبة.  وميكن للوساطة أن  تكشف عن أوجه 
الشبه وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية محل األطراف على حسم اخلالفات اليت تفضي إىل النـزاع املسلح وما 

 ينجم عنه من معاانة بشرية. 
 
يد من فر األساس ملز ا قد تو لكنهالذكر ال تغلق هذا املوضوع البالغ الصعوبة، و  واملبادئ األولية السالفة -50

 اخلربة والنظر العميق.
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 للفصل السادس عشر 1التذييل 
 

 االتفاق بشأن القواعد األساسية بني
 احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان 

 وعملية خط احلياة للسودان 

 
خطة  لسودان وعمليةتحرير ايب لو االتفاق املوقع بني احلركة الشعبية/اجليش الشعملحوظة:  النموذج التايل ه]

إهنا فركات األخرى، مع احل برمتاحلياة للسودان.  وابلرغم من التوقيع على حدة على حمتوايت االتفاقات اليت أ
 [.يف واقع األمر هي هي نفسها

 
ا سودان يف عملهياة للط احلخستند إليها عملية يرمي هذا االتفاق إىل إرساء املبادئ األساسية اليت ت

أنشطة  يري الدنيا املقبولة لسريوهو يسعى إىل حتديد املعا  ووضع القواعد واألنظمة الناشئة عن هذه املبادئ.
واقعة  املناطق  اللرمسي يفاظري وكاالت عملية خط احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان ابعتبارها الن

 رة احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان.حتت سيط
 

ن أجل حتسني متبادل ن املحنن املوقعني أدانه  ندخل يف هذا االتفاق بروح من حسن النوااي والتعاو 
 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني احملتاجني ومحايتهم.

 
 ة:لدولية التاليسانية اإلناواملبادئ  وحنن، يف التوقيع على هذا االتفاق، نعرب عن دعمنا لالتفاقيات

 
 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام ’ 1’
 
 نيفوالربوتوكولني اإلضافيني امللحقني ابتفاقيات ج 1949اتفاقيات جنيف لعام ’ 2’
 

 بيان املبادئ اإلنسانية -ألف
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ة اعدة اإلنسانياملس ريتوف اهلدف األساسي لعملية خط احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان هو -1
زيز االعتماد املعاانة وتع وختفيف ياةللسكان احملتاجني أينما كانوا.  ويسعى هذه املساعدة اإلنسانية إىل إنقاذ احل

ها هو نية ويف تقدمياإلنسا اعدةعلى الذات واالكتفاء الذايت وتوفري أسباب الرزق.  واحلق يف احلصول على املس
 مبدأ إنساين أساسي.

 
هو و اد اإلنساين، دأ احليو مبهبدأ التوجيهي لعملية خط احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان امل -2

 وضع للعمل اإلنساين يتجاوز االعتبارات السياسية والعسكرية.  وبعبارة أخرى:
 

ح رتكز منب أال ي.  وجيجيب تقدمي املساعدة اإلنسانية طبقا العتبارات احلاجة البشرية فحسب’ 1’
 جلنسية.  وجيبة  أو اثنيهذه املساعدة أو قبوهلا على عوامل سياسية أو على النصر أو الدين أو اإل

حتياجات لوفاء ابلنية أال يسعى إىل تقدمي جدول أعمال سياسي. وحيثما ال تكفي املساعدة اإلنسا
 اجلميع البد من إيالء األولوية إىل أكثر الفئات هشاشة.

 
رور املعونة ب ذلك مإن تتطلر املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجني حىت و منع مرو  زال جيو ’  2’

ستعمال اطة عدم شري عرب منطقة يسيطر عليها أحد األطراف للوصل إىل احملتاجني يف منطقة أخرى
 هذا املرور  منفعة عسكرية.

 
ملساعدة ألي تقدمي ان بئمو تٌقد م املساعدة اإلنسانية فقط على أساس االحتياج، وال ينتسب القا’ 3’

 جانب يف النـزاع الدائر.
 
لقيود اليت ي تلك اهسانية ينبغي أن تكون القيود الوحيدة املفروضة على االستجابة للحاجة اإلن’ 4’

 تفرضها املوارد واإلمكانية العملية.
 
ل ء األولية يف كإيالجيب و ن.  كل املساعدة اإلنسانية املقدمة هي الستعمال املستفيدين املدنيني احملددي  -3

 ن.املشرديو قني احلاالت للنساء واألطفال وغريهم من اجلماعات الضعيفة، مثل كبار السن واملعو 
 

لني أمام ان مسؤو لسودجيب أن يكون القائمون بتنفيذ أنشطة اإلغاثة حتت رعاية عملية خط احلياة ل -4
راف لى خمتلف األطعيضع ذلك و ة.  ني بتمويل األنشطاملستفيدين وهياكلهم املمثلة يف املقام األول وأمام القائم

 االلتزامات التالية:
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يشمل و الئم.  حنو م يقع على مقدمي املعونة اإلنسانية واجب ضمان استعماهلا النهائي على’ 1’
 ع رابطة إغاثةملشراكة ا ابذلك حقا يف رصد توزيع املعونة اإلنسانية الواقعية واملشاركة يف توزيعه

 سودان.وإصالح ال
 
نة توزيعا ع املعو ، توزيجيب أن تضمن السلطات احمللية، من خالل رابطة إغاثة وإصالح السودان’ 2’

ا للمبادئ دين خرققصو منصفا على املستفيدين املدنيني.  ويعد حتويل املعونة من املستفيدين امل
 اإلنسانية.

 
ابلشفافية  املواردالت و عمال املدخجيب أن يتسم صنع القرار بشأن اختيار املستفيدين ورصد است’ 3’

لجميع. لواضحا  ذلك واالستجابة لصنع القرار الواسع على مستوى اجملتمعات املتضررة وأن يكون
ت استهداف  عملياات يفوينبغي للسلطات احمللية ووكاالت اإلغاثة أن تضم ممثلني حمليني للمجتمع

اإلصالح اليت غاثة و كة لإلخالل اللجان املشرت املعونة ورصدها.  وينبغي حيثما أمكن أن يتم ذلك من 
 تشمل ممثلني منتخبني من اجملتمع احمللي.

 
ك حق يعين ذل.  و تقوم عملية خط احلياة للسودان على أساس الشفافية الكاملة يف كل أنشطتها  -5

ها.  ليت يتم توفري املوارد اعن  السلطات احمللية يف توقع قيام وكاالت عملية خط احلياة بتقدمي معلومات كاملة
احلياة  ا مع عملية خطعامالهتفة تومن املتوقع يف املقابل أن تقدم السلطات احمللية تقارير أمينة ومنصفة عن كا

 .للسودان يف صدد االحتياجات احملددة والسكان احملتاجني واستعمال املوارد، اخل
 
ليا، ال حمليات املتاحة رد واآلملواادف إىل تعزيز ينبغي أن تالئم اإلجراءات اإلنسانية الظروف احمللية وأن هت -6

ايدة ز ستقبل وتعزيز يف امل وارئطأن حتل حملها.  وتقوية القدرة احمللية على احليلولة دون وقوع أزمات وحاالت 
ية يتجزأ من وال جزء ال ة هياملشاركة من جانب املؤسسات واألفراد السودانيني يف كافة اإلجراءات اإلنساني

 خط احلياة للسودان. عملية
 
ن خالل مة وذلك كرامجيب أتكيد ودعم احلق اإلنساين األساسي جلميع األشخاص يف العيش يف أمان و  -7

للسودان  لية خط احلياة يف عماركنياختاذ تدابري احلماية املالئمة، فضال عن تدابري اإلغاثة.  وجيب على كل املش
 وق اإلنسان األساسية.احرتام ودعم القانون اإلنساين الدويل وحق

 
للموظفني الذين يعملون حبسن نية يف وكاالت عملية خط احلياة للسودان وغريهم ممن يعيشون أو يعملون  -8

أو يسافرون يف السودان  حتت رعاية عملية خط احلياة احلق يف مباشرة أعماهلم  حبرية ودون قيد شريطة التزامهم 
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.  ويف مجيع تعامالهتم، جيب أن  يظهر عمال اإلغاثة ةلعادات احملليهبذه القواعد األساسية وابلقوانني وا
 والسلطات احمللية  االحرتام املتبادل.

 
 االلتزامات املتبادلة -ابء

 
ى لى السواء( علعلرئيسي ابها ال بد من موافقة رابطة إغاثة وإصالح السودان )على الصعيد احمللي ويف مكت -1

لشعيب الشعبية/اجليش حلركة ارة اتلقى دعما خارجيا يف املناطق الواقعة حتت سيط مجيع الربامج واملشاريع  اليت
سؤولية ضمان مملتحدة امم لتحرير السودان قبل تنفيذها.  وتقع على املنظمات غري احلكومية أو وكاالت األ

رابطة وعملية الوكالة وال فاهم بنيلة تاحلصول على هذه املوافقة كتابًة.  وينبغي أن يستند تنفيذ املشاريع  إىل رسا
سم اخلالفات حجراءات ىل إخط احلياة للسودان حتدد أدوار ومسؤوليات والتزامات مجيع األطراف ابإلضافة إ

 والتظلمات.
 
سانية املبادئ اإلن مبقتضى لعملايُتوقع من مجيع العاملني التابعني لألمم املتحدة/املنظمات غري احلكومية  -2

ل ذلك شفافية.  ويشمءلة والملساي: توفري املعونة طبقا للحاجة، واحلياد وعدم التحيز وااليت سبق حتديدها، وه
تحدة ملا وكاالت األممعدم التورط يف أي نشاط سياسي/عسكري.  وجيب أال تعمل املنظمات غري احلكومية/

 أو تفشي معلومات على حنو يعرض أمن املنطقة للخطر.
 
فية ساسيات الثقارتام احلة احابعني لألمم املتحدة/املنظمات غري احلكوميجيب أن يبدي مجيع العاملني الت -3

 دات.لقوانني والعاهبذه ا عرفةموالقوانني والعادات احمللية.  وجيب أن تضمن وكاالت اإلغاثة أن موظفيها على 
 
مكنة ملخلدمة ااايت تسعى وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية  إىل تقدمي أعلى مستو  -4

ارات متتعهم ابمله وف عنهمملعر اللمستفيدين.  ويعين ذلك التزام مجيع الوكاالت أبن جتند فقط أولئك املوظفني 
 واخلربة التقنية والشخصية الكافية املطلوبة ألداء عملهم.

 
يشون أو لذين يعها اجيب أن تضمن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية أن مجيع موظفي -5
 ية املعنية.السياس لطاتعملون أو يزورون السودان حيملون تصرحيات دخول سارية املفعول  صادرة عن السي
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ح لنفسها أبن أال تسمو اله جيب أن تلتزم رابطة إغاثة وإصالح السودان ابملبادئ اإلنسانية احملددة أع -6
 ة ختطيط منسقةات وخدملومتوفري مع حتركها مصاحل سياسية أو عسكرية أو اسرتاتيجية.  وينبغي أن تسعى إىل

 تتسم الكفاءة والفعالية لألنشطة اإلغاثة واإلصالح.
 
ألمم اتحيز لوكاالت غري املو اين تعرتف وحترتم احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان الطابع اإلنس  -7

 فولة/عملية خطحدة للطملتم ااملتحدة واملنظمات غري احلكومية اليت وقعت على رسالة تفاهم مع منظمة األم
 احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان.

 
قيقة دعلومات موفر تينبغي أن تيسر رابطة إغاثة وإصالح السودان تدفق سلع وخدمات اإلغاثة وأن  -8

 وسريعة عن احتياجات وحالة املدنيني يف مناطقها.
 
المة ومحاية سان، عن لسودان خالل رابطة إغاثة وإصالح تضطلع السلطات احمللية ابملسؤولية الكاملة، م -9

 :عمال اإلغاثة يف املناطق الواقعة حتت سيطرهتا.  وتشمل هذه املسؤولية ما يلي
 

 منة؛تقدمي إنذار فوري إىل عمال اإلغاثة يف املناطق اليت قد تكون غري آ’ 1’
 
 تسهيل النقل اآلمن إىل موقع جديد عند اللزوم؛’ 2’
 
 صدر؛اية من أي شكل من أشكال التهديد أو التحرش أو العدوان من أي ماحلم’ 3’
 

سهم أو ية ألنفحلماوال يُتوقع من موظفي أو كاالت اإلغاثة دفع أي مبالغ مالية مقابل هذه ا
 ملمتلكاهتم.

 
ت.  لك املؤسسات ختص تتلكاينبغي احرتام جممعات األمم املتحدة/املنظمات غري احلكومية ابعتبارها مم -10

إال إبذن  جملمعاتذه اهولألشخاص الذين يعيشون يف تلك اجملمعات احلق يف اخلصوصية  وينبغي عدم دخول 
عاملني  وز أليال جيو من املقيمني فيها.  وال جيوز وقوع أي نشاط عسكري أو سياسي يف تلك اجملمعات 

 حيملون أسلحة دخوهلا إال يف حالة وجود ما يهدد سالمة املقيمني فيها.
 

 استعمال ممتلكات وإمدادات اإلغاثة -جيم
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لكات اليت  واملمت ملركباتمجيع ممتلكات األمم املتحدة/ املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك ا’  1’ -1

 ألمم املتحدة/رتاءى ليب ما تؤجرها األمم املتحدة/ املنظمات غري احلكومية، يتم  أدارهتا ونقلها  حس
 خر.آالهتما إال إذا مت التربع رمسيا هبا لطرف املنظمات غري احلكومية أو وكا

 
غاثة وإصالح رابطة إو ومية وينبغي أن حتدد االتفاقات بشأن املشاريع املربمة بني املنظمات غري احلك

لة املعنية ا للوكال ملكالسودان واألمم املتحدة/عملية خط احلياة للسودان بوضوح األصول اليت ستظ
 .ؤقتة أو دائمةغادرة مم عنية قى يف السودان حىت  عندما تغادر الوكالة املوأصول املشاريع اليت جيب تب

 
جيوز نقلها و لوكالة لفعليا  األصول اليت يتم حتديدها كممتلكات للوكالة تظل يف كل األحوال ملكا’  2’

 عند إهناء مشروع أو عند انسحاب الوكالة من املوقع ألي سبب كان.
 
شروع ن من املستفيديصول املخصصة لالستعمال املباشر من جانب املأصول املشروع هي تلك األ’ 3’

غري  تحدة/املنظمةألمم امللكا لمأو اليت تعد جزءا مكمال  إلدارة واستمرار املشروع.  وتبقى هذه البضائع 
ية وقادهتا.  ت احمللجتمعااحلكومية إىل أن يتم تسليمها رمسيا لرابطة إغاثة وإصالح السودان أو للم

ملنظمات غري ك بني اشرتاغي، مىت أمكن،  اختاذ القرارات بشأن توزيع واستعمال هذه البنود ابالوينب
دئ اإلنسانية ا للمباووفق احلكومية والسلطات احمللية حتت رعاية اللجنة املشرتكة لإلغاثة واإلصالح

 املنصوص عليها أعاله.
 
 .الت فقطلوكاة إال من جانب تلك اال تستعمل أعالم األمم املتحدة واملنظمة غري احلكومي -2
 
هبم  التصال اخلاصةاهيزات ىل جتُيسمح ملوظفي األمم املتحدة واملنظمة غري احلكومية ابلوصول غري املقيد إ -3

لرسائل اة مجيع تابعكومبمارسة  ما هلم من حقوق عادية يف امللكية.  وخبالف حاالت الطوارئ، ينبغي  
 تحدة/املنظمةألمم املة ابزة الالسلكي أو غريها من معدات االتصال اخلاصوتسجيلها.  ويقتصر استعمال أجه

لتشغيل ية.  ويتوىل اإلنكليز الغة غري احلكومية على املعلومات عن أنشطة اإلغاثة فقط.  وتوجه مجيع الرسائل ابل
غاثة.  ة ووكاالت اإليت احمللسلطاأحد عاملي الالسلكي املعينني حمليا  يتم انتدابه واختياره ابالشرتاك بني ال
 اصة. اخل وُيسمح عند اللزوم ملوظفي األمم املتحدة/املنظمة غري احلكومية بنقل رسائلها
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 تحدة/املنظمةألمم املات اال ُيسمح ألي عاملني مسلحني أو يرتدون الزي العسكري ابلسفر على منت مركب -4
األمم  د عليهاتعاقتك املركبات اليت غري احلكومية: الطائرات أو القوارب أو السيارات.  ويشمل ذل

 املتحدة/املنظمات غري احلكومية.
 

 استخدام املوظفني-دال
 
 مني مباشرين. كمستخد  فيهاجلميع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية احلق يف استئجار موظ -1

  ابخلربة وذلك يتمتعونو   ئماوينبغي تشجيع هذه الوكاالت على استخدام أشخاص سودانيني مؤهلني أتهيال مال
 كجزء من اسرتاتيجية بناء القدرات.

 
في الصحة(، مثل موظية )يف حاالت املوظفني السودانيني املنتدبني إىل مشروع تدعمه منظمة غري حكوم -2

ع عم دفع منها  أن تد يُتوقاليت تتوىل السلطة احمللية عمليات التعيني والفصل من اخلدمة ابلتشاور مع الوكالة
ومية ة غري حكموجيوز ملنظ  مهم.حوافز العامل.   وجيب االتفاق اتفاقا مشرتكا على عدد العاملني الذين يتم دع

ري ذين تعتربهم غدبني الملنتأو إلحدى وكاالت األمم املتحدة أن تطلب إىل السلطات احمللية سحب املوظفني ا
 ى.  أكفاء أو غري أمناء أو غري مناسبني لوظائفهم ألسباب أخر 

 
ري غحدة/املنظمات مم املتاأل وينبغي للسلطات احمللية أن تضمن أن املوظفني السودانيني الذين يعملون مع -3

مىت  متعون إبعفاء،هتم، يتهاراماحلكومية، وخباصة املوظفني الذين يتلقون برامج تدريبية خاصة لتطوير وحتسني 
 .ملدنينيان انهم اإلسهام يف رفاه السكأمكن، من اخلدمة العسكرية أو أي خدمة أخرى حىت ميك

 
 األجور والضرائب والرتاخيص وأموال احلماية -هاء

 
زءا ت اليت تؤلف جاملساحاية و ال ينبغي مطالبة األمم املتحدة أو أي منظمة غري حكومية بدفع إجيار لألبن -1

 ا.ة قد تربعت هباحمللي طاتسلمن عملها، مثل املكاتب أو املخازن اليت تكون قد أقامتها بنفسها أو تكون ال
 
و ري احلكومية أغلمنظمة لوز جييف حالة األبنية العامة  اليت تستأجرها منظمة غري حكومية لإلقامة فيها،  -2

طوات ن أجل اختاذ خقيقية محهود وكالة األمم املتحدة أن تدفع إجيارا معقوال لإلدارة املدنية.  وينبغي بذل ج
 حنو توحيد هذه اإلجيارات.
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لك  ذيزات )مبا يف التجه  على تُعَفى مجيع وكاالت عملية خط احلياة للسودان من الرسوم اجلمركية املقررة -3
ة احمللية ملعنية والسلطوكالة ا الالتجهيزات الشخصية( واملعدات اليت يتم جلبها إىل السودان.  ويتم االتفاق بني

 ن املشروع.على أي ضرائب يتم دفعها وذلك كجزء من االتفاق بشأ
  

 تنفيذ هذا االتفاق -واو
 
 فيها العاملنيها وموظؤوليعلى مجيع املوقعني على هذا االتفاق قبول مسؤولية ضمان نشره بني مجيع مس  -1

ستفيدين احمللية وامل تمعاتن اجمليف السودان.  كما ينبغي اإلعالن عنه يف األماكن العامة يف السودان  لضمان أ
 اعدها.يفهمون مبادئها وقو 

 
غاثة وإصالح إرابطة  إىل تقع على منظمة األمم املتحدة للطفولة/عملية خط احلياة للسودان، ابإلضافة -2

 تم فيها توضيحئيسية يالر  السودان،  مسؤولية ضمان عقد احللقات التدريبية واالجتماعات يف مجيع املواقع
 يني.ومناقشة مبادئ وقواعد هذا االتفاق مع مجيع العاملني املعن

 
ة تمعات احملليات واجمللسلطتقع على رابطة إغاثة وإصالح السودان املسؤولية الكاملة عن ضمان امتثال ا -3

 هلذا االتفاق.
 
ملعنيني يع الفاعلني اتضم مج اليتينبغي للجان املشرتكة لإلغاثة واإلصالح املنشأة يف مجيع مراكز اإلغاثة و  -4

سوف تعترب هذه اللجان و  وتنفيذ ورصد تقدمي املساعدة اإلنسانية.  أن تلتقي معا بصورة منتظمة لتخطيط 
راف هلذه يع األطم مجأمينة على مبادئ هذا االتفاق على الصعيد احمللي ومسؤولة عن ضمان دعم واحرتا

 القواعد.
 

 اسيةآليات حسم  االدعاءات بوقوع انتهاكات للقواعد األس -زاي
 
ميكن  فات أبسرع ماسم اخلالف حبالمتثال هلذا االتفاق، يلتزم مجيع األطرايف حاالت املزاعم اخلاصة بعدم ا -1

 وبروح من حسن النوااي.
 
 .يف حالة وقوع انتهاكات للقواعد األساسية ينبغي للشاكي توثيق ادعائه كتابةً -2
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 يها ذلك.يت يوجد فية الة احمللنطقينبغي بعد ذلك إحالة املسألة إىل اللجنة املشرتكة لإلغاثة واإلصالح يف امل-3
 
ي األمني احملل عات بنيجتمااوإذا مل يتم حسم املسألة، ينبغي مناقشتها حينئذ على املستوى احمللى  يف  -4

كومية، حلااملنظمة غري حدة/لرابطة إغاثة وإصالح السودان ومفوض البلد والرئيس احمللي لوكالة األمم املت
د ة للسودان، عنط احلياخلية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة/عم ابإلضافة إىل موظف املشاريع املقيم التابع

 االقتضاء.
 
كبار   ليتعامل معها ملركزيةاطات وإذا مل حتل املسألة على املستوى احمللي، ينبغي إحالتها كتابًة إىل السل -5

ة، إن ة غري احلكومياملنظم رئيسمسؤويل الوكاالت املعنية، أي املكتب الرئيسي لرابطة إغاثة وإصالح السودان و 
 اقتضى األمر، ومنسق منظمة األمم املتحدة للطفولة/عملية خط احلياة للسودان.

 
 الفصل السابع عشر

 رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

 املفاهيم الرئيسية

ة ماعيالجتيتطلب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية وا ال
 إسكانو  اء يام على الفور إبطعام وكسوالثقافية من احلكومة الق

تلك لكامل ال مواطنيها، ولكنه يطالبها ابختاذ خطوات حنو اإلعمال
 حلقوقك ااحلقوق  وتفادي أي تدابري من شأهنا االنتقاص من تل

 وحظر التمييز فيما يتعلق بتلك احلقوق.
تعريف   ية يفقافكما بدأت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

ن مألقل الى عاللتزام األساسي األدىن  لضمان الوفاء بكل واحد "ا
)أضيف   املستوايت األساسية الدنيا لكل حق من هذه احلقوق".

ذا هب التشديد(.  وجيب على أي دولة طرف ال تستطيع الوفاء
دها موار  دامااللتزام أن "تربهن على بذل كل ما يف وسعها  الستخ

ات مسألة ذ بارهاعته االلتزامات الدنيا اباملتاحة سعيا إىل الوفاء هبذ
 أولوية."

وقد أولت العمليات امليدانية عموما أولوية أقل إىل رصد احلقوق 
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإن كان على األرجح أن حاالت 
اإلخالء القسري والتمييز يف العمل تتطلب رصدا ألهنا سبب 

ن االنتهاكات اجلسيمة اليت تواجه أساسي وراء العنف اإلثين وغريه م
 يف كثري من األحيان عمليات حقوق اإلنسان.

 

 مقدمة -ألف
 
حتصل العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان يف بعض األحيان على والية واسعة لتعزيز ومحاية مجيع حقوق  -1

ة  عن أنشطة األمم املتحدة اإلنسان.  وتقع يف الواقع على املفوض السامي حلقوق اإلنسان املسؤولية الرئيسي
حقوق اإلنسان، مبا فيها "]تعزيز[ ومحاية التمتع الفعلي جبميع احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية  مجيعلتنفيذ 

 183والسياسية واالجتماعية."
 
 فقد أولتان، ق اإلنسع حقو وابلرغم من الوالية الواسعة للمفوض السامي واألمهية اليت تتسم هبا مجي   -2

حلقوق ا إىل تعزيز  أولوية التساعااليت هلا والية بنفس القدر من  عمليات حقوق اإلنسان امليدانيةالعديد من 
احلقوق  هناك العديد من. و وقك احلقأكرب مما أولته من أولوية  إىل رصد تلاالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

.  ويوفر صدلية الر  يف عمحظي ابهتمام أكربوهو حق ، احلق يف التحرر من اإلخالء القسرياالقتصادية، مثل 
ض ىل مناقشة  بعإعد ذلك رج بهذا الفصل مقدمة أساسية إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مث يع
  الفصل من ع طاءالفر يضا أنظر القضااي اليت تنشأ فيما يتعلق ابألولوية اليت حيظى هبا رصد هذه احلقوق.  )أ

ه من لسكن وغري اق يف  احلحتت عنوان "الفصل الرابع  من  والفرع ايء" حق التملكت عنوان "حت الرابع
 "(.احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

 فيةثقاملخص احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال -ابء
 
 ميثاق األمم املتحدة-1

                                                      
، الواثئق الرمسية للجمعية العامة 84/114املفوض السامي لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، قرار اجلمعية العامة قرار اجلمعية العامة  183

 .A/48/49 (1993)من النص اإلنكليزي،  411، صفحة 49لألمم املتحدة، الدورة الثامنة واألربعون، رقم 
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 من ميثاق األمم املتحدة على أن: 55تنص املادة  -3

 مم املتحدة:تعزز األ
 تنمية؛اعي والالجتممستوايت أعلى للمعيشة، والعمالة الكاملة وظروف التقدم االقتصادي وا -أ

عاون كل والتن مشا حلول  للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية الدولية وما يرتبط م -ب
 الدويل يف ميداين الثقافة والتعليم؛

ر يز بسبب العنصدون متيميع باحلرايت األساسية للجاالحرتام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان و  -ج
 أو اجلنس أو اللغة أو الدين.

 
ن متحدة[  تعاون مع ]األمم امل"ابختاذ إجراءات مشرتكة ومنفردة يف ال 56ويتعهد مجيع األعضاء يف املادة  -4

 ."55أجل حتقيق املقاصد املنصوص عليها يف املادة 
 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-2
 
هداف.  وأعلنت تفاصيل حمددة إىل تلك األ  1948أضاف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  -5

 من اإلعالن أن 22اجلمعية العامة يف املادة 
 

 خالل من  له، ف رتو  أن حقه ومن لكل شخص، بوصفه عضوا يف اجملتمع، حق يف الضمان االجتماعي
 جتماعيةواال اديةاالقتص حلقوقا ومواردها، دولة كل تنظيم مع فقيت ومبا الدويل، والتعاون القومي اجملهود

 حرية." يف شخصيته ولتنامي لكرامته عنها غىن ال اليت والثقافية
 
 الراحة ويف (،23 )املادة تالنقااب  إىل االنضمام ويف العمل يف  احلق شخص لكل أن  أيضا اإلعالن يف وجاء -6

 يف حبرية املشاركة ويف (26 دة)املا التعليم ويف (،25 )املادة الئق معيشي مستوى ويف (24 )املادة الفراغ ووقت
 (.27 )املادة الثقافية احلياة

 
 لثقافيةوا واالجتماعية االقتصادية  ابحلقوق اخلاص الدويل العهد -3
 
 العهد مبوجب الدول التزامات طبيعة -أ
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 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية احلقوق نطاق عواس نطاق على  حددت املبكرة  االتفاقات أن من ابلرغم -7

 واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد هو اآلن الدولية لاللتزامات الرئيسي املصدر فإن

 184والثقافية.
 
 الذي اسياألس االلتزام يةوالثقاف واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص العهد من (1)2املادة وتتضمن  -8

 يلي: ما على تنص وهي املعاهدة، على صدقت اليت احلكومات مجيع على يقع
 

 اوالسيم ،الدوليني تعاونوال املساعدة طريق وعن مبفردها ،تتخذ أبن العهد هذا يف طرف دولة كل تتعهد
 طواتخ من يلزم ام املتاحة، مواردها به تسمح ما وأبقصى والتقين، االقتصادي الصعيدين على

 السبل يعمج ذلك إىل ةسالك العهد، هذا يف هبا املعرتف ابحلقوق التدرجيي الكامل  تعالتم لضمان

 تشريعية. تدابري اعتماد سبيل وخصوصا ،املناسبة
 

 الفور على القيام حكومة أي من والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص العهد يتطلب ال وبينما -9
 احلقوق لتلك الكامل اإلعمال حنو خطوات ابختاذ يطالبها فإنه ،واطنيهامل والسكن والكساء الغذاء بتوفري

  شأهنا من  تدابري ابختاذ قامت إذا العهد ستنتهك حكومة  أي أن املرجح  ومن والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
 والثقافية جتماعيةواال االقتصادية ابحلقوق يتعلق فيما التمييز العهد حيظر كما  185.احلقوق هذه من االنتقاص

 أو القومي األصل أو سياسي، غري أو سياسيا ،يالرأ أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو "العنصر  أساس على

 األسباب." من ذلك غري أو النسب  أو الثروة أو االجتماعي
 

 العهد يضمنها اليت احلقوق -ب
 
 مثل: حمددة حقوق على العهد ينص -10

 عليها صاملنصو  ةوالثقافي ةواالجتماعي االقتصادية احلقوق جبميع التمتع يف واإلانث الذكور "مساواة 

 (؛3 )املادة ...العهد" يف

                                                      
للجمعية  الواثئق الرمسية؛ 7املرفق، املادة ، 1966كانون األول/ديسمرب   16املؤرخ يف  (21-ألف )د 2200قرار اجلمعية العامة  184

بدأ  نفاذ  UNT.S.3 993 .من النص اإلنكليزي.  49، صفحة  A/6316، 16امللحق رقم ورة احلادية والعشرون، الدالعامة، 
 .1976يناير /كانون الثاين  3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 

من العهد(  2من املادة  1عة التزامات الدول األطراف )الفقرة ، طبي3جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام  185
إلنسان، اعاهدات حقوق (، جمموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة  اليت اعتمدهتا هيئات م1990)الدورة اخلامسة، 

HRI\GEN\1\Rev.1  (.1994اإلنكليزي ) صمن الن 45، صفحة 
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 " (؛6 )املادة ة"حبري يقبله أو خيتاره بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاح أن يف شخص كل حق 

 ومكافأة منصفا "أجرا ذلك ويشمل  "ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع يف شخص كل حق 

 السالمة تكفل لعم "ظروف و وألسرهم" هلم كرميا "عيشا و العمل" قيمة تساوي لدى  يةمتساو 
 والصحة"؛

 ملعقولا والتحديد غالفرا  وأوقات االسرتاحة" و عملهم داخل  الرتقية" فرص يف اجلميع "تساوي 

 (.7 )املادة األجر" املدفوعة الدورية واإلجازات العمل، لساعات

 يف تالنقااب وحق "خيتارها اليت النقابة إىل االنضمام ويف قاابتالن تكوين يف شخص كل "حق 
 و ية"حبر  نشاطها رسةمما يف النقاابت "حق و  ودولية وطنية حالفية احتادات أو  احتادات إنشاء
 (؛8 )املادة اإلضراب" "حق

 (؛9 )املادة "االجتماعية التأمينات  ذلك يف مبا ،االجتماعي الضمان يف شخص كل "حق 

 ["األسرة منح وبوج]  ضابر  الزواج نعقدي أن و"جيب واملساعدة" احلماية من ممكن قدر أكرب 

 لقب  عقولةم فرتة خالل اتلألمه خاصة محاية "توفري و فيه" إكراه ال رضاء زواجهما املزمع الطرفني
  زييمت أي نبدو   راهقنيوامل  األطفال ...مجيع ومساعدة محاية تدابري اختاذ و"وجوب وبعده" الوضع
 االستغالل نم واملراهقني األطفال محاية الواجب ومن الظروف" من غريه أو النسب بسبب

 اإلضرار وأ أخالقهم إفساد شأنه من عمل يف استخدامهم واالجتماعي...ومن االقتصادي

 دة)املا ر"الصغا ستخدامالطبيعي...]و[ا بنموهم األذى إحلاق أو ابخلطر حياهتم هتديد أو بصحتهم

 (؛10

 لغذاءا من حباجتهم يفي ما يوفر وألسرته، له  كاف معيشي مستوى يف شخص كل "حق 

 نم التحرر يف خصش كل "حق و املعيشية" لظروفه متواصل حتسني يف وحبقه ،واملأوى والكساء
 توزيعا امليةالع ذائيةالغ املوارد توزيع و"أتمني الغذائية" املواد وتوزيع وحفظ إنتاج طرق "حتسني و اجلوع

 (؛11 )املادة االحتياجات" ضوء يف عادال

 ضو"خف "بلوغه ميكن والعقلية اجلسمية الصحة من مستوى أبعلى التمتع يف إنسان كل "حق 
 لبيئيةا الصحة جوانب مجيع "حتسني و صحيا" منوا الطفل منو وأتمني  الرضع وموتى املواليد معدل

 عالجهاو  األخرى اضواألمر  واملهنية ةواملتوطن الوابئية األمراض من "الوقاية و والصناعية"

 حالة يف للجميع طبيةال والعناية  الطبية اخلدمات أتمني شأهنا من ظروف "هتيئة و ومكافحتها"

 (؛12 )املادة املرض"

 بكرامتها واحلس اإلنسانية للشخصية الكامل اإلمناء ...]ويف[والتعليم الرتبية يف فرد كل "حق 

 اإلسهام من شخص كل متكني ]ويف[ األساسية واحلرايت نساناإل حقوق احرتام توطيد ]ويف[

 الفئات  وخمتلف األمم مجيع بني والصداقة والتسامح التفاهم أواصر وتوثيق حر جمتمع يف انفع بدور
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 السلم" صيانة أجل من املتحدة األمم هبا تقوم اليت األنشطة ودعم الدينية، أو اإلثنية أو الساللية

 مبختلف  الثانوي التعليم و"تعميم للجميع" جماان وإاتحته إلزاميا دائياالبت التعليم و"جعل

 مبجانية تدرجييا األخذ طريق عن املساواة قدم على للجميع متاحا العايل التعليم جعل أنواعه...]و[
 و...األوضاع ابلغرض واف منح و...نظام املستوايت مجيع على مدرسية شبكة "إمناء و التعليم"

 مدارس اختيار يف وجودهم، عند األوصياء أو اآلابء، "حرية و التدريس" يف ملنيللعا املادية

 (.13 )املادة احلكومية" املدارس غري  ألوالدهم

 ؛...بتطبيقاتهو  العلمي لتقدما بفوائد يتمتع وأن ؛...الثقافية احلياة يف يشارك أن ]يف[ فرد كل "حق 

 صنعه" من أديب أو فين وأ علمي أثر أي عن النامجة واملادية املعنوية املصاحل محاية من يفيد وأن

 ميداين يف ولينيالد لتعاونوا االتصال وإمناء و"تشجيع وإشاعتها" وإمناؤها والثقافة العلم و"صيانة

 (.15 والثقافة")املادة العلم

 
 العهد. تنفيذ توىللت واالجتماعي االقتصادي اجمللس أنشأها والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق وجلنة -11

 يف اللجنة أن ذلك ومثال  املعاهدة. ألحكام تفسريها كيفية إىل تشري عامة تعليقات عدة اللجنة وأصدرت
 أساسي التزام من األدىن احلد" عليها يقع األطراف الدول أن أعلنت العهد مبوجب  الدول اللتزامات تفسريها
 وجيب  186."احلقوق من واحد لكل الدنيا األساسية تاملستواي من األقل، على واحد، بكل الوفاء بضمان

 مجيع الستغالل  وسعها يف ما كل بذل على "تربهن أن االلتزام هبذا الوفاء تستطيع ال اليت الطرف الدولة على

 أولوية." ذات مسألة ابعتبارها الدنيا االلتزامات هبذه  الوفاء إىل سعيا املتاحة مواردها
 
 جتماعيةواال قتصاديةاال احلقوق من وغريه السكن يف حلق"ا املعنون الرابع لالفص من ايء والفرع -12

  لالئق.ا السكن يف حلقاب  مثال يتعلق فيما العامة تعليقاهتا يف اللجنة لنهج منوذجا يوفر "والثقافية
 
 التنمية يف ابحلق اخلاص اإلعالن -4
 
 1 املادة يف ينص الذي 187التنمية يف ابحلق اخلاص اإلعالن أيضا املتحدة لألمم العامة اجلمعية واعتمدت-13

 الشعوب وجلميع إنسان لكل حيق ومبوجبه للتصرف قابل غري اإلنسان حقوق من حق التنمية يف احلق" أن على

 فيها ميكن اليت التنمية هبذه والتمتع وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية حتقيق يف واإلسهام املشاركة

                                                      
 نفس املرجع السابق. 186
من النص  186، صفحة 35، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واألربعون، امللحق رقم 41/128 عامةقرار اجلمعية ال 187

 A/41/53/ (1986.)اإلنكليزي، 
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 هو "اإلنسان أن على 2 املادة وتنص  . اتما...." إعماال األساسية واحلرايت اإلنسان قوقح مجيع إعمال

 منه...". واملستفيد التنمية يف احلق يف النشط املشارك يكون أن وينبغي  للتنمية الرئيسي املوضوع
 
 ابعتباره  التنمية، يف احلق إعالن أرساه كما التنمية، يف احلق أتكيد "يعيد 188فينا عمل وبرانمج وإعالن -14

 تيسر التنمية أن حني ويف  ...ةاألساسي اإلنسان حقوق من يتجزأ ال وجزءا للتصرف قابل وغري عامليا حقا

 املعرتف اإلنسان حقوق من االنتقاص لتربير ذريعة اختاذه جيوز ال التنمية انعدام فإن  اإلنسان، حقوق جبميع التمتع

 دوليا." هبا
 

 يف ةلثقافيوا واالجتماعية االقتصادية قاحلقو  لرصد هنج-جيم
 امليدانية العمليات

 
 قافيةوالث عيةواالجتما اديةاالقتص احلقوق رصد إىل أقل أولوية امليدانية اإلنسان حقوق عمليات أولت لقد -15

 وغري واسع نطاق ىعل واحتجاز وتعذيب اختفاء وحاالت سياسية قتل أعمال واجهت (1) ألهنا أساسا وذلك

 قابلة االقتصادية احلقوق اعتربت األهن (2و) الفورية، العناية من مزيدا تتطلب أهنا يبدو كان اليت القضااي من ذلك

 ذاختا تطلبت  صيةالشخ للسالمة اإلنسان حقوق انتهاكات أشد بعض أن حني يف األجل الطويل للحسم فقط
 معرفة تكتنف اليت صعوابتوال االقتصادية املشاكل فداحة بشأن القلق شديدة كانت ألهنا (3و) أسرع، إجراءات

 لىع املعقدة املنازعات من جمموعة حل أو املدقع الفقر يعانون ملن االقتصادية احلالة حتسني بداية تكون أين

   امللكية.
 
 يةوالثقاف واالجتماعية االقتصادية احلقوق انتهاكات عواقب -1
 
 الرصد أنشطة وتعزيز إنشاء جدوى يف النظر إىل نساناإل حقوق عمليات تدعو هامة ودواع أسباب هناك -16

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق بعض أوال وهناك  والثقافية. واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق املرتبطة

 اليت اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات من وغريه اإلثين العنف اندالع وراء أساسيا سببا تكون قد اليت

 أجدادهم أرض من مزارعة أسرة أفراد حُيرم عندما املثال، سبيل وعلى  اإلنسان. حقوق عمليات بعض جهتوا

                                                      
يونيو/حزيران  52إىل  14)اجلزء األول(، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فينا، من  A/CONF.157/24وثيقة األمم املتحدة  188

 (.1993من النص اإلنكليزي ) 20، صفحة 1993
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 من العمال  حيرم وعندما  اإلثين. التمييز حاالت من وغريه عنفا تفجر قد اليت املظامل تنشأ اإلثنية، خلفيتهم بسبب

 فقط تشمل ال احلاالت وهذه  للغاية. وخيمة اقبعو  وأبسرهم هبم تلحق العرقي" و"التطهري التمييز بسبب عملهم

 أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العنصر  بسبب التمييز من التحرر يف األساسي احلق أيضا بل ، االقتصادية احلقوق
 آخر، وضع أي أو النسب أو الثروة أو  االجتماعي، أو القومي األصل أو سياسي، غري أو سياسيا الرأي، أو الدين

 ابحلقوق اخلاص الدويل والعهد 26 املادة يف والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد يكفله قح وهو

 .2 املادة يف والثقافية  واالجتماعية االقتصادية
 
 ريغ أو ملسلحا النـزاع  الةح يف سالحا ذلك ابعتبار الغذاء تدمري مثل ،االقتصادية احلقوق وانتهاكات  -17
 والصحة كساءوال الكايف الغذاء ذلك يف مبا كاف، معيشي مستوى يف إنسان كل حق تانتهاكا من ذلك

   .السياسيةو  املدنية قوقاحل انتهاكات من كثري مثل وخيمة عواقب عنها تنشأ نأ الواقع يف ميكن واملسكن،

 البيةغ شواغل أسر  لىع أتيت دق  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق مشاكل ألن نظرا ذلك، إىل وابإلضافة

 القيام وعدم  الشواغل. تلك نبشأ إجراءات اختاذ للعملية املهم فمن العملية، فيه تقع  الذي البلد يف األشخاص

 موثوقية. أقل مث ومن مبالية غري تبدو العملية جيعل أن شأنه من بذلك
 
 انيةامليد اإلنسان حقوق عملية تتخذها أن ميكن اليت التدابري -2
 
 بعض ناكه األجل، لطويلةا النهوج األساس يف تقبل قد االقتصادية احلقوق مشاكل معظم أن حني يف ،نيااث -18

 واملباشرة اهلامة تاالستجااب حدىوإ  .اختاذها هلا وينبغي اإلنسان حقوق لعمليات ميكن اليت املباشرة التدابري

 نساناإل حقوق زتعزي برامج يف إدراجها ينبغي مث ومن  حقوق أبهنا االعرتاف هو االقتصادية احلقوق لقضااي نسبيا
 املعينة الوالية  يف احلظ لسوء ةمدرج والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق تكن مل إذا وحىت  .هبا والتوعية
 مازالف حلكومة،ا مع االتفاق  أو املتحدة األمم إجراءات قررته الذي النحو على امليدانية اإلنسان حقوق لعملية

 حرتامابال اجلديرة اناإلنس حقوق من هي اختصاصاهتا ضمن تقع ال اليت احلقوق أبن تعرتف أن العملية على
  .والعناية

 
 اخلطوات يف تنظر أن امليدانية للعملية فينبغي اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز تشمل العملية والية كانت وإذا -19

  ةاالقتصادي احلقوق بشأن  أكرب بدرجة ملموسة إجراءات اختاذ أن على  احلقوق. تلك لتنفيذ اختاذها ميكنها اليت

 يف والصعبة  االنتشار والواسعة املعقدة املشاكل هذه مواجهة بداية تكون أين معرفة وهي ،الثالثة الصعوبة يطرح
  اخل ،ملسكنوا والكساء الغذاء لتقدمي   عموما جمهزة غري امليدانية اإلنسان حقوق وعمليات  .األحيان من كثري

 أشخاص هبا يوجد اليت األماكن حتديد اإلنسان حقوق لعمليات وميكن  للخطر. املعرضني األفراد إىل مباشرة
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 على مواردها تركيز على الدولية اإلنسانية املساعدة ومنظمات احلكومات تشجيع وميكنها للخطر معرضون

 املتواجدة القليلة الدولية اجلهات من واحدة امليدانية اإلنسان حقوق عملية تكون ما وبقدر  اخلاصة. املشاكل هذه

 اإلنسانية األزمات على التعرف يف  األمهية ابلغة بوظيفة تضطلع أن ميكنها املواقع، بعض يف الواقع أرض على
 املطلوبة. املساعدة توفري إىل والدعوة

 
 هبا والوفاء االحتياجات تقييم على احلكومة مساعدة -3
 
 يةاالجتماعو  االقتصادية قاحلقو  رصد يف واليتها ممارسة امليدانية اإلنسان حقوق عمليات إحدى قررت إذا -20

 افيم اجاتلالحتي تقييم عوض على  احلكومة مساعدة اإلنسان حقوق ملوظفي ميكن ،التكثيف من مبزيد والثقافية
 األطفال عدد كم ل،املثا سبيل ىوعل  البلد. تواجه اليت والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابملشاكل يتعلق

 ضمان ىعل حلكومةا يشجع أن بغيين لالحتياجات التقييم وهذا  اجملاين؟ االبتدائي التعليم يف حقهم من احملرومني

 احلقوق ههذ انتهاك من اآلخرين ومنع والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق تنتهك إجراءات اختاذ عن عزوفها

 امساعدهت يقطر  عن احلكومة إىل العون يد اإلنسان حقوق موظفو ميد وقد  مبسؤولياهتا. فاءللو  مواردها وتكريس
 حقوق ليةعم فإن سبان،احل يف التقييم هذا وأبخذ  مبسؤولياهتا. للوفاء وخطط للتكلفة تقديرات إجراء على

 حقوق ةلعملي كنمي أكثر، ابيةإجي وبعبارة  متعمدة. رجعية تدابري اختاذ عن احلكومة تثين قد امليدانية اإلنسان

 أن من أكدالت أي ،"األساسية االتزاماهت من األدىن "ابحلد الوفاء على احلكومة تشجع أن امليدانية اإلنسان

 لخال ومن اهب اخلاصة واردهام استخدام خالل من وذلك الكرمية، احلياة عتبة  دون العيش إىل حيتاجون ال سكاهنا
 ية.الدول املساعدة على احلصول

 
  ووه افية،والثق الجتماعيةوا االقتصادية احلقوق رصد يف  اإلنسان حقوق عملية تنتهجه قد آخر هنج وهناك -21

 لتلك متثاللال واننيالق صياغة دةإعا يف  مساعدة وتقدمي ،الدولية لاللتزامات الوطين التشريع امتثال استعراض

 إجراء على املساعدةو  لتزامات،اال تنفيذ أجل من وغريهم امنيواحمل احلكومة ملسؤويل التدريب وتوفري االلتزامات،

 ية.دول مساعدة على للحصول بطلبات التقدم يف واملساعدة االحتياجات، لتكلفة تقديرات
 
 االختبار حاالت -4
 
  .امليدانية اإلنسان حقوق عملية خاصة بصفة هتم قد اليت االقتصادية احلقوق مشاكل من العديد هناك -22

  .القسري واإلخالء العمل يف التمييز ومها الذيوع، شديدات أهنما له يؤسف ومما نسبيا ابرزاتن مشكلتان اكوهن

  االختبار حالة هنج  امليدانية اإلنسان حقوق عمليات تستخدم قد االنتهاكات، من النوعني هذين مع التعامل ويف
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 و جدا، ظاهرة (1) معينة حاالت حتدد أن امليدانية مليةللع وينبغي  املشاكل. فداحة جمرد  يف االستغراق  من بدال
 للتدخل قابلة أهنا الواضح من يكون (3) و للخطر املعرضة واحلقوق ابلوقائع يتعلق فيما الوضوح شديدة (2)

 .الناجح
 
 لفص يوحظ  .إثنية قليةأ إىل ينتمي ألنه العمل من فصل قد املصانع أحد يف قياداي عامال أن ذلك ومثال -23

 أي يوجد وال  العرقي. طهريالت على واضح مثال أنه ويعتقد اجملتمع يف  الدعاية من جدا بكثري عمله من العامل

 داخل مةاحلاك لسلطاتاب وثيقا ارتباطا يرتبطون أفراد املصنع ويدير  عمله. من العامل لفصل معقول تفسري
 يةقانون ريعةذ توجد أن أو .طيبة عالقات قبل من ممعه أقامت قد امليدانية اإلنسان حقوق عملية وكانت احلكومة

 عدتسا أن نيةامليدا اإلنسان حقوق لعملية ميكن كان وإذا  العمل. من الفصل لتربير إليها اللجوء ميكن  معقولة

 يف أو  ألخرىا ابحلاالت تعلقي فيما كبريا توجيهيا أتثريا فستحقق  منها فصل اليت وظيفته إىل الشخص إعادة على
 الةاحل هذه يف ظاهرا جناحا اإلنسان حقوق موظفو حيقق أن مبجرد  أي  إثنية. ألسباب أخرى فصل حاالت عمن

 خريناآل العاملني أن كما  السلطات. وإىل املصنع مدير إىل الرسالة تصل وأن فالبد التمييزي، الفصل من

 السلطات. أو  املصنع مدير على إضافية ضغوطا يضع مما حقوقهم، محاية على سيصرون
 
 يف جدتو  حيثما خاصة ةأبمهي التمييز حاالت صدد يف امليدانية اإلنسان حقوق عمليات جهود تتسم  وقد -24

 قد بلدانال بعض أن ذلك لومثا  جزئيا. متشابكة تكون قد أو والايهتا تتشابك قد دولية وكاالت عدة امليدان

 األمم طةشر  وضباط لسجون،ا أبحوال تتصل قضااي لبحث  األمحر للصليب الدولية اللجنة من مندوبني  هبا يوجد

 تحدةامل األمم مفوضية ممثليو  القضاء، شئون إدارة يف واإلنصاف الشرطة سلوك يتناولون الذين املدنية املتحدة

 الطفولة لرعاية دةاملتح األمم ومؤسسة ، املشردين أو الالجئني وعودة الالجئني مع يعملون الذين الالجئني لشئون
 اليت ىاألخر  يةالطوع لوكاالتوا وأوكسفام األطفال، وأنقذوا ، حدود بال وأطباء األطفال، محاية على تعمل اليت

  السكان نم لعناصر لطبيةا والرعاية واملسكن والكساء  الغذاء إىل  العاجلة تاالحتياجا توفري على  تساعد

 ملالع تكرار يتفاد كيفية  يف النظر  امليدانية نساناإل حقوق عملية على جيب السياق هذا ويف  للخطر. املعرضني
 مع عاملللت ريداف موقعا يدانيةامل اإلنسان حقوق عملية تتخذ وقد  .نفسها واحلكومة األخرى الوكاالت تؤديه الذي

 عملت أن ذلك نم بدال العملية عتستطي وقد   القسري. اإلخالء أو  ابلعمالة  يتعلق فيما الرئيسية التمييز حاالت

 دعاوى ضف  أجل من ذلكو  القائمة املؤسسات فعالية حتسني أو  إجراءات لوضع القانوين والنظام احلكومة مع

 ورةاخلط تملةاحمل القضااي نم ذلك وغري القسري اإلخالء وحاالت األراضي متلك  حقوق على واملنازعات  التمييز

 احلقوق. من وغريها ةاالقتصادي احلقوق محاية على واسعة آاثر على تنطوي واليت
 
 واالجتماعية االقتصادية احلقوق عن شائعة خاطئة أفكار -5
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 شابكة،ومت ابطةومرت  للتجزئة ةقابل وغري عاملية اإلنسان حقوق أبن الواضح املتحدة األمم اعرتاف من ابلرغم -25

 ابحلقوق االهتمام عن اوغريه امليدانية اإلنسان حقوق عمليات إلثناء  أحياان تثار اليت احلجج بعض هناك
 الثقافيةو  جتماعيةواال قتصاديةاال احلقوق أبن حياجون البعض أن ذلك ومثال  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 الذي املوجز من يتضح أنه على .الفوري للتطبيق قابلة والسياسية املدنية احلقوق أن حني يف متاما، متدرجة  حقوق

 حلقوقاب  يتعلق فيما التمييز  ممارسة عدم واجب العهد مبوجب عليها يقع حكومة كل أن أعاله أوردانه
 قد قافيةوالث عيةواالجتما ديةاالقتصا احلقوق جلنة أن ذلك إىل وُيضاف  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 احلقوق. بتلك يتعلق فيما  الدنيا" األساسية "االلتزامات حددت
 
 يف تكلفة،ال ابهظة قافيةوالث واالجتماعية االقتصادية احلقوق أن وهي ما وعان مضللة أخرى  حجة وهناك -26
 نأ إىل نشري أن السهل لتقسيما هلذا دحضا وحسبنا   .تكلفة أية على تنطوي ال والسياسية املدنية احلقوق أن حني
  يتطلب والسياسية دنيةامل قابحلقو  اخلاص الدويل العهد من 14 املادة يف عليه املنصوص منصفة حماكمة يف احلق

  القضاء. شئون دارةإب املعنيني املوظفني من وغريهم واحملامني النيابة وأعضاء القضاة تدريب يف  هائال استثمارا

 من كثريوال احلق اهذ وإنفاذ ة.كبري  تكلفة بدون ابإلسكان يتعلق فيما التمييز متنع أن املقابل يف للحكومة وميكن
   كبريا. متويال ابلطبع يتطلب اسيةالسي أو املدنية احلقوق

 
 احلقوق نأ حني يف عية،مجا حقوق والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق أبن يرى آخر رأاي أن على-27

 أن ذلك مثالو   ما. نوعا سيطالتب يف مفرط التمييز هذا فان أخرى، ومرة  .الفرد على تقتصر والسياسية املدنية
 هدالع يف ردةالوا  األحكام من ذلك وعري األقليات وحقوق الدين وحرية اجلمعيات تكوين  حبرية املتصلة املواد

 يف أو دياالقتصا زالتميي من تحررال يف واحلق   اجلماعية. احلقوق  حتمي والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل
 ديةاالقتصا قابحلقو  اخلاص الدويل العهد إىل استنادا  األفراد به يطالب قد  االبتدائية ابملدرسة االلتحاق

 والثقافية. واالجتماعية
 
 اكم،احمل  صاتابختصا شمولةم غري والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق إن يقال سبق، ما إىل وإضافة -28

 ةالفقر  يف ةالقضي هلذه شةمناق وردت وقد  احملاكم. ابختصاصات مشمولة والسياسية املدنية احلقوق أن حني يف
 ."يةاالجتماعو  االقتصادية وقاحلق محاية يف احملاكم دور" عنوان حتت أعاله الرابع الفصل من هاء الفرع من 15

 
 الفصل الثامن عشر

  خلفية عن معايري الرصد اخلاصة ابألمم املتحدة
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 املفاهيم الرئيسية

يل   لدلتستمد كثري من مبادئ وهنوج الرصد الواردة يف هذا ا
 تحدةامل هود السابقة املبذولة من جانب األمممصادرها من اجل

هذا و  ائق. حلقواملنظمات الدولية األخرى لتوجيه القائمني بتقصي ا
 ع هذايض هلذه اجلهود ومن مث ةالفصل يستعرض األصول التارخيي

 الدليل يف سياقه التارخيي.
 

ىل عام ائق إحلقوتعود اجلهود الرامية إىل مجع وتصنيف قواعد تقصي ا
ئل لوسااب  )مع اتفاقية الهاي املتعلقة بتسوية املنازعات 1907

واعد  القة يفالسلمية(.  ويف إطار األمم املتحدة، ترد مبادئ عام
، ويف 1974م النموذجية لتقصي احلقائق هليئات األمم املتحدة لعا

ه األمم باملتعلق بتقصي احلقائق الذي تضطلع  1992إعالن عام 
ن مدد علسلم واألمن الدوليني، ويف املتحدة يف ميدان صون ا

م ألماخلطوط التوجيهية اليت وضعت مؤخرا لتشغيل عمليات ا
 املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان.

 
لى ة عوقد حصلت  العديد من عمليات حقوق اإلنسان امليداني

 :ورفادوالايت مشاهبة لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف السل

 لتالية:تشمل والية البعثة السلطات ا
 ور؛التحقق من مراعاة حقوق اإلنسان يف السلفاد -أ

د أو فراتلقي البالغات من أي فرد أو جمموعة من األ -ب
ت اكاهيئة يف السلفادور تتضمن تقارير عن وقوع انته

 حلقوق اإلنسان؛
 بق؛سا زايرة أي مكان أو منشأة حبرية وبدون إشعار -ج
 ؛لوطينام اإلقلي عقد اجتماعاهتا حبرية يف أي مكان يف -د
و أرد إجراء مقابالت حبرية وعلى انفراد مع أي ف -هـ

 ؛ساتجمموعة من األفراد أو أعضاء اهليئات أو املؤس
مجع املعلومات ذات الصلة أبي وسيلة  تعتربها  -و
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 مناسبة."
 

ن ا، فإاممتويف حني تبدو هذه الوالية اإلجرائية شاملة وكافية 
واقع ال ات حقوق اإلنسان هو يفالتحدي الذي يواجه معظم عملي

 عارضةة ميف استخدام هذه األساليب على أرض الواقع عند مواجه
ة من لعلنيامة من السلطات احمللية اليت ال تدرك الوالية، واملقاو 

تحدة م املألماالسلطات الوطنية اليت ترغب يف اختبار عزمية عملية 
 امليدانية حلقوق اإلنسان.

 

 مقدمة-ألف
 
نب ملبذولة من جاالسابقة ود اكثري من مبادئ وهنوج الرصد الواردة يف هذا الدليل مصادرها من اجله  تستمد -1

تعرض األصول لفصل يساهذا األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى لتوجيه القائمني بتقصي احلقائق.  و 
 هلذه اجلهود ومن مث يضع هذا الدليل يف سياقه التارخيي. ةالتارخيي

 

 ة تطور معايري الرصد اخلاصة ابألمم املتحد  -ابء
 
انت أول ئق.  وكحلقااتوجد خمتلف جمموعات النظم الداخلية للمساعدة على توجيه  القائمني بتقصي  -2

وسائل ات ابلملنازعااتفاقية الهاي لتسوية  عملية دولية جلمع وتصنيف إلجراءات تقصي احلقائق هي 
وجود تفاقية على ونصت اال ، 536، سلسلة املعاهدات رقم 2199 ،36،القانون 1907السلمية لعام  

رغم من قلة لتحقيق.  وابلداخلي لم اليتم إنشاؤها ابالتفاق بني الدولتني املتنازعتني وعلى وضع النظا جلنة حتقيق
م  تستخد إلجرائيةالقواعد االت الفائدة اليت يتم احلصول عليها من آلية التحقيق اخلاصة ابتفاقية الهاي، ماز 

 كنموذج لتقصي احلقائق يف وضع هذا الدليل.
 
مشروع قواعد منوذجية إلجراءات تقصي احلقائق اخلاصة هبيئات أصدر األمني العام  1970ويف عام  -3

.  وابلرغم من قيام اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع األمم املتحدة للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان
يف شكل شديد االختصار، فقد عملت كإطار  1974تماد هذه القواعد النموذجية  يف عام لألمم املتحدة ابع
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لقواعد  جلنة تقصي احلقائق.  وتنقسم مشاريع القواعد النموذجية اخلمس والعشرون  إىل أحد عشر قسما 
والتصويت تغطي االنطباق ودستور اهليئة املخصصة وجدول أعمال االجتماعات واملوظفني واألمانة واللغات 

وسري العمل والتعاون مع الدول األعضاء والشهادات الشفوية والتحريرية ومصادر املعلومات األخرى 
والسجالت  والتقارير.  وتتيح القواعد ألي جلنة وضع توصيات وإصدار تقرير أقلية.  كما تتيح للدولة املعنية  

 تسمح للدولة بوضع توصيات جلدول األعمال  تقدمي أدلة وتعيني ممثل  وطرح أسئلة على الشهود، ولكنها ال
أو إعاقة حضور الشهود. وموافقة الدولة املعنية مطلوبة لدخول اهليئة املخصصة إىل الدولة.  وتقبل مجيع األدلة 

وحيلف الشهود ويقسم أعضاء اللجنة على أداء واجباهتم "بشرف  ابلرغم من أن استعماهلا خيضع لرأي اللجنة.  
 ية وإبخالص."  وجيوز قيام عضو أو أكثر بعقد جلسة استماع.وبصدق وحبياد

 
ذي تضطلع به قائق الي احلاإلعالن املتعلق بتقصوميكن احلصول على بيان  أحدث ابملعايري العامة يف  -4

، املرفق A/RES/46/59ة تحـد، وثيقة األمــم املاألمم املتحدة  يف ميدان صون السلم واألمن الدوليني
 ذي  ينص بصورة جزئية على املبادئ التالية:(،  ال1992)

ون السلم تعلق بصما يينبغي أن تسعى أجهزة األمم املتحدة املختصة، يف أدائها لوظائفها في -1
، ه الغايةذوحتقيقا هل  .لصلةامعرفة كاملة جبميع احلقائق ذات واألمن الدوليني، إىل أن تكون لديها 

 تقصي احلقائق. ينبغي أن تنظر يف االضطالع أبنشطة ل
 
فة لى معر نشاط يستهدف احلصول عأي   يقصد بتقصي احلقائقلغرض هذا اإلعالن،  -2

 ملختصة  من أجلاملتحدة مم امن حقائق حتتاج إليها أجهزة األ تفصيلية مبا يتصل أبي نزاع أو حالة
 ممارسة وظائفها فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني على حنو فعال.

 
وافقة  ل على مة احلصو دول إيفاد بعثة لتقصي احلقائق اتبعة لألمم املتحدة إىل إقليم أية يتطلب -6

 ة.ملتحدا، مع مراعاة األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم مسبقة  من تلك الدولة
 
بعثة لتقصي ضطالع باال ينبغي أن يراعي جهاز األمم املتحدة  املختص، عند النظر يف إمكانية -16

ول يت تبذهلا الدهود الك اجلاجلهود األخرى ذات الصلة اليت تبذل لتقصي احلقائق، مبا يف ذل احلقائق،
 املعنية واجلهود املبذولة يف إطار الرتتيبات أو الوكاالت اإلقليمية.

 
تحدة ألمم املاز اينبغي دائما أن يتضمن قرار االضطالع بتقصي احلقائق  الذي يتخذه جه -17

مه.  وينبغي لذي تقدتقرير اومتطلبات حمددة تراعى يف ال لبعثة تقصي احلقائقوالية واضحة املختص 
 أن يقتصر التقرير على عرض ذي طابع وقائعي للنتائج.
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داء مهمتها وأب ايها هببدقة وفقا للوالية  املسندة إلتلتزم بعثات تقصي احلقائق ابلعمل  -25

ف لطة خبالن أي سمأو  من أي حكومة تعليمات بعدم طلب أو تلقي.  ويلتزم أعضاؤها بنزاهة
اء أثن لون عليهايت حيصات الاحملافظة على سرية املعلومجهاز األمم املتحدة املختص.  وينعني عليهم 

 اضطالعهم بواليتهم، حىت بعد إجناز البعثة ملهمتها.
 
لتعبري عن ا ق، فرصةحلقائمباشرة، يف مجيع مراحل عملية تقصي ا للدول املعنيةينبغي أن تتاح  -26

قائق، ينبغي قصي احلائج تبصدد احلقائق اليت ُكل فت البعثة ابحلصول عليها.  وعند نشر نت آرائها
 أيضا نشر اآلراء اليت عربت عنها الدول املعنية مباشرة إذا أرادت ذلك.

 
واب اون يف أور التعو األمن  جملسمع تطور اخلربة يف خمتلف عمليات حقوق اإلنسان امليدانية لألمم املتحدة و  -5

ه املعايري لخص هلذال مواملنظمات الدولية األخرى، جرى وضع معايري أخرى للرصد.  ويرد على سبيل املث
السلفادور  تحدة يفامل واملمارسات يف اخلطوط التوجيهية لعمل شعبة حقوق اإلنسان لبعثة مراقيب األمم

هاييت  مريكيـة، دليللدول األاظمة األمم املتحدة ومن (؛  والبعثة املدنية الدولية يف هاييت املشرتكة بني1992)
عملية حقوق اإلنسان (؛ و 1994(، وبعثة األمم املتحدة يف غواتيماال )منيغوا(، دليل التحقق )1993)

( ومفوضية حقوق 1996اندا ) رو يفامليدانية يف رواندا،  التوجيـه امليداين لعملية حقـوق اإلنسان امليدانيـة 
لسالم يف عملية تنفيذ اتابعة لة الحقوق اإلنسان، الدليل امليداين لراصدي فرقة عمل الشرطة الدولي اإلنسان/مركز

ني ملدنية التابعلشرطة افي االبوسنة واهلرسك املشرتكة بني مفوضية حقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان وموظ
ت ه املعايري واملمارسات واخلرباد وفرت هذ(.  وق1996لإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف سالفونيا الشرقية )

 األساس املباشر هلذا الدليل.
 
ألمن  أو ان جملس متها وابلرغم من أن كل عملية من عمليات حقوق اإلنسان امليدانية حتصل على والي -6

 املتحدة يف  األمممراقيب حصلت عدة عمليات على والايت مشاهبة لبعثةابالتفاق مع احلكومة املضيفة،  
 :السلفادور

 تشمل والية البعثة السلطات التالية:
 التحقق من مراعاة حقوق اإلنسان يف السلفادور؛ -أ

رير عن وقوع ضمن تقار تتتلقي البالغات من أي فرد أو جمموعة من األفراد أو هيئة يف السلفادو  -ب
 انتهاكات حلقوق اإلنسان؛

 ؛زايرة أي مكان أو منشأة حبرية وبدون إشعار سابق -ج
 عقد اجتماعاهتا حبرية يف أي مكان يف اإلقليم الوطين؛ -د
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يئات أو ضاء اهلو أعأإجراء مقابالت حبرية وعلى انفراد مع أي فرد أو جمموعة من األفراد  -هـ
 املؤسسات؛

 مجع املعلومات ذات الصلة أبي وسيلة  تعتربها مناسبة." -و
 

عمليات حقوق  جه معظمي يواالذ التحديفية متاما، فإن ويف حني تبدو هذه الوالية اإلجرائية شاملة وكا -7
السلطات  رضة منة معااستخدام هذه األساليب على أرض الواقع عند مواجهاإلنسان هو يف الواقع يف 

ة عملية  اختبار عزميترغب يف اليت اليت ال تدرك الوالية، واملقاومة  السرية من جانب السلطات الوطنية احمللية
 امليدانية حلقوق اإلنسان. األمم املتحدة

 

 دةملتحامم معايري الرصد  اليت تطبقها جهات غري األ -جيم
 
احلقائق.   ية تقصيم عمللتنظي قامت املنظمات اإلقليمية بتنفيذ معايري رصدوابإلضافة إىل ذلك،  -8

قامت واحرتاما.  و  ة تقدماوقعيواحدة من أكثر إجراءات تقصي احلقائق امل جلنة البلدان األمريكيةويوجد لدى 
 عضاء.  )أنظرلدول األايف  برعاية العديد من عمليات املراقبة املوقعية ابإلضافة إىل تقصي حقوق اإلنسان

يل وتقصي القانون الدو  ان"  يفإلنسادماندو فارغاس، "الزايرات املوقعية: جتربة جلنة البلدان األمريكية حلقوق ا
 (.1982حمرر(، ))برييت رامتشاران   150إىل  137حات من احلقائق يف ميدان حقوق اإلنسان، الصف

 
 ىلإوابإلضافة   حلقائق.اقصي وقامت الكثري من املنظمات احلكومية الدولية بصياغة إجراءاهتا  اخلاصة بت -9

واعد مت وضعها على ما قواعتمدت ابإلمجاع جمموعة  1980خالل عام  رابطة القانون الدويلذلك، التقت 
ة  الواقع بدرجيفتنطبق  كنهاال كل من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وليبدو الستعم

دنيا اإلجرائية ال بلغراد واعدأكرب على جهود تقصي احلقائق املبذولة من جانب املنظمات احلكومية الدولية )ق
 163كية للقانون الدويل، األمريمن اجمللة  75لزايرات تقصي احلقائق بشأن حقوق اإلنسان الدولية، العدد 

(1981   .)) 

 

الرصد  معايري ي عنوقد كتب عدة مؤلفني عن إجراءات تقصي احلقائق.  وملزيد من البحث التفصيل -10
 دليل.هذا ال مراجعاملتصلة بعمليات تقصي احلقائق، أنظر املراجع الواردة يف قائمة 

 

 اجلزء الرابع
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........................... 
 تابعة وتقدمي التقاريرامل

 
 
 

 الفصل التاسع عشر
 املتابعة  والتماس اإلجراءات التصحيحية

 
 املفاهيم الرئيسية

قوق حلانية يدتشمل "املتابعة" اإلجراءات اليت تتخذها العملية امل
ع اإلنسان للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان اليت قامت جبم

ب انمن ج معلومات عنها، مثل التماس اإلجراءات التصحيحية
يات ة آبلعانالسلطات الوطنية واحمللية مباشرة أو من خالل االست

 محاية حقوق اإلنسان الدولية.
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان:

 على  ينيإعداد خريطة تنظيمية/قائمة ابملسؤولني الرئيس
 املستوى احمللي/الوطين؛

 شوء نبل إجراء اتصاالت منتظمة  مع السلطات الرئيسية ق
 كبرية؛مشاكل  

 ؛طاتحتديد املعلومات اليت ميكن أن أبمان إىل السل 

  دانإدراك جهود املنظمات الدولية األخرى يف املي 
 والتنسيق معها؛

  تشجيع السلطات الوطنية واحمللية على العمل على النحو
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 الواجب؛

 سن؛حتدث حتديد السلطات العليا اليت ستخاطبها إن مل حي 

 قوق نية حليداطار العملية املتقدمي تقارير يف حينها داخل إ
 اإلنسان؛

 لبلد  اتقدمي تقارير إىل رئيس عملية األمم املتحدة يف
 ؛والتماس تدخله لدى السلطات العليا عند اللزوم

 يات آل إدراك حالة حقوق اإلنسان والتصدي هلا من خالل
ي أأ( )األمم املتحدة ذات الصلة، وذلك مثال عن طريق 

سان ممثل للجنة حقوق اإلنمقرر قطري ذي صلة أو أي 
معية و اجلة أالتابعة لألمم املتحدة أو )ب(  إجراءات اللجن
دية لتعاهت االعامة املتصلة مبوضوعات معينة أو )ج( اهليئا

 أو )د( مفوضية حقوق اإلنسان.

 

 مقدمة -ألف
 
 يدانية حلقوقامللية العم اإلجراءات اليت يتم اختاذها من جانبيستخدم هنا مصطلح "املتابعة" لوصف  -1

نشطة تلف األل خماحملددة من خال اإلنسان أو من جانب موظفيها للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان
 ويشري مصطلح شر(.وظيفة الرصد )من الفصل اخلامس وحىت الفصل الثامن ع-املوضحة يف اجلزء الثالث

النتهاكات أو ا عها عن جبم قاموا استفادة موظفي حقوق اإلنسان من املعلومات اليت"املتابعة" حتديدًا إىل 
التصحيحية  جراءاتماس اإلويشمل أبرز شكل من أشكال املتابعة  الت.  غريها من جتاوزات حقوق اإلنسان

 .من السلطة الوطنية واحمللية
 
ومبجرد أن ينتهي موظف حقوق اإلنسان من التحقق من املعلومات والتشاور، عند االقتضاء، مع زمالئه  -2

، وهي: من قضااييقرر أن القضية متثل مسألة ملحة  قد تتطلب متابعة سريعة.  تثري مسألة املتابعة عدة فإنه قد 
الذي ينبغي  أن  وما هو املستوىما إن كان ينبغي القيام بعمليات التدخل؟   تقرير سلطةالذي سيكون له 

قضائي صغري أم   مع وزير  جتري عنده خمتلف أنواع التدخل؟  )هل ينبغي مثال  إاثرة قضية مع مسؤول
أم من جانب  إاثرة قضية من جانب موظف حقوق اإلنسان الذي بدأ التحقيقالعدل؟(  وهل ينبغي 

املشرف عليه أم من جانب  رئيس العملية؟  وما الذي تقوم به املنظمات الدولية والوطنية واحمللية األخرى؟  
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يف امليدان؟  وإذا  تنسق تدخالهتا مع الفاعلني اآلخرين وكيف ميكن لعملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن
فهل توجد آليات لألمم املتحدة وغريها حترز اجلهود الرامية إىل إقناع السلطات احمللية/الوطنية  أي جناح أويل، 

 ؟من اآلليات ملتابعة املسألة
 
يف  لتفادي الوقوعيمة.  و وخ واقبوميكن أن تنطوي األخطاء يف احلكم أثناء مرحلة املتابعة احلامسة على ع -3

رض احلاالت ينبغي ع.  و مثل هذه األخطاء ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان العمل يف تعاون وثيق مع زمالئهم
 اليت تتسم حبساسية خاصة على املستوى املناسب يف العملية إلسداء املشورة.

 
وميكن   .ملعنيةالطات ومات إىل السأول مرحلة من مراحل املتابعة هي نقل املعلوكقاعدة عامة فان  -4

هم لى أنه من املنسان.عق اإلللسلطات نفسها أن تقوم يف هناية املطاف ابلتصدي مبفردها ملعظم انتهاكات حقو 
اختيار قة يف لي ابلدالتح اليت يقومون مبقابلتها. وجيب خيتار موظفو حقوق اإلنسان السلطات املالئمةأن 

ال تسبب هو:  "لرصد، و لاسي وأال يغفلوا بصفة خاصة عن املبدأ األس السلطات املعلومات اليت يقدموهنا إىل
 ."ضررا

 
ون من ، قد يكنسانوإذا مل تفض االجتماعات األوىل مع السلطات إىل أي حتسني يف حالة حقوق اإل -5

ألخرى.  م املتحدة األمليات اانة آباألعلى أو إرسال رسائل مكتوبة إىل الوزراء أو االستعالالزم خماطبة السلطات 
 ويتناول هذا الفصل كل واحدة من النقاط السالفة الذكر.

 

 طينالو اإلعداد للمتابعة على الصعيدين احمللي و  -ابء
 
إقامة ق عن طري لالحقةلعمليات التدخل ا على الصعيد احملليينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأهب  -6

شرطة العسكرية وال اإلدارةو دنية يف اإلدارة امل  الرئيسينيوحتديد املسؤولني اتصاالت مع السلطات احمللية
إبعداد حمللية املكاتب اقوم واحملاكم وأعضاء النيابة والسجون وغري ذلك من قطاعات اجملتمع.  وينبغي أن ت

ه.   عه اتصاالت معجترى م ب الذيهلؤالء املسؤولني الرئيسيني حىت ميكن حتديد املسؤول املناسخريطة تنظيمية 
 صال هبمة االتن كيفيتتضمن معلومات ع بقائمة أبمساء السلطاتكما ينبغي للمكتب احمللي أن حيتفظ 

جراؤه ل اتصال يتم إكيد إىل  ز شد)االسم والعنوان ورقم اهلاتف، اخل(.  ومن املفيد أيضا إعداد ملف يشري إبجيا
سريعة  مرجعية داةدة كسجل وأمع أكثر املسؤولني اتصاال ابملوضوع.  وستكون كل هذه املعلومات مفي

 للموظفني يف كل مكتب حملي.
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لوزارات مية ابة تنظيخريط -معلومات مماثلة املكتب املركزيينبغي أن جيمع  وعلى الصعيد الوطين -7

ورية مع دتصاالت سان ايقيم موظفو حقوق اإلن.   ومن املهم أن والشعب احلكومية وتفاصيل االتصال
رة اإلنسان بزاي فو حقوقوم موظلصعيدين احمللي والوطين على السواء.  وينبغي أن يقعلى االسلطات الرئيسية 

شكلة مضية أو ق بقهذه السلطات بصورة منتظمة وأن جتري الزايرات منفصلة عن أي زايرات أخرى تتعل
ملوضوع صاال ابثرهم اتوأك حمددة.   وإذا قام موظفو حقوق اإلنسان إبقامة عالقات طيبة مع أهم املسئولني

قد عألحيان امن  فسيكون من األسهل كثريا التصدي للمشكالت عندما تطرأ.  ومن املستصوب يف كثري
 اجتماعات أسبوعية منتظمة.

 
ىل إلي والوطين ويني احململستوكمبدأ أساسي، ينبغي أن تسعى العملية امليدانية إىل تشجيع السلطات على ا -8

 . ية العاديةاحلكوم وظائفتنحية أو استبدال الن تتفادى العملية أداء وظائفها بصورة سليمة.  وينبغي أ
، أعضاء النيابةلشرطة و اوىل ومثال ذلك أنه إذا كان هناك نظام عدالة جنائية فعال فمن األفضل كثريا أن تت

ة اجلنائية ن نظام العدالإذا كا أنه وليس ابألحرى موظفو حقوق اإلنسان، التحقيقات يف اجلرائم اجلنائية.  والواقع
ل وليس لى العمعدته ال يعمل بصورة سليمة فينبغي لعملية حقوق اإلنسان تشجيع النظام الوطين ومساع

 ابألحرى استبداله.
 

 اخلطوات األولية على الصعيد احمللي -جيم
 
 اختيار السلطة املناسبة اليت يتم خماطبتها -1
 
فعل من  على رد صولتدل على احلاجة إىل احل وإذا كان أحد موظفي حقوق اإلنسان قد تلقى معلومات -9

لي إن ل املنسق احملبني )مثناسالسلطات فينبغي يف العادة أن يرجع املوظف إىل امللفات ويتشاور مع زمالئه امل
 .تصال بهكان االاإلم ملعرفة املدير احمللي أو مسؤول الشرطة الذي سيكون من املالئم قدروجد( 

 
أقيمت واإلجراءات اليت اتبعت قد يكون من األسهل إجراء اتصال على مستوى وتبعا للعالقات اليت  -10

منخفض نسبيا يف التسلسل اهلرمي.  وإذا مل تكن القضية مثرية للجدل بصورة واضحة وعلى خالف ما معهود، 
.  ومن مصلحة كل من قد يستطيع املسؤولون األقل مستوى توفري معلومات روتينية قد حتل املسألة
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ينبغي عدم إجراء لني احملليني وعملية حقوق اإلنسان حل املشاكل يف هذه اآلونة املبكرة.   على أنه املسؤو 
 االتصال مع مسؤول ال يتمتع أبي سلطة لالستجابة على النحو املالئم.

 
 تنسيق املتابعة مع املنظمات األخرى -2
 
ى.  وكحد ة األخر تحديات األمم املحقوق اإلنسان انتباه املنظمات وعمل تقد تلفت بعض االنتهاكا -11

 لية األخرىات الدو ملنظماعلى وعي ابجلهود اليت بذلتها أدىن، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يكونوا 
نسان مجع قوق اإلية حتنسق عمللتفادي االزدواجية والتضارب بال موجب.  وينبغي يف أفضل  احلاالت أن 

اصة أن خلطرية بصفة خاحلاالت اي يف ية األخرى اليت يف امليدان.  وينبغمع املنظمات الدول املعلومات واملتابعة
بعض األحيان  فيد يفن امليقوم موظفو حقوق اإلنسان بتنسيق تدخالهتم مع املنظمات الشريكة.  وقد يكون م

تهاكات ضااي انقمن  قيام عدة منظمات خمتلفة ابالتصال  مجيعا بنفس السلطات حول قضية حمددة واحدة
تصحيح للسلطات لى اوق اإلنسان.  وهذا النهج املشرتك ميكن أن يساعد على وضع مزيد من الضغوط عحق

رض بني م التعاوعد التجاوز.   على أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان كفالة  تنسيق خمتلف التدخالت
 ريعة للمواربةمة كذكو احل الطلبات املوجهة إىل السلطات.    ويف حالة وجود أوجه عدم اتساق، قد تستغلها

 وعدم القيام إال ابحلد األدىن للتصدي للمشكلة. 
 
يف البلد  ملوجودةاخرى وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من والايت ونطاق أنشطة املنظمات األ -12

 لةغرض حتسني حابملطلوب يق اوأن يكونوا على علم هبا حىت يتسىن هلم تقييم نوع املساعدة واملسامهة والتنس
ارات ملنظمات واإلدان أكثر زة عحقوق اإلنسان يف البلد، وخباصة فيما يتعلق ابملتابعة.  ويرد أدانه نبذة موج

ان.  في حقوق اإلنسما ملوظا عاشيوعا املوجودة يف امليدان.  وهذه القائمة ليست وافية ولكنها توفر فقط توجه
من هذه  العديد م معيان بتطوير مذكرات تفاهحقوق اإلنسان امليدانية يف بعض األح توقد قامت عمليا

 مليدانية )مثلنسان اق اإلاملنظمات لتسهيل التعاون.  وقد توجد مذكرات التفاهم أيضا بني مقر عملية حقو 
ان.  وينبغي  امليديفودة مفوضية حقوق اإلنسان وإدارة عمليات حفظ السالم( وبني املنظمات األخرى املوج

 يكوين على وعي أبي اتفاقات من هذا القبيل مىت وجدت. ملوظفي حقوق اإلنسان أن
 
 عمليات حفظ السالم -أ

 
عمليات حقوق اإلنسان امليدانية من املفيد عند التنسيق مع املنظمات الدولية األخرى مالحظة أن  -13

تبعا ،  قد  تضم تشكل يف بعض األحيان عناصر يف تواجد اكرب لألمم املتحدة أو عملية حفظ السالم اليت
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من القوات العسكرية املسلحة واملراقبني العسكريني والشرطة املدنية واملساعدة اإلنسانية  أخرى عناصرلواليتها، 
والشؤون املدنية واإلدارة املدنية ومراقيب االنتخاابت.  وهذا التواجد األكرب لألمم املتحدة خيضع يف العادة لتوجيه 

حدة.  وهناك خمتلف أنواع عمليات حفظ السالم، مبا فيها احلفاظ على املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املت
وقف إطالق النار والفصل بني القوات )كما هو يف قربص وكشمري( واالنتشار الوقائي )يف مقدونيا على سبيل 

ة أثناء املثال( وتنفيذ التسوايت الشاملة )يف كمبوداي والسلفادور على سبيل املثال( ومحاية العمليات اإلنساني
جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل استمرار النزاعات )يف يوغوسالفيا السابقة على سبيل املثال(.  ويسند 

.  وتشمل هذه الوالايت يف  خمتلف عمليات حفظ السالم والايهتا تبعا للمقتضيات السياسية واحتياجات احلالة
سط بني الفرق املتعارضة، واالتصال، والتفاوض،  واملساعي كثري من األحيان املراقبة،  وتقدمي التقارير،  التو 

 احلميدة، والتواجد املادي يف بعض القطاعات أو نقاط التفتيش، ومحاية املرافق، واملعلومات العامة. 
 
ة لألمم املتحد  العامألمنيوتقوم إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم بدور املمثل التشغيلي ل  -14

دانية كما ان امليإلنسادارة عمليات السالم، وهي بذلك مسؤولة عن إدارة خمتلف عمليات حقوق لتخطيط وإ
ن طريق توفري عالعام  ألمنياهو احلال مثال يف كمبوداي.   وتساعد إدارة األمم املتحدة للشئون السياسية  

ون السياسية  دة للشئملتحالبحث والتحليل وإسداء النصح بشأن السياسة العامة.  كما تشمل إدارة األمم ا
ية ات ميدانيوأنشئت عمل  يها.اليت قامت بتنسيق  االنتخاابت ورصدها وتقدمي املساعدة إل الوحدة االنتخابية

 سان يف روانداوق اإلنحلق أخرى حلقوق اإلنسان حتت رعاية  مفوضية حقوق اإلنسان، مثل العملية امليدانية
مبيا، مبوداي  وكولو ان يف كإلنسبوروندي ومكتيب املفوض السامي حلقوق ا والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف

قعت مؤخرا، اليت و  خرىوغري ذلك.  ومازالت عناصر حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم يف احلاالت األ
فظ حت إدارة عمليا ا تتبعم أهنمثلما يف أنغوال وسرياليون، تتلقى توجيها جوهراي من مفوضية حقوق اإلنسان رغ

 السالم من الناحية اإلدارية.
 
 القوات العسكرية’  1’
 
يف العادة يف إطار اتفاق  العسكريمبوجب االختصاصات املسندة من جملس األمن، يعمل  العنصر  -15

بشأن وضع القوات مع بلد العمليات واإلجراءات التشغيلية الدائمة وقواعد االشتباك. والقوات العسكرية 
ولكن حتت قيود صارمة على استعمال األسلحة ويتم عادة تنظيمها يف وحدات هلا حجم  مسلحة يف العادة

الكتائب ويوجهها قائد للقوات وقد توفر عددا كبريا ومن الكتائب الصغرية املسلحة لنقاط املراقبة والدورايت 
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ة ولكنهم ويعمل عادة يف بعثات حفظ السالم جنود حيملون أسلحة مفرغة من الذخري   189واحلرس، اخل.
 متأهبون للعمل دفاعا عن النفس.  

 
اهلجمات  نفس، أين الوينبغي حتقيق حفظ السالم بدون االستعانة بقوة عسكرية اللهم إال دفاعا ع -16

 ة عموما للخطراملتحد ألمماملباشرة والتهديدات اليت تتعرض هلا حياة موظفي األمم املتحدة وتعريض أمن ا
ملتحدة قوات األمم ا زع سالحت نابلقوة الستعماهلا كقاعدة إلطالق النار أو حماوال ودخول مواقع األمم املتحدة

ملمكنة كملجأ حلدود ااأضيق  وجيوز لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أن تستعمل القوة يفابلقوة.  
ل عتزامها استعماعن اقا مسب ،  وينبغي أن متنع استعمال القوة عن طريق التفاوض أو اإلقناع  وأن تفصحأخري

 هلدف وذلك علىاار دون الن القوة )شفواي أو ابستعمال اللهب أو إطالق أعرية حتذيرية يف اهلواء أو إطالق
وت أو طر املخر خلسبيل املثال( إال إذا أدى ذلك إىل زايدة  تعرض جندي حفظ السالم أو أي شخص آ

 اإلصابة اجلسيمة. 
 
 املراقبون العسكريون’  2’
 
دارة لتحول إىل اإل سياق ايفرية يقوم مراقبو األمم املتحدة العسكريون يف العادة برصد أداء القوات العسك -17

 وقد  أقامتة.  صفة عامني ب.   وهؤالء املراقبون غري مسلحاملدنية أو يف إطار عملية سالم على نطاق أوسع
 وغريهم من لعسكرينيدة ا األمم املتحمع مراقيب بعض عمليات حقوق اإلنسان امليدانية عالقات عمل وثيقة

ظمة كل صباح ورة منتع بصالقوات العسكرية يف عمالت حفظ السالم الدولية وذلك على سبيل املثال لالجتما 
-نسيق مدنيةتمراكز  نشاءإمثال من أجل تنسيق  اجلهود أو على األقل ملعرفة  أنشطة كل منها.  وقد أصبح 

لسالم أو ات حلفظ لقوااة يف البلدان اليت أنشئت فيها عمليات متعددة عسكرية إحدى املمارسات القياسي
إلنسان اقوق ححيثما توجد عمليات حفظ السالم جنبا إىل جنب مع العمليات اإلنسانية وعمليات 

ت لنقل واالتصاالاتوفري  كريةوالعمليات املدنية.  وقد استطاع املراقبون العسكريون وغريهم من القوات العس
 ومات و/أو األمن ملوظفي حقوق اإلنسان.واملعل

 
 الشرطة املدنية’  3’
 

                                                      
، الصفحات دليل حفظ السالم للرتب الصغريةإدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم/مكتب التخطيط والدعم/وحدة التدريب،  189
 (.1994) 55إىل  54ومن  19و 12
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دنية وتتألف تحدة املامل كما عملت العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان يف تعون وثيق مع شرطة األمم  -18
طة ن منظمات الشر هنيني ماد مقوات عمليات الشرطة املدنية حلفظ السالم والعمليات امليدانية األخرى من أفر 

عد ة عامة.  وتساحني بصفمسل ذين تقدمهم الدول األعضاء إىل األمم املتحدة.  وموظفو الشرطة املدنية غريال
ذ القوانني صد أنشطة إنفائية، ور جلناالشرطة املدنية على كفالة االحرتام الكامل ملعايري حقوق اإلنسان والعدالة ا

طة ذ واجبات الشر بتنفي  حيان، والقيام يف بعض األاليت تضطلع هبا الشرطة احمللية وسلطات التحقيق القضائي
ن مجئني وغريها ئون الالة لشالعامة )مثل تقصي الوقائع(، وتوفري املساعدة املالئمة ملفوضية األمم املتحد
( )إعادة تدريب ى تدريبة علالوكاالت اإلنسانية، وإسداء النصح للشرطة احمللية بشأن اإلجراءات، واملساعد

ري ض الشرطة.  وجتادة مفو ت قياحمللية.  ويتم تنظيم قوات الشرطة املدنية يف جمموعات أو فرق حتقوات الشرطة 
ة ارية النموذجيات اإلدجراءأنشطة الشرطة املدنية طبقا  للوالية الشاملة  لعملية حفظ السالم وعمال ابإل

 واإلجراءات التشغيلية النموذجية.
 
جلرمية قد تقصي ا ظمة يفمن بلدان تشارك فيها الشرطة بصورة منتوموظفو الشرطة املدنية  القادمون  -19

اإلنسان.   ات حقوقاوز بصفة خاصة يف تشجيع الشرطة احمللية على التحقيق يف العنف وغريه من جت يفيدون
فو وظمفقد يتعاون  إلنسان،وق اوإذا مل تكن الشرطة احمللية قادرة على تتبع مثل هذه التجاوزات اليت تقع حلق

 كثر فعالية منأستجابة اجيع وق اإلنسان مع الشرطة املدنية يف إجراء حتقيقات لتوثيق الوقائع ومن مث تشحق
 جانب السلطات احمللية. 

 
 عناصر الشئون املدنية  والعناصر االنتخابية’   4’
 
 خاابت.  وقدنتاصدي االة ور وقد تضم عملية حفظ السالم أيضا  عناصر للشئون املدنية واإلدارة املدني  -20

 حمليني ة عيوان وآذااناملدني لشئونالعنصر الديبلوماسي/السياسي للعملية. وقد يعمل موظفو ا الشئون املدنيةتوفر 
ة.  كما املتحد ألممللمثل اخلاص حيث يركزون على حقوق اإلنسان، فضال عن اجلوانب األخرى لتواجد ا

ىل رية املفوضة إت اإلداوليا كمبوداي لالضطالع ابملسؤ ضمت سلطة األمم املتحدة االنتقالية إدارة مدنية يف
ن يف تعاو  ملدنيةاإلدارة انصر سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي مبوجب اتفاقات ابريس.  وقد عمل ع
.  يف املقاطعات ملشاريعب واوثيق مع عنصر حقوق اإلنسان وكاان يتقامسان يف كثري من األحيان  مكان املكات

ن أخرى وذلك يف أماكسنة و يف سلطة األمم املتحدة يف كمبوداي ويف انميبيا والبو  راصدو االنتخاابت وعمل
الت انصب اويف هذه احل  ابلتوازي يف كثري من األحيان مع عمليات و/أو عناصر حقوق اإلنسان امليدانية.

مام موظفي نصب اهتني ايف حتركيز راصدي االنتخاابت على اجلوانب التقنية للتحضري لالنتخاابت ورصدها 
: رابع عشرلفصل الانظر )أحقوق اإلنسان على رصد احرتام حقوق اإلنسان فيما يتصل ابلعملية االنتخابية 

 "(.مراقبة االنتخاابت"
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 عنصر  املعونة اإلنسانية’  5’
 
تحدة ملمم ايات األيف عمليات حفظ السالم أو غريها من عمل املعونة اإلنسانيةقد يشمل عنصر   -21

حلكومية ااملنظمات غري منائي و اإل مفوضية األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  وبرانمج األمم املتحدة
 خرى والعمل يفياة األت احلللمساعدة على توزيع الغذاء واإلمداد ابملعونة الطبية واملأوى وتوفري ضروراي

الت األمم هود وكاجسيق لشئون اإلنسانية مسؤولية تنمشروعات التنمية. وتقع على مكتب األمم املتحدة ل
عات يف ذلك النزا ية، مباولوجاملتحدة لإلغاثة يف سياق حاالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية أو التكن

ة للشئون املتحد ألممااملسلحة والفيضاانت والزالزل واألعاصري، اخل. وقد تتواجد أيضا عمليات مكتب 
منظمات  از لعدةإلجيمستقلة عن عمليات حفظ السالم.  وفيما يلي أدانه وصف شديد ا اإلنسانية بصورة

 إنسانية دولية قد يقابلها موظفو حقوق اإلنسان أثناء عملهم يف امليدان. 
 

 منسق األمم املتحدة املقيم-ب
 
لكاملة ه املسؤولية  اعليتقع و امه منسق األمم املتحدة املقيم يعينه األمني العام لألمم املتحدة ومسؤول أم -22

.  ويتم ق هذه األنشطةي وتنسيلقطر عن األنشطة التشغيلية ملنظومة األمم املتحدة للتنمية املنفذة على املستوى ا
عم دسق املقيم هو سي للمنلرئيامتويل وظيفة التنسيق هذه مبا يتمشى مع أهداف احلكومة وأولوايهتا.  والشاغل 

وضع يف احلكومة و  التنسيقو رار منظومة األمم املتحدة مع آلية احلكومة صنع الق احلوار والتفاعل الفعالني يف
اض مليات االستعر لعمل وعال لإطار مرجعي متسق  للتعاون واملساعدة من جانب املنظومة، وتعزيز التقييم الفع

 املشرتكة للربامج واملشاريع الكربى.  
 
 مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني -ج
 
 .لالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشئون امقدمة عن  للفصل العاشر 1التذييل توي حي -23

 
 منظمة األمم املتحدة للطفولة -د
 
دورا لنفسها يف حاالت الطوارئ اليت يتم يف كثري من األحيان  منظمة األمم املتحدة للطفولةأرست   -24

ملنظمة األمم املتحدة للطفولة على  مام الرئيسيةبؤرة االهتإجراء عمليات حقوق اإلنسان امليدانية.  وتنصب 
. وتضيف املنظمة منظورا إمنائيا ومنظورا حلقوق اإلنسان فيما تضطلع به من عمل يف محاية ومناصرة األطفال
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حاالت الطوارئ، وهو عمل ينطوي على أربعة عناصر: املناصرة والتقييم والرعاية )مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات 
واإلطار األساسي الذي تعمل فيه املنظمة   190اية األطفال والنساء الضعفاء من الضرر املتعمد.الرئيسية(، ومح

هو اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق الطفل.  ويقع مقر منظمة األمم املتحدة للطفولة يف نيويورك ولكنها 
األطفال الضعفاء ومحايتهم من بلدا  للعمل على بقاء األطفال، ورعاية  130تدير برامج يف ما يزيد عن 

الضرر، والتنمية، وبناء القدرات،  وتقوية اجملتمع املدين،  وإعادة إنشاء )وحتسني( اخلدمات االجتماعية 
األساسية، والتعليم،  والرعاية الصحية لألطفال والنساء، وتسريح األطفال اجلنود، وإعادة مجع مشل أسر 

ع األطفال املشردين داخليا، والعمالة، واستعادة الطفل حلالته البدنية األطفال الذين بدون مرافق، والعمل م
 والنفسية واالندماج االجتماعي لألطفال من ضحااي اإلمهال والتعدي، اخل.

 
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي -هـ
 
البلدان  جتماعية إىلالادية واالقتصهو أكرب جهة  تقدم املساعدة اإلمنائية ا برانمج األمم املتحدة اإلمنائي -25

ط املساعدة ان ال يوجه فقن البلدمثري كيف كافة أرجاء العامل.  واملمثل املقيم لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف  
كتبا م 134ضم ت بكة شاملقدمة من الربانمج ولكنه يعمل أيضا كمنسق مقيم لألمم املتحدة.  ومن خالل 

على  مية مع الرتكيز على القضاءبلدا وإقليما لدعم التن 147إلمنائي  يف قطراي، يعمل برانمج األمم املتحدة ا
مفوضية  اون الوثيق معوابلتع زايدالفقر  والتجديد البيئي وإنشاء الوظائف والنهوض ابملرأة والقيام على حنو مت

دة مرارا يف حمم املتاأل األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على بناء مؤسسات حقوق اإلنسان.  ويشارك برانمج
لة انية.  والرسائ اإلنسطوار تعزيز "احلكم السليم" ودعم إعادة بناء اجملتمعات يف أعقاب احلروب وحاالت ال

، رية املستدامةية البشلتنمااألساسية للربانمج هي مساعدة البلدان على بناء قدرة وطنية متكنها من حتقيق 
فوضية حقوق م ثيق مع ون و ة.   ويعمل الربانمج يف تعاابعتباره أكرب عضو يف أسرة األمم املتحدة للتنمي

يتعهد فيها املكتبان  1998اإلنسان وذلك يف إطار عالقة حتكمها مذكرة تفاهم  مت التوقيع عليها يف عام 
 السياسات.ربامج و ع الابلتعاون يف النهوض ابحلق يف التنمية وتدريب املوظفني على حقوق اإلنسان ووض

 
 ية للهجرةاملنظمة الدول -و
 
منظمة حكومية دولية تساعد على مقابلة التحدايت التشغيلية للهجرة ،  وتعزيز  املنظمة الدولية للهجرة -26

فهم قضااي اهلجرة، وتشجيع التنمية من خالل اهلجرة، والعمل على حتقيق االحرتام الفعال حلقوق املهاجرين.  

                                                      
جية والشواغل التشغيلية ملنظمة األمم املتحدة األطفال والنساء يف حاالت الطوارئ: األولوايت االسرتاتيمنظمة األمم املتحدة للطفولة،  190

 EICEF/1997/7 (1996.)، الوثيقة للطفولة
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كاستجابة ملشكلة املشردين والالجئني يف أورواب عقب    1951واملنظمة الدولية للهجرة اليت أتسست يف عام 
بلد يف العامل.  كما تُعىن املنظمة الدولية للهجرة ابلقضااي  70احلرب العاملية الثانية تعمل اآلن يف أكثر من 

 املتصلة  ابالجتار يف األشخاص، وخباصة املرأة.  وتتخذ املنظمة من جنيف مقرا هلا.  
 
 لعامليبرانمج األغذية ا -ز
 
يز التنمية حة اجلوع وتعز ك ملكافخل وذلإىل البلدان القليلة الد املعونة الغذائية برانمج األغذية العاملييقدم  -27

ىل اإلغاثة.  ألخرى إاارث االقتصادية واالجتماعية واالستجابة الحتياجات ضحااي الكوارث الطبيعية والكو 
 يفلغذائية طراف لتقدمي املعونة ابلد وهو أكرب منظمة متعددة األ 90ويعمل برانمج األغذية العاملي يف أكثر من 

انية يف ملساعدة اإلنستقدمي ابقوم العامل.  ويدير برانمج األغذية العاملي االحتياطي الدويل ألغذية الطوارئ وي
 بعض مناطق النزاع.  ويتخذ برانمج األغذية العاملي من روما مقرا له.

 
 منظمة الصحة العاملية -ح
 
نظمات لتحقيق من امل غريهاو مع إدارات الصحة الوطنية واملنظمات املهنية  منظمة الصحة العامليةتعمل  -28

شورة التقنية وامل ملساعدةاسيق أعلى مستوى ممكن من الصحة يف مجيع أحناء العامل.  وتقوم املنظمة بتقدمي وتن
العمل و لطوارئ اعبة األمراض من خالل ش املتخصصة واإلغاثة يف حاالت الطوارئ والوقاية/احلماية من

 اإلنساين.  ويقع مقر منظمة الصحة العاملية يف جنيف.
 
 منظمة العمل الدولية -ط
 

الجتماعية العدالة ازيز منظمة العمل الدولية هي وكالة األمم املتحدة املتخصصة اليت تسعى إىل تع -29
 خمتلف يفمكاتب  هلا ع مقرها يف جنيف، بيد أنوحقوق اإلنسان وحقوق العمل املعرتف هبا دوليا.  ويق

 البلدان.  وتشمل أنشطة منظمة العمل الدولية ما يلي:
 

 لعمل األساسيةاحلقوق  دنياصياغة معايري العمل الدولية يف شكل اتفاقيات وتوصيات حتدد املعايري ال ،
تكافؤ الفرص لسخرة و ااء غوهي: حرية تكوين اجلمعيات وحق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية وإل

 لعمل؛اي املتصلة ابة القضاموعجمواملساواة يف املعاملة وغري ذلك من املعايري اليت تنظم األوضاع يف كل 
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 سياسة العمالةو ملهين، يل اتوفري املساعدة التقنية بصورة أساسية يف ميادين التدريب املهين والتأه ،
التعاونيات، و دارة، ير اإلاملصانع، وظروف العمل، وتطو وإدارة العمل، وقانون العمل، والعالقات يف 

 والضمان االجتماعي وإحصائيات العمل والسالمة والصحة املهنية؛

 ىل تلك شارية إالستتعزيز تطوير منظمات  العمال وأرابب األعمال وتقدمي التدريب واخلدمات ا
 املنظمات؛

 تعزيز حقوق العمال املهاجرين؛ 
 
 املنظمات اإلقليمية -ي
 
منظمة مثل  قليمية،اإل قد تعمل عمليات حقوق اإلنسان يف بعض أحناء العامل يف تعاون مع املنظمات -30

 ن منظمة الدولني كل ماك ب.  والواقع أن عملية حقوق اإلنسان يف هاييت قد جرت ابالشرت الدول األمريكية
 يف أورواب التعاونو من منظمة األ األمريكية واألمم املتحدة )من خالل إدارة الشئون السياسية(.  وكانت

ق مليدانية حلقو املتحدة امم مسؤولة عن رصد حالة حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك  والتعاون مع عملية األ
ورواب وقانون أاون يف التعو اإلنسان هناك.  وقد انبثقت منظمة األمن والتعاون يف أورواب عن مؤمتر األمن 

 يف أورواب من والتعاونوخالل السنوات اخلمس عشرة األوىل، كان مؤمتر األ . 1975هلسنكي النهائي لعام 
ثل مون يف جماالت ر التعاتطويو يلتقي دوراي ملناقشة  ختفيف التوترات بني أورواب الشرقية وأورواب الغربية، 

.  التكنولوجيام و ، والعلانونالدميقراطية، واالقتصاد، والبيئة، ومجع مشل األسر، وحقوق اإلنسان، وحكم الق
 ل مؤمتر األمنظ.  ويف ائيةوأسفرت عدة اجتماعات ملؤمتر األمن والتعاون يف أورواب عن بياانت تقنينية هن

ليت  ار مع البلدان راء حوا إجيفوالتعاون يف أورواب أصبح للحكومات احلق يف التعبري عن بواعث قلقها والشروع 
 عاون يف أوروابمن والتاأل عينات القرن العشرين أصبح مؤمتركانت مشاكل حقوق اإلنسان تظهر فيها.  ويف تس

قراطية لمؤسسات الدميلمكتبا  ارسومنظمة األمن والتعاون يف أورواب  اليت اختذت من فينا مقرا هلا  وأنشأت يف و 
دت الهاي.  وأوف ومية يفالق وحقوق اإلنسان، ومركز منع النزاع يف فينا واملفوضية املعنية بشئون األقليات
نها ن البلدان ، ممىل عدد ن، إاملنظمة بعثات ملنع النزاع، وإدارة األزمات، واالنتخاابت، ورصد حقوق اإلنسا

 ويكستان وكوسوفيا وطاججورجو أوكرانيا واستونيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 
ية مليات امليدانارة العن  إد مسؤولية مباشرة عليس مسؤوال جملس أوروابالتفيا وملدوفا.  وابلرغم من أن و 

نسان، وهي قوق اإلحبنية ابلشكل احملدد يف هذا الدليل، فهو يضطلع بعدد من مشاريع بناء املؤسسات املع
ألمم افيها عمليات  يت تعملن المشاريع  تنطوي يف كثري من األحيان على   تواجد خرباء يف امليدان لدى البلدا

 انية.املتحدة امليد
 
 املنظمات غري احلكومية -ك
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اعدة املس -الدولية حلكوميةا ريغهناك أيضا ابإلضافة إىل املنظمات الدولية واإلقليمية عدد كبري من املنظمات 
نظمات هذه امل زومن بني أبر  ريا.اليت تساعد عملية حقوق اإلنسان امليدانية كث -اإلنسانية واإلغاثة واملناصرة

دولية مع اللجنة ال التنسيق: "عالفصل التاسمن  الفرع هاءاليت نتناوهلا يف  صليب األمحراللجنة الدولية لل
 قوق اإلنسان،حلملتحدة األمم ."  وهناك منظمات دولية أخرى قد تقابلها يف امليدان عملية اللصليب األمحر

ة  واللجنة العفو الدولي ومنظمة وعجلاوهي الوكالة اجمليئية للتنمية واإلغاثة واملنظمة الدولية للعمل على مكافحة 
جمعيات اد الدويل لل( واالحتوليةاألمريكية لالجئني وتعاونية اإلغاثة األمريكية يف كل مكان )مؤسسة "كري" الد

مات اإلغاثة هيئة خدن" و اخلريية واالجتماعية الكاثولوكية )مؤسسة "كاريتاس" الدولية( ومنظمة "كونسري 
لتوازن اسقفي ومنظمة لعمل األابطة الكنسية العاملية واجمللس الدامنركي لالجئني ورا الكاثولوكية وهيئة اخلدمات

وقيني رة وجلنة احلقية للهجلدولاواهليئة الدولية ملساعدة املعوقني ومرصد حقوق اإلنسان واللجنة الكاثولوكية 
 ألمحر ومنظماتااهلالل و ر محالدولية واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان واللجنة الدولية جلمعيات الصليب األ

لدفاع عن لنة احملامني ئني  وجللالجااإلغاثة اإلسالمية الدولية  وجلنة اإلنقاذ الدولية واهليئة اليسوعية لشئون 
( أطباء العامل ثرية  و)مجعيةية اللو عاملحقوق اإلنسان وهيئة اخلدمة اللوثرية للمهاجرين والالجئني  وهيئة اإلغاثة ال

نسان  وحركة قوق اإلحعن  باء بال حدود  وفرقة الرمحة الدولية  ومجعية منيسوات للمدافعنيو )مجعية( أط
ة بال )مجعية( صيادلفام(  وأوكس)"موفيموندو"  واجمللس النروجيي لالجئني وجلنة أوكسفورد لإلغاثة من اجملاعة 
ال  أنقذوا األطف )مجعية(و ود  حدحدود وصندوق إنقاذ األطفال واهليئة الدولية لالجئني و)مجعية( مراسلون بال

وكثري من عاملية  لية للرؤية المة الدو ملنظوالوكالة الكاثولوكية للتنمية العاملية و)مجعية( التآزر اجلامعي العاملي وا
اإلنسان  ية حقوقد عملأن تساع، بقدر  فعاليتها يف البلد، وتستطيع هذه املنظمات. املنظمات األخرى

عونة الغذائية ة الطوارئ واملم ومعونلتعلي)ا املعلومات واملتابعة والتعامل مع طلبات املساعدةامليدانية على مجع 
ح واملياه، النقل واإلصحا و املأوى و بية وإنتاج األغذية والرعاية الصحية واملساعدة القانونية واملؤن واإلمدادات الط

 اخل(  وبغري ذلك من السبل. 
 
ها كما عاون مع التيفقد ترغب عملية حقوق اإلنسان  حلقوق اإلنسان وقد توجد أيضا منظمات حملية -32

  ."عجملتماإقامة اتصاالت وإرساء تواجد يف : "الفرع ابء من الفصل السابعأوضحنا يف 
 
 تقرير املعلومات اليت يتم تقدميها إىل السلطات -3
 
حيدد بدقة املعلومات اليت حيرص على أن قبل االتصال ابلسلطات ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن  -33

عند إاثرة إحدى القضااي.  وهل أعطى الشاكي أو الشاهد اإلذن ابستعمال امسه  ينبغي تقدميها إىل السلطات
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أو حىت إباثرة املسألة أصاًل؟  وما هي املخاطر اليت قد تسبب ضررا يف حال االتصال ابلسلطات؟  وهل هذه 
 مات أو االستجابة املتوقعة؟املخاطر تستحق االعتبار على ضوء املعلو 

 
 ختطيط االجتماع مع سلطة معينة -4
 
فني ملوظفني املكلوا رينيلعسكومن األمهية البالغة مالحظة أنه عند مقابلة السلطات وخباصة املسؤولني ا -34

دى السلطات وسطهم لتطيط خت.  وينبغي هلم حضور اثنني من موظفي حقوق اإلنسانإبنفاذ القوانني، ينبغي 
كل   ور املسند إىلشأن الدوح بطيطا دقيقا.  ويف احلاالت اليت يوجد فيها موظفان أو أكثر ينبغي توخي الوضخت

 . عاونتهرون مبشخص واحد "قيادة" االجتماع ويقوم اآلخشخص.  ومن األسهل يف العادة أن يتوىل 
 
والرتتيب  هايف طرح غبونير  القضااي اليتويف اإلعداد لالجتماع ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان حتديد  -35

يقوم بذلك؟  منهم س لك فمن، وإذا كان األمر كذوهل ينبغي أن يقوموا بتدوين مالحظاتالذي ستطرح به.  
 فون يف احلصولاملوظ يرغب ما هي املعلومات أو التعهدات اليت؟  واهلدف الدقيق هلذه الزايرةوما هو 

؟  اضاتاالعرت  لى هذهعالتغلب ؟  وكيف يتسىن هلم عةوما هي االعرتاضات املتوقمن السلطات؟   عليها
ن من أتوضيح  م أوومثال ذلك أهنم قد يردون على هذه االعرتاضات عن طريق اإلشارة إىل اختصاصاهت
و النقطة لسؤال أارار مصلحة مسؤول احلكومة أن يكون متعاوان أو عن طريق جمادلتهم بلطف أو مبجرد تك

ت ضية على مستوايرة القم إاثعن هدفهم أو ابإلشارة إىل أنه قد يكون من الالز  عدم إمكانية إثنائهم رإلظها
 أعلى، اخل.

 
كن ملوظفي ميال لغة استعم اليت ستستعمل يف االجتماع.  ومن األفضل عموما اللغةوينبغي التفكري يف  -36

سؤويل ملن ميكن أ لىع -بدون احلاجة إىل االستعانة مبرتجم شفوي-حقوق اإلنسان التخاطب هبا بسهولة 
ق اإلنسان وظف حقو يع ماحلكومة التخاطب هبا بدون مشقة.  وسيكون من املفيد نوعا ما اختيار لغة يستط
ستعني موظفو ي أال يينبغو  التخاطب هبا بدون عناء، على أن يكون مسؤول احلكومة قادرا على الفهم والرد. 

 أي بديل آخر.  حقوق اإلنسان مبرتمجني شفويني إال إذا مل يكن هناك 
 
ة للمناقشة.  احلكوم سؤولمومن املفيد عند اإلعداد للزايرة أو املقابلة حتديد املدة اليت سيتيحها  -37

 املتوقعة. للمدةواسرتاتيجية املقابلة ستختلف تبعا  
 
 إجراء اللقاء نفسه -5
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 التقدمي  -أ

 
ن بني أي فرد م ا اتصالفيه ألوىل اليت جيرييبدأ اللقاء عادة ابملقدمات.  وإذا كانت هذه هي املرة ا -38

ملية از والية العوا إبجييوضح العملية امليدانية وبني هذه السلطة املعينة، فينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن
تأهب لتقدمي ينبغي الو وطنية  مع السلطات ال إىل أي اتفاقات ذات صلةأيضا  يشريون.  وقد ومهامهم احملددة

 ذات الصلة أو التفويض احلكومي الصادر للعملية.   اتنسخة من االختصاص
 
ز والرباعة م التحيوعد وحىت يُؤخذ موظفو حقوق اإلنسان على حممل اجلد، ينبغي أن يتحلوا ابلوضوح -39

ائهم هل  قراءة أمستس مسيةايرة ر وينبغي محل وتقدمي بطاقات ز املهنية يف تقدمي أنفسهم والسبب وراء الزايرة.  
ه فيدة، مثل امسلومات من معم.  كما سيشجع إبراز البطاقة املسؤول على تقدمي بطاقته وما حتمله موعناوينه

بة ي وينبغي خماطقة والز للياابلكامل ولقبه الرمسي وعنوانه. وينبغي أن حيرص املوظفون على مراعاة قواعد ا
ن يتسم أ اخل. وينبغي شيخ، سيد أوكابنت أو كولونيل أو قاض أو دكتور أو    -املسؤول ابستعمال لقبه الصحيح

و تعجرف أموقف سلوك موظفي حقوق اإلنسان حنو السلطات ابحلزم واللطف.  كما ينبغي تفادي أي م
 مستفز  للسلطات.

 
 تناول السبب الرئيسي للزايرة -ب
 
وقد  ايرة. راء الز ء إجينبغي بعد ذلك أن يوضح موظف حقوق اإلنسان الذي يرأس االجتماع السبب ورا -40

د ة الكبرية، فقة القضيعاجلمل.  وإذا أتيح وقت كاف خمتلفة لبلوغ الغرض من الزايرة تإسرتاتيجياتكون هناك 
نبغي ن.  على أنه يالتعاو  و منيكون من املفيد البدء مبسألة أقل أمهية وأقل إاثرة للخالف حىت ميكن هتيئة ج

 قت الزايرة يفو  يضيع ىت الو إلقاء حماضرة عليهم حملوظفي حقوق اإلنسان حماولة تفادي صرفهم عن غايتهم أ
راء سبب الرئيسي و بداء الا إبأمور غري ذات صلة ابملوضوع.  وقد يكون من الالزم يف هذه احلالة  القيام فور 

 إجراء الزايرة.
 
و إىل رد املسؤول.  وهل قدم املسؤول أية معلومات أ اإلصغاء بعنايةوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -41

، ولكن عليهم أال   يدفعوا  حبزم ووضوحردود مفيدة؟  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل بلوغ هدفهم 
مسؤول احلكومة إىل اختاذ موقف سليب أو دفاعي.  وقد يكون من املفيد، مها حدث بشأن القضية أو القضااي 

ن هناية املقابلة إلاتحة التوصل إىل اتفاق الرئيسية، طرح قضية أخرى ميكن حلها بسهولة أكرب عند االقرتاب م
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أسهل.  على أنه ينبغي تفادي هذا األسلوب  إذا كان سيصرف عن الغرض الرئيسي للمقابلة وإذا مل حيسن 
يوضح نتائج االجتماع اجلو كثريا.  وعلى أية حال، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي يرأس االجتماع  أن 

استنادا إىل املناقشة.  وينبغي حيثما أمكن أن حياول موظفو حقوق  اختاذها واخلطوات التالية اليت سيجرى
اإلنسان حتديد اتريخ وميعاد للقاء اثن مع السلطات، وحتديد اخلطوات اليت ستتخذها السلطات يف التصدي 

من للمشكلة.  وينبغي على أية حال أن تتيح نربة احلديث عند اختتام اللقاء  ترك الباب مفتوحا ملزيد 
 االتصال.

 
 التصدي للمشكلة من خالل رسالة مكتوبة -6
 
س بيان لى أساعلتدخل فيما إن كان ينبغي  ااملنسق احمللي  ينظرومع ارتفاع مستوى  التدخل قد  -42

 للسلطات حو اائل مع الرس .  وينبغي موافقة رئيس العملية أو من ينوب عنه  على تبادلشفوي و/أو مكتوب
 سان. انتهاكات حقوق اإلن

 
ل  خطاب ىل إرساجأ إوينبغي تفادي أي رسائل ال مربر هلا مع السلطات.  وينبغي للعملية أال تل -43

تصاالت تمخض االتال  مكتوب إال يف احلاالت اخلطرية عند يكون من املستحيل التخاطب شفواي أو عندما
لسلطات تنطبق اواجهة   ميفن سلوك الشفوية عن النتائج املتوقعة.  ونفس القواعد بشأن ما ينبغي مراعاته م

أن تويل  ات فيجبلسلطاهنا أيضا يف صدد  أي رسالة مكتوبة. وإذا كان يتعني إرسال رسالة مكتوبة إىل 
اجلوانب و ائع والقضااي ىل الوقإإلشارة االشديدة يف  وتوخي الدقة، يف إطار الواليةالعملية انتباها إىل : التصرف 

 لذين تكون لغتهنسان اقوق اإل)ينبغي أن يتوىل أحد موظفي ح مكتوية رمسية صحيحةلغة القانونية، واستعمال 
ة ألفاظ مهذبعمال (، واستقيقةداألم هي نفس اللغة املستعملة بكتابة الرسالة أو على األقل مراجعتها مراجعة 

 . متعارف عليها
 

 إحالة املشكلة إىل مستوى أعلى -دال
 
 قات أخرى خارجاء حتقيإجر  نسان ردا مالئما فقد تكون اخلطوة التالية هيوإذا مل يتلق موظف حقوق اإل -44

ملرحلة هو يف  هذه ادف يفالسلطات قبل إاثرة املسألة على مستوى أعلى يف اهليكل احلكومي احمللي.  واهل
انبها يف جقيق من ء حتالعادة تشجيع السلطات على تقدمي معلومات وقد يكون حلثها على الشروع يف إجرا

 القضية.
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وظفني شاركة ممكثر أمن الالزم على أنه مع ارتفاع مستوى مبعث القلق و/أو مسؤول احلكومة يغدو  -45

ستوى رئيس مت إىل حلاالمن العملية امليدانية يكونون على مستوايت مناظرة من املسؤولية تصل يف بعض ا
أن  ه علم ابلقضيةية ولديبدالتحقيق يف الومن الواضح أنه ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي أجرى ا  العملية.

 يستمر يف املشاركة.   
 
يئة بصفة سإلنسان وق اوقد يتعني تدخل رئيس العملية أو املكتب املركزي عندما تكون انتهاكات حق -46

 يع املستوى  يفسؤول رفقة مخاصة و/أو عندما تكون االنتهاكات قد ارتكبت أو على األقل مت ارتكاهبا مبواف
 لطات احمللية.الس
 
ندما علعملية ايادة عرض قضية على املكتب املركزي وعلى قكما قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان يف   -47

ني، ني جنودا حملينتهاك معابو  .   وإذا كان مرتكيرون أن من اخلطورة عليهم تتبع القضية على املستوى احمللي
الء اجلنود.  ديد هؤ هتأنه شتمروا يف إجراء حتقيق من فقد يتعرض موظفو حقوق اإلنسان ملخاطر ابلغة إذا اس

 وسيكون موظفو حقوق اإلنسان يف العاصمة أقدر على التصدي للمشكلة.
 
االت زمة عن إحدى حعة الالتابوقد جتد العملية امليدانية أهنا غري قادرة يف بعض احلاالت على توفري امل -48

يف الصحافة  علوماتر املنشن الطرق املختلفة، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان. وميكن حينئذ االستعانة بعدد م
ات من واختاذ قرار .  لعملياتلد االوطنية والدولية وإجراء نقاشات مع احلكومات املعنية من خالل سفاراهتا يف ب

 عمن يف جنيف أو اإلنسا قوقحل.  وقد يتعني التشاور مع املفوض السامي هذا القبيل موكول إىل قيادة العملية
ن عمليا حقوق معملية  بكل املمثل اخلاص لألمني العام أو مع كليهما تبعا للرتتيبات املؤسسية ذات الصلة

 ستعانة بوسائلشأن االة  باإلنسان امليدانية.  ويوفر القسم التايل من هذا الفصل  بعض اخلطوط التوجيهي
 اإلعالم وخمتلف اإلمكانيات اليت تقدمها آليات األمم املتحدة.

 

 االتصاالت مع وسائل اإلعالم -هاء 
 
من  101/2وابلنسبة لالتصاالت مع وسائل اإلعالم يلزم كل موظف يف األمم املتحدة مبوجب القاعدة -50

، إال يف سياق األداء العادي لواجباهتم ال جيوز للموظفنيالنظام اإلداري للموظفني  اليت تنص على ما يلي: 
مني العام، القيام أبي فعل من األفعال التالية إذا كان هذا الفعل متصال مبقاصد الرمسية أو مبوافقة مسبقة من األ

اإلدالء بتصرحيات للصحف أو هليئات اإلذاعة أو لغريها من ’ 1’األمم املتحدة أو أنشطتها أو مصاحلها: 
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مسرحي أو االشرتاك يف أي إنتاج سينمائي أو ’ 3’قبول ارتباطات إبلقاء كلمات؛ ’ 2’؛  وكاالت اإلعالم
 تقدمي مقاالت أو كتب أو غريها من املواد للنشر.’ 4’إذاعي أو تليفزيوين؛ 

 
 ملتحدة بوسائلااألمم  مانةوابإلضافة إىل ذلك، أصدر األمني العام اخلطوط التوجيهية بشأن "عالقات أ -51

، املبدأ نه، من حيثنها أم.  وتنص هذه اخلطوط التوجيهية على مجلة أمور، 1999اإلعالم" يف أبريل/نيسان 
 جيوز ألي عضو يف األمانة التحدث إىل الصحافة  يف إطار احلدود التالية:

 
 التحدث فقط يف جمال اختصاصه ومسؤوليته؛ 

 تقدمي حقائق، وليس أراء أو تعليقات؛ 

 فس اخلطوط ا إىل نتنادترك القضااي احلساسة للمسؤولني املفوضني تفويضا حمددا ابلتحدث عنها اس
 ية.التوجيه

 
ى أساس ما تحدة علامل واملسؤولون املفوضون للتحدث عن القضااي احلساسة هم: املتحدث ابسم األمم -52

، جمال اختصاصه ، كل يفاراتيصدر إليه من توجيهات، األعضاء املعينون من موظفي األمني العام ورؤساء اإلد
مية ملراكز اإلعالمديري او ت ، هم من توجيهاواملوظفون املفوضون من رؤساء اإلدارات استنادا إىل ما يصدر إلي

 التابعة لألمم املتحدة استنادا إىل توجيه من املقر.
 
خطوط ويف إطار هذه القواعد قد تصدر لكل عملية حمددة من عمليات حقوق اإلنسان امليدانية   -53

ا إن كانت العملية وقد تتفاوت هذه اخلطوط التوجيهية تبعا مل توجيهية بشأن االتصال مع وسائل اإلعالم
جزءا من تواجد أكرب حلفظ السالم اتبع إلدارة عمليات حفظ السالم، أم جزءا من مفوضية شئون الالجئني. 

تقدمي العملية ونتائجها إىل وسائل  ةس عملية حقوق اإلنسان لدية سلطة خمولة لتقرير كيفيعلى أن رئي
اسية خاصة، إىل استشارة مقر األمم املتحدى يف جنيف . وقد حيتاج، يف حالة القضااي اليت تتسم حبساإلعالم

أو نيويورك، أو املمثل اخلاص لألمني العام الذي يرأس عملية حفظ السالم،  قبل املشاركة يف إجراء مقابالت أو 
اإلدالء بتصرحيات إىل الصحافة وإصدار نشرات  لوسائل اإلعالم.  وسوف يساعد التشاور الدقيق على تفادي 

 وينبغي أخطاء  وسيساعد على إعداد املسؤولني على كل مستوى ألسئلة أخرى من وسائل اإلعالم.  الوقوع يف
تقدمي معلومات عن  قبل احلصول على تفويض حمدد من رئيس العمليةملوظفي العملية امليدانية اآلخرين 

لية ميدانية  أن يدركوا  العملية إىل وسائل اإلعالم.  ومن املهم ملوظفي حقوق اإلنسان أثناء خدمتهم يف عم
عدم وجود شيء مثل "أان أحتدث بصفيت الشخصية"  عن العملية.  وأي موظف يتحدث إىل الصحافة عن 

يتحدث يف الواقع بصفة رمسية.  ولذلك  اأثناء خدمته يف هذه العملية إمن -سواء للنشر أم لغري النشر-العملية
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اري ذي الصلة ابملوظفني واخلطوط التوجيهية ذات الصلة بكل من املهم أن يلتزم مجيع املوظفني ابلنظام اإلد
 منظمة و أو عملية.

 
ر هذه نبغي نشم، يوعندما حيتاج رئيس العملية إىل اإلدالء بتصرحيات الستعمال وسائل اإلعال -54

ت ة واملنظماات الصلدة ذالتصرحيات على نطاق واسع من خالل مقر األمم املتحدة على وكاالت األمم املتح
زاهتا تاجاهتا وإجنااستنسان اإلن عملية حقوق تتيحغري احلكومية ووسائل اإلعالم الدولية واحمللية.  وينبغي أن 

يدان مية جهودها يف ة وفعاللعملياابنتظام طاملا أهنا ال تتعارض عموما مع الشواغل األمنية ومع والية  العامة
.   فيها لية ابلتحقيقوم العمليت تقااصيل القضااي احملددة تف ال جيوز أبي حال اإلعالن عناحلماية.  على أنه 

عتدلني  ـازعة  أو املاملتن  طرافكما قد يرغب رئيس العملية يف النظر يف توجيه نداءات إىل عامة السكان أو األ
 جلسيمة. شاكل ال املأو اجلماعات املؤثرة أو اجلماعات املستهدفة األخرى ابعتبارها أساليب للتعام

 

 املتابعة األطول أجال -واو
 
ينبغي إبالغ مات.  و علو تقوم العمليات امليدانية من خالل رصد حقوق اإلنسان جبمع قدر كبري من امل -55

وا مة حىت يتعاملاملالئ وايتبعض هذه املعلومات إىل مسؤويل احلكومة من خالل القنوات املالئمة وعلى املست
ن خالل مت كذلك لومار املعاستجابة  مالئمة فقد يتعني نشمع مشاكل معينة.  وإذا مل تستجب احلكومة 

ية قد تفيد عملية امليدانمعها اليت جتاليت نتناوهلا أدانه.  على أن معلومات حقوق اإلنسان الآليات األمم املتحدة 
ى ت علناء القدراو جهود بأية  أيضا يف تطوير مساعدة تشجيعية وتقنية متوسطة األجل يف إطار العملية امليدان

 األجل األطول. 
 
ل ذلك تكاملة.  ومثاابطة وممرت  والرصد واحلماية  وأنشطة الرتويج واملساعدة التقنية هي يف احلقيقة مهام -56

اجلة ضل طريقة  ملعية، فأفلدولأنه إذا مل يكن أحد الشجون يعامل نزالئه املعاملة الواجبة مبوجب املعايري ا
ئمة ستجابة املالبوا  االستجييكلة مع موظفي احلكومة املسؤولني.  وإذا مل املشكلة قد تكون مناقشة هذه املش

 وقوع ب اليت أدت إىلاألسبا ليلفقد تقوم العملية امليدانية إبعداد تقرير نقدي.  ويف الوقت ذاته، إذا كان حت
ع و سي لوقلرئيامشكلة حقوق اإلنسان احملددة  يشري إىل أن عدم إعداد موظفي السجن كان السبب 

ايري يب تنفيذ املعن وأساللسجو االنتهاكات، فقد تعرض العملية تقدمي تدريب أو مساعدة تقنية يف جمال إدارة ا
 الدولية حلماية احملتجزين.
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قوق حموظفي  بني وهناك مثال آخر للصلة بني الرصد وأنشطة الرتويج يف سياق معظم االتصاالت -57
 وق اإلنسان يفررة حلقمتك رك موظفو حقوق اإلنسان وقوع انتهاكاتاإلنسان وبني مسؤويل احلكومة.  فإذا أد

قد و لك املنطقة.  ت ولة عن ملسؤ ا املنطقة اليت يعملون فيها، فان ذلك سيشجعهم على االجتماع ابإلدارة احمللية 
ة ن للعمليلذي ميكادور يكرس موظف حقوق اإلنسان  ساعة يوضح فيها للمسؤول والية العملية ويبني له ال

سني إلنسان  يف حتات حقوق ملياامليدانية أن تؤديه يف املنطقة، ورمبا يقدم أمثلة للطريقة اليت أسهمت هبا ع
جراء اتصاالت قبال إلت متحقوق اإلنسان يف بلدان أخرى.  وإذا تكو ن لدى املسؤول فهم أفضل للعملية واب

 تعززت. مع موظف حقوق اإلنسان يف املستقبل فإن حقوق اإلنسان تكون قد
 
ر ضع تقديلى و عوميكن االستعانة ابملعلومات اليت تكونت من خالل الرصد  لتشجيع احلكومة  -58

ميكن لتقدير و  . نسانق اإلبناء قدرهتا من أجل احلماية املستدامة حلقو لالحتياجات والختيار أولوايت 
على و سات.   ؤسياب املاالحتياجات أن حيدد العالقة بني حالة جتاوزات حقوق اإلنسان وبني ضعف/غ

كن هبا تقنية اليت مياعدة الاملسو األجلني القصري واملتوسط، قد حيدد تقدير/أولوايت االحتياجات أنشطة الرتويج 
ظمات حمللية  واملنكومية ااحل لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تساعد ابلشراكة مع احلكومة واملنظمات غري

منظمة و ئون الالجئني تحدة لشامل رانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمماحلكومية الدولية األخرى )مثل ب
سعى تليت ينبغي أن ربامج ات الاألمم املتحدة للطفولة(، اخل.  وعلى األجل األطول، قد حيدد تقدير االحتياجا

طوير اء القدرات  تبن يشملو  ات. احلكومة إىل تنفيذها واملساعدة قد تقدمها األمم املتحدة يف جمال بناء القدر 
كومية، ىل اهلياكل احلإلقدرات اء اوتقوية اهلياكل اليت تسهم يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان.  وميكن أن يشري بن
غري  ن أو املنظماتاإلنسا قوقحلمثل احملاكم واللجان التشريعية، بيد أنه ميكن أن يتعلق أيضا بلجان األحياء 

حمللية اؤسسات وير املواهلدف من ذلك هو تعزيز وتطية حقوق اإلنسان.  احلكومية اليت ستساعد على محا
 .املستدامة، ال أن حيل موظفو حقوق اإلنسان حمل شعب وحكومة بلد العملية

 
قوق اإلنسان عملية حلزم وتبعا لوجود أو غياب منظمات غري حكومية يف بلد العملية، قد يكون من الال -59

غري  إىل املنظمات املايل لدعموتقيم ا ين و/أو تقوية املنظمات غري احلكوميةتشجع على تكو امليدانية  أن 
 نشطة الرتويج تعلق أبييما احلكومية الناهضة، وتدريبها على كيفية تنظيم وأداء املنظمات غري احلكومية ف

وغ لعملية يف بلا د تساعدقهنا واملساعدة وأخريا الرصد.  وتتسم املنظمات غري احلكومية أبمهية حامسة ليس أل
 لية.أهدافها فحسب ولكن ألنه ينبغي هلا أن تواصل أداء هذه الوظائف بعد رحيل العم

 
وابلنظر إىل أن معظم عمليات حقوق اإلنسان امليدانية ال تقوم بنفسها بتمويل أنشطة الرتويج واملساعدة  -60

وضع عدل أو املنظمات غري احلكومية، على ، مثل وزارة التساعد املؤسساتالتقنية، فان العمليات امليدانية قد 
واحلكومات واملؤسسات.  وقد تساعد على حتديد املمولني  مقرتحات للتمويل من جانب الوكاالت املعنية
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احملتملني وتوضيح تشابك مصاحل املمولني واحتياجات املؤسسات، وتقرير نطاق التمويل املتاح من كل  ممول 
التأكد من أن إقامة اتصاالت أولية مع املمولني قبل تقدمي املقرتحات، وأتكيد حمتمل، واستعراض املقرتحات،  و 

وصول الطلبات فعال إىل املمولني، وأتكيد اتصال املؤسسات ابملمولني، ورصد األنشطة املدعمة، وتشجيع 
ملنجز، تقارير مالئمة عن العمل ا إعدادإعداد تقييم حول ما إن كانت األهداف قد حتققت، والتأكد من أن 

 اخل.
 
عتبارها ناء للقدرات ابويج وبالرت  وال ميكن ألنشطة احلماية وتقدمي التقارير أن تتسم ابلفعالية بدون أنشطة -61

ق اإلنسان.  كلة حقو ملش سبل العالج ، غري أن  أنشطة الرتويج هي األخرى جيب أن تستند إىل حتليل دقيق
لية اخل سياق العمدلتقنية اعدة لرصد من انحية والرتويج واملساومن هنا البد من وجود هنج تعاوين  بني مهام ا

 امليدانية، فضال عن جهود بناء القدرات على األجل األطول من الناحية األخرى.
 

قيقة ت احلثبامزيد من املتابعة الطويلة األجل: جلان إ -زاي
 واحملاكم

 
 احملاكم الدولية -1
 
"، جيب أن تضع عمليات حقوق أدلة املالحقة اجلنائية: "السابعالفصل من  الفرع طاءكما انقشنا يف   -62

اإلنسان امليدانية سياسات بشأن كيفية معاجلة املعلومات اليت قد تكون ذات صلة ابملالحقات اجلنائية، سواء يف 
كمة احملاكم اجلنائية الدولية ألماكن مثل يوغوسالفيا السابقة ورواندا ، أو يف أي حالة قد تتعامل معها احمل

واحملامون واحملققون يف هذه احملاكم يفضلون عموما   191اجلنائية الدولية  يف املستقبل، أم يف احملاكم الوطنية.
إجراء حتقيقاهتم اخلاصة  وجيدون صعوبة يف االعتماد على معلومات مجعها آخرون. والواقع أن عمل موظفي 

ت على التحقيقات اجلنائية اليت جتريها احملاكم حقوق اإلنسان واملنظمات األخرى  قد يؤثر يف بعض احلاال
الدولية ومن مث قد يضر ابملالحقة القضائية الفعالة ملرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان. وكما جاء أعاله، ينبغي 

                                                      
الدويل يف إقليم يوغسالفيا  اإلنساينأنشأ جملس األمن احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون  191

ن ات اجلسمية للقانو االنتهاك ماعية وغريهااكمة األشخاص املسؤولني عن اإلابدة اجلواحملكمة اجلنائية الدولية حمل 1991السابقة منذ عام 
 8املؤرخ يف  955و القرار  1993مايو/أاير   25املؤرخ يف  827اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا.  قرار جملس األمن 

 دة  ومتت املوافقةمم املتحمعية العامة لألولية الدائمة حتت رعاية اجل.  ومت وضع النظام األساسي للمحكمة الد1994نوفمرب/تشرين الثاين 
 .1998عليه يف روما يف يوليو/متوز 
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أن يتفادى موظفو حقوق اإلنسان اإلخالل بتحقيقات العدالة اجلنائية وينبغي عموما تفادي مجع أدلة مادية.  
إذا كان موظفون من حمكمة ذات صلة متوفرين أو متواجدين يف بلد العملية فينبغي اختاذ ترتيبات ومن هنا، 

حمددة لتنسيق وتبادل املعلومات ذات الصلة بني العملية امليدانية حلقوق اإلنسان وبني موظفي احملكمة. ومسألة 
ى سبيل املثال: هل ميكن حتقيق التوازن بني ، مبا يف ذلك علاألسئلة املهمةالتنسيق مع احملاكم الدولية تثري شىت 

احلاجة إىل احلفاظ على سرية مصادر املعلومات اليت جيمعها موظفو حقوق اإلنسان وعدم تعريض الشهود 
والضحااي للخطر، واحلاجة إىل احلفاظ على قدرة العملية امليدانية حلقوق اإلنسان على تنفيذ واليتها تنفيذا 

اعدة احملاكم الدولية على تعزيز محاية حقوق اإلنسان.  وتطرح هذه القضااي قرارات مستقال، واحلاجة إىل مس
فرادى هامة بشأن السياسة العامة اليت ال ميكن أن يقررها إال قيادة عملية حقوق اإلنسان أو مقرها، وليس 

( 1قة بني : )التفر .  وهذه القرارات بشأن السياسة العامة قد تنطوي على رغبة يف موظفي حقوق اإلنسان
( احتياجات تقدمي التقارير من جلان إثبات احلقيقة 2احتياجات إجراءات العدالة اجلنائية الوطنية أو احمللية، و)

ينبغي ملوظفي ، وعلى أية حال( احتياجات التحقيقات اليت جتريها احملاكم اجلنائية الدولية.  3وجلان العدالة، و)
 192الصادرة عن قيادة العملية أو مقرها بشأن هذه املسألة. طوط التوجيهيةااللتزام الصارم ابخل حقوق اإلنسان

 
 جلان إثبات احلقيقة -2
 
صلة بلجان إثبات  معلومات ذات جبمعوابملثل، قد تقوم عمليات حقوق اإلنسان امليدانية أيضا  -63

اح ، والسمملاضيا عت يفوق احلقيقة والعدالة اليت أنشئت لتوفري سجل اترخيي رمسي عن التجاوزات اليت
والتوصية انة، ن املعاد ما عحومن مث الكشف إىل  اليت  وقعت يف املاضي تابالعرتاف ابالنتهاكاللحكومة 

 لبعثة املدنيةلك أن اال ذ.  ومثابملالحقة القضائية و/أو التعويض و/أو  غري ذلك من سبل االنتصاف
ية لومات خارج والذه املعهانت اء فرتة دوفالييه.  وكالدولية يف هاييت تلقت معلومات  عن  جتاوزات وقعت أثن

ومة أهتا الحقا حكليت أنشافيق البعثة، بيد أهنا كانت ذات صلة  إبحدى اللجان الوطنية إلثبات احلقيقة والتو 
نتيجة  1992 عام قة يفالرئيس أريستيد. ويف حالة السلفادور أنشأت األمم املتحدة جلنة إلثبات احلقي

إىل  1980ن لفرتة مايف  الم وذلك لتقصي  "أعمال العنف اخلطرية" اليت وقعت يف السلفادورالتفاقات الس
لية حقوق يادة عماج ق.  وجاءت اللجان الثالث من كولومبيا والوالايت املتحدة وفنزويال.  وحتت1991

حلقيقة ان املعنية ابللجذه اثل هماإلنسان امليدانية  إىل وضع سياسات بشأن ماهية املعلومات اليت تتقامسها مع 
 النظر يف نوع تاج إىلد حتقوالتوفيق على الصعيدين الوطين أو الدويل.   والواقع أن عملية حقوق اإلنسان 

 املعلومات اليت ينبغي مجعها توقعاً إلنشاء جلنة الحقة إلثبات احلقيقة.

                                                      
البعثة اخلاصة ملفوضية حقوق اإلنسان  يف مجهورية مقدونيا اليوغسالفية مثال ذلك أن مفوضية حقوق اإلنسان أصدرت ملوظفي  192

 لسابقة.اة الدولية ليوغسالفيا طوط التوجيهية بشأن التعاون مع احملكمة اجلنائياخل 1999يف عام  السابقة ومنتينغرو وألبانيا
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 ألممت االتصدي حلالة حقوق اإلنسان من خالل آليا -حاء
 املتحدة

 
ير إىل رئيس التقار  قدميا سيأيت يف الفصل التايل، تقع على رئيس عملية حقوق اإلنسان مسؤولية تكم  -64

لسامي حلقوق تحدة ام املتواجد األمم املتحدة يف البلد، مثل املمثل اخلاص لألمني العام أو مفوض األم
ذلك،   ميها ، مبا يفية بتقديداناإلنسان. وهناك أنواع شىت من التقارير اليت قد تقوم عملية حقوق اإلنسان امل

)األسبوعية أو  ر احلالة الدوريةتقاري( 2كما هو مبني يف منوذج املقابلة، و)التقارير عن احلاالت الفردية ( 1)
رير األنشطة ا يف ذلك تقاالية )مبالو  الشهرية، اخل( اليت تبني األوضاع الراهنة املتصلة ابملسائل الواقعة يف حدود

نتباها خاصا )مثل اعن احلاالت اليت تتطلب   تقارير الطوارئ( 3ارات لالجتاهات، و)املتخصصة( وإش
ملهم لذين تشاد ااهلجمات على موظفي حقوق اإلنسان واملخاطر الوشيكة بوقوع إصاابت جسيمة لألفر 

  ر يفداد هذه التقاري.  وتوجد عينات من النماذج إلعتقارير الوقائع( 4اختصاصات العملية، اخل(، و)
ل فس الفص." )أنظر نانتقدمي التقارير عن حقوق اإلنس: "الفصل العشرينمن  4و 3و 2 و1 التذييالت

 ملزيد من املعلومات التفصيلية(.
 
واضيع حمددة خلاصة مبات ااآلليكما توجد خمتلف هيئات وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وخباصة   -65

ايدة أتثري عمل ستعانة هبا لز كن االيت ميمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، الالتابعة للجنة األ أو اآلليات القطرية
ليت املعلومات ا صول إىلالو ن األمم املتحدة يف بلد العملية إىل أقصى درجة ممكنة وذلك عن طريق  متكينها م

وجود لنسان مدركني إلحقوق ا وظفي.  ونبغي أن يكون رئيس العملية ومجيع مجتمعها وحتللها العملية امليدانية
عملية كانت ال  نإوتبعا ملا   ددة.هذه اآلليات والطريقة اليت ميكن االستعانة هبا يف صدد بلد حمدد أو مشكلة حم

ن هناك خطوط ن، سيكو نساامليدانية جزءا من تواجد حلفظ السالم أو ختضع مباشرة إلدارة مفوضية حقوق اإل
ه ينبغي لصلة.  على أنة ذات اتحدعملية امليدانية إىل آليات األمم املتوجيهية حمددة بشأن قنوات نقل تقارير ال

ة داخل ئاملسؤول/اهليكتب/لرئيس العملية على أي حال أن يقدر ،  ابلتشاور مع مفوضية حقوق اإلنسان، امل
ويف  سانحقوق اإلن   محايةهم يفاألمم املتحدة أو غريها من اجلهات اليت ينبغي تقدمي املعلومات إليها حىت تس

 حتقيق الوالية الشاملة للعملية.
 
عدة إجراءات داخل منظومة وميكن االستعانة ابملواد اليت تنتجها عمليات حقوق اإلنسان امليدانية يف  -66

عن  -.  وميكن هلذه اإلجراءات أن تنتج تقريرا عاما أو تطرح قضااي فردية على احلكومة، وميكنهااألمم املتحدة
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أن تساعد على زايدة الضغط على احلكومات لتحسني سلوكها.  وابلنظر -ذه املعلوماتزايدة ظهور ه طريق
إىل االنتباه الدويل الكبري الذي حيتاجه يف كثري من األحيان إنشاء إحدى عمليات األمم املتحدة يف ميدان 

تعانة هبا يف  حقوق اإلنسان، فمن املرجح أن بعض هذه اإلجراءات املستخدمة يف األمم املتحدة سيتم االس
الوقت الذي يتم فيه إنشاء العملية.  ومثال ذلك أن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة رمبا تكون قد 

 عينت ابلفعل مقررا خاصا معنيا حبالة حقوق اإلنسان يف البلد الذي جتري فيه العملية. 
 
جملي  جهزةاألهذه  تشملوق اإلنسان. و ويوجد عدد كبري جدا من أجهزة األمم املتحدة ذات الصلة حبق -67

ملنع  للجنة الفرعيةنسان وااإل األمن واجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي واللجنة املعنية حبقوق
.  كما ةق األمم املتحدميثا من طتهاالتمييز ومحاية األقليات  واللجنة املعنية مبركز املرأة، وهي كلها تستمد سل

ئات ميكن أن ذه اهليريع هلحقوق اإلنسان.  وتقدمي عرض س هليئات املنشأة مبوجب معاهداتايوجد عدد من 
هزة عض األجلى بيساعد على وضع  عملية حقوق اإلنسان يف سياق منظومة األمم املتحدة والتعرف ع

 واإلجراءات اليت قد تكون فيها تقارير عملية حقوق اإلنسان ذات صلة.
 
ات كبريا يف دة تفاو ملتحق اإلنسان امليدانية قد تتفاوت خمتلف هيئات األمم اومن منظور عملية حقو  -68

ن هزة  قد جتد أذه األجهيع إمكانية الوصول إىل واليتها ويف درجة مالءمتها هلذه الوالية.  ويف حني أن مج
ليات أو إذا  عمبلد ال أ يفللمعلومات اليت حتصل عليها من عملية حقوق اإلنسان فائدة يف دراسة  قضية تنش

مقرر ( أي 1)ية هي: لعملامن  تتلقى على األرجح تقاريركان البلد على جدول أعماهلا، فإن اجلهات اليت 
ضية حقوق اإلنسان ذات مفو  إجراءات( 2ملفوضية حقوق اإلنسان ممن له صلة ابملوضوع، و) أو ممثل قطري

املفوض السامي ( 5)و، املعاهدات هيئات( 4، و)جلنة حقوق اإلنسان( 3، و )مبوضوعات حمددةالصلة 
 .حلقوق اإلنسان

 
 جملس األمن -1
 
ابملسؤولية الرئيسية جملس األمن هو جهاز األمم املتحدة الرئيسي الذي يعهد إليه ميثاق األمم املتحدة  -69

منهم مخسة أعضاء دائمني )االحتاد .  ويتألف اجمللس من مخسة عشر عضوا واألمن الدوليني السلمعن صون 
اجلمعية العامة  تنتخبهموعشرة أعضاء غري دائمني  وفرنسا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة( والصنيالروسي 

. ومبوجب الفصل السابع من امليثاق، يقوم جملس األمن إبصدار توصيات  أو تقرير لفرتات مدة كل منها سنتان
الستعادهتما.  وقد تشمل التدابري اليت يتخذها  ما ينبغي اختاذه من تدابري لصون السلم واألمن الدوليني أو
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اجمللس  املعونة اإلنسانية والعقوابت االقتصادية والتدخل العسكري.  وابنتهاء احلرب الباردة اصبح دور جملس 
 األمن أكثر وضوحا مع تواتر اتفاق األعضاء الدائمني على اإلجراءات.

 
دها.  وإابن ردة وبعالبا اإلجراءات املتخذة إابن احلربوتتضح فعالية جملس األمن عند مقابلة عدد   -70

شكل نسان تق اإلاحلرب الباردة، نظر جملس األمن، يف مخس مناسبات، فيما إن كانت انتهاكات حقو 
 أ خالل الفرتةمل ينش ألمنهتديدات للسلم بدرجة تسوغ اختاذ تدابري مبوجب الفصل السابع.  كما أن جملس ا

 ثر من ضعف هذهعملية فقط حلفظ السالم.  وأنشأ اجمللس أك 13إال  1987 إىل عام  1945من عام 
   بصورة رئيسية إىليفإىل ذلك، واستندا  ة. وابإلضاف1997و  1987العدد من العمليات فيما بني عامي 

 أكثر من اثىن نسان يفاإل قرارات جملس األمن، جرت عمليات األمم املتحدة ذات البعد الكبري اخلاص حبقوق
وانميبيا  موزمبيقال وهاييت و ، منها أنغوال وبوروندي وكمبوداي والسلفادور وغواتيما1989بلدا منذ عام  عشر

ن عملية حقوق معلومات امل ورواندا والصومال وجنوب أفريقيا ويوغوسالفيا السابقة وغريها.  وميكن  إرسال
س األمن، ويف من جمل تفويضحلفظ السالم باإلنسان إىل جملس األمن إذا كانت العملية جزءا من عملية أوسع 

ت يف ميدان لتطوراصا ابهذه احلالة  ستتضمن التقارير الدورية املقدمة من عملية حفظ السالم  قسما خا
 نسان املنشأة قوق اإلحيات املقدمة من عمل رحقوق اإلنسان.  ويف حاالت أخرى  قام اجمللس إبرسال التقاري

 لعام. ألمني اير اقوق اإلنسان ابعتبار هذه التقارير جزءا من تقار مبوجب سلطة املفوض السامي حل
 
ساهم جملس األمن كذلك يف وضع قانون حقوق اإلنسان عندما  فوض حمكمة دولية  1993ويف عام  -71

حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف يوغسالفيا 
(.  كما أنشأ جملس األمن، يف أعقاب 1993مايو/أاير  25املؤرخ يف  827)قرار جملس األمن   السابقة

، حمكمة اثنية ابستخدام نفس 1994أعمال القتل الواسعة النطاق  اليت وقعت يف رواندا يف أبريل/نيسان 
ولندا وتقع حمكمة وتقع  حمكمة يوغسالفيا يف الهاي هب  193النهج األساسي  املستخدم يوغسالفيا السابقة.

 رواندا يف أروشا بتنـزانيا.
 
 اجلمعية العامة -2
 
.  وتناقش قضااي حقوق اإلنسان مصدر رمسي لإلعالانت واالتفاقيات الدوليةاجلمعية العامة هي أهم  -72

لقرار يف اللجنة الثالثة للجمعية.  كما أن اجلمعية العامة هي أكثر أجهزة األمم املتحدة متثيال يف جمال صنع ا
حيث حيق جلميع أعضاء األمم املتحدة التصويت.  وفضال عن ذلك، تنتخب اجلمعية العامة األعضاء العشرة 

                                                      
 .1994نوفمرب/تشرين الثاين  8املؤرخ يف  955قرار جملس األمن  193
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غري الدائمني  يف جملس األمن وتنتخب أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي وتستعرض ابنتظام توصيات 
حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب اجمللس االقتصادي واالجتماعي وتتلقى تقارير من عدة هيئات من هيئات 

أيلول إىل ديسمرب/ كانون األول وتنظر يف القرارات بشأن /معاهدات.  وتلتقي اجلمعية العامة عادًة من سبتمرب
 عدة مئات من املسائل.

 

كون من ة يف الشئون اليت ت( من امليثاق من حظر تدخل األمم املتحد7)1وابلرغم مما تنص عليه املادة  -73
، قامت اجلمعية 56و  55و 1طان الداخلي للدول  وأنواع احلماية املكفولة مبوجب مواد امليثاق صميم السل

رن ط سبعينات القمنذ أواسو ن.  العامة بصورة متزايدة ابسرتعاء االنتباه إىل حالة حقوق اإلنسان يف عدة بلدا
االت يف لقها إزاء احلما عن قتظاثر انالعشرين، أعربت اجلمعية العامة وغريها من أجهزة األمم املتحدة بصورة أك

عامة  إذا  ىل اجلمعية الإيدانية امل البلدان واختذت إجراءات بشأهنا.  وميكن إرسال املعلومات الواردة من العملية
ويتم على   إلنسان.اقوق حكان لديها تفوض من اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو جلنة 

 عية العامة.لى اجلميا عقارير سنوية عن أنشطة مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كولومبسبيل املثال عرض ت
 
اليت نتناوهلا  املفوض السامي حلقوق اإلنسانصوتت اجلمعية العامة على إنشاء وظيفة  1993ويف عام  -74

ال يف النـزاعات فوضت اجلمعية العامة مقررا خاصة معنيا ابألطف 1996ويف عام   194أدانه مبزيد من التفصيل.
املسلحة  يتلقى معلومات عن هذا املوضوع من مجيع أرجاء العامل وتكون له صفة تشغيلية من خالل منظمة 
األمم املتحدة للطفولة ويقدم تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة )أنظر املناقشة الواردة أدانه عن إجراءات اللجنة 

 اخلاصة مبواضيع حمددة(.  
 
 قتصادي واالجتماعياجمللس اال -3
 
ة.   ة مبركز املرأاملعني لجنةيقوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ابإلشراف على جلنة حقوق اإلنسان وال -75

نة فية من خالل جلوالثقا اعيةكما تقع عليه مسؤولية رصد االمتثال للعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتم
ان ة حبقوق اإلنسيري خاصمعا ية.  وابإلضافة إىل ذلك، أصدر اجمللساحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

نون ارج نطاق القاعدام خت اإلمبادئ املنع الفعال لعمليامثل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، و 
 .واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

 
 جلنة حقوق اإلنسان -4

                                                      
 ( )تقرير جراتشا متشيلA/51/306 (1996) أنظر األمم املتحدة، أثر النـزاع املسلح على األطفال، الوثيقة  194
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ات ي واالجتماعي لفرت دولة عضوا ينتخبهم اجمللس االقتصاد 53من جلنة حقوق اإلنسان اليت تتألف  -76

جنة عقد عوة اللدميكن و مدة كل منها ثالث سنوات، جتتمع سنواي يف جنيف ملدة ستة أسابيع يف الربيع.  
ملعنية مم املتحدة اات األهيئ أهم هيئة مندورات استثنائية يف احلاالت العاجلة.  واللجنة، كما يشري امسها، 

 ت وإعالانتتفاقيااصياغة ابلشروع يف دراسات وحتقيقات لتقصي احلقائق، و . وقد تقوم قوق اإلنسان حب
مي و علنية، وتقدسرية أ وراتيف د ومناقشة انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسانالعتمادها من اهليئات العليا، 

لتعبري عن ابكومية احل ت عرياقرتاحات لتحسني إجراءات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  وُيسمح للمنظما
 بواعث  قلقها أمام اللجنة أثناء انعقاد دورهتا اليت تستمر ستة أسابيع.

 
سم األمني ابة سواء للجناويتم عرض التقارير املقدمة من بعض عمليات حقوق اإلنسان امليدانية على   -77
 لومبيا.ة كو هو يف حالكما -أو ابسم املفوض السامي -كما هو احلال ابلنسبة  كمبوداي  -العام

 
هي  تعيني و لنطاق، اسعة وأنشأت اللجنة ثالثة هنوج رئيسية النتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية والوا -78

،  والنظر يف احلاالت 1235ي مقررين  قطريني وإنشاء أفرقة عاملة  مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماع
 18االستعراض من خالل ، و 1503لس االقتصادي واالجتماعي يف البلدان مبوجب اإلجراء السري لقرار اجمل

 إجراًء خاصا مبوضوعات حمددة.
 
 املقررون القطريون -أ

 
 مقررين خاصنيأبرز إجراء ميكن أن تتخذه اللجنة بشأن حاالت حقوق اإلنسان اخلطرية هو تعيني  -79

.  حقوق اإلنسان يف بلدان معينة لرصد انتهاكاتوممثلني خاصني وخرباء وأفرقة عاملة ومبعوثني آخرين 
األراضي الفلسطينية احملتلة وأفغانستان وإيران وبوروندي وبولندا وبوليفيا وتشيلي وتوغو ومشلت هذه البلدان 

ومجهورية الكنغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا ورواندا ورومانيا والسلفادور والسودان والصومال والعراق وغواتيماال 
ة وكمبوداي وكواب  وميامنار ونيجرياي وهاييت ويوغسالفيا السابقة. ويقوم املقررون اخلاصون وغينيا االستوائي

جبمع معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وإعداد تقارير سنوية لتقدميها إىل واملمثلون اخلاصون وغريهم 
راد واجلماعات واملنظمات واىل اجلمعية العامة إن طُلب منها ذلك.  وميكن مجع املعلومات من األف اللجنة

واحلكومات.  ويسعى اخلرباء أو املقررون إىل احلصول على املعلومات ذات الصلة عن طريق إجراء زايرات إىل 
البلدان.  ومع ذلك، تنشأ صعوابت عندما ترفض احلكومات السماح هبذه الزايرات.   ويف بعض احلاالت 

لدان اليت عينت هلا جلنة حقوق اإلنسان مقررا خاصا أو ممثال تواجدت عمليات حقوق اإلنسان امليدانية يف الب
عمل املقررين أو املمثلني  لدعمخاصا، مثل رواندا ومجهورية الكنغو الدميقراطية وكمبوداي، أو مت إنشاؤها 
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 القطريني، كما هو يف حالة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف يوغسالفيا السابقة.  وينبغي مالحظة
أن التقارير املقدمة من املقررين اخلاصني تكون علنية يف حني ال يتم اإلعالن يف  مجيع احلاالت عن كل التقارير 
املقدمة من عمليات حقوق اإلنسان امليدانية.  ولذلك قد يؤدي املقررون اخلاصون دورا مكمال للعمليات 

 امليدانية يف هذا الصدد.
 

 دةاإلجراءات اخلاصة مبواضيع حمد -ب
 
الحتجاز سري، واالق كما قامت اللجنة إبنشاء إجراءات خاصة مبواضيع حمددة عن قضااي االختفاء   -80

استقالل و ديين،  ب الالتعسفي، وحاالت اإلعدام بدون حماكمة واإلعدام التعسفي،  والتعذيب،  والتعص
ع ة الرأي،  وبي،  وحريرأةامل القضاء،  والعنصرية،  واالحتجاز التعسفي،  واملشردين داخليا،  والعنف ضد

خلارجية، آاثر الديون او لسامة، اايت األطفال،  واملرتزقة،  والتنمية،  والعمال املهاجرين، وحقوق اإلنسان والنفا
.  التنمية، اخل احلق يفن، و وحقوق اإلنسان والفقر املدقع، والتعليم، وتعويض ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسا

واضيع مبعلومات تتعلق تلقون منة يقررون واملمثلون التابعون للجنة املعنيون مبواضيع معيواألفرقة العاملة وامل
م للجنة.   ومعظا إىل اقدميهتلخص ما حيصلون عليه من معلومات لت  تقارير سنويةاهتمامهم ويقومون إبعداد 

  انت املعلوماتكية إذا  عنملاللحكومات  نداءات عاجلةاإلجراءات اخلاصة مبواضيع حمددة هلا احلق يف  توجيه 
عداد تقارير لدان حمددة وإلزايرة بني لتتصل مبسألة ملحة. كما مت دعوة إىل معظم األفرقة العاملة واملقررين واملمثل

ن عمل اضيع اخلاصة مات املو جراءللجنة عن هذه الزايرات. ومن املفيد  النظر إىل العمل التكميلي الذي تؤديه إ
ل السبل اليت كن خالل  ية موعمليات حقوق اإلنسان امليدان -ارير والنداءات العاجلةمن خالل التق -تكميلي

 ان احملددة.ق اإلنسحقو  أبرزانها يف هذا الدليل، العتباره يتصدى ملا يواجه العملية من مشاكل وحاالت
 
 اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات -5
 
م اللجنة لفرتات مدة كل منها شخصا  تنتخبه 26يز ومحاية األقليات من تتألف اللجنة الفرعية ملنع التمي -81

تيار ًا هاما يف اخعية دور ة الفر وليس ابعتبارهم ممثلني حكوميني.  وتؤدي اللجن بصفتهم الفرديةأربع سنوات، 
، 1503عي االجتماو ادي البلدان اليت ختضع للدراسة مبوجب اإلجراء السري املنشأ بقرار اجمللس االقتص

وق اإلنسان لجنة حقلهتا وتستعرض املعلومات األخرى املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان، وتبلغ استنتاجا
ها اللجنة اليت تنظر في األفكارو رات التابعة لألمم املتحدة.  واللجنة الفرعية هي يف كثري من األحيان مصدر القرا

حقوق  ن مشاكلعاسات اللجنة أيضا إبعداد در وتعتمدها.  ومبساعدة مفوضية حقوق اإلنسان يقوم أعضاء 
 فرعية. ة الاإلنسان.  ويشارك ممثلو املنظمات غري احلكومية مشاركة فعالة يف دورات اللجن
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 اللجنة املعنية مبركز املرأة -6
 
.  وتتكون اللجنة من 1946 اللجنة املعنية مبركز املرأة أنشها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام -82

لجنة هي وظائف الو نوات.  سدولة أعضاء يف األمم املتحدة ينتخبهم اجمللس لفرتات كل منها أربع  45ثلي مم
واملدنية  قتصاديةواال تعزيز حقوق املرأة يف امليادين السياسيةإعداد توصيات وتقارير للمجلس عن 

ة حبقوق مليدان املتعلقت يف اشكال.  وقد تقدم اللجنة أيضا توصيات إىل اجمللس بشأن املواالجتماعية والرتبوية
كات حقوق ن انتها عرية املرأة واليت تتطلب انتباها عاجال.  ويوجد لدى اللجنة إجراء لتلقي بالغات س

تنفيذ ل تووضع مقرتحا اإلنسان. وتعمل اللجنة على تنفيذ مبدأ وجوب تساوى الرجل واملرأة يف احلقوق،
ة املعنية ملرأة واللجنابملعنية كية اومقررات.  وتقدم جلنة البلدان األمريتوصياهتا، واعتماد ما تصدره من قرارات 

 .رأةمبركز املرأة العربية تقارير إىل كل دورة من دورات اللجنة املعنية مبركز امل
 
 هيئات املعاهدات -7
 
 مباشر من غري باشر أويق موابإلضافة إىل األجهزة واإلجراءات السالفة الذكر اليت تستمد سلطتها بطر  -83

ذ مهية يف تنفيزايد األورا متداليت أدت وما زالت تؤدي  ست هيئات من هيئات املعاهداتميثاق األمم  توجد 
قارير الدول تنظر يف تليت ا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانحقوق اإلنسان.  وتشمل هذه اهليئات  املتخصصة 
تياري ربوتوكول االخوجب المبدية ة وحتكم يف القضااي الفر مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسي

 شرف على تنفيذتى اليت ألخر امللحق ابلعهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  وهيئات املعاهدات اخلمس ا
ييز العنصري ال التمع أشكجلنة القضاء على مجياالتفاقيات املتعددة األطراف كل يف ميدان اختصاصها هي: 

 وق االقتصاديةنة احلقوجل قضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفلوجلنة ال
 .واالجتماعية والثقافية

 
 االلتزامات بتقدمي التقارير-أ

 
قوانينها  اق بنياالتس مساعدة احلكومات على حتقيقالتقارير هو  اهلدف الرئيسي ملتطلبات تقدمي -84

ركيز تملواطنني على ومات وااحلك .  وتشجع متطلبات تقدمي التقاريرماهتا ابملعاهداتوممارساهتا وبني التزا
ا يظهر من عاجلة مذ مبمناقشاهتم حول أداء الدولة يف ميدان حقوق اإلنسان.  وقد تقوم احلكومات حينئ

 ت.املعاهدابهتا مشاكل أثناء إعداد التقارير ومن مث إعادة أتكيد  تعهدها ابالمتثال اللتزاما
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ستعراض ال -لعادةايف  مرتني أو ثالاث كل عام-وجتتمع كل واحدة من هيئات املعاهدات بصورة دورية -85

لنية  قد ىل اجللسة العممثل إ يفادتقارير الدول.  وتوجه الدعوة إىل كل واحدة من احلكومات اليت تقدم تقارير إل
مثل ما قد يقوم املكسياسي.  وال جتماعي واالقتصادييقوم بتقدمي التقرير شفواي ويضعه يف السياق القانوين واال

مثل عن طريق ر مع املحوا بتحديث املعلومات املقدمة يف وقت سابق. وبعد التقدمي يشرتك أعضاء اللجنة يف
ات على املعلومة ء اللجنأعضا طرح أسئلة عن التقرير وعن وفاء احلكومة ابلتزاماهتم ابملعاهدات.  وال يقتصر

 ذلك يفمبا ادر أخرى )ة من مصملتاحخبربهتم اخلاصة وابملعلومات ا قد يستعينونقرير الدولة ولكنهم الواردة يف ت
 ري احلكومية.غنظمات ن املم( واملواد املقدمة بصورة غري رمسية التقارير املقدمة من العمليات امليدانية

 
عظم اللجان، م، تقوم جنةعضاء اللوبعد انتهاء ممثل احلكومة من عرض تقريره وبعد الرد على أسئلة أ  -86

 ع املمثللطرف واحلوار متقيم تقرير الدولة ا مالحظات ختامية، إبصدار 1993أو  1992تقريبا منذ عام 
ن عاهدة، فضال عفيذ املى تنوالتطورات اإلجيابية اليت لوحظت أثناء فرتة االستعراض والصعوابت املؤثرة عل

صيات اقرتاحات وتو  تعليقاتل اليتعلق بتطبيق أحكام املعاهدة.  كما تشم القضااي احملددة املثرية للقلق فيما
 تصوغها اللجنة السرتعاء انتباه الدولة الطرف املعنية.

 
تعليقات صدار إبعاهدات امل واستنادا إىل خربهتم الشاملة يف استعراض تقارير الدول، قامت معظم هيئات -87

 ر.تقدمي التقاريقائمة بول السريا رمسيا أو بتقدمي التوجيه للدتفسر أحكام معاهداهتا تف أو توصيات عامة
 
عداد ة على إحلكوميتؤدي عمليات حقوق اإلنسان امليدانية دورا هاما يف مساعدة السلطات ا وقد -88

سائل البياانت وامل ية ومجعنهجالتقارير اليت يتم تقدميها إىل هيئات املعاهدات، وذلك إبسداء النصح بشأن امل
 وأشكال الل التدريبخمن  -توفري التدريب.  وقد تشجع املنظمات غري احلكومية الوطنية انونية، أوالق

 ملعاهدات.اهيئات  ل يفعلى تقدمي معلومات ذات صلة على النحو الذي تتيحه طرق العم -املساعدة األخرى
 

 إجراءات الشكاوى الفردية -ب
 
عنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري اللجنة امل -تثالث من هيئات املعاهداهناك  -89

الذين وافقت حكوماهتم  تتلقى وحتكم يف الشكاوى الفردية  املقدمة من األفراد -وجلنة مناهضة التعذيب
على أن تكون موضوع هذه الشكاوى.  وقد تلقت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عددا كبريا من هذه الشكاوى 

بشأهنا.  ومل  تتلق هيئتا املعاهدات األخراين سوى بضع شكاوى.  وجيري النظر يف إنشاء  واختذت قرارات
آليات شكاوى فردية مشاهبة هليئات املعاهدات األخرى.  وحتتاج عمليات حقوق اإلنسان امليدانية إىل  إدراك 
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فراد بشأن كيفية وجود هذه اإلجراءات اخلاصة ابلشكاوى وانطباقها وطرق عملها، وقد تسدي النصح لأل
 الوصول إليها لعرض قضااي حمددة. 

 
 مفوضية حقوق اإلنسان -8
 
.  وتقع على 1993ام عيف  وظيفة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أنشأهتا اجلمعية العامة -90

حتديدا فوض ن وهو منسااملفوض السامي املسؤولية الرئيسية عن أنشطة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإل
 للقيام مبا يلي:

 
 ية ادية والسياساالقتصو افية تعزيز ومحاية متتع اجلميع متتعا فعليا جبميع احلقوق املدنية والثق

 واالجتماعية، وخباصة احلق يف التنمية؛

 زمن خالل مرك -نسانوق اإلتوفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية واملالية يف ميدان حق 
 -الئمةات اململؤسس[ وغريه من اعروف اآلن ابسم مفوضية حقوق اإلنساناملحقوق اإلنسان ]

 بناء على طلب من الدولة املعنية واملنظمات اإلقليمية؛

 ن؛تنسيق برامج األمم املتحدة للتثقيف واإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسا 

  عمال اإلبيل سعرتض تأداء دور نشط يف إزالة العقبات الراهنة ويف مقابلة التحدايت اليت
العامل،  أرجاء كافة  الكامل حلقوق اإلنسان،  ويف منع استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف

 على حنو ما هو منصوص عليه يف إعالن وبرانمج عمل فيينا؛

 إجراء حوار مع احلكومات بغية ضمان احرتام مجيع حقوق اإلنسان؛ 

  يدان حقوق ة يف متحدمة األمم املتنفيذ املهام اليت تسندها إليه اهليئات املختصة يف منظو
 اإلنسان بغية حتسني تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان.

 
ليت تتخذها راءات اإلجل -على النحو احملدد يف امليثاق -وميكن للمفوض السامي أن يوفر متابعة -91

والتقارير مة ت العابياانعمليات حقوق اإلنسان امليدانية من خالل االتصاالت اخلاصة ابحلكومات وال
ا مسؤولية وىل أيضويت وعمليات تقدمي املساعدة التقنية. ويقع مقر مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف

نسان وهيئات قوق اإلنة حتوفري خدمات األمانة واخلدمات اجلوهرية لإلجراءات اخلاصة املطبقة يف جل
 يئات.اهل تلكمعاهدات حقوق اإلنسان، ومن مث توفري قناة مباشرة لنقل املعلومات إىل 
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 وسنة واهلرسكدي والبورونوقد أنشأ املفوض السامي أو أقام عمليات ميدانية حلقوق اإلنسان يف ب -92
ية الكنغو ومجهور  توغوورواندا وكمبوداي وكولومبيا، فضال عن مكاتب على نطاق أصغر يف أخبازاي و 

ادية وجنوب سالفيا االحترية يوغهو سابقة ومجالدميقراطية  ومجهورية كرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية ال
ت سامي يف حاالفوض الى املأفريقيا وجورجيا  والسلفادور وغزة وغواتيماال ومالوي ومنغوليا. وتقع عل

مليا حفظ إطار ع ة يفأخرى مسؤولية توفري توجيه جوهري لعمليات حقوق اإلنسان امليدانية املنشأ
 ليبرياي. و يقيا الوسطى رية أفر مجهو تحدة، مثلما يف أنغوال وسرياليون  و السالم أو غريها من بعثات األمم امل

 

 الفصل العشرون

 التقارير عن حقوق اإلنسانتقدمي  
 

 املفاهيم  الرئيسية

 ينبغي أن تكون التقارير :
 .حمددة ودقيقة ومستندة على معلومات مؤكدة (1)
  .معدة يف الوقت املناسب وبدون أتخري (2)
 .عملية (3)

د عــــن لــــيت تعــــادة أربعــــة أنــــواع مــــن التقــــارير الداخليــــة اوهنــــاك يف العــــ
 العملية :

 تقارير دورية توثق العمل املنجز واخلطط ؛  (1)
إىل  ديرينتقارير طارئة توفر وسيلة سـريعة لتنبيـه املـ (2)

 ضرورة التحرك؛
 تقــــارير عــــن مقــــابالت / اســــتبياانت تــــوفر وســــيلة (3)

ضـــرا وفر حمتـــلتوثيـــق النتـــائج املرتتبـــة علـــى مقابلـــة ولكنهـــا ال 
 للمقابلة ؛

 تقارير عن وقائع منفصلة . (4)
 تالية :الت الأما التقارير اخلارجية فيحددها رئيس العملية يف احلا

مــــن  لتقــــدميها إىل احلكومــــة كوسيلـــــة للتعامــــل معهــــا (1)
 أجل حتسني دورها يف محاية حقوق اإلنسان .
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مبـا ، تحـدةالتقارير املطلوبـة يف إطـار منظومـة األمـم امل (2)
 . لعمليةاملرفوعة إىل املقر املسؤول عن افيها التقارير 

 التقارير املوجهة إىل وسائل اإلعالم . (3)
مـن  الـواردة داخليـةوترتكز التقـارير اخلارجيـة يف العـادة علـى التقـارير ال

تســـتخدم و والـــيت جيـــب أن تـــوفر معلومـــات تفصـــيلية  املكاتـــب احملليـــة
 يـثحب تمصطلحات موحدة وتعتمد منهجيات متماثلة جتاه املعلوما

 إعــــداد يتســـىن للموظــــف املوجــــود يف املكتــــب املركـــزي واملســــؤول عــــن
ت سـتنتاجاروج ابالتقارير اخلارجية االعتماد على احلقائق اجملمعـة واخلـ

 حقوق اإلنسان .حالة عامة مفيدة حول تطور 

 
 

  

 مقدمة  –ألف 
 
ن تكيــف عمليــة جيــب أ انإعــداد التقــارير هــو أحــد العناصــر األساســية يف مهمــة املراقبــة حلقــوق اإلنســ -1

حتياجــات الإلنســان ووفقــا حبقــوق ا إعــداد التقــارير وفقــا للصــالحية أو الواليــة املمنوحــة للعمليــة امليدانيــة املتعلقــة
 .اخلارجيــةوالتقــارير  لداخليــةاويوضــح هــذا الفصــل الفــرق بــني التقــارير .املــوظفني املســؤولني عــن إدارة هــذه العمليــة

 وظفــو العمليــاتملــيت يعــدها هــي تلــك التقــارير ا التقــارير الداخليــةتعــد ، ة بعينهــافمــن وجهــة نظــر عمليــة ميدانيــ
هـي تلـك الـيت يعـدها موظفـو ف التقـارير اخلارجيـةأمـا .امليدانية لكي يقتصر استخدامها على عملية ما دون غريهـا

علــى ،أوســع مبــا يف ذلــكنطــاق  وتــوزع علــى،العمليــات امليدانيــة ابســتخدام املعلومــات الــواردة يف التقــارير الداخليــة
خــرى )مثــل اجلمعيــة العامــة وهيئــات األمــم املتحــدة األ،مقــر األمــم املتحــدة يف جنيــف أو يف نيويــورك،ســبيل املثــال

ســؤولني و املقــررين املألقطــريني وجلنــة حقــوق اإلنســان( أو اآلليــات األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة )مثــل املقــررين ا
 على نطاق اجملتمع الدويل أو أجهزة اإلعالم . وكذلك للتوزيع،عن موضوعات معينة(

 
ال ســـيما العـــاملون يف مكاتـــب أخـــرى خبـــالف املكتـــب ،يـــرى موظفـــو حقـــوق اإلنســـان،ويف بعـــض األحيـــان -2

أن مهــامهم املتصــلة بكتابــة التقــارير هــي مهــام هامشــية ابلنســبة ملــا ينجزونــه مــن أعمــال ،املركــزي للعمليــة امليدانيــة
ورمبا يشعرون ابإلحباط بسبب الطلبات الواردة إلـيهم مـن املكتـب املركـزي إلعـداد .نسانفعلية يف جمال حقوق اإل

ولـــذلك فإنـــه مـــن األمهيـــة البالغـــة أن يـــتم تعريـــف .جمموعـــة مـــن التقـــارير املختلفـــة املطلـــوب كتابتهـــا أبســـلوب معـــني
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هـــذه  ستســـتخدم هبـــا كتابـــة تقـــارير وتعـــريفهم ابلكيفيـــة الـــيتالـــيت مـــن أجلهـــا يطلـــب مـــنهم  ابألســـباباملـــوظفني 
فمن شأن املعرفة الدقيقة لألسلوب الذي سيتم به استخدام التقارير أن جتعل األمـر أكثـر سـهولة ابلنسـبة .التقارير

وينبغـي أن يعلـم هـؤالء املوظفـون أن هنـاك بعـض األجـزاء يف تقـاريرهم .ملوظفي حقوق اإلنسـان املطـالبني بكتابتهـا
وللتأكد مـن إعـداد تقـارير كاملـة .جتميع تقارير موجهة لالستخدام اخلارجيالداخلية اليت ستستخدم فيما بعد يف 

 .جيب التعجيل قدر اإلمكان بوضع حتديد واضح هليكلية إعداد التقارير يف إطار أية عملية ميدانية،ودقيقة
 

نية ة ميداية عمليأطلب من األنواع املختلفة للتقارير اليت قد تيطرح هذا الفصل مقرتحات حول بعض  - 3
 ية كتابةوجيهية اليت حتدد كيفكما يورد الفصل ابختصار املبادئ الت.واالستخدامات املختلفة هلذه التقارير

 .التقارير واستخدام النماذج اخلاصة ابلتقارير

 

 ن نساوق اإلاملبادئ العامة إلعداد التقارير عن حق –ابء  
 

  الدقةالصحة و  – 1

 

ميكـن إعـداد  لـك ألنـه الذ؛ التحقق من صـحة املعلومـات الـواردةير هـي يف إعداد أي تقر  اخلطوة األوىل – 4
د اســـتكمال وبعـــ.ققـــةالتقـــارير والتـــدخل لـــدى الســـلطات إال إذا كانـــت هـــذه التقـــارير مرتكـــزة علـــى معلومـــات حم
ي، كمـا يف سـرد رمسـ البحث والتأكد من صـحة املعلومـات، ميكـن ملوظـف حقـوق اإلنسـان املضـي قـدما يف كتابـة

 نتهاكات مثال، على أساس الشواهد املتاحة.حالة اال
 
د منها يف أي ددة البر حمومن املمكن أن أتخذ تقارير حقوق اإلنسان أشكاال خمتلفة، إال أن هناك عناص-5

فصيليا تن يكون ب أالتقرير جيتقرير عن حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة. أول هذه العناصر أن 
ضي من كثر خطورة تقتاعم األاملز  ئعات أو املعلومات غري احملققة. ومن الواضح أن، وأال يرتكز على الشاودقيقا

 .رالتقري ة يفموظف حقوق اإلنسان ممارسة قدر أكرب من احلرص فيما يتصل بدقة احلقائق الوارد
 

 عدم اإلبطاء -2
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 هد ذات الصلةميع الشوافينبغي ملوظف حقوق اإلنسان جت.إعداد التقرير دون إبطاء ينبغي ، اثنيا -6

ملواقف اليت ااصة يف ية خواستكمال التقرير عندما تكون القضية حية يف ذاكرته. ويكتسب هذا األسلوب أمه
متشاهبة  ائق على حق شتملتيتعني فيها على املوظف القيام بتحرايت وإعداد تقارير عن حاالت فردية عديدة 

ند طرح عألمم املتحدة م هبا اتقو  لفعالية العملية اليت أن إعداد التقارير دون إبطاء هو أمر حيوي ابلنسبة اكم
 ومناقشة املشاكل مع السلطات املعنية .

 
 التوجه حنو اختاذ إجراءات –3
 
 ان أن يضع التوصيات ابلنسبةفينبغي ملوظف حقوق اإلنس .أن يكون التقرير ذا طابع عمليينبغي ، اثلثا -7

ني ابري اليت يتعول التدحصيات ن املهم أن يقوم املوظف بتقدمي تو وم . للخطوات اليت يتعني اختاذها فيما بعد
 ناسب.لعمل املاديد اختاذها ألن املوظف قد يكون هو نفسه يف أفضل موقع ميكنه من تقييم الوضع وحت

 

قوق ة حلالتقارير الداخلية يف العمليات امليداني – جيم
 اإلنسان

 
وتقدم إىل  .195اتب احملليةموظفي حقوق اإلنسان أو مبعرفة املك يف الغالب مبعرفةالتقارير الداخلية تكتب  -8

املكتب املركزي للعملية. وجيب أن يظل موظفو حقوق اإلنسان على علم ابهليكل التنظيمي للعملية امليدانية اليت 
ء املوظفون، تقوم هبا األمم املتحدة واملهام املوكولة إىل هذه العملية يف الدولة أو املنطقة اليت يعمل فيها هؤال

وذلك حىت يكونوا على علم مبوقعهم الصحيح يف دورة تدفق املعلومات واجلهة اليت يقدمون إليها تقاريرهم. 
فالوحدات أو األشخاص الذين تقدم هلم التقارير خيتلفون ابختالف املسائل اليت تعد التقارير عنها. فالتقارير 

م إىل وحدات أو أشخاص خيتلفون يف هذه احلالة عن اليت تعد حول أمور عاجلة أو ملحة يتعني أن تقد
الوحدات أو األشخاص الذين تقدم هلم تقارير عن شكاوى فردية أو عن التقييم العام للحالة يف منطقة 

وجيب أن يزود موظف حقوق اإلنسان ابلنماذج الالزمة لتقدمي تقارير حول خمتلف األمور العاجلة واحلاالت .ما
لعامة. وجيب استخدام هذه النماذج حىت تكون املعلومات املشمولة يف التقرير يف شكل الفردية والتطورات ا

                                                      
ب املركزي" هنا للداللة على مكتب العملية امليدانية الكائن يف عاصمة الدولة . أما مصطلح "املكاتب يستخدم مصطلح "املكت 195

الدولة اليت  هوي أو احمللي يفي أو اجلإلقليمااحمللية" فيستخدم للداللة على املكاتب املنشأة يف إطار العملية امليدانية على املستوى 
 لواقعة خارج العاصمة.تنفذ فيها العملية ؛ أي يف املناطق ا
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وسنستعرض يف هذا الفصل احلاجة للتعامل مع أربعة أنواع من التقارير الداخلية: التقارير الدورية .إطاري منظم
ابالت، والتقارير املوجزة عن وقائع والتقارير الطارئة، والتقارير عن املق،)مبا فيها التقارير عن األنشطة املتخصصة(

 بعينها.
 
 التقارير الدورية –1
 
 بصفة عامة، يطلب من كل موظف حمي / موظف إعداد تقارير عن:-9
 

 مة(؛ )فيما يتصل بكل جانب من جوانب امله األعمال املنجزة يف جمال التوثيق 
 ؛تنبيه املديرين بشأن التطورات أو االجتاهات الرئيسية احلادثة 
 يط اجلهود املستقبلة الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسانختط. 

 
مليـات أخـرى  عمـا هنـاك هناك بعض العمليات اليت كان يلزم فيها إعداد هذه التقارير بشكل أسـبوعي، بين-10

و كـل شـهر. ويبـد  ا أو مـرةكان يتم فيها إعداد التقارير الدورية بشكل يومي أو كل أسبوعني أو مخسة عشـر يومـ
 تقــارير جيــب أنل إعــداد ال، إال أن معــدتقــارير الشــهرية هــي األكثــر شــيوعا يف عمليــات حقــوق اإلنســانالأن 

للقــاءات الــيت اتجمــع يف يعكــس  احلالــة، والوقــت املتــاح إلعــداد التقارير،وقــدرة مــوظفي حقــوق اإلنســان علــى ال
وقيتها يف تالدورية جيب  لتقاريرع أن اتعقد يف املكتب املركزي، والضرورات واالحتياجات اخلاصة ابملديرين. والواق

اتـب مكتـب مـن املك ثـل عـن كـلالعادة لتتزامن مع االجتماعات العادية اليت تعقد يف املكتب املركزي وحيضـرها مم
يث ميكن تقييم التقدم احملـرز حب –وهذه االجتماعات تعد من املمارسات العادية يف العمليات امليدانية  –احمللية  

إلجيابيـــة التطـــورات رى ميكـــن العمـــل مـــن أجلهـــا. وجيـــب أن توضـــح التقـــارير الدوريـــة كـــال مـــن اوأيـــة أهـــداف أخـــ
 والسلبية.

 
  .قريـرملقـدم منـه التاملوظـف ا ملكتـب املنطقـة أو جيب أن تعكس التقارير الدورية كافة األنشـطة الرئيسـية -11

أداة لتقيـيم النتـائج ووضـع تستخدم كهلذا الفصل( ميكن أن  1التذييل ) مسودة لنموذج التقرير الدوريوهناك 
احتياجــات لعمليــة و ااخلطــط. واملفــروض أن يــتم تعــديل مســودة هــذا النمــوذج لتتناســب مــع املهمــة واحتياجــات 

 ية.حبسب كل عمل قد ختتلف حيدد النموذج بعض جماالت املهمة؛ إال أن املهمةاملديرين. فعلى سبيل املثال 
 
 رية" الداخلية املوضوعات التالية :وميكن أن تغطي التقارير "الدو  -12
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 مـام توجيـه االهت لـيت يلـزممقدمة؛ وحملة عامـة عـن حالـة حقـوق اإلنسـان يف اإلقلـيم، واألمـور البـارزة ا
 هلا.
 ل(.مال خطة العميف استك موجز ابألعمال املنجزة خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير )التقدم احملرز 
 ة الـــيت الل الفـــرت خـــإلنســـان، ســـواء كانـــت إجيابيـــة أو ســـلبية، التطـــورات الرئيســـية يف حالـــة حقـــوق ا

  يغطيها التقرير )مفصلة حبسب اجملاالت املشمولة يف مهمة العملية(، مثل :
 االحتجاز 
 رصد العائدين 
  املظاهراترصد 
  االنتخاابترصد 
 مساعدة السلطات القضائية 
 مساعدة املنظمات غري احلكومية 
 التطورات األخرى 

 ة للفرتة املقبلة )حبسب اجملاالت اليت  تغطيها املهمة(اخلطط املوضوع 
 )التوصيات للفرتة املقبلة )حبسب اجملاالت اليت تغطيها املهمة 
  آخره(كبات، إىلمعلومات إدارية عن املكتب )حاالت املرض / إجازات املوظفني ، أعطال املر  
 االستنتاجات 
 الضمائم 

 
 همـة املوضـوعةددة يف املبئة املعلومات عن كـل مـن اجملـاالت احملـويف كل قسم من أقسام النموذج، جيب تع -13

ة يف املهمـة الت معينـللعملية. وإذا كان هناك بعض من موظفي حقوق اإلنسان املسـؤولني بشـكل حمـدد عـن جمـا
ور، ألمان مأو غري ذلك  اكمات،املوضوعة للعملية امليدانية، مثل مراقبة حاالت التوقيف واالعتقال أو مراقبة احمل

ي. لتقرير الدور إرفاقها ابو حول كل جمال من هذه اجملاالت احملددة  تقارير عن األنشطة املتخصصةفيمكن إعداد 
ح لمســاعدة يف شــر لة أخــرى، وميكــن إرفــاق واثئــق أخــرى، مبــا يف ذلــك التقــارير عــن املقــابالت أو أيــة مــواد تعريفيــ

قســام ل فيمــا بــني األعــض التــداخأنــه البـد أن يكــون هنــاك باحلالـة أو التوصــيات الــواردة يف التقريــر . ومــن املعلــوم 
ن جتتهــد اد التقــارير ألفــة إبعــداملختلفــة للتقريــر، ومــن مث فإنــه يتعــني علــى الوحــدة التابعــة للمكتــب املركــزي واملك

 لتقليل هذا التداخل أو التكرار إىل احلد األدىن .
 
وظفي املنــاطق هــي الــيت يســتخدمها املكتــب املركــزي إن هــذه التقــارير الدوريــة املعــدة مبعرفــة مكاتــب أو مــ -14

للعمليــة يف متابعــة أنشــطة كــل مكتــب علــى حـــدة ووضــع اخلطــط واالســرتاتيجيات للتعامــل مــع احلالــة املتغـــرية ، 
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والتعــرف بشــكل متواصــل مــع الوضــع الــراهن حلقــوق اإلنســان ، وإعــداد تقريــر دوري واحــد عــن العمليــة بكاملهــا 
 خلارجي )كما سريد بيانه فيما بعد(.الستخدامه على النطاق ا

 
 التقارير الطارئة  -2
 
يــه ملركــزي توجاملكتــب ا تتطلــب مــنيف بعــض األحيــان تشــهد حالــة حقــوق اإلنســان بعــض األحــداث الــيت  -15

لـى دابري عاجلـة عاختاذ ت . وقد تكون هذه احلوادث من النوع الذي يتطلب من العملية اهتمام سريع وعاجل هلا
 مــن التقــارير رضوالغــيــة . طين للتعامــل مــع مشــكلة معينــة يواجههــا املوظفــون يف أحــد املكاتــب احمللاملســتوى الــو 

ك مسودة . وهناملناسبةخلطوات اهو توفري املعلومات األساسية اليت متكن املكتب املركزي من اختاذ االطارئة 
 قـوق اإلنسـان الـيت كانـتمليـات ح( مت إعدادها هلذا الغرض . وهناك بعـض ع2التذييل منوذج للتقرير الطارئ )

 ة" .املطلوب التقارير الطارئة فيها مبثابة "تقارير سريعة" أو "تقارير بشأن األعمال العاجلة
 
 ذا قـد ال يكـونممكـن ، لـ ابلنظر إىل أن التقـارير الطارئـة جيـب أن تصـل إىل اجلهـة املسـتهدفة أبسـرع وقـت -16

لسـبب هـو ركـزي . وهـذا اكتب املاحمللي بتسليم التقرير ابليد إىل امل من العملي يف مجيع األوقات أن يقوم املكتب
ســمح إبرســاله ر الــذي يأحــد العوامــل الــيت روعيــت يف تصــميم منــوذج التقريــر الطــارئ حبيــث يكــون خمتصــرا ابلقــد
لضــروري نقــل كــون مــن ايابلفــاكس . ويف بعــض احلــاالت االســتثنائية أو حينمــا ال تتــوافر أجهــزة الفــاكس ، قــد 

نظمــا قريــر الطــارئ موذج التمنــعلومـات الــواردة يف التقريــر بواســطة الالسـلكي أو اهلــاتف . وهلــذا جيــب أن يكـون امل
راعاهتـا يف مبـد مـن قاعـدة الابلشكل الذي يسـهل نقـل املعلومـات بواسـطة الالسـلكي أو اهلـاتف. إال أن هنـاك 

 .اتفسلكي أو اهلهذا الشأن ، وهي أنه ال جيب إرسال أية معلومات سرية بواسطة الال
  

 تقارير املقابالت  -3
 
هاكات حقوق بشأن انت حيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل إجراء املقابالت كجزء من التحرايت اليت جترى -17

( . جئــني العائــدينأو الال اإلنســان أو كجــزء مــن أنشــطة الرصــد واملتابعــة الــيت يقومــون هبــا )مثــل رصــد املظــاهرات
از بعـــض مـــا يلـــي إبجيـــ" . ونســـتعرض فيإجـــراء املقـــابالت": الفصـــل الثـــامنلصـــدد إىل وجيـــب الرجـــوع يف هـــذا ا

 االعتبارات الواردة يف ذلك الفصل.
  
 استخدام منوذج املقابلة –أ 
 



 

 
518 

الــذي  نــه تزويــد الشــخص، الغــرض م اســتبياان أو منــوذج مقابلــةهلــذا الفصــل جيــد القــارئ  3التــذييل يف  -18
به. فعلى  ذي ميكن طرحهالرتتيب الاليت ميكن تغطيتها يف املقابلة ، وتقريبا بنفس اجيري املقابلة بنموذج لألسئلة 

أو املقاطعــة  الســتعجالســبيل املثــال ، يبــدأ النمــوذج بســؤال مفتــوح يســمح للشــاهد بســرد القصــة دون كثــري مــن ا
يل املقابلــة تســجســيلة لو جيــب التنويــه أبن الغــرض مــن هــذا االســتبيان هــو أن يكــون لتغطيــة أســئلة فرعيــة. ولكــن 

 .وليس خطة إلجرائها
 
لشـاهد هـو املقدمـة مـن اقيام الشـخص الـذي جيـري املقابلـة ابالسـتماع إىل القصـة واملعلومـات األخـرى إن  -19

.  النمـوذج ذاتـه اسـتكمال على أساسه بل وأكثر أمهية مـن أمر أهم بكثري من متابعة املنطق الذي وضع النموذج
دمـــة ملعلومــات املقة توضـــح اوايــة الشـــاهد أن يعمــد القـــائم ابملقابلــة إىل طـــرح أســئلوالواجــب بعــد االســـتماع إىل ر 

إىل  سـئلة املوجهـةتكـون األ وجتلية احلقائق اليت قد تشري إىل احتمال وقوع انتهاكـات حلقـوق اإلنسـان. وجيـب أن
لفا ابلقضـــااي ســـة ئم معـــدأي شـــاهد متجاوبـــة مـــع القصـــة أو  احلالـــة أكثـــر مـــن جتاوهبـــا مـــع أيـــة اســـتبياانت أو قـــوا

 املطلوب تغطيتها. 
 
بلـة ت أثنـاء املقاخـذ مالحظـاواملقصود ابلنموذج هو توفري وسيلة إلعداد تقرير عـن نتـائج املقابلـة ولـيس أل -20

 دمـة. ويف أحسـنمـات املقأو إلمالء منطق معـني علـى النقـاش . واألحـرى أن يتسلسـل النقـاش وفقـا ملنطـق املعلو 
ت األمـــم حـــدى عمليـــاالنمـــوذج )مـــع أيــة تعـــديالت الحقـــة فيـــه جلعلـــه متناســبا مـــع إاألحــوال ، ميكـــن أن يكـــون 

 ميكـن ئلة املهمـة الـيتابألسـ يـةمرجع مبثابـة قائمـة املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان أو متناسبا مع مقابلـة بعينهـا( 
 املهمــة نســيان القضــااي ممــن  عــد للقــائم ابملقابلــة أن يسرتشــد هبــا قبــل بــدء املقابلــة وقبــل االنتهــاء منهــا ؛ للتأكــد

ألســئلة مــن اســتيعاب ا ملقابلــةأثنــاء النقــاش . وعنــد االسرتشــاد ابلنمــوذج قبــل املقابلــة ، جيــب أن يتأكــد القــائم اب
مـــن التقيـــد  هـــم بكثـــريالرئيســـية يف ذاكرتـــه عـــن ظهـــر غيـــب . فالتواصـــل ابلعـــني وإنشـــاء خـــيط مـــن التقـــارب مهـــا أ

ن مـقابلة للتأكد ل بدء املفيمكن استخدام النموذج لتنشيط الذاكرة قببتسلسل معني لألسئلة. وكما سبق ذكره، 
لالسـتبيان  م السـماح. ويف مجيع األحوال ، جيب أن حيرص موظف حقوق اإلنسان على عـدطرح األسئلة املهمة

 أبن يكون عائقا مصطنعا حيول دول إمتام التواصل مع الشاهد.
  

. فعلـى  ة احملـددة للعمليـة واالحتياجـات اخلاصـة بكـل مقابلـةكما جيب أيضا تكييف هذا النموذج للمهم -21
سبيل املثال ، ينبغي أن يكون النموذج ابملرونة اليت جتعله يتوقع اتساع احلـوار أثنـاء املقابلـة ليغطـي بعـض مشـاكل 
حقـــوق اإلنســـان مثـــل حـــاالت القـــبض االعتبـــاطي أو التعـــذيب ، بينمـــا تركـــز املهمـــة املســـندة إىل العمليـــة علـــى 

يلـزم تعـديل النمـوذج ليتناسـب مـع كـل عمليـة نتهاكات أخرى أو انتهاكات أكثر حلقـوق اإلنسـان. ومـن هنـا ا
كما يلزم كذلك تكييف النموذج ليتناسب مع كل نـوع مـن الشـهود . فعلـى سـبيل املثـال ، قـد جيـد   على حدة .

شردين ؛ بينما جيـد مكتـب املكتب احمللي أو موظف حقوق اإلنسان أنه يتعامل بشكل رئيسي مع األشخاص امل
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أو موظــف آخــر أن اتصــاالته ترتكــز بشــكل رئيســي مــع املوقــوفني أو املعتقلــني . ومــن مث جيــب تعــديل االســتبيان 
ليتناسب مع االحتياجات اخلاصة هلؤالء الشـهود ؛  وذلـك لتحاشـي أيـة أسـئلة غـري ضـرورية وكـذلك إلضـافة أيـة 

عــــديالت يف االســــتبيان أو النمــــوذج ، قــــد يكــــون مــــن املفيــــد قضــــااي جديــــدة ذات صــــلة . وعنــــد إجــــراء هــــذه الت
استخدام التعابري البالغة الوضوح يف النموذج حبيث ال تكون هناك حاجة للكثري من التفسري . وبناء على ذلك، 
فــإن نتــائج املقــابالت جيــب أن تكــون مــن العوامــل املســاعدة علــى وضــع تقــارير إحصــائية . كمــا يراعــى أن يكــون 

عـــدا ابألســـلوب الـــذي يـــوفر تفاصـــيل دقيقـــة للمـــوظفني العـــاملني يف املكتـــب املركـــزي أو أمـــاكن أخـــرى النمـــوذج م
 والذين مل تتح هلم فرصة املشاركة يف املقابلة .

 
 حمتوايت تقرير املقابلة –ب 
 

لكن . و  لوقائعلدقيق  سردلى املفروض يف املقام األول أن تقرير املقابلة عن واقعة ما جيب أن يشتمل ع -22
حداث كن لألصف ممجيب كذلك أن يشتمل التقرير على معلومات أخرى مهمة . فاهلدف هو إعطاء أوضح و 

هنة ر واجلنس واملثل العم؛ م ابلضحيةعلى أساس الشواهد املتاحة. وابإلضافة إىل التفاصيل الشخصية املتعلقة 
ضال عن ذلك دث . وفما ح ية لتفهمابلغة األمه سياق االنتهاكوغري ذلك ، ميكن أن تكون املعلومات حول 

 الىل احلد الذي يتها )إصداق، جيب على موظف حقوق اإلنسان أن يورد يف تقريره مصادر املعلومات وتقييمه مل
 يضر مببدأ السرية( .

 

هاكات  االنتيف نياملتورطوينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يعمل قدر اإلمكان على إدراج شخصية  -23
خلية ميكن أن ير الداتقار راج شخصية املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف الات. فإدوعالقتهم ابلسلط

شخص بعينه  على يد ساءةيفيد بشكل خاص يف حتديد ما إذا كان هناك عدد من الضحااي الذين عانوا من اإل
 تراعىأن  عامشكل بروض كما جيب إدراج تسلسل القيادة إذا أمكن التعرف عليه وحتديده. ولكن من املف  .

خاص لبعض ء األشهؤال ؛ ألن كشف هذه املعلومات قد يعرض سرية املعلومات املتصلة بشخصيات املتورطني
ملزعوم ا أن املرتكب ألمر إىلصل ااملخاطر ؛ مثل استهدافهم ابالنتقام من قبل أسر الضحااي أو غريهم. بل رمبا ي

حصر الضرر  ن أجل "ني معلى أيدي غريه من املسؤول لالنتهاك والذي مت الكشف عن هويته قد يتعرض للقتل
حمللي ملكتب ااقوم يكشف عن اسم مرتكب االنتهاك فعندئذ جيب أن " . وإذا كانت هناك أسباب قوية لل

رد عطائه فرصة الإال بعد كب إ؛ ويف مجيع األحوال ال جيب الكشف عن هوية املرت ابلتشاور مع املكتب املركزي
 دالة بشكل جيدظام العيها نويفضل بشكل عام ، وذلك يف احلاالت اليت يعمل فجهة إليه. على االهتامات املو 

 . ، تشجيع السلطات احمللية على إحضار الشخص أمام العدالة
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التوصية و  نتهاكرضت لالحيدد احلقوق اليت تعوابإلضافة إىل ذلك ، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن  -24
ملتوسط ى القصري أو الى املدعواء سها على املستوايت احمللية والوطنية والدولية ، اليت ميكن اختاذ جراءاتابإل

واخلرائط  الغات ،ت والبمع التقرير ؛ مثل نسخ من اإلفاداالضمائم أو الطويل . ومن املفيد إرفاق بعض 
 والصور ، والشواهد املستندية ، والسجالت الطبية وشهادات الوفاة .

  

م احلالة سم ورقسب االيع قائمة مستخرجة من احلاسب اآليل جبميع احلاالت مصنفة حبجتمومن املفيد  -25
داخل املكتب  ل مركزين سجوبعض التفاصيل األخرى يف املكتب احمللي ، بغية القيام يف هناية األمر بتكوي

اتب التابعة للمك ملختلفةرق ا، سواء تلك اليت تقوم هبا الفاملركزي ، وذلك لتحاشي االزدواجية يف التحرايت
ان )كالشرطة ق اإلنسحقو  احمللية أو األشخاص ذوي املسؤوليات املتداخلة ، أو أية عناصر متصلة بعمليات

 املدنية مثال( .

  

 الوقائعتقارير  –4

 
م ، جيب أن يقو  األخرى وسائلبعد جتميع املعلومات الكافية عن طريق املقابالت واملالحظة املباشرة وال -26

ري إىل  قد تشاليت اإلنسان الذي أجرى التحرايت إبعداد بيان تفصيلي ودقيق عن األحداث موظف حقوق
ر تشتمل تقاري ،ألحوال اغلب وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان أو اليت جيب إبالغ املكتب املركزي عنها. ويف أ

قييم عام تإعطاء  تطيعاملقابالت على كافة املعلومات ذات الصلة ، ومن مث فإن موظف حقوق اإلنسان يس
لية ملستوايت احملاية على لعمليلخص فيه الوقائع ويقدم فيه توصيات ابإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف إطار ا

تبع يف تصميمه نفس األسلوب امل ، ومياثل يفمنوذج لتقرير عن واقعة 4التذييل والوطنية والدولية . ويرد يف 
الوقائع ،  تها يف تقاريركن تغطييت ميهناك العديد من األحداث املختلفة المنوذج تقرير املقابلة . ومن املعلوم أن 

ن م هومع ذلك فإن وهلذا فمن الصعب توصيف منوذج منفرد يغطي كافة احتياجات موظفي حقوق اإلنسان.
د األمر الذي ق ألخرى ؛اداث املمكن يف إطار العملية أن يكون هناك نوع من التكرار يف االنتهاكات أو األح

 يوحي بتصميم مناذج ذات طابع خاص . 

 

 التقارير اخلارجية -د 
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 التقارير املوجهة للمقر -1

 

ملية مسؤول ئيس العضح أن ر يت" ، املتابعة والتماس االجراءات التصحيحية: "الفصل التاسع عشريف  -27
ا من سان  تشكل جزءق اإلنو ية حقيف الدولة ، إذا كانت عمل رئيس بعثة األمم املتحدةعن تقدمي التقارير إىل 

مني مثل اخلاص لألإىل امل اريرعملية أكرب يف إطار األمم املتحدة يف تلك الدولة )كما هو احلال يف تقدمي تق
 يفك ، كما ر أو يف نيويو  /نيف و جالعملية يف  إىل مقرالعام(. كما أن رئيس العملية مسؤول عن تقدمي التقارير 

إدارة ىل ، أو إمفظ السالحإدارة عمليات ، أو إىل حقوق اإلنسانمفوضية إىل حالة التقارير اليت ترفع 
 . الشؤون السياسية

 

بة بشكل  الدولة مطلو تحدة يفمم املوقد تكون التقارير املرفوعة من العملية إىل املقر أو إىل رئيس بعثة األ -28
كتب مهو أن  عتادوامل.  ، على حسب طبيعة املشاكل واالحتياجات اخلاصة لكل مكتب شهريأو  أسبوعي

كاتب اإلنسان وامل ة حلقوقدانياملفوض السامي حلقوق اإلنسان يتسلم تقارير أسبوعية وشهرية من العمليات املي
  الصغرى املنشأة حتت سلطة هذه العمليات.

 

 2 و 1الت ـذييالت يف ملوضحةااملقر على أساس النماذج نفسها  وميكن إعداد التقارير املرفوعة إىل -29
إلضافة إىل اب والواقع أنه ، على حسب كون هذه التقارير دورية أو طارئة أو تقارير عن وقائع معينة .4و 

ن الضروري ئيس العملية مد يرى ر ، ق التقارير األسبوعية والشهرية املطلوبة من العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان
ة ن رئيس العمليإذا كا سيماال. وقد يكون ذلك ضروراي تنبيه مقر األمم املتحدة إىل مشكلة أو واقعة بعينها 

تابعة امل: "شرعاسع الفصل التيتابع بعض األعمال اخلاصة على مستوى املقر ، كما سبق أن أوضحنا يف 
 علومات متصلةل على متشتمن أإال أن التقارير املرفوعة إىل املقر جيب  ."والتماس االجراءات التصحيحية

ما يف قليم بعينه ، كقة أو إمنط ، وأال تكون مقصورة على املسند إىل العملية بكاملها ابلدولة ككل والعمل
 زي . ب املركملكتحالة التقارير الداخلية . وهلذا السبب جيري إعداد هذه التقارير على مستوى ا

 

( 1ق على: )ـطول من مكاتب املناـة واملكتب املركزي احلصـوإلعداد هذه التقارير ، يلزم لكل من العملي-30
( تقارير دورية )أسبوعية ، شهرية 2تقارير عن احلاالت الفردية على حسب ما هو موضح يف منوذج املقابلة ، )

، إىل آخره( عن الوضع توضح الظروف الراهنة فيما يتعلق ابملسائل املندرجة يف املهمة )مبا يف ذلك تقارير عن 
قارير طارئة عن األوضاع اليت تتطلب توجيه اهتمام خاص هلا ( ت3األنشطة املتخصصة( وكيف تتجه األمور ، )
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)مثل اهلجوم على موظفي حقوق اإلنسان أو املخاطر الوشيكة واليت قد تنجم عنها أضرار أو إصاابت كبرية 
 ( تقارير عن الوقائع .4لألفراد التابعني للعملية ، اخل( ، )

 

 م املتحدةإعداد التقارير املقدمة إىل هيئات وآليات األم -2

 

 هيئات األمم املتحدة –أ 
 
لعملية اأن  ة"تصحيحي: املتابعة والتماس االجراءات الالفصل التاسع عشر"سبق أن أوضحنا يف  -31

لية عن أنشطة العمو إلنسان اقوق امليدانية حلقوق اإلنسان قد يطلب منها تقدمي تقارير عن التطورات املتصلة حب
 جلمعية العامةوا منلس األجمألمم املتحدة ، مبا يف ذلك على سبيل املثال هليئات أخرى معنية يف منظومة ا

قدم اجة لتقارير تهناك ح تكون )ولكن رمبا تقدم هذه التقارير مبعدل سنوي. ويف العادة  وجلنة حقوق اإلنسان
واألمثلة ن . اإلنسا قوقعلى فرتات أقل(، وهذه التقارير تقدم من األمني العام أو من املفوض السامي حل

شطة إلنسان حول أنحقوق ا جلنةو املذكورة يف الفصل السابق تشمل التقارير املقدمة سنواي إىل اجلمعية العامة 
يات لكما أن العم  .بيا مكتب كمبوداي التابع ملفوضية حقوق اإلنسان ، والتقرير السنوي عن مكتب كولوم

ابة يف العادة كت لب منهام يطاملتحدة يف حفظ السل امليدانية حلقوق اإلنسان اليت تشكل جزءا من مهام األمم
ألمن ادمة إىل جملس ية املقلدور ابعض األقسام عن التطورات املتصلة حبقوق اإلنسان لتضمينها يف تقارير البعثة 

يات )ادارة عمللية قر العممر مع وعادة ما يتم إعداد هذا النوع من التقارير مبعرفة املكتب املركزي ابلتشاو . 
 .ظ السالم و مفوضية حقوق اإلنسان وادارة الشئون السياسية(حف
 

 آليات األمم املتحدة –ب 
 
وابإلضافة إىل ما سبق، قد يطلب من العملية تقدمي معلومات إىل اآلليات األخرى يف األمم املتحدة  -32

 أو اجلهات اإلجرائية املقررين القطريني واملقررين املختصني مبوضوعات معينةاملعنية حبقوق اإلنسان ، مثل 
اليت تعينها جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان )أو اليت تعني أحياان من قبل اجلمعية العامة( ، كما سبق 

ويف بعض احلاالت قد يتم  ".: املتابعة والتماس االجراءات التصحيحيةالفصل التاسع عشر"تفصيله يف 
ان واملقرر القطري و/ أو املمثل املعين حبقوق اإلنسان، حبيث يكون إنشاء حلقة رمسية بني عملية حقوق اإلنس
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من إحدى مهام العملية تقدمي الدعم للمقرر فيما يتصل جبمع املعلومات وإجراء التحرايت وإعداد التقارير . 
 .  ففي مثل هذه احلاالت يتعني على العملية تزويد هذه اجلهات ابملعلومات والتقارير املوثقة بشكل منتظم

 

جهة  نسان منق اإلوعندما ال تكون هناك عالقة حمددة بشكل واضح بني العملية امليدانية حلقو  -33
موظفوها و إلنسان وق اوإجراءات جلنة حقوق اإلنسان من جهة أخرى ، فاملفروض عندئذ أن تكون عملية حق

عض اجلهات ن قبل بمخدم تستعلى إدراك أبن املعلومات اليت جيمعوهنا والتقارير اليت تعدها العملية قد 
اإلجراء  بغرض اختاذ –وعات معينة وال سيما املقررون املعنيون مبوض –اإلجرائية املعنية يف جلنة حقوق اإلنسان 

ماس املتابعة والت": عشر تاسعالفصل الاملناسب إزاء حاالت معينة أو ألغراض التقارير العامة . وكما ذكر يف 
 وضوعات معينةعنية مبية املللعمل املتكامل الذي تقوم به اآلليات اإلجرائ ، ميكن"االجراءات التصحيحية

تواجهها  احملددة اليت احلاالتكل و والعمليات امليدانية حلقوق اإلنسان أن يتطور على حنو مفيد للتعامل مع املشا 
ا هبية اليت يتخذ يفوالك الةالعملية يف جمال حقوق اإلنسان . وجيب أن يكون االعتبار األساسي يف حتديد احل

ب اختاذ ملية . كما جييها العفنفذ مثل هذا اإلجراء هو األثر احملتمل على محاية حقوق اإلنسان يف الدولة اليت ت
.  وضوعات معينةمبملعنية ات اترتيبات حمددة   لكل عملية ميدانية بغرض نقل التقارير واملعلومات إىل اآللي

أو  وضوعات قطريةمبملعنية ات ادورية الواردة من العملية امليدانية لآلليوبشكل عام، جيب إاتحة التقارير ال
 موضوعات حمددة ، وذلك من خالل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان . 

 

ملعلومـات مبـا بعـض اكما جيب كذلك أن تقتسم عملية حقوق اإلنسان ما حبوزهتـا مـن معلومـات عامـة، ور   -34
شـــأة احملكمـــة املن حلالـــة ، مثـــلمنشـــأة للتعامـــل مـــع ا دوليـــةجنائيـــة  حمكمـــة عني أليـــة الداخليـــة ، مـــع احملققـــني التـــاب

 ابلنسبة ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة املنشأة ابلنسبة لرواندا .
 
ن التطـورات ت منتظمـة عـ، أنـه مـن الضـروري إصـدار بيـاان التشاور مـع املقـر بعدوقد يرى مدير العملية ،  -35

مليـة ا مسـاعدة العن من شـأهنلوسائل اإلعالم الوطنية والدولية . وهذه البياانت قد يكو  يف حالة حقوق اإلنسان
ملعلومـات تمـع الـدويل ابويـد اجمليف تشجيع احلكومة على االلتـزام ابملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان ، وكـذلك يف تز 

الم ، لى أجهـزة اإلعـعتوزيعها عامة بالالزمة للتجاوب مع احلالة . وعندما تقرر العملية نشر تقارير أو معلومات 
 يفألمـم املتحـدة لتابعـة لفاملفروض عندئذ أن يـتم توزيـع التقـارير بشـكل عـام وسـريع مـن خـالل مكاتـب اإلعـالم ا

 ك ويف الدولة املعنية . ر جنيف ونيويو 
 
 حلكومةإىل التقارير املقدمة  –3
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ة . ر فيهــا العمليــالــيت تــدا ميها إىل حكومــة الدولـةقـد يكــون مــن املفيــد والضــروري إعـداد تقــارير دوريــة لتقــد -36

ملثال ، داخل الى سبيل عوبشكل عام ، يطلب من كل عملية ميدانية إعداد تقرير دوري عن أنشطتها لتوزيعه ، 
كمـا   .تمـع الـدويل اء يف اجملمنظومة األمم املتحدة كما سبق أن أشران يف الفقـرات السـابقة ، وعلـى الـدول األعضـ

 ن مهتمـة هبـا ،تكـو  عينهـابـرامج بقد تطلب حتديثات منتظمة عن  الدول اليت تسهم يف متويل العملية أن سفارات
 مثل مشروع بناء القدرات لتعزيز السلطة القضائية . 

 
عمليـــة جيـــب ر فيهـــا الوبشـــكل عـــام ، فـــإن التقـــارير العامـــة عـــن حالـــة حقـــوق اإلنســـان يف الدولـــة الـــيت تـــدا -37

: شـرلفصل التاسـع عاضيحه يف ة اليت تدار العملية امليدانية على أرضها . وكما سبق تو تقامسها أوال مع احلكوم
وسـيلة كرهـا اخلارجيـة  خدم تقاريالعمليـة امليدانيـة جيـب أن تسـت، فـإن "املتابعة والتماس اإلجراءات التصـحيحية"

ارير مـــع ســـم التقـــا. كمـــا أن تق للعمـــل مـــع احلكومـــة هبـــدف حتســـني الوضـــع فيمـــا يتصـــل حبمايـــة حقـــوق اإلنســـان
رورة تنقـيح ضـحيـان مـن نات املنشودة ؛ مبا يرتتب علـى ذلـك يف بعـض األياحلكومة قد يؤدي إىل إحداث التحس

كـون ىل ذلـك ، قـد تإإلضـافة التقرير أو رمبا حىت عدم إصداره على اإلطالق إذا مل تعد مثة حاجة إلصـداره . واب
 رير.يف التق دة على حقائق واليت جيب أن تعكسلدى احلكومة بعض التصحيحات أو التعليقات املستن

 
 كتابة التقارير واستخدام مناذج التقارير   –4
 
 ر املرســـلة إىلا التقــاريهنــاك بعــض التقــارير اخلارجيــة الــيت ال تســـتخدم إال ألغــراض إعالميــة فقــط )الســيم -38

ة بوقــائع لتقــارير اخلاصــاومــة أو  احلكاجملتمــع الــدويل( . وهنــاك تقــارير خارجيــة أخــرى )الســيما التقــارير املرســلة إىل
ر اخلارجيــة التقــاري بعــضمعينــة( تســتخدم للتعامــل مــع مشــاكل حمــددة يف جمــال حقــوق اإلنســان . وجيــب أن تركــز 

قـال األخـرى ، كن االعت، مثـل حالـة حقـوق اإلنسـان يف السـجون أو أمـا  على القضااي املتصلة مبوضوعات معينة
ات. ويف هـذه املوضـوع ة ، أو حقـوق اإلنسـان وقـوات الشـرطة ، إىل آخـر تلـكأو حقوق اإلنسان يف سري العدال

 التقارير ميكن استخدام حوادث حمددة على سبيل التوضيح . 
 
التقارير اخلارجية اليت تعدها العملية ترتكز عـادة علـى التقـارير الداخليـة والـيت غالبـا وكما سبق ذكره ، فإن  -39

بنــاء علــى ذلــك ، فمــن احملتمــل أن األشــخاص يف املكتــب املركــزي املســؤولني عــن . و مــا تــرد مــن املكاتــب احملليــة 
فمــن املهــم أن تكــون هــم شخصــيا علــى صــلة ابألحــداث الــيت يكتبــون عنهــا . وهلــذا  نال يكونــو إعــداد التقــارير 

يب التقــارير الــواردة مــن املكاتــب احملليــة مشــتملة علــى معلومــات تفصــيلية وأن تســتخدم مصــطلحات اثبتــة وأســال
واحـدة للتعامــل مــع املعلومـات ، حبيــث ميكــن للموظــف املسـؤول عــن إعــداد التقـارير اخلارجيــة يف املكتــب املركــزي 
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. فعلـى سـبيل  االعتماد على احلقائق اجملمعة واخلروج ابستنتاجات عامة مفيدة حول تطور حالة حقـوق اإلنسـان
وقعت يف مدينة ما يف يوم ما ، فإنه من املفيـد  املثال ، إذا ذكر أحد موظفي حقوق اإلنسان أن هناك حالة قتل

يف مثل هذه احلالة أن يقوم املوظفون اآلخرون إبعطاء نفس املستوى من التفاصـيل حـول حـاالت القتـل املشـاهبة 
. 
 
يــنهم وا نصــب أعوالواجــب علــى كــل مــن مــوظفي حقــوق اإلنســان واملــوظفني يف املكتــب املركــزي أن يضــع -40

سـان وظـف حقـوق اإلنني علـى محلاصـلة مـن املعلومـات والتقـارير الـيت يعـدوهنا . ومـن مث يتعـعلى الـدوام الفائـدة ا
اذ تــب املركــزي اختــســىن للمكأن يعمــل علــى إفــادة املكتــب املركــزي بطبيعــة احلالــة علــى املســتوى احمللــي ، حبيــث يت
يـه يت تسـتدعي توجألمـور الـااإلجراء املناسب لكل حالة من احلاالت ، وإعداد التقـارير للحكومـة املضـيفة بشـأن 

لــى علــم عاإلنســان  وعــادة مــا يكــون موظــف حقــوقاالهتمــام هلــا ، وكــذلك إعــداد التقــارير للجهــات األخــرى . 
فــة عكــس هــذه املعر تير الــيت جيــد حبالــة حقــوق اإلنســان علــى املســتوى احمللــي ، ومــن مث يتعــني  عليــه كتابــة التقــار 

 تقـارير تكتفـي ن إبعـداد. وغالبـا مـا يقـوم موظـف حقـوق اإلنسـارىإلرسـاهلا إىل املكتـب املركـزي وللجهـات األخـ
ذات الصـلة  الوقـائع بتسجيل املعلومات ابألسلوب الذي ميكن املوظف من معرفة مـا حـدث ، ولكـن دون إدراج

ب املركــزي . وى املكتــواملعروفــة بشــكل جيــد علــى املســتوى احمللــي ، ولكنهــا ليســت ابلضــرورة معروفــة علــى مســت
  ريره .يف اعتباره عند كتابة تقا القارئموظف حقوق اإلنسان جيب أن يضع ي أن والقاعدة ه

 
ومـات الــواردة سـيق املعليشـتمل هـذا الفصـل علــى تـذييالت أبربعـة منــاذج للتقـارير ، حبيـث ميكـن تنظــيم وتن -41

ل أســلواب لتحليــك مــاذج كــذلمـن امليــدان وجعلهــا أكثــر اتســاقا لإلفـادة منهــا يف املكتــب املركــزي. وتعــرض هـذه الن
اخلاصـة  الحتياجـاتا جيب مراعاة أناملعلومات قد يكون مفيدا من وجهة نظر موظف حقوق اإلنسان . ولكن 

صـــعب  ون مـــن اللكـــل عمليـــة قـــد تســـتلزم تعـــديل هـــذه النمـــاذج أو اســـتحداث منـــاذج أخـــرى . ذلـــك أنـــه قـــد يكـــ
يـــف كـــل منـــوذج مـــام بتكييـــة ، جيـــب االهتاســـتحداث منـــاذج للتقـــارير تـــؤدي كافـــة األغـــراض املطلوبـــة . ففـــي النها

دث ، فعلــى  لكــل حــا. وجيــب أن تســمح منــاذج التقــارير ابهلــامش الكــايف ليتناســب مــع األهــداف املنشــودة منــه
اع املختلفـة اسبة عن األنـو صيل املنسبيل املثال جيب أن يوفر منوذج التقرير عن واقعة معينة اإلمكانية إلعطاء التفا

لقــدر الــذي حمــددا اب وجيــب أن يكــون النمــوذجء معاملــة أو مظــاهرات أو غــري ذلــك( . للوقــائع )مــن قتــل أو ســو 
وادث خـــتالف احلـــيضــمن كتابـــة نفـــس املعلومـــات بغـــض النظـــر عــن اخـــتالف األشـــخاص القـــائمني ابلكتابـــة أو ا

غـــري ذلـــك مـــن ادثـــة ، و املكتـــوب عنهـــا )مثـــل موقـــع احلادثـــة ، ووقـــت وقـــوع احلادثـــة ، واألشـــخاص املتصـــلني ابحل
املعلــوم أن  . ومــن وباملعلومــات( يف نفــس املوقــع يف النمــوذج ، وابســتخدام نفــس املصــطلحات ، وبــنفس األســل

و مقـارن حنـردة فيها علـى مات الواالنماذج إذا مل تعبأ ابلشكل الصحيح فإنه من الصعوبة البالغة اإلفادة من املعلو 
خص الـذي ا عـدا الشـمن هذه املعلومات فيمـ، بل قد يكون من الصعب على أي إنسان اإلفادة على اإلطالق 

 قام بكتابتها .
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اهـــات ضـــيح االجتويتمثـــل أحـــد أوجـــه اإلفـــادة مـــن النمـــاذج يف إعـــداد معلومـــات إحصـــائية مـــن شـــأهنا تو  -42

ناســب ومت لشــكل امل. وكمثــال علــى ذلــك أن النمــوذج إذا جــرى إعــداده اب والتطــورات يف حالــة حقــوق اإلنســان
تنتاجات عــن وج ابالســهلا بشــكل موحــد ، فقــد يكــون مــن املمكــن للمكتــب املركــزي اخلــر تعبئــة النمــاذج واســتكما

وفر تـمـن املمكـن أن نـاطق . فتكرار االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسـان أو املشـاكل األخـرى الناشـئة يف شـىت امل
حلاجـة إلجـراء اىل عـدم هذه اإلحصاءات شاهدا قواي على احلاجة لتدخل دويل يف إحـدى املنـاطق أو قـد تشـري إ

( 4ل ـالتذييـــــالواقعـــــة ) ( ومنـــــوذج1التـــــذييل دويل يف منطقــــة أخـــــرى . وجتــــدر اإلشـــــارة إىل أن منـــــوذج املقابلــــة )
لك رنة وأهنما بـذائية مقااملصاحبان هلذا الفصل قد مت وضعهما على أساس التصور أبهنما يوفران معلومات إحص

يل التـذير الـدوري )ن التقريـما يتصل حبقوق اإلنسان . كما أيفيدان يف التعرف على اجتاهات وتطورات احلالة في
 اهات. ( قد مت إعداده لتشجيع املوظفني اإلقليميني على تقدمي املعلومات وتقييم االجت2
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 للفصل العشرين 1التذييل 
 مقابلة -منوذج استبيان  

 سري

 اتريخ التقرير ___/___/___
 يوم      شهر   سنة               

 املقابلة: _____________-وذج االستبيانرقم من
                                            ____   ____املوظف )املوظفون(  القائم )القائمون( إبعداد التقرير: _________________

_____________________________________________________ 
 املكتب احمللي: ____________________

 ريخ إجراء املقابلة:____/____/_____ات
     يوم       شهر      سنة                                                

 
 مقابلة -منوذج استبيان

 مقدمة املقابلة
 القائم إبجراء املقابلة نفسه. يقدمينبغي أن 

 من املقابلة. الغرضينبغي أن يوضح  القائم إبجراء املقابلة 
 ائق.لى احلقاملقابلة يف عملية احلصول ع أمهيةأن يوضح  القائم إبجراء املقابلة ينبغي 

ل ينبغي  لى سبيل املثابلة، وعاملقا ذات الصلة على إجراء املوافقةينبغي أن حيصل  القائم إبجراء املقابلة على 
م إفشاء أي لة  بعدملقاباكحد أدىن للقائم إبجراء  املقابلة  أن يعيد التأكيد للشخص الذي جيري معه 

 معلومات يديل هبا إال بعد احلصول على إذن منه.
 

لية ألي ات تكميل صفحيُرجى استعمال صفحات تكميلية إذا مل يكف احليز املتاح.  كما يُرجى استعما
  عد لشاهد واحدنموذج مذا المعلومات إضافية غري مدرجة يف األسئلة مع اإلشارة إىل مصدر املعلومات.  وه

 ة.ن ضحيمصدر معلومات واحد.  وينبغي إحلاق ضمائم لكل ضحية يف حالة وجود أكثر أو مل

 موجز احلالة استنادا إىل رواية الشاهد -1
 ُتالَحظ التفاصيل، مبا فيها األماكن والتواريخ  واألوقات والظروف، اخل. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 اهل يوافق الضحية/مصدر املعلومات/الشاهد على أن املعلومات اليت يديل هب 1-1

 قد تستخدم يف خطوات مع السلطات؟ 

  أو قد ُيكشف عنها يف التقارير العامة؟ 
 ال  نعم        هل ميكن ذكر امسه ؟  

 املعلومات الشخصية عن الشاهد -2
 ______________االسم األول: ____________________اللقب: ____ 2-1

 خر(آ)أو ميكن استخدام رقم يدل على هوية الشاهد واالحتفاظ ابمسه يف مكان 
2-2       ذكر)أنثى     )يرجى وضع عالمة على أحد املربعني 
 اتريخ امليالد:  اليوم_______الشهر________ السنة________ 2-3

 ى وقت إجراء املقابلة_________________العمر ابلتقريب لد 
 حمل امليالد:_____________________________________________ 2-4

 )البلدة/املدينة، املقاطعة/احملافظة /الوالية، تسميات أخرى(
 العنوان احلايل:___________________________________________ 2-5

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 هل لديك هاتف؟ )يُرجى ذكر رقمه:(_______________________ 2-6
  هل هو هاتفك اخلاص بك؟       2-6-1
 ___________هاتف من؟____        أم أنه هاتف شخص آخر؟                            

 ____ه:( ___أعال الذي ميكن االتصال بك عليه )إن كان خيتلف عن العنوان املذكور العنوان 2-7
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 ___ ____________الوسيلة اليت ميكن هبا للقائم إبجراء املقابلة االتصال ابلشاهد: ____ 2-8

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
 احلالة املدنية/األسرية: 2-9

 أرمل    منفصل   مطلق   متزوج  أعزب
 )يرجى وضع عالمة على املربع املالئم(

 كن(:م إن أمعمارهيرجى ذكر أمسائهم وأ -عالنيتفاصيل األسرة )عدد األطفال واألشخاص امل 2-10
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 احلرفة أو املهنة )يرجى حتديدها(:  2-11

    اتجر     صحفي     موظف حكومي     مزارع       حريف
 غري ذلك       متعطل عن العمل     طالب   مهين    عسكري

 لى املربع املالئم()يرجى وضع عالمة ع
 التعليم: 2-12

 دراسات عليا    جامعي     اثنوي     ابتدائي  
 لوغه(مت ب ) يُرجى وضع عالمة على املربع الذي  يشري إىل أعلى مستوى من التعليم

 _____أمساء املدارس واجلماعات اليت مت االلتحاق هبا:____________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 وثيقة اهلوية: 2-13
 النوع:_______________________  الرقم: _______________________

 الصلة ابلضحية: 2-14
 الشاهد هو الضحية 
 ديه أدلة مباشرة على وقوع االنتهاكالشاهد ل 
 الشاهد لديه معلومات غري مباشرة 
 الشاهد تربطه قرابة ابلضحية 
  ):صلة أخرى )يرجى حتديدها 

_________________________________________________ 
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 __هل لديك تعليقات معينة عن مصدر/مصادر املعلومات؟___________________ 2-15
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

حات  رفاق صفجى إااي فري )إذا كان خيتلف عن الشاهد؛ وإذا كان هناك عدة ضح الضحية األوىل -3
 (7-3إضافية 

 عام -ألف
 اللقب: _____________  االسم األول: _________________________ 3-1
 )يرجى وضع عالمة على أحد املربعني(  أنثى      ذكر   3-2
 اليوم_______الشهر________ السنة________اتريخ امليالد:   3-3
 راء املقابلة______________العمر ابلتقريب لدى وقت إج 
 حمل امليالد: ____________________________________________ 3-4

 )البلدة/املدينة، املقاطعة/احملافظة /الوالية، تسميات أخرى(
 ______________العنوان احلايل واهلاتف )إذا كاان خيتلفان عن املذكورين أعاله(: ____ 3-5

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ______ه(:____أعال العنوان الذي ميكن االتصال ابلضحية فيه )إذا كان غري العنوان املذكور 3-6
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 احلالة املدنية/األسرية: 3-7

 أرمل    منفصل   مطلق   متزوج  أعزب
 )يرجى وضع عالمة على املربع املالئم(

 (:أمكن يرجى ذكر أمسائهم وأعمارهم إن -تفاصيل األسرة )عدد األطفال واملعالني 3-8
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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 احلرفة أو املهنة )يرجى حتديدها(:3-9
   عسكري   اتجر     صحفي     ومي  موظف حك   مزارع       حريف

 غري ذلك     متعطل عن العمل     طالب    مهين  
 )يرجى وضع عالمة على املربع املالئم(

 التعليم: 3-10
 دراسات عليا    جامعي     اثنوي     ابتدائي  

 ه(وغبل )يرجي وضع عالمة على املربع الذي يشري إىل أعلى مستوى من التعليم مت
 ____أمساء املدارس واجلماعات اليت مت االلتحاق هبا:____________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 سي للضحية: ___________________________االنتساب أو التعاطف السيا 3-11
_________________________________________________ 

 عضوية/دعم املنظمات األخرى )يرجى حتديدها(: 3-12
 _________________________________________ :رابطة طلبة 
 _______________________________________ :رابطة جمتمعية 
 ة حلقوق اإلنسان: ___________________________________مجاع 
 _______________________________________ :حركة فالحني 
 _______________________________________ :حزب سياسي 
 _________________________________________ :طائفة دينية 
 ________________________ :حركة شعبية________________ 
 _________________________________________ :احتاد عمال 
 ________________________________________ :مجاعة شباب 
 ___________________________________________ :أخرى 

 
 تعليقات/معلومات أخرى عن الضحية: _____________________________ 3-13

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 الواقعة -ابء
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فحات إضافية  إرفاق صمن  و )يف حالة وجود عدة وقائع يرجى اإلشارة هنا إىل الواقعة األقرب من حيث الز 
 ( ابلوقائع األخرى(.7-4صفحات )ال
 :ماذا حدث للضحية احملددة أعاله -4

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 اتريخ ووقت وقوع االنتهاك: 4-1
 __اليوم:______ الشهر: _________ السنة: _________  الوقت:_______

 املكان: ______________________________________________ 4-2
_________________________________________________ 

 ن أمكن(بدقة إ عنواناملكان أو ال-)البلدة/املدينة/ اجملتمع احمللي أو اإلدارة /املقاطعة
 ظروف الواقعة: 4-3

ل؛ ويف حالة صف القتتل، و يف: كيف وقع؟؛ ويف حالة القتالوة الوقائع )مثال ذلك،  يف حالة التوق
ان الذي ك ملكاناالختفاء، ظروف  االحتجاز أو املكان الذي شوهد فيه الشخص آخر مرة وا

حد املشردين، تعلق أبيألمر يقصده، اخل؛ ويف حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم وصفها، وإذا كان ا
 فما هو السبب وراء رحيله؟(

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 االنتهاك الواضح: 4-4
 از لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص املسؤول()يرجى التحديد إبجي

 
 _______________________________________________ :التوقيف 

)أ( و )ب(،  7-4 يفأدانه وحدد هوية الشخص  7-4املرتكب)املرتكبون( )استخدم القائمة يف  
 اخل:    

_________________________________________________ 
:احتجاز آخر _____________________________________________ 

 ___(: ___________________7-4املرتكب )املرتكبون(  )استخدم القائمة يف 
 
 ______________________________________________ :االغتصاب 

 ___(:_____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ر: _____________________________________________تعذيب آخ 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
________________________________________ :إساءة أخرى للمعاملة 

 ____( _________________7-4املرتكب  )املرتكبون( : )استخدم القائمة يف  
 
قتل: ________________________________________________ال 
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 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _____________________________________________ :حماولة القتل 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _______________________________________________ :االختفاء 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ___________________________________ :انتهاك حرية تكوين اجلمعيات 

 ________(: _______________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _________________________________________ :انتهاك حرية التعبري 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _______________________________________________ :التهديد 

 _________________(: ______7-4املرتكب )املرتكبون(: )استخدم القائمة يف 
 
 ___________________________________________ :سرقة املمتلكات 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 دشكل آخر من أشكال االضطها__________________________________ : 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ____________________________________________ :سلوك متييزي 

 ___(: ____________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ___________________________________________ :انتهاكات أخرى 

 ___(: ____________________7-4يف املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة 
 كم عدد األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات أثناء هذه الواقعة؟  4-5
1    2    3   4   5   6-10    11-15     16أكثر من  
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 ال        هل ميكنك حتديد أي من مرتكيب االنتهاكات؟     نعم  4-6

 أو غريهم ممن ينتسبون إىل احلكومة؟ ملاذا تعتقد أهنم جنود أو أفراد شرطة
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 
 االسم/اللقب   4-7
 )أو أي تسمية أخرى( 
     _______________________               -أ

     ______________________                -ب
      ج_ ______________________               

 د_ ______________________
       _____________________                -هـ

 هـ_ 

 الصلة ابحلكومة
 )مثل وحدة يف اجليش أو الشرطة، اخل( 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

 ية  مالبس مدن        ماذا كان يرتدي مرتكبو االنتهاكات؟    زاي رمسيا   4-8
  أسود         ق  أزر        زييت          إذا كان زاي رمسيا، فما لونه:     كاكي  

 ال            حذاء طويل الرقبة:     نعم   
 ال            نعم                     خوذة:

 ال            قناع:                   نعم   
 أي مالبس أو شارات أخرى تدل على هويتهم: ________________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 إىل مكان الواقعة؟ تكيف وصل مرتكبو االنتهاكا  4-9
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       لشرطة  يف مركبة ل      على دراجات خبارية          سريا على األقدام   
 يف مركبة للجيش   

  مركبة خاصة  يف           يف سيارة أجرة                يف مركبة رمسية أخرى  
رقم و ارهتا، هنا وشوصناعتها، ولو  إن كانت جيب مثال(،)العالمات املميزة للمركبة )نوعها 

 رخصتها(.___________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 

   ال         هل كانوا حيملون سالحا )أسلحة(؟   نعم   4-10
 إن كانت اإلجابة نعم، فما هو هذا السالح؟ _________________________

  ال     عم نهل كانوا حيملون أجهزة راديو السلكي أو غريه من أجهزة االتصال؟      4-11
 ال     هل كانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم   4-12

دد حتاليت   الماتاء أو غريها من العإذا كانت اإلجابة نعم، فهل كانوا يستخدمون أي أمس
 هوايهتم؟____________________________________________
________________________________________________ 

 
 من الذي كان يصدر األوامر؟ _________________________________ 4-13

________________________________________________ 
 ة؟كم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحااي لنفس االنتهاكات أثناء تلك الواقع  4-14

1       2      3      4      5      6-10      11-15      
  16أكثر من  

 
 ؟الضحااي هل ميكنك التعرف على أي من هؤالء 4-15

 )أو تسميات أخرى(  االسم/اللقب   
                                     

   ____________________                -أ
   ___________________                 -ب

    ج_ ___________________                
 د_ ___________________

      __________________                 -هـ
 هـ_ 

 )العنوان، اخل(  وسيلة االتصال
 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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 ال          هل كان هناك شهود آخرون )غري الضحااي(؟   نعم  4-16
 ال          هل من املمكن االتصال هبم؟                   نعم 

 اث يف استبيان آخر()يرجى إرفاق روايتهم لألحد
 
4-17  

                                                                                            )أو تسميات أخرى(            االسم/اللقب 
       ____________________             -أ

       ___________________              -ب
    _________             ج_ __________

 د_ ___________________
         __________________              -هـ

 هـ_ 

 وسيلة االتصال
 )العنوان، اخل( 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 وقيفالت-جيم
 
  ال      عم نإذا كان قد مت تنفيذ حالة توقيف، فهل كان هناك  تفويض ابلتوقيف؟   -5

 ما هو نوع التفويض؟ ______________________________________
 ؟حملَتجزاإىل  األسباب اليت أبدهتا السلطات لتنفيذ التوقيف/ وما هي التهم اليت وجهت 5-1

 ______ومىت؟: _____________________ ا احملتجز( )حدد األفعال اليت اهتم هب
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ال      هل مت اهتام الضحية رمسيا؟  نعم  5-2
 _________يه: _ابإلجياب فريجى ذكر تفاصيل حمددة عن التهم املوجهة إل در إذا كانت ال

_________________________________________________ 
 ال     هل صدر حكم على الضحية؟     نعم 

 __إذا كان الرد ابإلجياب فريجى ذكر التواريخ: _______________________
 
 ال        منذ توقيفه؟     نعم هل قابل الضحية حماميا  5-3

 ____إذا كانت الرد ابإلجياب، فاذكر امسه وعنوانه: _____________________
_________________________________________________ 
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 اسم مركز االحتجاز وموقعه الظاهر: ______________________________  5-4
_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
احملتجزون اآلخرون الذين ميكن التعرف  5-5

 عليهم: 
 االسم/اللقب

 )أو أي تسمية أخرى( 
 ____________________            -أ

   ___________________              -ب
        ج_ ___________________            

 د_ ___________________
         __________________              -هـ

 هـ_ 

 
 وسيلة االتصال
 )العنوان، اخل(

 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 ____ليوم:_______  الشهر:____________  السنة: ______اتريخ اإلفراج:    ا 5-6
 التعذيب/إساءة املعاملة-دال

 ما هي حلظة وقوع التعذيب/إساءة املعاملة؟-6
 حلظة التوقيف 
 أثناء النقل 
 أثناء االحتجاز 
 أثناء االستجواب 
 _________________________________ ):غري ذلك )يرجى التحديد 

 قة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب.صف بد 6-1
 حاول ذكر تفاصيل عن نوع التعذيب، مثل:

 ى أماكن أخر     اليدين     القدمني      على الرأس       الضرب 
 غري ذلك      بندقية      هراوة         استخدام قبضة اليد 

 االختناق     التعليق         تقييد احلركة 
 جلنسي االعتداء اجلنسي أو غريه من أشكال العنف ا       ية الصدمات الكهرب

  يل اإليهاممتثيل عملية إعدام صورية على سب          التهديدات إبيذاء األسرة 
 الفرتة واملوقع: _______________________________      فرض العزلة 

 أو الرائحة            الضوء     الضوضاء املفرطة 
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 _________________________________ ري ذلك )يرجى التحديد( غ
 ال      هل ُكشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم  6-2

 _إذا كان الرد ابإلجياب فما هو ذلك الغرض؟ _________________________
_________________________________________________ 

 ال    ؟   نعم هل مت استجوابك أتناء التعذيب 6-3
 العاملون الذين شاركوا يف التعذيب:  6-4

 كم عددهم؟ ___________      اجليش         األمن 
 ___ماذا فعل كل منهم؟   )يرجى ذكر األمساء إن أمكن( __________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_( نة__ر___الس_الشههل تبدو على الضحية أي آاثر بدنية أو نفسية للتعذيب يف اتريخ)اليوم__ 6-5
 ال     الكشف عليه؟          نعم 

 ___إذا كان الرد ابإلجياب فما هي تلك اآلاثر؟ ________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

 ال     نعم       هل حيتاج الضحية إىل عالج طيب؟            6-5-1
 ___إذا كان الرد ابإلجياب فما نوع هذا العالج؟ _______________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

هي  ات، وماعلومر املما هي األسباب اليت دعت السلطات إىل ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصد 6-6
 أنشطة الضحية اليت  دفعت ابلسلطات يف الواقع إىل ارتكاب هذا االنتهاك؟

 ________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
ت، وكمية ملراسالات واظروف السجن يف مركز االحتجاز )مثل احلبس االنفرادي،  واحلق يف الزاير  6-7

  كل زنزانة(:يفلسجناء عدد اونوعية الطعام، وإمكانية احلصول على اهلواء النقي والتدريبات الرايضية، و 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  ال    هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاكات أخرى من قبل؟             نعم 6-8
 إذا كان الرد ابإلجياب فما نوعها؟ _______________________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 ال     هل مت دفع أموال إىل السلطات؟       نعم  6-9

 ية؟لة الضحني حاأم هل طالبت السلطات بدفع  أموال هلا لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحس
 ال         نعم  

 ___ا؟ _األموال اليت دفعت إليها؟ ________________ أو اليت طالبت هب كم بلغت
 ال   هل عاين الضحية من إصاابت؟      نعم  6-10

 _إذا كان الرد ابإلجياب، فريجى التحديد: ________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ما هي احلالة الفعلية للضحية؟ __________________________________ 6-11
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 احلالة الفعلية ألسرته  وأقاربه املقربني: 6-12

 ال       هل تعرضوا للتهديد/املالحقة/التحرش؟     نعم 
 ال       أم هل خضعوا النتهاكات أخرى؟          نعم 
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 __________إذا كان الرد ابإلجياب فريجى التحديد: __________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 خمتلف املعلومات-هاء
( ال   )نعم خر  ( و/أو شخص آال   )نعم ( أو الضحية ال   هل قام الشاهد )نعم -7

 ابإلبالغ عن القضية إىل السلطات؟
 إذا كان الرد ابإلجياب، فإىل أي سلطات؟ 7-1

 )يرجى التحديد( _____________________  السلطات املسؤولة عن االنتهاك 
 احملكمة      حقيق قاضي الت       السلطات القضائية: النيابة               الشرطة 

 _____________________________ غري ذلك           أمني املظامل 
ية دولية مة حكومو منظأهل قام الشاهد و/أو الضحية ابإلبالغ عن القضية إىل منظمة غري حكومية  7-2

 ال        أخرى؟     نعم  
 إذا كان الرد ابإلجياب فريجى التحديد: ____________________________

_________________________________________________ 
  ال     هل اختذت املنظمة )املنظمات( املشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم 7-3

 _____إذا كان الرد ابإلجياب فريجى حتديد هذه اإلجراءات: ________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

تحدة املألمم املية عماذا يريد مصدر املعلومات/الضحية/الشاهد من موظف حقوق اإلنسان أو من  7-4
 حلقوق اإلنسان القيام به؟ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
 هل تعهد موظف حقوق اإلنسان ابختاذ أي إجراءات: 7-5

 ال    مع السلطات املسؤولة عن االنتهاك؟   نعم 
 ال    مع الشرطة                             نعم 

 ال    نعم          مع السلطات القضائية: النيابة 
  ال    قاضي التحقيق           نعم      

 ال    احملكمة              نعم 
 ال    مع أمني املظامل                          نعم 
 ____________________  ال    مع أي شخص آخر )يرجى حتديده(    نعم 

____________________ ما هو نوع اإلجراءات؟: ________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 استجابة السلطات 7-6

 )أ( السلطات املسؤولة عن وقوع االنتهاك ___________________________
_________________________________________________ 

 
 )ب( الشرطة __________________________________________

_________________________________________________ 
 

 )ج( السلطات القضائية ____________________________________
_________________________________________________ 

 
 )د( السلطات األخرى )يرجى حتديدها( ____________________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ال     هل أرفقت واثئق هبذا التقرير؟    نعم  7-7
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 _____إذا كان الرد ابإلجياب فريجى حتديد هذه الواثئق: __________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 تعليقات أخرى: _____________________________________ 7-8
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

من  ءد االنتهاكتب بعىل املإ إذا كان الشاهد/الضحية مازال ممكنا الوصول إليه أو إذا كان ميكنه العودة 
ءة كل ما  ع األمن، بقراتعارض ميا ال ن، قد يقوم من جيري املقابلة، قدر املستطاع ومبمنوذج  املقابلة واالستبيا

بات.   غي إجراء تصويان  ينبإن ك كتب يف االستبيان وسؤاله عما إن كانت املعلومات  الواردة فيه دقيقة أو ما
عما   جراء املقابلةلقائم إبا  سأليوإذا وافق الشاهد/الضحية على املعلومات املكتوبة يف  هذا االستبيان، فقد 

 ه:إن كان الشاهد/الضحية يرغب يف التوقيع على الوثيقة أو يف أن يذيلها ببصمت
 

 هذا النموذج وصف دقيق للبيان الذي أدليت به.
 

 ________________________________   التاريخ: ____/ _____ /_____
 ليوم      الشهر     السنةا                                 )التوقيع أو البصمة(                          

 
 املنسق: ____________________________
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 )التوقيع(                
 اتريخ إرسال التقرير إىل املكتب املركزي: ____/ ____/ _____

 ة  لسنااليوم      الشهر                                                      
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 للفصل العشرين 2التذييل 
 منوذج تقرير دوري 

 سري

 اتريخ التقرير ___/___/___
 يوم      شهر   سنة               

 التقرير الدوري: _____________ رقم
 _______املوظف )املوظفون( القائم )القائمون( إبعداد التقرير: ____________________

_______________________________________________________ 
 املكتب احمللي: ____________________ 

 

 تقرير دوري
لتعرف على ازه وام إجنالغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن التطورات الدورية وتوثيق العمل الذي يت

 حالة حقوق مية إىل حتسنيالية الر ستقباالجتاهات الرئيسية وتنبيه املديرين ابلتطورات الرئيسية وختطيط اجلهود  امل
 لعملية:متيز والية ا ية اليتلتالااإلنسان.  والغرض من هذا التقرير هو اإلبالغ عن التطورات املتصلة ابجلوانب 

 تقرير عام عن املكتب احمللي 

 االحتجاز 

 رصد العائدين 

 رصد املظاهرات 

 رصد االنتخاابت 

  التعزيز واملساعدة التقنية 

 غري ذلك 

فحات إضافية  تخدام صى اسصفحات إضافية إذا مل يكف احليز املتاح يف النموذج.  كما يرج يُرجى  استخدام
 ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إىل مصدر املعلومات.

 
 

 نبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان اإلقليمية: النقاط البارزة-مقدمة -1
 تتطلب اهتماما.يرجى اإلشارة إىل أهم التطورات اليت 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 :التقدم احملرز يف االنتهاء من خطة العمل أثناء فرتة تقدمي التقارير -2
تعلق إلنسان فيما ياد حقوق ل رصيرجى اإلشارة إىل اإلجنازات اليت تندرج حتت  العناوين الرئيسية للوالية، مث

 هاكات، اخل. االنتيفقات ف االحتجاز، اخل، والتدريب املقدم إىل الشرطة، والتحقيحباالت التوقيف، وظرو 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 االجتاهات الرئيسية يف احلالة أثناء فرتة تقدمي التقارير: -3
يف كل جانب   جوهبتاليت يرجى وصف التطورات اليت تشري إىل التحسينات أو التدهور أو املشاكل الرئيسية

ذه هت متاحة تبني ي بياانىل أإمن جوانب الوالية.  ويرجى، قدر املستطاع،  وصف كيفية تغري احلالة واإلشارة 
 .200ىل إ 100التغريات، مثل الزايدة يف عدد احملتجزين املنتمني إىل مجاعات إثنية من 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 خطط الفرتة املقبلة:-4
يرجى وصف ما لدى املكتب احمللي من خطط للتعامل مع  ما استجد من جوانب الوالية  وما طرأ من 
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 عاله.تطورات فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الوالية وكل واحد من التطورات الرئيسية احملددة أ
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 التوصيات للفرتة املقبلة: -5

انب من جلق بكل يتع يرجى وضع أي اقرتاحات تتعلق ابإلجراءات اليت أن يتخذها املكتب املركزي فيما
 جوانب الوالية وكل واحد من التطورات الرئيسية اليت مت حتديدها أعاله.

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 : املعلومات عن املكتب -6

 وظفني واملركبات املتعطلة، اخل.مثل مرض/إجازات امل
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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 استنتاجات:-7
 ومات املقدمة.و املعلت أايرجى إدراج أي مالحظات ختامية قد تفيد املكتب املركزي يف التعامل مع التوصي

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الضمائم-8
احلالة أو  ى توضيحد علاد اليت تساعيرجى إرفاق أي واثئق أو استمارات املقابالت أو غري ذلك من املو 

 التوصيات.
 موافقة املنسق -9
 منسق املكتب احمللي: _______________________________ 9-1

 )التوقيع(                                                   
 اتريخ إرسال التقرير إىل املكتب املركزي:    ____/____/____ 9-2

 هر    السنةاليوم      الش                                                          
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 للفصل العشرين 3التذييل 
 منوذج تقرير حالة طوارئ

 
 

 سري

 اتريخ التقرير ___/___/___
 يوم   شهر  سنة                 

 : _____________ تقرير حالة الطوارئ  رقم
 _______ئمون(  إبعداد التقرير: ______________________املوظف )املوظفون(  القائم )القا

__________________________________________________________ 
 املكتب احمللي: ___________________________________________________

 

 تقرير طوارئ
ه من املكاتب ي أو غري ملركز ال من املكتب االغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن أي تطورات تتطلب انتباها عاج

رجى استخدام .  كما ينموذجاألعلى يف اهليكل.  يُرجى  استخدام صفحات إضافية إذا مل يكف احليز املتاح يف ال
 .لوماتصفحات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إىل مصدر املع

 النقاط البارزة -مقدمة-1
ا يتعلق ر املستطاع فيمددة قديل احملإلشارة إىل التطورات اليت تتطلب انتباها.  ويرجى حماولة االلتزام ابلتفاصيرجى ا

 أبسئلة مثل من وماذا ومىت وأين وكيف وملاذا.
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
 اإلجراءات اليت اختذها املكتب احمللي لتأكيد الوقائع:-2

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 اإلجراءات اليت اختذها املكتب احمللي لالستجابة للحالة: -3

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات لالستجابة للحالة:-4
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 اإلجراءات األخرى املخططة من جانب املكتب احمللي:-5

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 توصيات ابإلجراءات اليت يتخذها املكتب املركزي: -6

 يرجى حتديد الوحدة أو الشخص الذي يتخذ اإلجراء، إن ُعرف.
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 استنتاجات-7
علومات ات أو امللتوصيشأهنا مساعدة املكتب الرئيسي على التعامل مع ا يرجى إدراج أي مالحظات ختامية من

 املقدمة.
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الضمائم -8
 التوصيات. حلالة أواوضيح تيرجى إرفاق أي واثئق أو استمارات مقابالت أو غري ذلك من املواد اليت تساعد على 

 موافقة املنسق-9
 كتب احمللي: _______________________________منسق امل

 )التوقيع(                                                   
 اتريخ ووقت إرسال التقرير إىل املكتب املركزي:    ____/____/____

  :____يف           لسنة  ا  اليوم      الشهر                                                            
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 للفصل العشرين 4التذييل 
 منوذج تقرير واقعة 

 سري

 اتريخ التقرير ___/___/___
 يوم    شهر   سنة                

 تقرير الواقعة : _____________  رقم
 _______املوظف )املوظفون( القائم )القائمون( إبعداد التقرير: ____________________

___________________________ 
 املكتب احمللي: ____________________ 

 
 

 منوذج تقرير واقعة

حات إضافية  خدام صفى استيُرجى  استخدام صفحات إضافية إذا مل يكف احليز املتاح يف النموذج.  كما يرج
وذج لشاهد نمهذا ال د أعدألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إىل مصدر املعلومات.  وق

ميمة لكل ض قفينبغي إرفا واحد أو ملصدر واحد آخر من مصادر املعلومات.  ويف حالة حتديد أكثر من ضحية،
 ضحية.

 موجز احلالة استنادا إىل كل  املعلومات املتاحة -1
 ، اخل.ظروفيرجى اإلشارة إىل التفاصيل، مبا يف ذلك األماكن والتواريخ واألوقات وال

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 حتديد هوية الشهود -2
 
 اللقب: ___________ االسم األول: _____________________________ 2-1

 )أو استخدام رقم لتعيني اهلوية واالحتفاظ ابسم الشخص يف مكان آخر(
 ____رقم استبيان املقابلة: __________ اتريخ املقابلة: ___________________ 2-2
 االسم األول: _____________________________ اللقب: ___________ 2-3
 ____رقم استبيان املقابلة: __________ اتريخ املقابلة: ___________________ 2-4
 اللقب: ___________ االسم األول: _____________________________ 2-5
 __________رقم استبيان املقابلة: __________ اتريخ املقابلة: _____________ 2-6

 )يرجى إرفاق صفحات أخرى للشهود اآلخرين(   
 موثوقية املعلومات: _________________________________________ 2-7

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
)إذا كانت املعلومات واردة يف استبياانت املقابالت فريجى حتديد رقم االستبيان   الضحية األوىل -3
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__________ الذي قد يتضمن املعلومات.  ويف حالة وجود عدة ضحااي، فريجى إرفاق صفحات إضافية 
3-7 .) 

 عام-ألف
 اللقب: _____________  االسم األول: ___________________________ 3-1
 )يرجى وضع عالمة على أحد املربعني(  أنثى      ذكر    3-2
 اليوم_______الشهر________ السنة________اتريخ امليالد:   3-3

 العمر ابلتقريب وقت إجراء املقابلة______________ 
 ل امليالد: ______________________________________________حم 3-4

 )البلدة/املدينة، املقاطعة/ احملافظة /الوالية،  تسميات أخرى(
 ______________العنوان احلايل واهلاتف )إذا كاان خيتلفان عن املذكورين أعاله(: ______ 3-5

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ______:______عاله(العنوان الذي ميكن االتصال ابلضحية فيه )إذا كان غري العنوان املذكور أ 3-6
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 احلالة املدنية/األسرية: 3-7
 أرمل    منفصل   مطلق   متزوج  أعزب

 )يرجى وضع عالمة على املربع املالئم(
 ________مكن(:_أمسائهم وأعمارهم إن أيرجى ذكر  -تفاصيل األسرة )عدد األطفال واملعالني 3-8

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 احلرفة أو املهنة )يرجى حتديدها(:3-9
 هين م   عسكري   اتجر     صحفي     موظف حكومي     مزارع       حريف
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 غري ذلك    متعطل عن العمل     طالب  
 ة على املربع املالئم()يرجى وضع عالم

 التعليم: 3-10
 دراسات عليا    جامعي     اثنوي     ابتدائي  

 وغه()يرجي وضع عالمة على املربع الذي يشري إىل أعلى مستوى من التعليم مت بل
 ____أمساء املدارس واجلماعات اليت مت االلتحاق هبا:_______________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 االنتساب أو التعاطف السياسي للضحية: ______________________________ 3-11
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 عضوية/دعم املنظمات األخرى )يرجى حتديدها( 3-12
 ___________________________________________ :رابطة طلبة 
 _________________________________________ :رابطة جمتمعية 
 ________________ :مجاعة حلقوق اإلنسان_____________________ 
 _________________________________________ :حركة فالحني 
 _________________________________________ :حزب سياسي 
__________________________________________ :حركة شعبية 
 __________________________________________ :طائفة دينية 
  عمال: ___________________________________________احتاد 
 __________________________________________ :مجاعة شباب 
 ____________________________________________ :غري ذلك 

 تعليقات/معلومات أخرى عن الضحية: _______________________________ 3-13
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 الواقعة -ابء
 ماذا حدث للضحية احملددة أعاله: -4

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 نتهاك:اتريخ ووقت وقوع اال 4-1
 اليوم:______ الشهر: _________ السنة: _________  الوقت:_________

 املكان: ______________________________________________ 4-2
_________________________________________________ 

 مكن(إن أقة ن بداملكان أو العنوا-)البلدة/املدينة/اجملتمع احمللي أو اإلدارة /املقاطعة
 ظروف الواقعة: 4-3

حالة  يفو وصف القتل؛  تالوة الوقائع )مثال ذلك،  يف حالة التوقيف: كيف وقع؟؛ ويف حالة القتل،
يقصده،  لذي كانان ااالختفاء، ظروف  االحتجاز أو املكان الذي شوهد فيه الشخص آخر مرة واملك

دين، فما هو د املشر أبح كان األمر يتعلق  اخل؛ ويف حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم وصفها، وإذا
 السبب وراء رحيله؟(

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 االنتهاك: 4-4

 )يرجى التحديد إبجياز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص املسؤول(
 
 _______________________________________________ :التوقيف 

)أ( و )ب(، اخل:  7-4أدانه وحدد هوية الشخص يف  7-4املرتكب)املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
__________ 

 
_____________________________________________ :احتجاز آخر 

 _(: _________________7-4املرتكب )املرتكبون(  )استخدم القائمة يف 
 
 ______________________________________________ :االغتصاب 

 _(:_______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _____________________________________________ :تعذيب آخر 

 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
________________________________________ :إساءة أخرى للمعاملة 

 ______( _______________7-4ي 5املرتكب  )املرتكبون( )استخدم القائمة  
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________________________________________________ :القتل 
 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 

 
 _____________________________________________ :حماولة القتل 

 _________(: ______________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _______________________________________________ :االختفاء 

 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ___________________________________ :انتهاك حرية تكوين اجلمعيات 

 ___________________(: ____7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _________________________________________ :انتهاك حرية التعبري 

 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 _______________________________________________ :التهديد 

 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ___________________________________________ :سرقة املمتلكات 

 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 االضطهاد: _______________________________________  شكل آخر من 

 (: _______________________7-4ائمة يف املرتكب )املرتكبون( )استخدم الق
 
 ____________________________________________ :سلوك متييزي 

 (: _______________________7-4املرتكب )املرتكبون( )استخدم القائمة يف 
 
 ___________________________________________ :انتهاكات أخرى 

 (: _______________________7-4م القائمة يف املرتكب )املرتكبون( )استخد
 كم عدد األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات أثناء هذه الواقعة؟  4-5
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1    2    3   4   5   6-10    11-15     16أكثر من  
 
 ال        هل ميكنك حتديد أي من مرتكيب االنتهاكات؟     نعم  4-6

 أفراد شرطة أو غريهم ممن ينتسبون إىل احلكومة؟ملاذا تعتقد أهنم جنود أو 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 االسم/اللقب   4-7
 )أو أي تسمية أخرى( 
    _______________________                -أ

             ______________________        -ب
     ج_ ______________________                

 د_ ______________________
      _____________________                 -هـ

 هـ_ 

 الصلة ابحلكومة
 )مثل وحدة يف اجليش أو الشرطة، اخل( 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

   مالبس مدنية        ماذا كان يرتدي مرتكبو االنتهاكات؟    زاي رمسيا   4-8
  سود  أ        أزرق        زييت          إذا كان زاي رمسيا، فما لونه:     كاكي  

 ال            حذاء طويل الرقبة:     نعم   
 ال            خوذة:                  نعم   
 ال            قناع:                   نعم   

 أي مالبس أو شارات أخرى تدل على هويتهم: _____________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 إىل مكان الواقعة؟ تكيف وصل مرتكبو االنتهاكا  4-9

       رطة  يف مركبة للش      على دراجات خبارية          سريا على األقدام   
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 يف مركبة للجيش   
 ركبة خاصة  ميف            يف سيارة أجرة                يف مركبة رمسية أخرى  

قم هتا، ور وشار  وصناعتها، ولوهنا )إن كانت جيب مثال(،ركبة )نوعها العالمات املميزة للم
 رخصتها(._____________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 _ملوهنا؟ _____________________________هو نوع األسلحة اليت كانوا حي ما 4-10
___________________________________________________ 

  ال     م هل كانوا حيملون أجهزة راديو السلكي أو غريه من أجهزة االتصال؟     نع 4-11
 ال     هل كانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم   4-12

د يت  حتدات الكانوا يستخدمون أي أمساء أو غريها من العالمإذا كانت اإلجابة نعم، فهل  
 هوايهتم؟____________________________________________
________________________________________________ 

 
 من الذي كان يصدر األوامر؟ _________________________________ 4-13

________________________________________________ 
 كم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحااي لنفس االنتهاكات أثناء تلك الواقعة؟  4-14

1       2      3      4      5      6-10      11-15      
  16أكثر من  

 
 هل ميكنك التعرف على أي من هؤالء الضحااي؟ 4-15

 سيلة االتصالو                               االسم/اللقب                           
 ن، اخل(عنوا)أو تسميات أخرى(                                                 )ال

 __________________                        __________________-أ
 _________________                        __________________-ب
 _____________                        ______________________ -ج
 __________________                       __________________ -د
 _________________                      __________________ -هـ

 ال          هل كان هناك شهود آخرون )غري الضحااي(؟   نعم  4-16
 ال          كن االتصال هبم؟                   نعم هل من املم
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 )يرجى إرفاق روايتهم لألحداث يف استبيان آخر(.
 
 سيلة االتصالو    االسم/اللقب                                                         4-17

 ن، اخل(نوالع)أو تسميات أخرى(                                                 )ا
 ___________________                         _________________-أ

 __________________                       __________________-ب
 _________________                          _________________ -ج
 ____________________________                         _______ -د
 _________________                        _________________ -هـ

 التوقيف-جيم
 
  ال      م إذا كان قد مت تنفيذ حالة توقيف، فهل كان هناك  تفويض ابلتوقيف؟  نع -5

 ما هو نوع التفويض؟ ______________________________________
 َتجز؟ىل احمللطات لتنفيذ التوقيف/ وما هي التهم اليت وجهت إاألسباب اليت أبدهتا الس 5-1

 _)حدد األفعال اليت اهتم هبا احملتجز( ومىت؟ __________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 ال      هل مت اهتام الضحية رمسيا؟  نعم  5-2

 __________ ابإلجياب فريجى ذكر تفاصيل حمددة عن التهم املوجهة إليه: دإذا كانت الر 
_________________________________________________ 

 ال     هل صدر حكم على الضحية؟     نعم 
 جياب فريجى ذكر التواريخ: _________________________إذا كان الرد ابإل

 
 ال        هل قابل الضحية حماميا منذ توقيفه؟     نعم  5-3

 _إذا كانت الرد ابإلجياب، فاذكر امسه وعنوانه: ________________________
_________________________________________________ 

 وموقعه الظاهر: ______________________________ اسم مركز االحتجاز  5-4
_________________________________________________ 
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 _________________________________________________ 
 احملتجزين اآلخرين الذين ميكن التعرف عليهم: 5-5

 سيلة االتصال ابألسرةو         االسم/اللقب                                                 
 ن، اخل(عنوا)أو تسميات أخرى(                                                 )ال

 ___________________                      __________________-أ
 __________________                       __________________-ب
 __________________                      _________________   -ج
 __________________                       __________________ -د
 ________________                          _________________ -هـ

 
 __اتريخ اإلفراج:    اليوم:_______  الشهر:____________  السنة: ________ 5-6

 ب/إساءة املعاملةالتعذي-دال
 ما هي حلظة وقوع التعذيب/إساءة املعاملة؟-6

 حلظة التوقيف 
 أثناء النقل 
 أثناء االحتجاز 
 أثناء االستجواب 
 _________________________________ ):غري ذلك )يرجى التحديد 

 صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب. 6-1
 ثل:حاول ذكر تفاصيل عن نوع التعذيب، م

 أماكن أخرى     اليدين     القدمني      على الرأس       الضرب 
 غري ذلك      بندقية      هراوة         استخدام قبضة اليد 

 االختناق     التعليق         تقييد احلركة 
 نسي االعتداء اجلنسي أو غريه من أشكال العنف اجل       الصدمات الكهربية 

  اإليهام متثيل عملية إعدام صورية على سبيل          ديدات إبيذاء األسرة الته
 الفرتة واملوقع: _______________________________      فرض العزلة 

 أو الرائحة            الضوء     الضوضاء املفرطة 
 _________________________________ غري ذلك )يرجى التحديد( 

 ال      هل ُكشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم  6-2
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 إذا كان الرد ابإلجياب فما هو ذلك الغرض؟ __________________________
_________________________________________________ 

 ال    هل مت استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم  6-3
 العاملون الذين شاركوا يف التعذيب:  6-4

 كم عددهم؟ ___________      اجليش         األمن 
 ماذا فعل كل منهم؟   )يرجى ذكر األمساء إن أمكن( _____________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

ة___( ___السنالشهرهل تبدو على الضحية أي آاثر بدنية أو نفسية للتعذيب يف اتريخ )اليوم___ 6-5
 ال     الكشف عليه؟   نعم 

 ك اآلاثر؟ ___________________________إذا كان الرد ابإلجياب فما هي تل
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

 ال     هل حيتاج الضحية إىل عالج طيب؟                 نعم  6-5-1
 ___________________إذا كان الرد ابإلجياب فما نوع هذا العالج؟ _______

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

ي ، وما هلوماتما هي األسباب اليت دعت السلطات إىل ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصدر املع 6-6
 تكاب هذا االنتهاك؟أنشطة الضحية اليت  دفعت ابلسلطات يف الواقع إىل ار 

 ________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
ظروف السجن يف مركز االحتجاز )مثل احلبس االنفرادي،  واحلق يف الزايرات واملراسالت، وكمية ونوعية  6-7
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 الطعام، وإمكانية احلصول على اهلواء النقي والتدريبات الرايضية، وعدد السجناء يف كل زنزانة(:
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  ال    نعم    هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاكات أخرى من قبل؟          6-8
 إذا كان الرد ابإلجياب فما نوعها؟ _______________________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 ال      السلطات؟       نعم هل مت دفع أموال إىل 6-9

 لضحية؟االة حأو هل طالبت السلطات بدفع  أموال هلا لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحسني 
 ال         نعم  

 ____ كم بلغت األموال اليت دفعت إليها؟ ________________ أو اليت طالبت هبا؟
 ال   هل عاين الضحية من إصاابت؟      نعم  6-10

 ا كان الرد ابإلجياب، فريجى التحديد: ____________________________إذ
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ____________________________ما هي احلالة الفعلية للضحية؟ ______ 6-11
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 احلالة الفعلية ألسرته  وأقاربه املقربني: 6-12
 ال       حرش؟     نعم هل تعرضوا للتهديد/املالحقة/الت

 ال       أو خضعوا النتهاكات أخرى؟          نعم 
 إذا كان الرد ابإلجياب فريجى التحديد: ____________________________

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 خمتلف املعلومات-هاء
( ال   )نعم   ( و/أو شخص آخرال   )نعم ( أو الضحية ال   هل قام الشاهد )نعم -7

 ابإلبالغ عن القضية إىل السلطات؟
 إذا كان الرد ابإلجياب، فإىل أي سلطات؟ 7-1

 _ديد( ____________________)يرجى التح  السلطات املسؤولة عن االنتهاك 
 احملكمة      يق قاضي التحق       السلطات القضائية: النيابة               الشرطة 

 غري ذلك           أمني املظامل 
ة دولية ة حكوميمنظم هل قام الشاهد و/أو الضحية ابإلبالغ عن القضية إىل منظمة غري حكومية أو 7-2

 ال        أخرى؟     نعم  
 إذا كان الرد ابإلجياب فريجى التحديد: ____________________________

_________________________________________________ 
  ال    هل اختذت املنظمة )املنظمات( املشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم  7-3

 _____________________ إذا كان الرد ابإلجياب فريجى حتديد هذه اإلجراءات:
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

تحدة ألمم امللية اماذا يريد مصدر املعلومات/الضحية/الشاهد من موظف حقوق اإلنسان أو من عم 7-4
 _______________________امليدانية حلقوق اإلنسان القيام به؟ _____________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 هل يوافق الضحية/مصدر املعلومات/الشاهد على ما يلي: 7-5
 االستشهاد أبمسائهم؟ 
  استخدام املعلومات  املقدمة  الختاذ خطوات مع السلطات؟ 

 أو الكشف عنها  يف التقارير العامة؟ 
 حقوق اإلنسان ابختاذ أي إجراءات:هل تعهد موظف  7-6

 ال    مع السلطات املسؤولة عن االنتهاك؟   نعم 
 ال    مع الشرطة                             نعم 
 ال    مع السلطات القضائية: النيابة          نعم 

  ال    قاضي التحقيق           نعم      
 ال    احملكمة              نعم 
 ال    مع أمني املظامل                          نعم 
 ____________________  ال    مع أي شخص آخر )يرجى حتديده(    نعم 

 ما هو نوع اإلجراءات؟ _____________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 استجابة السلطات 7-7

 ______)أ( السلطات املسؤولة عن وقوع االنتهاك _____________________
_________________________________________________ 

 
 )ب( الشرطة __________________________________________
_________________________________________________ 

 
 )ج( السلطات القضائية ____________________________________

_________________________________________________ 
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 )د( السلطات األخرى )يرجى حتديدها( ____________________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ال     هل أرفقت واثئق هبذا التقرير؟    نعم  7-8
 __ى حتديد هذه الواثئق: _____________________إذا كان الرد ابإلجياب فريج

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 تعليقات أخرى: _____________________________________ 7-9

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 التوصيات -واو
اذها يف حالة نسان اختق اإلاإلجراء  )اإلجراءات( اليت  يطلب الضحية أو أقرب أقرابئه  من عملية حقو  8-1

 املتوىف أو الضحية اليت تفيد التقارير ابختفائها
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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 :آخر( بعة من جانب املكتب احمللي )مبا يف ذلك إجراء حتقيقالتوصيات إبجراء متا 8-2
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  
 التوصيات ابختاذ إجراءات من جانب السلطات احمللية: 8-3

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

_____________________________  ___________________________ 
 التوصيات إبجراء متابعة من جانب املكتب املركزي: 8-4

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 التوصيات ابختاذ إجراءات من جانب السلطات الوطنية: 8-5
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 التوصيات ابختاذ إجراءات من جانب هيئات/مكاتب األمم املتحدة األخرى: 8-6
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________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 توصيات أخرى: 8-7
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 وضع القضية: 8-8
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 موافقة املنسق-9
 املنسق: ______________________________________ 9-1

 التوقيع                                        
 اتريخ إرسال التقرير إىل املكتب املركزي:    ____/____/_____ 9-2

 لسنةا  اليوم     الشهر                                                         
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 للفصل العشرين 5التذييل 

 

 المقررون الخاصون والممثلون الخاصون

 واألفرقة العاملة

 196الخاصة األخرى واإلجراءات
 

موظف حقوق  االسم )وبلد المنشأ( اللقب/الوالية

 اإلنسان القائم بالخدمة

 

 معلومات االتصال

 الواليات القطرية/فرع األنشطة والبرامج

 

المقرر الخاص المعني 

 بأفغانستان

 كمال حسين  السيد 

 (بنغالديش)

 0041-22-9179243هاتف:  السيدة داركا توبالي

 0041-22-9179003فاكس: 

 dtopali.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

بالبوسنة والهرسك وكرواتيا 

 ويوغوسالفيا

 السيد جيري دينستبيير

 (الجمهورية التشيكية)

 0041-22-917هاتف:  -سيتم تعيينه-

 0041-22-917فاكس: 

 hchr@unog.ch.بريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 ببوروندي

-كيتا-تيريز-السيدة ماري

 بوكوم

 (كوت ديفوار)

 0041-22-9179135هاتف:  السيد ديميتر شاليف

 0041-22-9179005فاكس: 

 dchalev.hchr@unog.chبريد إلكتروني : 

الممثل الخاص المعني 

 بكمبوديا

 البروفيسور بيتر ليبريخت

 (النمسا)

السيدة  عفارم 

 شهيدزاده

 0041-22 -9179214هاتف: 

 0041-22-9179003 فاكس:

 ashahidzadeh.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

بجمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

 السيد روبيرتو غاريتان

 (تشيلي)

 0041-22-9179107هاتف:  السيدة فاتو هاول

 0041-22-9179039فاكس: 

 fhouel.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 الممثل الخاص المعني 

 االستوائية بغينيا

السيد غوستافو غالين 

 جيرالدو

 (كولومبيا)

السيدة بينيديتا 

 أودوريسيو

 0041-22-9179158هاتف: 

 0041-22-9179039فاكس: 

 bodorisio.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 الخبير المستقل المعني 

 بهايتي

السيد نوربيرتو  -سيتم تعيينه-

 فريدمان

 0041-22-9179248هاتف: 

 0041-22-9179006اكس: ف

 nfrydman.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 الممثل الخاص المعني

 بإيران 

 السيد موريس كوبيثورن

 (كندا)

 0041-22-9179334هاتف:  السيدة تيريزا ألبيرو

 0041-22-9179018فاكس: 

 talbero.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 بالعراق

اس السيد أندري

 مافروماتيس

 (قبرص)

 0041-22-9179228هاتف:  السيد ماتياس بينكي

 0041-22-9179018فاكس: 

 mbehnke.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 بميانمار

 السيد باولو سيرجيو بينيرو

 (البرازيل)

السيد بيدراغ 

 زيفكوفيتش

 0041-22-9179203هاتف: 

 0041-22-9179018فاكس: 

 pzivkovic.hchr@unog.chيد إلكتروني: بر

المقرر الخاص المعني 

 باألراضي العربية المحتلة

 السيد جورجي جياكوميللي

 (إيطاليا)

 0041-22-9179147هاتف:  السيد كريم غزراوي

 0041-22-9179005فاكس: 

 kghezraoui.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 سالليالسيد م. مو بروانداالممثل الخاص المعني 

 (سويسرا)

 0041-22-9179199هاتف:  السيد ايرينيا نامبوكا

 0041-22-9179039فاكس: 

 inamboka.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الخبير المستقل المعني 

 بالصومال

 0041-22-9179411هاتف:  السيدة أليسا كالرك -سيتم تعيينه-

 0041-22-9179039فاكس: 

 aclarke.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 بالسودان

 السيد جيرهارت ر. بوم

 (ألمانيا)

السيدة جورجيا 

 باساديللي

 0041-22-9179106هاتف: 

 0041-22-9179039فاكس: 

 gpassarelli.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

                                                      
 وخيضع ألي تغيريات و تطورات أخرى. 2001مارس/آذار  30هذا اجلدول يتضمن التعيينات واملهام الراهنة  اعتبارا من   196
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موظف حقوق  االسم )وبلد المنشأ( اللقب/الوالية

 اإلنسان القائم بالخدمة

 

 تصالمعلومات اال

 الواليات حسب  المواضيع/ فرع األنشطة والبرامج

 

المقرر الخاص المعني بمسألة 

 التعذيب

 سير نايجيل رودلي

 (المملكة المتحدة)

نيكوالس -السيد جين

 بيز

 0041-22-9179174هاتف: 

 0041-22-9179006فاكس: 

 jnbeuze.hchr@unog.ch بريد إلكتروني:

بحاالت المقرر الخاص المعني 

عدام خارج القضاء أو اإل

 بإجراءات موجزة أو تعسفا

 السيدة أسماء جاهانجير

 (باكستان)

 0041-22-9179128هاتف:  السيد هنريك ستينمان

 0041-22-9179006فاكس: 

 hstenman.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

ممثل األمين العام المعني 

 بالمشردين داخليا

 السيد فرانسيس م. دينغ

 (السودان)

د خوان بابلو السي

 أوردويز

 0041-22-9179213هاتف: 

 0041-22-9179006فاكس: 

 emooney.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 باستقالل القضاة والمحامين

 السيد بارام كوماراسوامي

 (ماليزيا)

 0041-22-9179130هاتف:  السيد غريغ مين

 0041-22-9179006فاكس: 

 gmayne.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني  

 بمسألة بيع األطفال

-السيدة أوفيليا كالسيتاس

 سانتوس

 )الفلبين(

 0041-22-9179148هاتف:  السيدة جينيفر فيلبوت

 0041-22-9179006فاكس: 

 jphilpot.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الممثل الخاص لألمين العام 

المعني باألطفال  والنزاع 

 المسلح

 السيد أوالرا أوتونو

 (ساحل العاج)

 0041-22-9179148هاتف:  السيدة جينيفر فيلبوت

 0041-22-9179006فاكس: 

 jphilpot.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

بمسألة المقرر الخاص المعني 

 العنف ضد المرأة

السيدة راديكا 

 كوماراسوامي

 (سريالنكا)

السيدة كريستينا 

 سوندارز

 0041-22-9179150هاتف: 

 0041-22-9179006فاكس: 

 csaunders.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

بمسألة المقرر الخاص المعني 

 المرتزقة

السيد اتريك برناليس 

 باليستيروس

 (بيرو)

السيد ميغويل دي ال 

 الما

 0041-22-9179289هاتف: 

 0041-22-9179006فاكس: 

 mdelalama.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

لمقرر الخاص المعني ا

 بالتعصب الديني

 السيد عبد الفتاح  عمر

 (تونس)

 

السيد باتريس 

 جيلبيرت

 0041-22-9179332هاتف: 

 0041-22-9179006فاكس: 

 pgillibert.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 بالتمييز العنصري

-السيد موريس غليليه

 أهانانزو

 (بنن)

 0041-22-9179271هاتف:  يبروالسيد دانيال أتش

 0041-22-9179006فاكس: 

 datchebro.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

بحرية المقرر الخاص المعني 

 الرأي والتعبير

 السيد حبيب حسين

 (الهند)

 0041-22-9179110هاتف:  السيدة مارتين آنستيت

 0041-22-9179006فاكس: 

 manstett.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الممثل الخاص لألمين العام 

بالمدافعين عن حقوق المعني  

 اإلنسان

 السيدة هينا جيالني 

 (باكستان)

 0041-22-9179110هاتف:  السيدة مارتين آنستيت

 0041-22-9179006فاكس: 

 manstett.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

بحقوق المقرر الخاص المعني 

 اإلنسان للمهاجرين

ودريغيه السيدة غابرييال  ر

 بيزارو

 (كوستاريكا)

 0041-22-9179177هاتف:  السيد بابلو اسبينيلال

 0041-22-9179006فاكس: 

 pespiniella.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 المواضيع/ فرع البحث والحق في التنمية الواليات حسب 

 

المقرر الخاص المعني  

 بالنفايات الُسّمية

السيدة فاطمة  زهرة 

 زيليفي-أوهاتشي

 (الجزائر)

 0041-22-9179244هاتف:  السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179010فاكس: 

 aabbas.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الخبير المستقل المعني 

بحقوق اإلنسان والفقر 

 المدقع

 ماري ليزين-السيدة آن

 (بلجيكا)

 0041-22-9179244هاتف:  السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179010فاكس: 

 aabbas.hchr@unog.chد إلكتروني: بري

المقرر الخاص المعني 

 بالحق في التعليم

 السيدة كاتارينا توماسيفسكي

 (كالدانمر)
 0041-22-9179359هاتف:  جيل وو-السيد يونغ

 0041-22-9179010فاكس: 

 jwoo.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المقرر الخاص المعني 

 بالحق في الغذاء

 يغلرالبروفيسور ج. زا

 (سويسرا)

-السيد كارلوس فيالن

 دران

 0041-22-9179300هاتف: 

 0041-22-9179010-فاكس

 cvillan-duran.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الخبير المستقل المعني 

 بالحق في  التنمية

 الدكتور اريون ك.سنغوبتا

 )الهند(

 0041-22-9179292هاتف:  السيد كريغ موكيبر

 0041-22-9179010فاكس: 

 cmokhiber.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

بآثار الخبير المستقل المعني 

سياسات التكيف الهيكلي  

والدين الخارجي على 

التمتع الكامل بحقوق 

 السيد فانتو شيرو

الواليات المتحدة )
 (األمريكية/اثيوبيا

 0041-22-9179179هاتف:  الالسيد سلمان ب

 0041-22-9179010فاكس: 

 sbal.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
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اإلنسان، والسيما الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية
 

المقرر الخاص المعني 

 بالسكن الالئق

 السيد ميلون خوتاري

 (الهند)

-السيد كارلوس فيالن

 دران

 0041-22-9179300هاتف: 

 0041-22-9179010فاكس: 

 cvillan-duran.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 

موظف حقوق  االسم )وبلد المنشأ( لقب/الواليةال

 اإلنسان القائم بالخدمة

 

 معلومات االتصال

 األفرقة العاملة

 

الفريق العامل المعني 

بحاالت االختفاء القسري 

  أو غير الطوعي
]قرار لجنة حقوق اإلنسان  

)الدورة السادسة  20

 والثالثون([

السيد جويل أديبايو أديكانزي 

 (نيجيريا)

سيد دييغو جارسيا  سايان ال

 (بيرو)

 (باكستانالسيد أغا هاللي )

 (النمساالسيد مانفريد نواك )

السيد افان توسيفسكي 

 جمهورية مقدونيا)

 (السابقة اليوغسالفية

 

 

  

الفريق العامل المعني 

بمشروع بروتوكول 

اختياري ملحق باتفاقية   

مناهضة التعذيب  وغيره 

من ضروب  المعاملة أو 

وبة القاسية أو العق

  الالإنسانية أو المهينة
]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

1992/43] 

 بينيتو-السيدة اليزابيث أوديو

 (كوستاريكا)

السيدة كارمن روزا 

 كاستاون-رويدا

 0041-22-9179288هاتف: 

 0041-22-9179022فاكس: 

 -cruedaبريد إلكتروني: 

castanon.hchr@unog.ch 

الفريق العامل المعني 

بمشروع إعالن  حول 

 حقوق الشعوب األصلية
]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

1995/32] 

 0041-22-9179109هاتف:  السيد جوليان بيرغر (بيروالسيد ل. تشافيه )

 0041-22-9179010فاكس

 jburger.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الفريق العامل المفتوح 

العضوية  المعني بصياغة 

ج مبادئ توجيهية لبرام

التكيف الهيكلي والحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية 

]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

1995/10] 

 السيدة ليليا ر. بوتيستا

 (الفلبين)

 0041-22-9179272هاتف:  السيد بيير سوب

 0041-22-9179010فاكس: 

 psob.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الفريق العامل المفتوح 

بالحق في المعني العضوية 

 التنمية
]قرار لجنة حقوق اإلنسان  

1998/72] 

 السفير ديمبري

 (الجزائر)

 0041-22-9179109هاتف:  السيد بيير سوب

 0041-22-9179010فاكس: 

 psob.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الفريق العامل المعني 

  بالحاالت
]قرار المجلس االقتصادي 

 [2000/3واالجتماعي 

 السفير ديمبري

 (الجزائر)

-السيدة م.ف. ايزي

 شارين

 0041-22-9179260هاتف: 

 0041-22-9179011فاكس: 

-mize: يبريد إلكترون

charrin.hchr@unog.ch 

الفريق العامل المعني 

 االحتجاز التعسفي
]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

2000/36] 

 (الهندالسيد قابيل سيبال )

 (فرنساالسيد لويس جونيت )

 (السنغال)السيد ليتي كاما 

الجمهورية السيد بيتر أُول )
 (التشيكية وسلوفاكيا

السيد سوليدادفيالجرا دي 

 (باراغوايبيديمان )

 0041-22-9179258هاتف:  السيد ماركوس شميت

 0041-22-9179006فاكس: 

 mschmidt.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

اللجنة الخاصة المعنية 

بالتحقيق في الممارسات 

التي تمس  اإلسرائيلية 

 سعادة السيد جون دي سارام

 (سريالنكا)

سعادة السيدة كلود آبسا دياللو 

 0041-22-9179147هاتف:  السيد كريم غزراوي

 0041-22-9179005فاكس: 
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حقوق اإلنسان للشعب 

الفلسطيني وغيره  من 

السكان العرب في األراضي 

  المحتلة

 (السنغال)

سعادة السيد أغام حاسمي 

 (ماليزيا)

 

 

 kghezraoui.hchr@unog.chريد إلكتروني: ب

 

 

 

موظف حقوق اإلنسان القائم  اللقب/الوالية

 بالخدمة

 

 معلومات االتصال

 الواليات األخرى حسب الموضوعات  المكلف بها المفوض السامي لحقوق اإلنسان أو األمين العام

 

ن  الخدمات االستشارية والتعاون التقني في ميدا

ار لجنة حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان ]قر

2000/80] 

 0041-22-9179114هاتف:  السيد بيتر هيلميرز

 0041-22-9179003فاكس: 

 phellmers.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

المستنكفون ضميريا من الخدمة العسكرية  

 [2000/34]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179406هاتف:  السيدة ليزا أولدرنغ

 0041-22-9179038فاكس: 

 loldring.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

آثار التكيف الهيكلي والديون الخارجية على 

التمتع الكامل  بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة 

الحقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 [2000/82]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179109هاتف:  السيد بيير سوب

 0041-22-9179038فاكس: 

 psob.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق اإلنسان

 [1999/68]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179267هاتف:  السيد سايمون ووكر

 0041-22-9179038فاكس: 

 swalker.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 حقوق]قرار لجنة  لإلنسانية ةالمعايير األساسي

 [2000/69اإلنسان 

 0041-22-9179406هاتف:  السيدة ليزا أولدرنغ

 0041-22-9179038فاكس: 

 loldring.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

ق العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقو

 [1999/59اإلنسان ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179267هاتف:  السيد سايمون ووكر

 0041-22-9179038فاكس: 

 swalker.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حقوق اإلنسان وأخالقيات البيولوجيا ]قرار 

 [1999/63لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179244هاتف:  السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179038فاكس: 

 aabbas.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

وق حقوق اإلنسان والفقر المدقع ]قرار لجنة حق

 [2000/12اإلنسان 

 0041-22-9179244هاتف:  السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179038فاكس: 

 aabbas.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حقوق اإلنسان والطب الشرعي ]قرار لجنة 

 [2000/32حقوق اإلنسان  

 0041-22-9179244هاتف:  السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179038فاكس: 

 aabbas.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حقوق اإلنسان واإلرهاب ]قرار لجنة حقوق 

 [2000/30اإلنسان 

 0041-22-9179179هاتف:  السيد سلمان بال

 0041-22-9179038فاكس: 

 sbal.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حقوق اإلنسان والتدابير القسرية من جانب 

 [2000/11واحد ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179109هاتف:  وبالسيد بيير س

 0041-22-9179038فاكس: 

 psob.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين بعاهات 

 [2000/51]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179330هاتف:  السيدة ميريام تيبوربي

 0041-22-9179038فاكس: 

 mtebourbi.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 اإلفالت من العقاب ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

2000/68 ] 

 0041-22-9179406هاتف:  السيدة ليزا أولدرنغ

 0041-22-9179038فاكس: 

 loldring.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

الشعوب األصلية ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

2000/11] 

 0041-22-9179272هاتف:  السيد جوليان بيرغر

 0041-22-9179038فاكس: 

 jburger.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

 

 

 

موظف حقوق اإلنسان القائم  اللقب/الوالية

 بالخدمة

 

 معلومات االتصال

 0041-22-9179204هاتف:  كوبوتا-السيدة فيونا بليثالمشردون داخليا ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 
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 0041-22-9179038فاكس:  [2000/53

-fblythبريد إلكتروني: 

kubota.hchr@unog.ch 
تعزيز ودمج الديمقراطية ]قرارات  لجنة حقوق 

 2000/50و 2000/47و  2000/40اإلنسان 

 [2000/62و 

 0041-22-9179123هاتف:  السيدة دوتيما باغواندين

 0041-22-9179038فاكس: 

بريد إلكتروني: 

dbhagwandin.hchr@unog.ch 
 اديةمسألة إعمال جميع البلدان  للحقوق االقتص

واالجتماعية والثقافية الواردة في اإلعالن 

 العالمي لحقوق اإلنسان  والعهد الدولي الخاص

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 ودراسة المشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان

النامية  في جهودها الرامية إلى تحقيق هذه 

 [2000/9الحقوق ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179359هاتف:  جيل وو-سيد يونغال

 0041-22-9179038فاكس: 

 jgwoo.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

 إثنية والى أقليات دينية  ولغوية ]قرار لجنة

 [2000/52حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179300هاتف:  كوبوتا-السيدة فيونا بليث

 0041-22-9179038فاكس: 

 flyth-kubota.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
الحق في الغذاء ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

2000/10] 

 0041-22-9179300هاتف:  دران-السيد كارلوس فيالن

 0041-22-9179038فاكس: 

-cvillanبريد إلكتروني: 

duran.hchr@unog.ch 
حقوق االسترداد والتعويض ورد االعتبار  

حايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان لض

والحريات األساسية ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

2000/41] 

 0041-22-9179179هاتف:  السيد سلمان بال

 0041-22-9179038فاكس: 

 sbal.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 

حماية حقوق اإلنسان في سياق نقص المناعة 

ومتالزمة نقص المناعة  (HIV)البشري 

المكتسب )االيدز( ]قرار لجنة حقوق اإلنسان  

1999/49] 

 0041-22-9179359هاتف:  جيل وو-السيد يونغ

 0041-22-9179038فاكس: 

 hchr@unog.ch.بريد إلكتروني:

حماية موظفي األمم المتحدة ]قرار لجنة حقوق 

 [2000/77اإلنسان 

 0041-22-9179100هاتف:  السيد ستيوارت جروفز

 0041-22-9179023فاكس: 

 sgroves.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
الحق في التنمية ]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

2000/5] 

 0041-22-9179292هاتف:  السيد كريغ موكيبر

 0041-22-9179038فاكس: 

 cmokhiber.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
دور الحكم في تعزيز حقوق اإلنسان ]قرار 

 [2000/64لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179292هاتف:  السيد كريغ موكيبر

 0041-22-9179038فاكس: 

 cmokhiber.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
حقوق  كاستخدام المرتزقة كوسيلة النتها

اإلنسان  وعرقلة حق الشعب في تقرير المصير 

 [2000/3]قرار لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179289هاتف:  السيد ميغويل دي ال الما

 0041-22-9179038فاكس: 

 mdelalama.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
نحو ثقافة تقوم على السلم ]قرار لجنة حقوق 

 [2000/66اإلنسان  

 0041-22-9179123هاتف:  السيدة دوتيما باغواندين

 0041-22-9179038فاكس: 

بريد إلكتروني: 

dbhagwandin.hchr@unog.ch 
حقوق اإلنسان التسامح ]قرارات  لجنة 

 [2000/50و  2000/47و  2000/40

 0041-22-9179179هاتف:  السيد سلمان بال

 0041-22-9179038فاكس: 

 sbal.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
ر عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان ]قرا

 [2000/71لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179163هاتف:  السيدة إلينا أبوليتي

 0041-22-9179006فاكس: 

 eippoliti.hchr@unog.chبريد إلكتروني: 
 

 

 
 الفصل احلادي والعشرون
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 التوفيق والوساطة يف امليدان
 

 املفاهيم الرئيسية

بغي ق، ينوفيعند اختاذ القرار بشأن القيام جبهد للوساطة أو للت
 ار:عتبملوظف حقوق اإلنسان أن أيخذ النقاط التالية يف اال

  ة اليو ع )أو املشكلة( يندرج حتت هل هذا النـزا
 العملية امليدانية؟

  هل توجد آلية حكومية أو غري حكومية أو
ن كن أمي تقليدية  أو غري ذلك من اآلليات القائمة اليت

 تتعامل مع هذا النـزاع؟

  هل ميكن إحياء أو فض النزاع على مستوى
 اجملتمع أو احلكومة ؟

 ات هل تتوافر ملوظف حقوق اإلنسان املعلوم
 هودوالكفاءة والقدرة اللغوية والوقت للدخول يف ج

 الوساطة أو األشكال األخرى للتوفيق؟

يق توفوإذا شرع موظف حقوق اإلنسان يف جهود الوساطة أو ال
 فينبغي مراعاة ما يلي:

 فق العمل ابستمرار من أجل التوصل إىل حل يت
 مع  معايري حقوق اإلنسان الدولية ؛

 ع جراءات مقبولة جلميالعمل من أجل إجياد إ
 األطراف؛

 االستماع إىل آراء كل جانب على حدة؛ 

 ذ عندئ، فإذا كان األطراف راغبني يف االلتقاء معا
 لقاءال يقوم موظف حقوق اإلنسان ابلشروع يف تنظيم هذا

 بني لتشجيع األطراف على العمل معا وتقوية العالقة
 األطراف؛

 اء إذا كان األطراف غري قادرين على االلتق
فيمكن ملوظف حقوق اإلنسان أن يقوم بنوع من 

أبن يتكلم مع كل طرف على حدة، -الديبلوماسية املكوكية
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مع توضيح دور الوسيط وحماولة التعرف على جوانب 
القضية اليت قد جيري االتفاق عليها أو االتفاق عليها 

 بشكل جزئي  أو اليت ميكن الرتكيز فيها على بناء الثقة.

 

 مقدمة-ألف
 
لون فيها.  ليت يعملية االيت تنشأ يف اجملتمعات احملقد يشرتك موظفو حقوق اإلنسان يف فض النزاعات  -1

قوق ح موظف ض بنيواحلاالت اليت تصل إىل حد انتهاكات حقوق اإلنسان قد تنطوي على عناصر للتفاو 
 السعي لواضح يفامن و  . اإلنسان وبني السلطات، أو الوساطة بني السلطات وبني الضحية أو أسرة الضحية

ب موظف حقوق من جان فاوضإىل إجياد حلول هلذا النوع من املنازعات أن أساس ومعايري جهود الوساطة والت
ستمدة من  ساليب من أباإلنسان توفرها معايري حقوق اإلنسان الدولية.  وقد يستعني موظف حقوق اإلنسا

كننا أن نرى ع أنه ميالواقو لطات على خمتلف املستوايت.  فصول أخرى يف هذا الدليل إلجراء مناقشات مع الس
يف  حقوق اإلنسان  مشاكليفاطة العملية امليدانية حلقوق اإلنسان برمتها ابعتبارها تؤدي دورا يف عملية الوس

 البلد. 
 
اة ن الرعاثنني م نشأ بنيما ي .  ومثال ذلكقد ال تندرج حتت والية العملية امليدانيةأخرى  وهناك منازعات -2

بعض  ت واليةج حتحول حق الرعي.  ومع ذلك، قد ينطوي هذا النزاع على جوانب قد تثري مشاكل تندر 
ما احملدد عن م خالفهوجن عمليات حقوق اإلنسان إذا كان الراعيان ينتميان إىل جمتمعني  إثنيني خمتلفني

  عنيف.زاع إثيننشوب نسببا وراء انشقاقات جمتمعية أكرب، أو إذا استحال النزاع إىل قضية مشهورة أو 
 
ما إن  عالنظر  بصرفو وحىت إذا طُلب من موظف حقوق اإلنسان أن يتدخل يف التعامل مع نزاع معني   -3

ستفادة على اال طرافمن املستصوب للموظف أن يشجع األكانت القضية تقع ضمن والية العملية، قد يكون 
.  ويف شط يف العمليةبدور ن شاركةللتعامل مع املشكلة بدال من  املمن املؤسسات القائمة واإلجراءات التقليدية 

مها للمجتمع نسان فااإل مجيع اجملتمعات هناك أساليب لفض النزاع.  ومن غري املرجح أن يكون موظف حقوق
ك، لإلضافة إىل ذع.   وابلنزا ابدرجة تكفي لتحقيق نتائج أفضل مما حتققه العمليات التقليدية املتبعة يف فض 

تها وأال اء وظيفلى أدعتشجيع اإلجراءات القائمة أي حال أن يسعى إىل  ىينبغي ملوظف حقوق اإلنسان عل
 .يقرتح ختطي هذه اإلجراءات
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ا يف ؤدي دور أن ي توجد بعض السياقات اليت قد يُطلب فيها إىل موظف حقوق اإلنسانعلى أنه قد  -4
ك على اإلثنية، وذل تمعاتل اجملن فيها العمليات التقليدية داخالوساطة والتوفيق وخباصة يف احلاالت اليت تكو 

ت تلف اجملتمعات بني خمزاعان.  وقد جيابه موظفو حقوق اإلنسان سبيل املثال،  غري قادرة على أداء وظيفتها
اقات سي.  ويف هذه الكليهما   أواليت ال  تقوم فيها احلكومة أبداء وظيفتها أو ال تكون حمال لثقة أحد الطرفني

 قد يؤدي موظف حقوق اإلنسان دورا يف الوساطة والتوفيق.
 

 العناصر األساسية لعملية الوساطة-ابء
 
 يفالنظر  ه عندبضعة أسئلة أساسية قد يضعها موظف حقوق  اإلنسان نصب عينييطرح هذا الفصل  -5

 .الوساطة والتوفيق أو عند  الشروع فيهما
 
 العملية امليدانية؟ حتت والية يندرجهل هذا النزاع )أو املشكلة( -6
 
تتعامل مع  كنها أنيت ميهل توجد آلية حكومية أو غري حكومية أو تقليدية أو غري ذلك من اآلليات ال -7

ليت فض النزاعات الجراءات ن اإلمقوائم  مرجعية وغريها ؟  وقد يضع املكتب امليداين حلقوق اإلنسان هذا النزاع
 يهما.( كل3أو ) أخرى اليت من األفضل التعامل معها ابستخدام إجراءات (2( تقع خارج الوالية أو )1)
 
توجد بعض  فهلها، ل معوإذا كانت القضية  ختضع لوالية العملية ومل يكن هناك آلية مناسبة للتعام -8

اع على فض النز لءات اخلطوات اليت ميكن ملوظف حقوق اإلنسان أن يتخذها  لتشجيع وضع أو إحياء إجرا
مل ينة على التعاومية معة حك؟  ومثال ذلك أنه إذا انعدمت الثقة يف قدرة مؤسساجملتمع أو  احلكومة  مستوى

عرض لتقدم بيق امع األمر، فهل يستطيع موظف حقوق اإلنسان أن يضفي مصداقية على املؤسسة عن طر 
 ملراقبة اجللسات أو املشاركة بدور مساند؟

 
فالبد ا، د حل هلى إجيااملسألة إىل مؤسسات أخرى أو لتشجيعها علوإذا مل تكن هناك طريقة إلحالة   -9

)قد  ا نشأ النزاع؟.  ملاذنزاعملوظف حقوق اإلنسان أن ينظر بعناية فيما إن كانت لديه معلومات كافية لفض ال
اف املعنية؟ ن األطر رف ميكون من الضروري يف هذا السياق البحث يف أعماق النزاع(.  وما هي مصاحل كل ط

لى فض النزاع عألطراف دة اوما هو نوع النهج الطبيعي واملقبول لألطراف عند فض النزاع؟  وكيف ميكن مساع
 أبنفسهم؟
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  يق؟ل التوفأشكا هل لدى موظف حقوق اإلنسان القدرة والوقت للقيام ابلوساطة أو غري ذلك من -10
 عني من األلفةاد جو م إجيعى الوسيط إىل.  وجيب أن يسالوقت واملهارةوحتتاج هذه اإلجراءات إىل كثري من 

يقتصر دور فسها، و نراف والثقة مع كال الطرفني.  ويتم يف معظم النزاعات التوصل إىل حل عن طريق األط
 الوسيط على تسهيل هذه العملية ولكن ذلك يستغرق يف العادة وقتا طويال.

 
 حىت يتسىن له بلباقة ب هبااحمللية والتخاط وينبغي أن يكون موظف حقوق اإلنسان قادرا على فهم اللغة -11

ني حل خاصة.  ويف لى مشاكوي ع.  واالعتماد على الرتمجة الشفوية ينطإجياد الثقة املطلوبة مع أطراف النزاع
ة ت، فإن الرتمجملقابالامع  أنه من الصعب يف كثري من األحيان العثور على مرتجم شفوي ميكنه التعامل جيدا

 إذا  ة الشفوية إالل الرتمجخال ات الوساطة تتطلب براعة فائقة.  وال ينبغي إجراء الوساطة منالشفوية يف عملي
مجني لى أمهية املرت علتشديد ايف  كان املرتجم حيظى بتقدير كبري من مجيع األطراف املعنية.  ومن الصعب اإلفراط

ر ن السهل اعتبامد يكون قب، االستقطاالذي يتصفون ابلنزاهة.  ويف حالة النزاع اليت يسودها جو من التوتر و 
نسان قوق اإلحوظف مموظف حقوق اإلنسان مسؤوال عن التحيز وعدم الدقة  من جانب املرتجم.  وحيتاج 

 إىل اختبار كيفية نظر خمتلف  األطراف إىل مرتمجني معينني.  
 
، ملية الوساطةعدخول يف الم وإذا قرر موظف حقوق اإلنسان بعد التشاور املالئم مع رؤسائه أنه من امله -12

قوق موظف ح واجهتظل هناك عدة أسئلة حول النهج املتبع.  ومثال ذلك عند الدخول يف الوساطة سي
ة عملية أو رغب غبتهر اإلنسان  شبهات يف كثري من األحيان  أو ستثار على األقل تساؤالت حول أسباب 

يدانية، قد نسان املق اإلمن بني موظفي عملية حقو حقوق اإلنسان يف الوساطة.  وإذا كان الوسيط املقرتح 
األعم.   م املتحدة علىة واألمعينتفرتض األطراف  أن السبب وراء الوساطة  يرتبط بسياسات العملية امليدانية امل

شكلة.  مفلن تنشأ أي  ايداتنا حموإذا كانت األطراف تنظر إىل األمم املتحدة واىل العملية امليدانية ابعتبارمه
با على حساب ايب جانحي  أما إذا كانت األطراف تعتقد أبن األمم املتحدة لديها يف الواقع جدول أعمالو 

اًل.   وحىت را مفتعي دو جانب آخر فسوف يُنظر على الفور إىل موظف حقوق اإلنسان/ الوسيط ابعتباره يؤد
رتتب عن يعي مبا و لى عدانية يتسىن التعامل مع هذه الشبهات،  جيب أن  تكون عملية حقوق اإلنسان املي
 لعمل يف ميدانان توقف أنية أنشطتها من آاثر أوسع وكيف سُينظر إليها.   على أنه ال ميكن للعملية امليدا

اد يف جهودها خي احلي تو حقوق اإلنسان حىت تثبت أهنا مقبولة يف الوساطة وتسعى دائما، على أي حال، إىل
السؤال   وضوح معب سان كحد أدىن، جيب أن يتعامل موظف حقوق اإلناملبذولة يف ميدان حقوق اإلنسان.  و 

نفسه   طريقة تقدميلوسيط يفلى االتايل: "ملاذا هتتم أنت/املكتب املركزي ابلتوسط يف هذا النزاع؟  كما جيب ع
.   ولن ازعةطراف املتناتق األلى ععأن يعيد التأكيد على أن سلطة اختاذ القرار يف العملية اليت سينتهجوهنا تقع 

 يقوم موظف حقوق اإلنسان أبي حال من األحوال بدور احَلكم.
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رر على حنو هنج يك تهاجوبعد التعامل مع هذه الشبهات األولية، قد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف ان -13
يدية تقلال إجراءات لديه إ ليس وثيق عملية فض النزاع اليت يشيع انتهاجها يف اجملتمع.  وقد يتضح أن اجملتمع
عة يف كل لعمليات املتبكة يف اشرت متبعة داخل اجملتمعات احمللية وليس بينها.  غري أنه قد توجد بعض العناصر امل

 يفليت تعمل هبا طريقة ان ال.  على أقد يستطيع الوسيط أن يستمد منها إجراءات مقبولة جلميع األطرافجمتمع 
ملشكلة.  وقد ازءا من جكون اء وظيفتها يف نظر البعض( قد تبعض األحيان املؤسسات القائمة )أو ختفق يف أد

واإلجراءات  ملؤسساتلف احيتاج موظف حقوق اإلنسان إىل االستعالم عن شعور املتنازعني وغريهم إزاء خمت
ساعد يصح بشأهنا قد داء النوإس املتاحة.  ومراقبة اإلنصاف والكفاءة يف اإلجراءات اليت تتبعها هذه املؤسسات

لتفكري ف على األطرااتفادي التعرض للشبهات.  وقد يؤدي موظف حقوق اإلنسان دورا مفيدا يف محل على 
 يف عملية فض النزاع.

 
ستماع إىل ط يف االلوسيقد يرغب اويف غياب هذه اإلجراءات التقليدية أو املقبولة جلميع األطراف،  -14

فرصة  العادة ي يفزعني لتوضيح موقفهم ه.  وإاتحة هذه الفرصة للمتناوجهات نظر كل جانب على حدة
ن الوسيط أن يكو  جيب عالجية وستعطي الوسيط فكرة أفضل عما ينطوي عليه األمر.  وأثناء هذه العملية

 مستعدا لإلنصات وأال ينحاز يف نفس الوقت ألي طرف يف النزاع.  
 
 مزيد من لدخول يفاج ة حول هنوإذا كان األطراف مستعدين لاللتقاء فقد يبدأ الوسيط مبناقشة أولي -15

يع مجودوره وحاجة  دم نفسهن يقأاحلوار املوضوعي بدال من البدء مباشرة ابلقضااي املوضوعية.  وينبغي للوسيط 
دوره ليس  لى أداءع فقة املشاركني إىل العمل معا من أجل حل املشكلة.  وقد حيصل الوسيط أيضا على موا

عقد يمل معا.  وقد هتم للععلوماملساعدة األطراف على االستعانة بقدراهتم ومابعتباره صانعا للقرار ولكن فقط 
رف  والتعقضاايالوسيط اجتماعات أخرى مع كل طرف لسماع وصف سري عن وجهة نظره ولتطوير فهم لل

نب اآلخر.  ية للجاجيابعلى الطرق اليت ميكن هبا لألطراف العمل معا وتشجيع كل جانب على بناء صورة إ
قة ألساس لبناء ثاد تشكل يت قتوصل الوسيط يف هناية املطاف إىل أن األطراف قد حددوا عناصر النزاع الوقد ي

ا من أجل فض لعمل معلى امتبادلة.  وهكذا يكون األطراف مستعدين ملناقشة فحوى النزاع وحتسني قدرهتم ع
يها ليت توصلوا إلاألولية ات ااالتفاقهذا النزاع.  وقد يقوم الوسيط بعد ذلك حبمل األطراف على إعادة أتكيد 

 فيها األطراف د يتقاسمقرى  يف اللقاءات املنفصلة والتعبري عن تقديرهم هلا.  وقد حيدد الوسيط جماالت أخ
 قة بينهم. وي العالا يقاألهداف ومن مث ميكنهم النظر يف املضي قدما يف إجياد حلول أخرى للمشاكل، مم

 
من املفيد تنظيم لقاء على مستوى اجملتمع يدعو املشاركني املعنيني إىل أنه  وقد اكتشف بعض الوسطاء -16

.  وقد يفيد هذا من اجلماعات املتضررة لتبادل وجهات النظر ومناقشة اجلهود املبذولة من أجل العيش معا
زاع.  ونظم اللقاء أو قد يكون له أثر عكسي تبعا للجهود اليت بذلت من قبل يف املناقشات الفردية لفض النـ
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وسطاء آخرون اجتماعات فقط مع ممثلي خمتلف األطراف  أو مع  فريق صغري نسبيا يبلغ مثال بضعة أشخاص 
معامل االجتماع مع كل جانب  قبل الدعوة  من كل جانب.  وقد حيتاج الوسيط يف هذه احلاالت إىل مناقشة 

ول على موافقة بشأن كيفية إجراء اللقاء إىل عقد جلسة مشرتكة.  وينبغي للوسيط العمل مع األطراف للحص
وجدول األعمال وما إن كان سيتم تدوين أو نشر وقائع اجللسة واملدة املتوقعة للجلسة، اخل.  وسوف حيتاج 
الوسيط إىل النظر يف كيفية التعامل مع التنافر أو الكلمات/األفعال العدوانية أثناء االجتماع.  وينبغي للوسيط 

ئة جو مفتوح للمناقشة يتم التأكيد فيه على املصاحل املشرتكة لألطراف. ومثال ذلك أنه ينبغي أن يسعى إىل  هتي
التأكيد على أوجه   إيالء بعض االهتمام إىل كيفية جلوس املشاركني يف دائرة، وذلك على سبيل املثال، لتفادي

ناء على طلب اجملتمع.  ويف حني  التناقض يف اجلماعات.  وينبغي يف العادة عدم تنظيم هذه  اللقاءات إال ب
أنه ينبغي  للوسيط أن يواصل مساعدة اجلماعات على االلتقاء، ينبغي له العمل على تقليل مسؤوليته، ومن مث 
إعادة إرساء هياكل حملية مستقلة للتصدي ملشاكل اجملتمع.  ومثال ذلك أن الوسيط قد  خيتزل دوره يف هناية 

 197ءات إىل مراقب.املطاف من قائم بتسهيل اللقا
 
إذا كان األطراف غري قادرين على االلتقاء  فقد حيتاج الوسيط إىل القيام بنوع من الديبلوماسية  -17

أبن يتكلم مع كل طرف على حدة، مع توضيح دور الوسيط وحماولة التعرف على جوانب القضية اليت -املكوكية
ويعتقد بعض الوسطاء أنه من أو االختالف بشأهنا. قد جيري االتفاق عليها أو االتفاق عليها بشكل جزئي  

ابلرغم من أن  198املفيد البدء ابلتحدث إىل أقل األطراف قوة لتوضيح أنه ينبغي معاملة األطراف بصورة حيادية
ذلك لن ميثل أمهية كبرية يف العملية النهائية لفض النزاع.  وينبغي للوسيط أن يوضح لكال الطرفني دوره ليس 

 صانع قرار ولكن ابعتباره قائما بتيسري اللقاء مع بقاء سلطة اختاذ القرارات يف يد األطراف.  ابعتباره 
 
يها، فقد شرتكة فمصلحة موإذا كانت هناك أمور يتفق عليها  الطرفان أو ميكن مساعدهتما  على رؤية  -18

ة املتبادلة وف تساعد الثق. وسدلةتبام يرغب الوسيط يف اقرتاح قبول تلك القضااي ابعتبارها حماولة أولية لبناء ثقة
ع إجياد بعض ط البار لوسيعلى إجياد حل  للمسائل األكثر صعوبة  اليت تفصل بني األطراف.  وقد يستطيع ا

كان   ل ذلك أنه إذا.  ومثاليهاطرق تناول املشكلة اليت تتيح مكاسب لكال الطرفني واليت ميكن تفادي النزاع ع
تبادل قرتاح مشروع ملوسيط ايع اشأن حقوق املياه  يف أحد اجملاري املائية، فقد يستطللطرفني مطالب متضاربة ب

 طرفني. اللتحسني تدفق املياه يف اجملرى املائي أو حفر بئر لتحسني إمدادات املياه لكال

                                                      
197(Organization for Security  Community Facilitation MeetingsSee Sonja Valtasaari,  

and Co-operation in Europe, Mission to Bosnia and Herzegovina, 1996) 
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ليسوا ولكنهم  جلماعاتاتلف وهناك هنج آخر لبناء الثقة، وهو بدء املناقشات مع األفراد األعضاء يف خم -19

ل لى األقل لتحمعستعداد ايهم .  وقد حياول الوسيط  التعرف على األعضاء الذين لدابلضرورة القادة املنظمني
ني" ختيار "املمثلخر.  وااآل بعض املخاطرة  اليت ينطوي عليها التوفيق أو املهتمني فقط ابلكالم مع اجلانب

اضحا بشأن و  يكون ن إىليحتاج موظف حقوق اإلنسااملناسبني أمر ابلغ الصعوبة يف كثري من األحيان.  وس
د .  وميكن حتدياألوسع اقهاوضع األفراد املختارين والتأكد من متتعهم ببعض املصداقية مع اجلماعة على نط
ذه هلئمني.  وميكن ر املاللقراااألشخاص ابعتبارهم جزءا من عملية تشاور واسعة نوعا ما مث العثور على صانعي 

ع الوسيط مشاري د يقرتحقثل، حتدد القضااي  ومن املمكن أن حتدد طرق إجياد حلول هلا.  وابمل املناقشات أن
 .  ترتبط ارتباطا مباشرا ابلنزاع ولكنها ستفضي إىل بناء الثقة إذا حتققت بنجاح

 
هناك هنج آخر وهو أن يطلب الوسيط من أحد األطراف حتديد تنازالت صغرية نسبيا يريدون  على أن -20

حلصول عليها من اجلانب اآلخر والطريقة اليت يرغبون هبا يف احلصول على هذه التنازالت والتنازالت الصغرية ا
.  وما هي أفضل طريقة لتوصيل هذه التنازالت حبيث تقل إمكانية إاثرة اليت يكون هذا الطرف مستعدا لتقدميها

يقرتح الوسيط تبادل تلك التنازالت مع  سوء فهم إىل أدىن حد؟   وإبجراء نفس النقاش مع كل جانب، قد
 199قيامه بدور الوديع لتنازالت كل جانب حىت ميكن تبادهلا.

 
يقرتح الوسيط قيام أحد األطراف ابلبدء يف بناء ثقة متبادلة عن طريق اختاذ وهناك هنج آخر وهو أن  -21

.   وميكن للوسيط س املسلكخطوة من جانب واحد لتقليل التوترات ولدعوة اجلانب اآلخر إىل أن يسلك نف
أن يطلب بعد ذلك من اجلانب اآلخر أن يتخذ خطوة مماثلة.  وتستمر هذه العملية يف تقليص النزاع.  وإذا  
استمر اجلانب اآلخر يف رفض اختاذ تدبري توفيقي، فقد يتخذ  الطرف األول خطوة أخرى من جانب واحد  

إذا اختذ اجلانب اآلخر تدبريا انتقاميا فقد يرد اجلانب األول ويدعو الطرف اآلخر إىل اختاذ نفس اخلطوة.  و 
ابملثل، ولكن مبا يقلل من خطورة النتائج ومبا ال ميحو اجلهد األويل املبذول من أجل تقليل التوتر.  وقد يبدأ 
الطرف األول مرة أخرى بعد ذلك ابختاذ خطوة من جانب واحد من شأهنا تقليل التوترات ودعوة اجلانب 

على أنه يف التعامل مع هذا النهج، حيتاج موظف حقوق اإلنسان إىل أن   200خر إىل اختاذ نفس اخلطوة.اآل
يكون على وعي ابحلاالت اليت قد يسبب فيها التخفيف املتساوي أتثريا غري متساو.  ومثال ذلك أنه إذا كانت 

قد حقق فائدة يصعب حتقيقها ولكنها احلالة املعنوية ألحد األطراف غري مستقرة أو إذا كان طرف يشعر أبنه 

                                                      
19959 (1996); Friedrich Glasl,  Conflict Resolutionriedrich Glasl, F 

Konfliktmanagement (1994). 
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مؤقتة، فإن الضغط من أجل التوصل إىل اسرتاحة/هدنة متساوية ظاهراي قد حيايب طرف على حساب طرف 
 آخر.

 
ام كل طرف جة اهتميد در قد يرغب الوسيط يف حتدوابلنسبة للقضااي اليت مازالت تفرق بني الطرفني،  -22

بينما يهتم  6و 4و 1ذلك أن أحد األطراف قد يهتم ابلقضااي .  ومثل بكل جانب من جوانب املشكلة.
أن يغلب كل طرف  .  وقد يستطيع الوسيط يف هذه الظروف5و 3و 2اآلخرون أشد ما يهتمون ابلقضااي 

 تمامهما بقضااين يف اهاوايوجهة نظره بشأن القضااي اليت يهتم هبا أشد االهتمام.  وإذا كان الطرفان متس
ابل السماح طرف مق ض كليع الوسيط  إجياد طريقة إلرضاء كل طرف بصورة جزئية  أو تعويمعينة، فقد يستط

عوبة يف كثري لغ الصمر ابللطرف اآلخر بتغليب وجهة نظره.  وإجياد حل  للشكاوى املقدمة من كل طرف هو أ
 من األحيان ويستنفد كثريا من الوقت.

 
خر أو رمبا انب اآلاجل فكار اليت يكوهنا كل جانب عنوتنشأ النزاعات يف كثري من األحيان من األ  -23

سيط محل كل اول الو قد حيو حتدث نتيجة لالختالف الشديد يف الطرق اليت حياول هبا األفراد حل املشاكل.  
ة ب احلسنوانطرف على وصف نفسه مث وصف الطرف اآلخر.  وقد يطلب الوسيط من كل طرف حتديد اجل

م لى إجياد تفاهعلرتكيز ينئذ اوميكن للوسيط حة أقل يف نفسه ويف الطرف اآلخر.  واجلوانب اليت تروق له بدرج
ة لى أهنا موجودعألطراف ايع مجمشرتك لالختالفات يف الوقت الذي يركز فيه على العناصر اإلجيابية اليت يتفق 

جلوهرية.  اات الفل اخل.   والفهم املشرتك لالختالفات حول الشخصية ميكن أن يساعد على حلدى كل جانب
قة قبل قامة عالىل إإومثال ذلك أن بعض األشخاص يتجهون كثريا انحية النتائج. وحيتاج أشخاص آخرون 

إبقامة  دءفيمكنهم الب اآلخر، انبالعمل على حتقيق النتائج.  وإذا كان اجلانب املتجه إىل النتائج يفهم هنج اجل
 ي إىل حتقيق النتائج.عالقة متبادلة ابعتبار ذلك مهمة أولية قبل السع

 
الية العملية سبان و  احلوعند وضع هنج التعامل مع النزاعات، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن أيخذ يف -24

ن اع مع القانو ض النز فتعارض وينبغي أال يامليدانية ومعايري حقوق اإلنسان اليت تشكل أساس تلك الوالية.  
لى دراته عطور  قيوأن  يتوصل إىل حل لشكاوى األطرافوينبغي للموظف أن ، الدويل حلقوق اإلنسان

 .  نيةيداالتعامل مع أي نزاعات أخرى من هذا القبيل بدون مساعدة مباشرة من العملية امل

 

 اجلزء اخلامس

……………………… 



 

 
584 

 موظف حقوق اإلنسان
 

 

 
 الفصل الثاين والعشرون

 
 م منريهاملعايري املنطبقة على موظفي حقوق اإلنسان وغ

 لني يف األمم املتحدةالعام
 

 املفاهيم الرئيسية

 لديف ب مجيع أحوال تواجدهمموظفو حقوق اإلنسان هم يف 
نظر ف البصر  وممثلون لألمم املتحدة أعضاء يف العمليةالعمليات 

 عما إن كانوا عاملني/يف اخلدمة أم ال.
 مراعاة ما يلي: وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان

 ا يد هبلتقحلقوق اإلنسان وا معرفة معايري األمم املتحدة
 وتعزيز مراعاهتا؛

 صوص ملناحرتام املبادئ األساسية لرصد حقوق اإلنسان ا
 "؛دلرصاملبادئ األساسية ل: "يف الفصل اخلامسعليها 

 امها؛حرت معرفة  العادات االجتماعية يف بلد العملية وا 

 ين خر القدرة على املناقشة والتفاوض واالتصال مع اآل
 بصورة جيدة؛

  ك ري ذلو غأتفادي املواقف اليت تنطوي متييز بني اجلنسني
سكان كني و شار من أنواع التمييز يف التعامل مع العاملني امل

 بلد العملية؛

  االعرتاف أبهنم جزء من عملية أكرب كثريا وأنه ال ميكنهم
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 تقرير السياسة العامة أبنفسهم؛

  من ي و أأأن يتفادوا دائما انتقاد عملية حقوق اإلنسان
 موظفيها أمام أي شخص ليس موظفا يف العملية؛

 وظفني امل-نياملاحرتام املسامهة اهلامة اليت يقدمها مجيع الع
ني تدبالزمالء ومتطوعي ألمم املتحدة واملوظفني املن

هود  اجليف -واملوظفني املساندين واملوظفني الوطنيني، اخل
 الكلية لعملية حقوق اإلنسان

 
 

 مقدمة -ألف
 
ك صل يتناول سلو هذا الفو   ية. موظفو حقوق اإلنسان املوظفني املهنيني الدوليني يف العملية امليدان يؤلف -1

 موظفي حقوق اإلنسان.  
 
ى نسانية األخر هود اإل اجلوجناح عملية حقوق اإلنسان امليدانية يتوقف على موظفيها بدرجة أكرب مما يف -2

ب أزمة ان  نتيجة نشو ق اإلنسحقو  ية.  ويتم يف العادة إنشاء عمليةاليت قد تركز مثال على توفري املعونة املاد
ني.  هؤالء املوظف اجة إىليه حتنشأ فيها حاجة  ملحة  إىل إيفاد موظفي حقوق اإلنسان إىل البلد الذي تكون ف

ة م منطقأ دبل أيضا ببل مهارات  ومعرفة ال تتصل حبقوق اإلنسان فحسب،وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل 
 قةمعرفة ابملنط نوا علىن يكو أ ، من املفيد ملوظفي حقوق اإلنسان املهارات اللغوية. وابإلضافة إىل العمليات

حقوق  ن موظفيمثري كمن حيث الثقافة واحلالة االجتماعية والسياسية وحالة حقوق اإلنسان.  ويتمتع  
سانية ملساعدة  اإلنني أو االجئالعمل مع ال يف ميدان حقوق اإلنسان أو خربة ميدانيةاإلنسان مبصادر مفيدة أو 

م العالية لألم لتوقعاتء ابوالتنمية أو ما يتصل بذلك من ميادين.  وميكن  خلربهتم أن تساعدهم على الوفا
 املتحدة واجملتمع الدويل.  

 
. اإلنسان وموظف حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة هو عضو يف عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق -3

جواز -ويتم حتديد تواجد موظف حقوق اإلنسان يف البلد ومركزه اإلداري من انحية العملية.  وواثئق السفر
اليت يستعملها املوظفون تثبت اتصال كل فرد مهم ابألمم  -املرور أو  تصريح اخلبري االستشاري لألمم املتحدة

 املقابل، يسافر املوظفون التابعون للمنظمات غري املتحدة وتوفر له مركزا معينا ذي طابع دبلوماسي. ويف
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احلكومية الدولية  جبوازات سفرهم الوطنية وبنفس هذا القدر ال يتمتعون بنفس اهلوية الدولية لدى وجودهم يف 
 بلد العمليات.

 
بلد  دهم يفاء تواجأثن اهبفإن موظفي حقوق اإلنسان ميثلون  يف كل األحوال العملية امللتحقني  وهكذا -4

ت ءاتؤثر اإلجرا ابملثل،و  ية. العمليات.  وهم ميثلون العملية يف كل أقواهلم وأفعاهلم مع الناس خارج العمل
 والقرارات اليت تتخذها العملية على موظف حقوق اإلنسان.

 
. اخلطرو لصعاب وفة ابمطلواب من موظفي حقوق اإلنسان العمل لساعات طويلة يف حاالت حمفوقد يكون  -5

وظفا حلقوق يعمل م تحدةمن أهم ما جيب التشديد عليه هو أن موظف حقوق اإلنسان التابع لألمم امل ولعل
ظ على فاومن أجل احل  أايم يف األسبوع أثناء وجوده يف بلد العمليات. 7ساعة يف اليوم و 24اإلنسان 

ظف والعملية لية املو فعا الفعالية، جيب على موظف حقوق اإلنسان أن جيرد العمل من عنصر الزمن.  وتتطلب
وموظف لوقت.  افون مع ملوظاالتوقف لفرتات اسرتاحة، ولكن هناك قيود كبرية على الطريقة اليت يتعامل هبا 
ات خل بلد العمليجوده داو ناء حقوق اإلنسان يظل يف مجيع األوقات عضوا يف العملية وممثال لألمم املتحدة أث

 قانوين ملوظفيلوضع الاسبب .  وينطبق هذا املبدأ جزئيا بدمة أم البصرف النظر  عما إن كان عامال/يف اخل
رين  الذين اص اآلخألشخحقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة يف بلد العمليات، وجزئيا بسبب إدراك ا

قط من يس فليعملون ويعيشون يف املنطقة.  وسوف يكون سلوك موظفي حقوق اإلنسان موضوع حكم 
 .ألخرىاالعمليات، بل أيضا من جانب املوظفني الدوليني يف املنظمات جانب مواطين بلد 

 
يتعلق أبداء  عة فيماملتوقوينبغي اطالع موظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة على املعايري ا -6

د قواعي حرتام أابإلنسان اقوق ح.  وكحد أدىن، يطاَلب موظفو وظيفتهم والسلوك املالئم يف العمليات امليدانية
ضارب اعد تفادي التذه القو هشمل نفسها. وعلى سبيل املثال، قد ت تفرضها األمم املتحدة  أو العملية امليدانية

ا يتعلق ة، واحلرص فيمن العامماكمع املعايري الثقافية احمللية، مثل احرتام زي معني أو متطلبات السلوك يف األ
ملساء يف بعض اجول يف الت ، وحظرالقات االجتماعية واجلنسيةابلع، واللياقة فيما يتعلق ابملسائل املالية

خل.  وتنشأ عينة، اميلية لبني مناطق معينة وحظر الذهاب إىل حاانت أو نواد  والقيود على السفرالظروف، 
 على أن بعض  إلنسان.قوق اويتم فرضها حتقيقا ألمن كل فرد من موظفي ح دواع قلق أمنيةغالبية القيود عن 

 األمم املتحدة والعملية امليدانية. صورةقد تفرض بدافع القلق على  القيود
 
، نسان الدوليةقوق اإلحيري ملعاوإذا انتدبت األمم املتحدة موظفي حقوق اإلنسان لرصد وتشجيع االمتثال  -7

 ينبغي للموظفني أن  يتمثلوا هذه املعايري يف سلوكهم اخلاص.
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  يف امليدان. زاة متميسلوب حيابعتبارهم يعيشون أموظفي األمم املتحدة إىل  وينظر الناس يف بعض األحيان -8
قد يدفعون  ومن مث نينيوقد حيصل املوظفون الدوليون  على  مرتبات تفوق كثريا  مرتبات املوظفني الوط

 موظفو األمم د يعاينما قابإلجيارات وغريها من األسعار احمللية بعيدا عن متناول األشخاص اآلخرين.  ك
م من يون يف توقعاهتن احملللسكااملتحدة من مشاكل التكيف مع العادات احمللية.  ويف الوقت نفسه، قد يبالغ  ا

ائص أو ال تشوهبم نق  الذينلدويلموظفي األمم املتحدة ابعتبارهم  املمثلني الكاملني  ألمسى معايري اجملتمع ا
 عيوب بشرية. 

 
 نظر يفإلنسان اقوق حشرعية موظفي ملية، تتوقف فعاليتها على وبغض النظر عن مدى إحكام والية الع -9

تتوقف صورة يومية. و عملية بع المعلى الصعيد احمللي، الذين جيب أن يعملوا  مسؤويل احلكومة واألفراد العاديني
 الشرعية إىل حد كبري على سلوك موظفي حقوق اإلنسان.

 
ون لي الذي يعملتمع احملاجملو لني يف ميدان حقوق اإلنسان ومن مث، حتتاج األمم املتحدة وموظفيها العام -10

اإلنسان  في حقوقلى موظبشأن املعايري اليت ينبغي تطبيقها ع مدونة للسلوكواضحة يف  توقعاتفيه، إىل 
 وموظفي األمم املتحدة اآلخرين العاملني يف املنطقة.

 

دة ملتحامم مدوانت قواعد السلوك السابقة ملوظفي األ -ابء
 املوقعيف 

 
 واثئق واخلطوطتلف الالل خمنظمت األمم املتحدة سلوك موظفيها، والسيما يف احلاالت امليدانية، من خ -11 

 التوجيهية.
 
ك يف د السلو ن  قواععتقريرا ، أصدرت اللجنة االستشارية للخدمة املدنية الدولية "1954ويف عام  -12

يني ملوظفني املدنسلوك ا نظيمتتعملت على سبيل املثال يف " طبقت من ذلك احلني واساخلدمة املدنية الدولية
ىل إ 1992رتة من الل الفاي خوموظفي الشرطة واملوظفني العسكريني يف سلطة األمم املتحدة املدنية يف كمبود

 .  وتشدد هذه القواعد  على ما يلي:1993
 

مبوظفيهم، بدرجة عالية من  التزام ومسؤوليات املشرفني على مجيع املستوايت ابحلفاظ، يف عالقتهم
النزاهة والتسامح والتفاهم ومعاملتهم إبنصاف يف مجيع الظروف...وخباصة عند اخلدمة يف امليدان أو 
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يف بعثة، جيب على موظفي اخلدمة املدنية الدولية  فهم واحرتام ثقافة وتقاليد وعادات البلد الذي 
ضغينة وأن يعزفوا عن أي سلوك من شأنه اإلضرار يوجد فيه مركز عملهم.  وجيب أن يتفادوا إاثرة أي 

مبنظمتهم.  ويقع على موظفي اخلدمة املدنية الدولية التزام بتحديد مستوى عال من السلوك 
الشخصي حبيث جيب أال ينتهك أي مصلحة واضحة للمنظمة اليت يعمل فيها أو   يشوه مسعتها  أو 

 مات التنصيص الداخلية(.يسئ إىل اجملتمع الذي يعيش فيه."  ) ُحذفت عال
 
ك املوظفني شأن سلو بيدة كما أبدت اللجنة االستشارية للخدمة املدنية الدولية بعض املالحظات املف  -13

 الذين يعملون بعيدا عن مقر األمم املتحدة:
 

ا ابحلصول مسبق م رئيسيلتزايقع على املوظف املدين الدويل الذي سيعمل يف منطقة معينة من العامل  ا
وهبا...وميكن موقف شعو دها ى أفضل املعرفة املمكنة ابلبلدان اليت سيذهب إليها وبعاداهتا وتقاليعل

 ه...وتساحم فهمهو هلذه املعرفة أن تساعد الفرد على تنظيم سلوكه على حنو يعرب عن حصافته 
 

يها ل فال تتدخغي أواحلياة الشخصية للموظف الدويل هي من حيث املبدأ مسألة  هتمه هو  وينب
من السلوك  توى عالمبس منظمته.   ولكي ال يسئ إىل مسعة منظمته، ينبغي يف الوقت نفسه أن يلتزم

جيب و  طنية.  الو  الشخصي يكون أكثر تعقيدا يف بعض النواحي مما هو مطلوب من موظفي اخلدمة
كل انتهاكا شب أال ي، جيأن يضع يف االعتبار أن سلوكه، سواء أتصل أم مل يتصل ابلواجبات الرمسية
مع الذي يعيش  اجملتئ إىلألي  مصاحل ميكن إثباهتا للمنظمة اليت يعمل فيها أو يشوه مسعتها أو يس

ملضاربة يف  اوع أو  ملشر فيه... واالمتثال الدقيق لقوانني البلد املضيف  وتفادي  التعامل غري ا
 العام. املبدأ ة منمستمدالعمالت واحرتام االلتزامات املالية ليست سوى بضعة متطلبات واضحة 

 
بوداي ة يف كمالنتقاليا، وردت هذه القواعد بصفة خاصة يف سياق سلطة األمم املتحدة 1992ويف عام  -14

 للتعامل مع املشكلة التالية:
 

وردت بالغات عن حاالت طُلب فيها من موظفات كمودايت إقامة عالقات شخصية مع موظفني 
ن يشعرن أنه  ليس أمامهن من سبيل سوى قبول هذه الدعوات.  دوليني  بدرجة من اإلحلاح جعلته

 201وميكن  النظر إىل هذه املواقف ابعتبارها حترشا جنسيا.

                                                      
نوفمرب  27واملعينني حمليا"،  "العالقات بني العاملني الدوليني 67/72ية املعلومات رقم سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي، دور  201

 .1992تشرين الثاين  /
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لواضح أن هذا انه "من دت أباملتحدة االنتقالية يف كمبوداي هلذه املشكلة وأفا األممواستجابت سلطة   -15

إهنا تذكر فيها...ولذلك  فاظ عل احلينبغي للموظفني الدوليني السلوك غري مقبول وال يتفق مع املعايري العليا اليت
ديبية ختاذ تدابري أتاضي إىل ن تفاملوظفني الدوليني أبن املواقف اليت تتعارض مع قواعد السلوك الثابتة ميكن أ
 .  السلوك واعدقمناسبة."  ووضعت سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي إجراءات لتنفيذ 

 
فرباير/شباط  8أصدر مفوض الشرطة املدنية بسلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي توجيها آخر يف و  -16

بشأن  "اختالط" شرطة األمم املتحدة املدنية مع النساء "املشكوك يف مسعتهم، مثل العاهرات من  1993
على التشكيك يف حيادية سلطة  البلدان اجملاورة."  وأعلن املفوض أن هذه العالقات ميكن أن  حتمل الناس

األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي وميكن أن تشكل هتديدا ألمن املوظفني املتورطني وغريهم من املوظفني.  
يشاَهدوا مع هؤالء النساء...ولذلك فاهنم مأمورون يف عدم التورط  أالوأبلغ موظفي الشرطة املدنية أنه "ينبغي 

 202لنساء احملليات."يف أي عالقة عاطفية مع ا
 
اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1994ويف عام  -17

طالبت احلكومات املصدقة عليها ابختاذ مجيع التدابري املالئمة  لكفالة سالمة وأمن  203والعاملني املرتبطني هبا
ا.  ويشمل العاملون يف األمم املتحدة القوات العسكرية أو قوات موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني هب

يقوم  بتوزيعها األمني العام لألمم املتحدة.     الشرطة أو القوات املدنية ألي عملية من عمليات األمم املتحدة 
انية اليت ويشمل العاملون املرتبطون ابألمم املتحدة  األشخاص الذين توزعهم املنظمات غري احلكومية اإلنس

تعمل مبوجب اتفاق مع األمني العام لألمم املتحدة.  وتنص االتفاقية على عدد من أشكال احلماية لكفالة أمن 
موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني هبا، ولكنها تتضمن أيضا  توقعات بشأن سلوك العاملني.  ومثال 

أو العاملني املرتبطني هبا أثناء أدائهم لواجباهتم، ال جيوز   ذلك يف حالة اعتقال أو احتجاز موظفي األمم املتحدة
إخضاعهم لالستجواب ويطلق سراحهم  ويعادون دون إبطاء إىل األمم املتحدة أو السلطات املناسبة األخرى.  

 على ما يلي: 6على أن االتفاقية تنص أيضا يف املادة 
 

 احرتام القوانني واألنظمة
 

                                                      
 .1993فرباير/شباط  8سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي، توجيه املفوض: "السلوك الشخصي لراصدي الشرطة املدنية"،  202
، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة 1994ديسمرب /كانون األول  9املؤرخ يف  A/49/59  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 203

 (.1994من النص اإلنكليزي، املرفق ) 299، صفحة 1التاسعة واألربعون، امللحق رقم 
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م لى موظفي األمعباهتم، واج ااي واحلصاانت اليت قد يتمتعون هبا أو مبتطلباتبدون اإلخالل  ابملز  -1
 املتحدة والعاملني املرتبطني هبا:

 
 )أ( احرتام قوانني وأنظمة الدولة املضيفة ودولة العبور؛

 
م هبا لذي تتساويل )ب( االمتناع عن أي  عمل أو نشاط ال يتفق مع الطابع احليادي والد

 واجباهتم.
 

 تزامات.ذه االلهعاة تخذ األمني اهلام ألمم املتحدة مجيع التدابري املالئمة لكفالة مراي -2
 
ظرا هبذا الفصل ن صل أيضاها تت"، ولكناألمن: "الفصل الرابع والعشرينوترد مناقشة أمشل لالتفاقية يف  -18

 ملا تضعه من التزامات على موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني هبا.
 
، النظام اإلداري للموظفني املنطبق على اخلدمة احملددة املدةأصدرت األمم املتحدة  1994ويف عام  -19

   204وهو ينطبق على موظفي عمليات حفظ السالم والتعاون التقين  والعمليات اإلنسانية وعمليات الطوارئ.
ا يف ذلك عدم جواز قيام املوظفني ، كثريا من قضااي املوظفني، مب  1994ويتناول النظام اإلداري للموظفني لعام 

بدون موافقة مسبقة، اإلدالء ببياانت  للصحف أو غريها من وسائل اإلعالم، أو قبول  ارتباطات إبلقاء  
كلمات،  أو االشرتاك يف أي إنتاج سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوين،  أو تقدمي مقاالت للنشر. 

على تدابري أتديبية يف حالة عدم مراعاة قواعد السلوك املطلوب  1994ام وينص النظام اإلداري للموظفني لع
توافرها يف املوظف املدين الدويل، مبا يف ذلك التوبيخ والوقف عن العمل بدون أجر والغرامة والفصل من اخلدمة  

 ري التأديبية.والفصل دون سابق إنذار.  كما ينص النظام اإلداري على حق املوظفني يف الطعن يف فرض التداب
 
وعندما تنشر الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحدة يتم تنظيمها من خالل "اإلجراءات اإلدارية   -20

ابلغة التفصيل.  ومثال ذلك  أن اإلجراءات اإلدارية النموذجية اليت  205النموذجية" اليت تتضمن مدونة للسلوك"
ابعة لقوة األمم املتحدة للحماية يف يوغوسالفيا السابقة للشرطة املدنية الت  1995فرباير/شباط  6صدرت يف 

 تنص على ما يلي:
 

                                                      
، الوثيقة مة ملدة حمددةاليت تنظم التعيينات يف اخلد 312/6إىل  301/1النظام اإلداري للموظفني، القواعد األمم املتحدة،  204

ST/SGB/Staff Rules/3/Rev.5 (1994 املنقحة للوثيقة( )ST/SGB/Staff Rules/3/Rev.4  (1987)). 
 .1992مارس/آذار  1، مالحظات لتوجيه املراقبني العسكريني وراصدي الشرطةشعبة األمم املتحدة للعمليات امليدانية،  205
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  وايت التدريب.ية ومستانونينتمي موظفو الشرطة لبلدان كثرية متفاوتة الثقافات واإلجراءات الق 8-1
لشرطة من اب ا يتصل مدون على أهنم أفراد عاملون يف تنظيمات الشرطة يف بلداهنم األصلية حيث يعتا

ام بصورة يذ املهلتنفشاكل يومية ومهيؤون نفسيا للتعامل معها مبوجب مدونة معينة للسلوك.  و م
ماسية الديبلو رف و مرضية، يتحلى راصدو الشرطة يف مجيع احلاالت ابلصرب والتسامح وحسن التص

كاملة   حبياديةهامهم و مداء وحسن التقدير والفطنة ولكنهم، عند االقتضاء، يتصرفون ابحلزم الالزم أل
 دائما جتاه مجيع اجملتمعات يف مناطق البعثة.

 
لشرطة نظمات اظم مالنقاط التالية تعرب عن مدونة مشرتكة للسلوك مقبولة دوليا  لدى مع 8-2

 وجيب  أن يلتزم هبا مجيع املشاركون يف هذه البعثة التزاما صارما.
 
 السلوك املشني  8-3
 
نه خيل أيعرف،  ي أناملدنية على حنو يعرف، أو ينبغ ال يتصرف أي فرد من أفراد الشرطة 8-3-1

 .ابالنضباط أو من املرجح ابلقدر املعقول أن يسئ إىل مسعة األمم املتحدة
 
م أو ة السليلشرطاأداء أي فعل أو سلوك أو فوضى  أو إمهال من شأنه اإلخالل  بنظام  8-3-2

 أخالقياهتا أو انضباطها ال يكون حمددا يف هذه األنظمة.
 

وتستمر مدونة قواعد السلوك يف حظر سوء السلوك جتاه عضو آخر يف الشرطة املدنية، مبا يف ذلك أي  -21
فعل  "قمعي أو خمل أو من املرجح أن يسبب إساءة أو إهانة."  كما حتظر مدونة قواعد السلوك  أي اعتداء 

أو ممتلكات حيصلون عليها" بصفتهم على عضو آخر.   وتطالب املدونة املوظفني "بتقدمي تفسري عن أي أموال 
الرمسية وحتظر "القيام، عن علم أو بسبب اإلمهال، بتقدمي أو إدخال أي  معلومات شفوية أو مكتوبة كاذبة أو 
مضللة أو غري دقيقة يف أي سجل أو وثيقة يتم إعدادها أو االحتفاظ هبا أو تكون مطلوبة  ملقاصد األمم 

يقوم إبجراء أي اتصال غري مصرح به فيما يتعلق أبي معلومات تقع يف حوزته املتحدة."  وعلى  املوظف "أال 
أثناء قيامه أبداء واجبه وال تكون متاحة ألفراد اجلمهور."   وال جيوز اإلدالء بتصرحيات للصحافة أو الصحف 

."  وحيظر على أو اإلذاعة  أو التليفزيون أو لغريها من وسائل اإلعالم إال بعد احلصول على التفويض السليم
املوظف املشاركة يف أي "ممارسة فاسدة أو غري  سليمة" مبا يف ذلك استعمال أو حماولة استعمال منصبه كعضو 
يف األمم املتحدة على حنو غري سليم لتحقيق منفعة خاصة، أو عدم الوفاء أبي دين قانوين عن عمد وبدون 

عليه التزاما ماليا ألي فرد على حنو قد يؤثر، أو  سبب قوي يف ظروف تعرض األعضاء اآلخرين للخطر وتفرض
قد يبدو أنه يؤثر، على قدرته على أداء واجبه.  وعلى املوظف أال يرتكب أي إساءة الستعمال السلطة يف 
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التعامل مع أي فرد من اجلمهور على حنو قمعي أو خمل أو غري الئق.  وال جيوز  للموظف أن "جيعل نفسه غري 
خالل استعمال الكحول أو العقاقري املخدرة، أو أن يقود مركبة اتبعة لألمم املتحدة  أثناء  الئق للخدمة  من

 وقوعه حتت أتثري الكحول أو العقاقري املخدرة." وعلى املوظف "أال يستعمل مركبة اتبعة لألمم املتحدة بدون 

 تفويض سليم أو خارج نطاق التفويض املخول له."
 
لرد على  فرص ااف يفدنية إجراءًا لفرض االنضباط، وهو إجراء يشمل اإلنصكما أنشأت الشرطة امل  -22

 جلسيم من جانباإلخالل ة ااملزاعم والطعون ومعاجلة ما يرتكبه املشرفون احملليون من إخالل بسيط، ومعاجل
ة ة والتوصيليوميالعالوة اوقف و مكتبهم املركزي يف بلد العمليات. وتتفاوت اجلزاءات لتشمل لفت النظر واللوم 

    ابلفصل واإلعادة إىل الوطن.
 
عمليات لعامة لوجيهية اأصدرت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم اخلطوط الت 1995ويف عام  -23

ظفي حقوق اإلنسان ، اليت تتضمن أيضا تعليمات ملو UN/210/TC/GG95حفظ السالم، وثيقة األمم املتحدة 
 املدنيني وتنص على ما يلي:

 
ة وأهنا متثل ية عادللعمللشرعية هي أهم مقومات عملية حفظ السالم.  وهي  تستند إىل الفهم أبن اا

كوين عملية تا كذلك عززهيإرادة اجملتمع الدويل أبسره وليس ابألحرى مصلحة جزئية...وهذه الشرعية 
العملية  سلوكان فريا حفظ السالم اليت تشمل يف العادة موظفني من طائفة عريضة من الدول.  وأخ

وأن  ى مستوىأعل عنصر أساسي للشرعية...وجيب أن يكون  سلوك مجيع العاملني وتصرفاهتم على
 يتمشى مع املسؤوليات اهلامة  اليت تكلف هبا عملية حفظ السالم.

 
لسالم ما ت حفظ املياويف تدريب صغار املوظفني على حفظ السالم، أعلنت إدارة األمم املتحدة لع -24
 يلي:

 
 سالملسلوك والتصرفات الصحيحة  اليت يتطلبها العمل كموظف حلفظ الا

 
 .السلوك السليم واالنضباط الذايت مها مناط أمنك 

  م يف أاي 7ساعة يف اليوم و 24موظف حفظ السالم يقوم ابخلدمة
 األسبوع.

 .سوف خيضع سلوكك وأقوالك للمراقبة الشديدة 

 .أنت سفري لألمم املتحدة ولدولتك 
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 206كس سلوكك على منظمة األمم املتحدة برمتها.سوف  ينع 

 
ة بعشر مدونوية مبادئ توجيهأصدرت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم  1997ويف عام  -25

 تنص على ما يلي: للخوذ الزرق  قواعد للسلوك الشخصي
 

 حنن حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة "
 

ميثاق  ق يطالبلسيايع شعوب العامل للسالم.  ويف هذا اجتسد منظمة األمم املتحدة طموحات مج
 السلوك.هة و األمم املتحدة أبنه البد جلميع العاملني االلتزام أبعلى مستوايت النزا

 

ليات األمم توىل عميت توسوف منتثل للخطوط التوجيهية بشأن  القانون اإلنساين الدويل للقوات ال
 ان. ا أساس معايري عتبارهابسان قة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلناملتحدة حلفظ السالم واألجزاء املنطب

 
 ته على النهوضملساعد لبلدوحنن،  ابعتباران قوات حلفظ السالم، منثل األمم املتحدة وموجودون يف ا

لعامة اياتنا  لى حمن صدمة الصراع.  ولذلك جيب أن نكون متأهبني عن وعي لقبول قيود خاصة ع
 ملتحدة.امم الضطالع بعملنا ومن أجل السعي إىل حتقيق مثل منظمة األواخلاصة من أجل ا

 
وض بشأهنا م التفا يتوسوف حنصل على مزااي وحصاانت معينة يتم ترتيبها من خالل االتفاقات اليت

سوف و  لسالم. فظ احبني األمم املتحدة والبلد املضيف وذلك فقط لغرض أداء مهامنا يف ميدان 
نا وأقوالنا ا وسلوكعالني والسكان احملليني توقعات كبرية منا وسوف ختضع أفيكون للمجتمع العامل

 لعملية رصد دقيقة.
 

 وسوف نلتزم دائما مبا يلي:
 

 التصرف على حنو مهين ومنضبط يف مجيع احلاالت؛ 

 تكريس أنفسنا لتحقيق أهداف األمم املتحدة؛ 

 فهم الوالية والبعثة واالمتثال ألحكامهما؛ 

                                                      
 19رقم  دليل حفـظ الســالم للرتب الصغريةسالم/مكتب التخطيط والدعم/وحدة التدريب، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ ال 206

(1994.) 
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  البلد املضيف؛احرتام بيئة 

 سني د وقضااي اجلنالتقاليين و احرتام التقاليد واملمارسات احمللية من خالل الوعي ابلثقافة والد
 واحرتامها.

 معاملة سكان البلد املضيف ابحرتام ولطف ومراعاة مشاعرهم؛ 

 التصرف حبيادية ونزاهة ولباقة؛ 

 دعم ومعاونة العاجزين واملرضى والضعفاء؛ 

  ام تسلسل القيادة؛طاعة مشرفينا واحرت 

 اإلثين  و أصلهمأتهم احرتام مجيع  أعضاء بعثة حفظ السالم بصرف النظر عن مركزهم أو رتب
 أو القومي أو عنصرهم أو نوع جنسهم أو معتقدهم؛

 ؛دعم وتشجيع السلوك السليم بني زمالئنا من العاملني يف حفظ السالم 

 ل األوقات؛احلفاظ على الزي  الالئق والتصرفات الشخصية يف ك 

   أفرادا يف البعثة؛ تسند إلينا ابعتباران توضيح مصري مجيع األموال واملمتلكات اليت 

 العناية مبعدات األمم املتحدة اليت يف عهدتنا؛ 

 
 ولن نقوم أبي حال مبا يلي:

 

  و عدم لالئق أري اغاإلساءة إىل مسعة األمم املتحدة أو دولنا من خالل السلوك الشخصي
 م؛فظ السالية حنا أو إساءة استعمال مناصبنا ابعتباران أفرادا يف عملأداء واجبات

 اختاذ أي إجراءات قد تعرض البعثة للخطر؛ 

 فيها؛ جتارإساءة تعاطي املواد الكحولية أو استعمال العقاقري املخدرة أو اال 

 ات تصرحيدالء بك اإلإجراء أي اتصاالت غري مسموح هبا مع الوكاالت اخلارجية، مبا يف ذل
 صحفية غري مسموح هبا؛

  ة؛ري سليمغيقة إفشاء املعلومات اليت حنصل عليها من خالل عملنا أو استعماهلا بطر 

 لسكان فراد اية ألارتكاب أي فعل ميكن أن يسبب أذى أو معاانة بدنية أو جنسية أو نفس
 احملليني، وخباصة النساء واألطفال؛

 ن؛خرييادان أو على صاحل اآلالتورط يف اتصاالت جنسية ميكن أن تؤثر على ح 

 اإلساءة إىل أي فرد من اجلمهور أو معاملته بطريقة غري مهذبة؛ 

 حدة؛تعمد إتالف أو إساءة استعمال أي ممتلكات أو معدات ختص األمم املت 

 ،استعمال مركبة بطريقة غري مالئمة أو بدون إذن 

  بدون إذن؛  مجع هدااي تذكارية 
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 ئقة؛ونية أو أي ممارسات فاسدة أو غري الاملشاركة يف أي أنشطة غري قان 

 وائد ليس فو قبول فة أحماولة استعمال مناصبنا لتحقيق منفعة شخصية أو تقدمي مطالبات زائ
 لنا حق فيها.

 
 ا يلي:إىل م تفضي وحنن ندرك أن عواقب عدم التصرف يف إطار هذه اخلطوط التوجيهية  قد

 
 ؛آتكل الثقة يف األمم املتحدة والوثوق هبا 

 تعريض إجنازات البعثة للخطر؛ 

 ".تعريض مركزان وأمننا كأفراد يف عملية احلفظ السالم للخطر 

 
 

 مدونة بعشر قواعد للسلوك الشخصي للخوذ الزرقو"
 
 
بط  ي املنضجلنداالتزيي والتفكري والتحدث والعمل والتصرف على حنو يناسب كرامة  -1

صف أبعلى الذي يتو لثقة واجلدير ابالحرتام واواحلريص على أداء واجباته واملرتوي والناضج 
سالم وعدم حفظ ال مليةمستوى من النزاهة واحليادية.  والفخر مبوقعك  ابعتبارك فردا يف ع

 إساءة استعمال سلطتك.
 
 رساته.فه ومماأعرااحرتام قانون إقليم البلد املضيف  وثقافته احمللية وتقاليده و  -2
 
ك كضيف ت هناابحرتام ولطف ومراعاة مشاعرهم.  فأنمعاملة سكان البلد املضيف  -3

ل أو تقب لتمسملساعدهتم ويف قيامك بذلك ستكون موضع ترحيب وإعجاب.  وعليك أال ت
 أي مكافأة أو وسام أو منحة مادية.

 
دين سي أو بل جنعدم االنغماس يف أفعال ال أخالقية تنطوي على إساءة أو استغال  -4

 ال.األطفو أو موظفي األمم املتحدة، وخباصة النساء أو نفسي للسكان احملليني 
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ين العاجز  عاوناحرتام وتقدير ما للجميع من حقوق اإلنسان. وعليك أن تدعم وت   -5
التعامل مع   اصة عندوخب واملرضى والضعفاء.  وال تعمل مدفوعا برغبة يف االنتقام أو بضغينة

 السجناء واحملتجزين أو من تتحفظ عليهم.
 
هدتك،  يت يف عا الرص على أموال األمم املتحدة ومركباهتا ومعداهتا وممتلكاهتاحل  -6

 ية.شخص وتوضيح مصريها،  وعدم  املتاجرة هبا أو  مقايضتها التماسا لفوائد
 
يهم فة، مبن لبعثاإبداء الذوق العسكري  والتلطف على حنو مالئم مع مجيع أعضاء    -7

 أصلهم. م أومعتقدهم أو نوع جنسهم أو رتبته جنود األمم املتحدة بصرف النظر عن
 
 يف.لد املضالب إبداء االحرتام للبيئة وتعزيزها، مبا يف ذلك نبااتت وحيواانت  -8
 
  املخدرة.املواد الكحولية أو االجتار يف العقاقري عدم اإلفراط يف تعاطي  -9
 
الرمسية  املسائلة و ريالتحلي أبكرب قدر من حسن التقدير  يف معاجلة املعلومات الس  -10

 اليت قد تعرض  حياة األشخاص للخطر أو  تلوث صورة األمم املتحدة."
 
عمليات حفظ بملعنية صة اكما أسدت مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة نصيحة ذات صلة للجنة اخلا  -26

 رتاف دويل أبنهناك اع.  و السالم بشأن العمر األدىن ملمارسة العالقات اجلنسية للعاملني يف حفظ السالم
لعمل الدولية امنظمة  اقيةاستغالل األطفال يف  البغاء هو شكل من أشكال عمل األطفال االستغاليل.  واتف

 طرة أو منطويةعمال خأبلقيام ااملتعلقة ابحلد األدىن لألجور حتدد عمر الثامنة عشرة ابعتباره عمر  138رقم 
عة زمة نقص املناة/ متالبشريخماطر  انتقال فريوس نقص املناعة ال على خماطرة، مثل التعدين.  وابلنظر إىل

ا ثل تعترب نشاطرة ابمللدعاااجتماعية،  فان -املكتسب )اإليدز( وما ينطوي عليه ذلك من آاثر بدنية ونفسية
ل أطرافا فيها، يعين الطف دولة 190خطريا ومنطواي على خماطرة.  وطبقا التفاقية حقوق الطفل اليت أصبحت 

ملنطبق على القانون جب اأي كائن بشري دون عمر الثامنة عشرة )إال إذا كان سن الرشد يبدأ قبل ذلك مبو 
ني أبن يكون الالجئ شئونلالطفل(.  وأوصت مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة ومفوضية األمم املتحدة 

مع املبادئ  ك متاماذل ال.  ويتفقعمر الثامنة عشرة هو العمر الذي حيظر عنده االستغالل اجلنسي لألطف
 األساسية التفاقية حقوق الطفل واإلطار القانوين والدويل الراهن.
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 التصال اجلنسياا حتظر بارهومن هنا ميكن اعتبار أن قاعدة مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة ابعت -27
 عاما. 18مع أي شخص يقل عمره عن 

 
 مم املتحدة يفضعت األو م، لعاملني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالولتعزيز السلوك الالئق بني ا -28

من كل  لتوقيع عليهااخطوطا توجيهية للسلوك كان مطلواب على سبيل املثال  1995أكتوبر/تشرين األول 
لدخول يف اوالكويت قبل  العراق بني واحد مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف بعثة األمم املتحدة ملراقبة احلدود

ملراقبني ان رئيس مريح اخلدمة.  وحتظر اخلطوط التوجيهية للسلوك على املراقب العسكري، بدون تفويض ص
 ء أبي تصرحياتاإلدال م أوالعسكريني، )أ( قبول ارتباطات إبلقاء كلمات أو منح مقابالت مع وسائل اإلعال

 و املشاركة يفناعية أالص نشآت العسكرية أوعلنية و )ب( نقل واثئق البعثة إىل اآلخرين و )ج( زايرة امل
ورة و)هـ( عات حمظوضو ملاحتفاالت رمسية ترعاها أي حكومة و )د( التقاط صور فوتوغرافية خاصة، وخباصة 

د دم االمتثال قية أن عوجيهشراء بضائع معفاة من الرسوم اجلمركية إال وفقا لألنظمة.  والحظت اخلطوط الت
( أ( و )ب( و )جلنقاط )لى اية إىل الوطن. كما طبقت اخلطوط التوجيهية القيود  عيفضي إىل  اإلعادة الفور 

 بعد االنتهاء من العمل مع البعثة.
 
ة لقوات لتوجيهياخلطوط ااتفقت األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر على " 1996ويف عام  -29

في ديدا على موظجيهية حتالتو  وال تنطبق هذه اخلطوطاألمم املتحدة بشأن احرتام القانون اإلنساين الدويل." 
فظ مم املتحدة حلبعة لألوة اتحقوق اإلنسان املدنيني، ولكنها  تدل على تعهد األمم املتحدة بكفالة أن أي ق

 لعسكريني...".األفراد الوك سالسالم أو اإلنفاذ "حترتم مبادئ وروح القانون اإلنساين الدويل املنطبق على 
 
ل فراد فرقة عمأليداين ل اململثل، كما الحظ مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني يف الدليواب  -30

دارة األمم ة التابعني إلاملدني شرطةالشرطة الدولية التابعني لعملية تنفيذ السالم يف البوسنة واهلرسك وموظفي ال
تحدة، عملون يف ظل والية لألمم املتبارهم أفرادا ي، "ابع 1996لعام  1املتحدة االنتقالية يف سلوفانيا الشرقية 

ألمم االعاملني يف  لى مجيععحظة فاهنم بطبيعة احلال ملزمون أيضا مبعايري األمم املتحدة."  وتنطبق نفس املال
 املتحدة، مبن فيهم أفراد عمليات حقوق اإلنسان.

 

 مدونة قواعد السلوك ملوظفي حقوق اإلنسان -جيم
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املتصلة  ملبادئ األخرىواىل ا لوقعاىل اخلربة السابقة يف صدد معايري األمم املتحدة ملوظفيها يف استنادا إ  -31
ن املمكن ملدليل، ذا اهابلعمل يف ميدان حقوق اإلنسان واليت  وردت اإلشارة إليها يف أجزاء أخرى من 

 قوق اإلنسان.حعمليات ك لسلو استقاء بعض املبادئ األساسية اليت ميكن االستشهاد هبا يف مدونة لقواعد ال
 
 احرتام معايري األمم املتحدة -1
 
ألمم رفة مبعايري اعلى مع كونواأوال، ينبغي ملوظفي األمم املتحدة العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان أن ي -32

قوق حللية لشرعة الدو روحه واو حدة ، مبا يف ذلك مبادئ ميثاق األمم املتاملتحدة حلقوق اإلنسان وأن يلتزموا هبا
 اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى.

 
 احرتام مبادئ رصد حقوق اإلنسان -2
 
ام املبادئ ىل احرت وا إكما ينبغي ملوظفي األمم املتحدة العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان أن يسع  -33

 ":املبادئ األساسية للرصدن "املعنو  الفصل اخلامساألساسية للرصد الواردة يف 
 

 الرصد ابعتباره طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسان 
 ال تسبب ضررا 
 احرتم الوالية 
  اعرف املعايري 
 التحلي حبسن التقدير 
 التمس املشورة 
 احرتم السلطات 
 املصداقية 
 السرية 
 األمن 
 افهم البلد 
 احلاجة إىل االتساق و اإلصرار والصرب 
  الصحة والدقة 
 احلياد 
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 املوضوعية 
 احلساسية 
 السالمة 
 احلرفية 
 الظهور بوضوح 

 
 احرتام السكان احملليني والعادات احمللية  -3

 

 الفصل الثاين سلفنا يفأما ك  -ولتحقيق املعايري املطلوبة من موظفي حقوق اإلنسان، من األمهية البالغة -34
الع . وينبغي إطبلديف ال ةتماعيعادات االجالأن تطور العملية إحاطة إعالمية حول  -"السياق احمللياملعنون "

 موظفي حقوق اإلنسان على أمور مثل:
  

 ؛، اخلصيغ خماطبة الرجال والنساء واملسؤولني وخمتلف الطبقات االجتماعية 

 اهليكل االجتماعي؛ 

 العادات االجتماعية؛ 

 الدين؛ 

 الزي املناسب؛ 

 السلوك العلين املقبول وغري املقبول ؛ 

 فراد للتنافر واالختالف؛كيفية معاجلة األ 

 .الكيفية اليت قد  يرد هبا األفراد على األسئلة 

 
 مبا يلي: 1992ام بلغوا يف عأن موظفي سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوداي قد أ  ومثال ذلك أن -35

لة."  على منز ان أ"ليس من حسن األدب عند الكمبوديني النظر يف عني املتحدث، وخباصة إذا ك
دا بني ئع جند اجللوس، ال ينبغي ألحد أن يضع رجال فوق األخرى..."  "والتدخني شاوع

ص مقدسة وال أس الشخرب ر الكمبوديني.  وال يرون  أنه من الوقاحة التدخني بدون استئذان."  "وتعت
ملرأة، أال خباصة او دي، جيوز الرتبيت عليها أو ملسها أبي حال من األحوال." "وينبغي للشخص العا

ص من أمام أي تخطى شخال ييلمس راهبا بوذاي.  وينبغي دائما إبداء االحرتام للرهبان."  "وينبغي أ
ول هذا دوران حي الجزء من أجزاء جسم شخص آخر، وخباصة اجلزء العلوي من اجلسم،  وإمنا ينبغ

اته يمل يف ط حيالالشخص للوصول من مكان إىل آخر."  "وإمساك األيدي بني أفراد نفس اجلنس 
 أي إحياءات جنسية، وإمنا هو  جمرد تعبري عن الصداقة بني شخصني."
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االجتماعات.  و واعيد ن املعومفاهيم الوقت بني الكمبوديني مرنة نوعا ما.  وميكن توقع بعض التأخري 
 أنه ال يتم ىلإبل ابألحرى  وال يعتذر الكمبوديني يف العادة عن التأخري.  وال يعزى ذلك إىل وقاحة،

ن جد يف مكتب، مة التواحال العادة املبالغة يف االعتذارات )أو التعبري عن الشكر( علنا."  "ويف يف
ئم ارتداء من املالو .  املتوقع أن يرتدي الناس الزي املناسب، أي أهنم ال يرتدون  اجلينـز مثال

 البنطلوانت  الفضفاضة والقمصان ذات الرقبة املفتوحة."
 
ملوظفني يف اساعدة ملسان لنوع من التوجيه عن أي بلد تقع فيه عملية حلقوق اإلنوينبغي إعداد هذا ا -36

 عملهم ويف حتديد السلوك الشخصي املالئم يف مجيع األوقات.
 
 العالقات بني املكاتب -4
 
 منهم املوظفنيو نسان، قوق اإلوينبغي ملوظفي حكما  تعد العالقات داخل العملية مسألة ابلغة األمهية.    -37

عي ملوظفني ومتطو امالئهم ز  -ونلذين يشغلون مناصب إدارية، أن حيرتموا املسامهة اهلامة اليت يقدمها العاملا
نبغي وي  ق اإلنسان.لية حقو لعم إىل اجلهود الشاملة -األمم املتحدة واملوظفني املنتدبني واملوظفني الوطنيني

 ملعدات وغريهاتقاسم ادهم لأن يبذلوا قصارى جهللموظفني تفادي أي فعل ينتقص من ترابط العملية.  وينبغي 
فسه نأن ينظر إىل  كل موظفلبغي من املوارد املتاحة تقامسا منصفا حىت تكون العملية فعالة قدر اإلمكان.  وين

ينته.  وبصرف عكون قد لة تابعتباره جزءا من العملية الكلية حلقوق اإلنسان وليس ابألحرى ممثال ألي وكا
ليا أن رئيس يكون ج د أنة التعيني أو دفع األجور أو التزويد ابملعدات أو التصنيف، البالنظر عن طريق

و أأي فعل قمعي  عزوف عنة الالعمليات هو املسؤول إدارة العملية.  وكحد أدىن، ينبغي ملوظفي األمم املتحد
 خمل أو متييزي أو قد يسبب إساءة أو إهانة.  

 
 عملية حقوق فني  إىلملوظاصة بسبب تفاوت الطرق اليت  ينضم هبا تعيني وهذا املبدأ  يتسم أبمهية خا -38

حالة  ( أو اإلوماتاإلنسان، مثل التعيني أو االنتداب )من وكاالت أخرى أو منظمات إقليمية أو حك
فني مرتبات املوظ ت متاماتفاو كمتطوعني من األمم املتحدة أو االستئجار يف املوقع، اخل.  وطبقا لذلك، قد ت

ن  أعيينهم.  على عمهم وتدادر فرتات إجازاهتم ومعداهتم وتصنيفاهتم يف اخلدمة املدنية، اخل بسبب تفاوت مصو 
 له.  و أصكل فرد ميكنه أن يضيف إىل العملية خربة ومهارات قيمة بصرف النظر عن مركزه أ
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.  وينبغي الصعوبةو د هاكما يتسم هذا املبدأ أبمهية خاصة ألن عمل موظفي حقوق اإلنسان ابلغ اإلج  -39
كاتب الصغرية يف امل سيماملوظفي حقوق اإلنسان وغريهم من العاملني االعتماد بشدة على بعضهم بعضا، وال

من و  ساليب عملهم. هنية وأامل املنعزلة.  وتتفاوت يف العادة جنسيات املوظفني وخلفياهتم الثقافية وخرباهتم
يف   ة اليت يفجرهاالشخصي لفروقمعتمدين على قوة كل واحد منهم.  وااألمهية احلامسة أن يستطيعوا العمل معا، 

على موظفي  .  وجيبليةكثري من األحيان العمل يف ظروف جمهدة قد تقوض فعالية، بل وأمن، املكاتب احمل
دعم إلنسان على الحقوق ا وظفيحقوق االلتزام بشدة ابلعمل مع من يتقامسون مكتبا حمليا.  وينبغي التأكيد مل

ا إىل اجلهد ن يقدمهرد أفالذي سيحصلون عليه من زمالئهم وينبغي تقدير خمتلف املسامهات اليت ميكن لكل 
 الكلي.

 
 سان:ق اإلنسالفة الذكر، ينبغي توافر النقاط التالية يف موظف حقو  للتوقعات وتلخيصا -40

 
 .االستعداد للعمل بفعالية يف احلاالت اليت تنطوي على عناء 

 لقدرة على العيش يف ظروف قاسية نسبيا.االستعداد وا 

 .القدرة على العمل بكفاءة يف فريق 

 .القدرة على املناقشة والتفاوض واالتصال بكفاءة مع اآلخرين 

 العمل وغريهم ع زمالءمامل تفادي املواقف التمييزية أو اليت تنطوي على متييز بني اجلنسني يف التع. 

 خرين.االهتمام اإلنساين برفاه األشخاص اآل 

 
ة حتديد السياس ميكنهم نه الوينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االعرتاف أبهنم جزء من عملية أكرب كثريا وأ -41

قوق نبغي ملوظفي حفردي، يل ال.  والتشاور هو مناط احلكمة.  وإذا مل توجد أزمة تستدعي العمالعامة أبنفسهم
ك ب أن يدر وابملثل، جي  سية.لي بشأن اخلطوات الرئياإلنسان التشاور مع املنسقني والزمالء يف املكتب احمل

ة أبسرها.    العملي على وحىت مالحظاهتم الشخصية العابرة، قد تؤثر -موظفو حقوق اإلنسان أن تعليقاهتم
ا ألي شخص موظفيه ي منوينبغي أن يتفادى موظفو حقوق اإلنسان دائما انتقاد عملية حقوق اإلنسان أو أ

ة يف ميدان العملي جبهود فانتقاد العملية أمام أشخاص من خارجها ميكن أن يضر كثريامن غري املوظفني.  
املنظمات  و أعضاءني أ.  ومن املضر بصفة خاصة توجيه االنتقادات عند التحدث مع الصحفيحقوق اإلنسان

 فرد الذي يديللهنية امبتضر األخرى.  فهذه االنتقادات ترتك انطباعا ابلغ السوء عن عملية حقوق اإلنسان و 
سه وبني بني نف باعديهبا.  وموظف حقوق اإلنسان الذي ينتقد عمليته على هذا النحو حياول عموما أن 

اي ابملشكلة عورا قو س شحيالعملية يف نظر من خياطبه.  وإذا كان النقد حقيقيا وكان موظف حقوق اإلنسان 
أن  د، فمن األوىلك اجلهو ت تلملتحدة.  وإذا أخفقفمن األفضل أن يثري القضية داخل العملية أو داخل األمم ا

 يستقيل على أن يقوض العملية.  
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عمليات  وخربة  خلاصةوقد تضع عملية حقوق اإلنسان مبادئ أخرى ملدونة سلوك تستند إىل خربهتا ا -42

 .األمم املتحدة السابقة
 
 مدونة قواعد السلوك ملفوضية  حقوق اإلنسان -5
 
لوك موظفيها يف املقر مدونة لقواعد س 1999ألمم املتحدة  حلقوق اإلنسان يف عام أصدرت مفوضية ا -43

دد املبادئ م املتحدة وحتفي األمموظ ويف امليدان على السواء.  وتكرر املدونة االلتزامات القانونية اليت تقع على
كمل أحكام ملدونة ت"ان األخالقية اليت على اجلميع أن يتمسكوا هبا.  وجاء على لسان املفوض السامي أ

ن توقع  مملرفيع من السلوك املوتواصل حتديد الدور واملسؤوليات واملستوى ا  امليثاق ولوائح وأنظمة املنظمة
 يعملون يف برانمج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان."

 
 وتنص املدونة على ما يلي: -44

النزاهة جلودة و ن الى مستوى م"يف أداء واجباهتم حنو مفوضية حقوق اإلنسان، ومن أجل بلوغ أع
ة وخباصة تحدة املنطبقألمم املعد اوالرباعة املهنية، يلتزم املوظفون مببادئ ميثاق األمم املتحدة وكل قوا

 ما يلي:
 
 ستناد يف مجيعية وااللدولاتعزيز النهوض حبقوق اإلنسان ومراعاهتا على النحو احملدد يف الصكوك  -1

 ت والعمل إىل تلك املعايري.األفعال واألقوال والتحليال
 
و صر أو اللون أاس العنى أساحرتام ودعم وتعزيز مبدأ األمم املتحدة الداعي إىل عدم التمييز  عل -2

 املولد أو أي ثروة أوو النوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو االجتماعي أ
 وضع آخر.

 
رارات األمم قها من وغري  ي كما حددهتا قرارات اجلمعية العامةتعزيز حتقيق والية املفوض السام -3

 امة.الع املتحدة ذات الصلة، فضال عن اخلطوط التوجيهية الداخلية وواثئق السياسة
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األخرى  خلارجيةاطات احرتام مبدأ ميثاق األمم املتحدة بشأن االستقالل عن احلكومات والسل -4
ل القنوات ي من خاللساماتحدة  وتقدمي التقارير إىل املفوض وعدم قبول توجيهات إال من األمم امل

 السليمة.
 
ا بينم -تحلاالاأن يكون سلوكهم، وأن يرى اجلميع أن سلوكهم، حمايد وموضوعي يف مجيع  -5

 يزة.وتفادي العبارات احلماسية أو املتح -يقومون دائما بتعزيز حقوق اإلنسان
 
هنية يف والرباعة امل النزاهةو ااي بروح املبادرة واملقدرة وحسن النو أداء وظائفهم دون إبطاء وبكفاءة و  -6

 مجيع األوقات.
 
 .لون هبميتص احرتام ثقافة وعادات وشعب بلد العملية ومجيع األشخاص اآلخرين الذين -7
 
إلنسان يف احلقوق  بعد تشجيع التعاون بني خمتلف وكاالت وإدارات األمم املتحدة  وتعزيز دمج -8

 وانب عملهم.مجيع ج
 
نشر ات مل تعلوممالتحلي حبسن التقدير يف صدد املسائل الرمسية وعدم إبالغ أي شخص أي  -9

ض من املفوض و بتفويأهتم على املأل وتصل إليهم من خالل منصبهم الرمسي، إال أثناء أدائهم لواجبا
لك بعد ذ يف السامي، وعدم استعمال هذه املعلومات يف أي وقت لتحقيق منفعة خاصة، مبا

 االنفصال عن مفوضية حقوق اإلنسان.
 
ليه يف عملنصوص انحو االمتناع عن اإلدالء بتصرحيات عامة عن املسائل الرمسية إال على ال -10

 اخلطوط التوجيه ذات الصلة مبفوضية حقوق اإلنسان.
 
خلاصة هم ااالمتناع عن تعريض سالمة وخصوصية األشخاص الذين يتصلون هبم وسالمت -11

ق ضية حقو مفو  للخطر عن طريق ما يبدر منهم من أقوال أو أفعال أثناء أو بعد خدمتهم مع
ئون األمن، تحدة لشامل اإلنسان، واالمتثال الصارم لتوجيهات األمن الصادرة عن مكتب منسق األمم

 عني.امل  وإحالة أي استفسارات يف صدد األمن إىل مستشار األمن املعني أو املسؤول
 
ناع عن أي عمل من أعمال  الفساد أو التزييف ومعارضته،  واستخدام موارد مفوضية االمت -12

حقوق اإلنسان استخداما مسؤوال بغرض تفادي إهدارها أو حتقيق  كسب ذايت، واحرتام  ملكية 
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املفوضية ألصوهلا ونتاج عملها، مبا يف ذلك حقوق التأليف والنسخ يف البحوث واملنشورات وغري ذلك 
 اد اليت تنتجها املفوضية."من املو 

 
 الفصل الثالث والعشرون

 ملاأل اإلجهاد والصدمات املنتقلة عن اآلخرين وتالشي
 

 املفاهيم الرئيسية

ا   ا فيهابو يعمل موظفو حقوق اإلنسان يف حاالت من املرجح أن يص
ن قلة عنتابلصدمات الثانوية، أي اإلجهاد والشعور ابلصدمة امل

 املضاد واإلهناك وتالشي األمل.اآلخرين، والتحويل  
جهاد ل اإلمث والصدمات الثانوية تسبب يف كثري من األحيان أعراضا
اطف التع دانواحلزن واالكتئاب وعدم املباالة والوهن النفسي وفق

رتبطة ة املاميوسرعة االستثارة واضطراابت النوم والكوابيس االقتح
اصل  املف ماع وآالمبواد الصدمة، واملشاكل اجلسدية املظهر )الصد

  تصديقال وتعب البطن/اإلسهال(  ومشاعر اليأس واإلنكار  وعدم
كن ليت ميات  والغضب واهلياج.  وهناك عدد من التدابري واملمارسا

منها و تها، اجلأن تساعد على  منع اإلصابة ابلصدمات الثانوية  ومع
: 

  يوم )خر آفرتات التوقف عن العمل اإللزامية من وقت إىل
 على سبيل املثال(؛  د يف األسبوعواح

 ل كسبوع   أفرتات راحة واستجمام إلزامية خارج البلد )مثال
 ست إىل مثان أسابيع(؛

 عالقات  مساعدة مع األسرة واألصدقاء؛ 

  سيقى؛ملو اأساليب االسرتخاء، مثل التأمل واالستماع إىل 

 .التدريبات الرايضية، وغري ذلك 
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 207مقدمة-ألف
 
دمات اد والصإلجهوق اإلنسان ويعيشون يف  ظروف من املرجح أن يصابوا فيها  ابيعمل موظفو حق -1

لنفس اإليها علماء  يشري عةجمتم املنتقلة عن اآلخرين، والتحويل املضاد واإلهناك وتالشي األمل. وهذه الظواهر
 بني بصدمات.اص املصألشخا" اليت يكثر شيوعها بني من يعملون عمال مكثفا مع االصدمات الثانويةابسم "

 
إىل  حيتاجونة و ويتعامل موظفو حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان مع أشخاص يشعرون ابملعاان -2

مواردهم و اليتهم كم و املساعدة، بيد أن قدرة موظفي حقوق اإلنسان على املساعدة حمدودة ابلضرورة حب
لو كان ال  يان كماألح كثري من اواحتياجات اآلخرين والقيود الزمنية.  ويشعر موظفو حقوق اإلنسان يف

ون هم، فهم حيتاجروف عملىل ظميكنهم االسرتاحة أو حىت النوم ألن عملهم يتطلب التزاما كليا.  وابإلضافة إ
.  ويضاعف طقس، اخلوال يف كثري من األحيان إىل العيش يف ظروف أقل من مثالية من حيث املسكن والغذاء

حيان  كثري من األن هبا يفشعرو أعراض الصدمة  املنتقلة عن اآلخرين اليت ي من إجهاد العمل والظروف املعيشية
ا يعاين منه مساع م ما أنكنتيجة إجراء مقابالت والعمل مع أشخاص يعانون من أو عانوا من خسارة فادحة.   

ئعة  ربة شاهي جتاآلخرون من صدمات قد  يفجر لدى موظف حقوق اإلنسان ذكرايت مؤملة من ماضيه، و 
نسان قوق اإلحوظفو م."  ويف بعض الظروف  قد يشاهد التحويل املضادطلق عليه علماء النفس اسم "ي

تصيبهم قد  اث اليتألحدحاالت وفاة وجثث موتى وأدلة مباشرة مشاهبة على وقوع انتهاكات وغري ذلك من ا
 .مباشرة ابلصدمة

 
ليهم عذا كان يتعني إوية أو لثانلشعور ابلصدمة اوإذا مل يتعامل موظفو حقوق اإلنسان مع اإلجهاد اهلائل وا -3

تناقص قدرهتم ألمل  و اشي معاجلة هذه الظروف على مدى فرتة زمنية طويلة فمن املرجح أهنم سيعانون من تال
درك موظفو يبغي أن وين على العيش والعمل بفعالية يف امليدان.  وال يوجد أحد حمصن ضد هذه التأثريات

ون يف مهن ن يعملممهم املشاعر طبيعية متاما.  وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان وغري  حقوق اإلنسان أن هذه
ف إن قابلية موظف ذلك، ة إىلاملساعدة إىل يعرتفوا بعواقب الصدمة الثانوية ويكونوا مدركني هلا. وابإلضاف
 ة.لنفسية الفريدا ركيبتهضا تحقوق اإلنسان للشعور ابلصدمة الثانوية ال تشكلها فقط مسات احلالة، وإمنا أي

 

                                                      
( و 1995، مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني )اخلطوط التوجيهية لتقييم ورعاية ضحااي الصدمات والعنفبتصرف من  207

 (.1995) ، مركز ضحااي التعذيبالصدمات املنتقلة عن اآلخرين وتالشي األمل
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 الشعور ابلصدمة الثانوية -ابء
 
 األعراض -1
 
 مثل: أعراضتسبب الصدمة الثانوية يف كثري من األحيان  -4
 

 اإلعياء  واحلزن واالكتئاب؛ 

 الالمباالة والوهن النفسي وفقدان التعاطف؛ 

  ة؛لصدماسرعة االستثارة واضطراابت النوم والكوابيس االقتحامية املرتبطة مبواد 

 املشاكل اجلسدية املظهر: الصداع وآالم املفاصل وتعب البطن/اإلسهال؛ 

 .مشاعر اليأس واإلنكار وعدم التصديق والغضب واهلياج 

 
 العوامل املسامهة -2
 
 يف الشعور ابلصدمة الثانوية ما يلي: العوامل اليت تسهمتشمل  -5
 

 عنف صلية للاأل حث عن األسبابالقلق بشأن األثر احملتمل لعمل موظف حقوق اإلنسان يف الب
 واحلرب واملعاانة واالنتهاكات؛

 اي مرتكبني وضحا ون فيهالناجاملشاعر املتضاربة وقضااي الثقة تعد منطية يف احلاالت اليت  قد يكون ا
 على السواء؛  

 صعوبة االتصال بسبب اللغة والثقافة على السواء؛ 

 عدم كفاية املوارد والتجهيزات؛ 

 اسم التجهيزات  القليلة، مثل السيارة؛الصعوابت يف تق 

 عدم وجود خصوصية ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون يف منطقة واحدة؛ 

 ين يف ن اآلخر نسامشاعر املسؤولية عن ارتكاب حادث سيارة ومن مث إعاقة نقل موظفي حقوق اإل
 إحدى املناطق، اخل. 
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 املنع-3
 
وية ت الثانلصدمااإلصابة اب منعميكن أن تساعد على اليت  التدابري واملمارساتيوجد عدد من  -6

 ومعاجلتها، مبا يف ذلك:
 

  ع(؛ألسبو افرتات التوقف عن العمل اإللزامية من وقت إىل آخر)مثال يوم واحد يف 

 بيع(؛ن أسافرتات راحة واستجمام إلزامية خارج البلد )مثال أسبوع كل ست إىل مثا 

 عالقات  مساعدة مع األسرة واألصدقاء؛ 

 ن املوظفني؛ملزمالء مع ا نظم الدعم املهين، مبا يف ذلك تقاسم ردود األفعال املؤملة واملمزقة 

 وسيقى؛ املأساليب االسرتخاء، مثل التأمل ومترينات التنفس العميق واالستماع إىل 

 التدريبات الرايضية؛ 

 احلاجة إىل االعرتاف  ابملشاعر وحلها بوضوح؛ 

  أنواع  أنشطة العمل؛التناوب من خالل أداء خمتلف 

 التغذية السليمة واحلصول على قسط كاف من النوم؛ 

 تفادي اإلفراط يف استخدام املنبهات، مثل السكر والكافيني؛ 

  ع تعامل مبة ويجلسات االستطالع النفسي عقب األزمات اليت يستعرض فيها املوظف التجر
 مشاعر اخلوف واإلحباط والنجاح اليت تصاحب العمل.

 
تتوفر  جيب أن ظة أنه، ينبغي مالحفرتات التوقف عن العمل هي أهم طريقة لتخفيف اإلجهادإن  وحيث  -7

 م وينبغي هل   ن فيها.عملو ملوظفي حقوق اإلنسان فرص منتظمة لالسرتخاء ومغادرة املنطقة املباشرة اليت ي
ءة الكتب .  كما أن قراهم فيهاوزيعتالسعي إىل معرفة العاملني الدوليني والوطنيني اآلخرين يف املنطقة اليت يتم 

نبغي، قدر وم.  ويالي والصحف واالستماع إىل املوسيقى ميكن أن تكون طرقا للخروج من العمل يف هناية
أثناء  ملستصوبمن او  املستطاع، أن يكون ملوظفي حقوق اإلنسان مكان للعمل منفصل عن مكان املعيشة. 

 ي الذي يعملوني/احمللقليموق اإلنسان فرصة  مغادرة املكتب اإلعطالت هناية األسبوع  أن تتاح ملوظفي حق
ثال.   على سبيل امل لي آخرتب حماملكتب املركزي أو زايرة أعضاء مك -فيه والسفر إىل  مكان إىل آخر  يف البلد

يعمل فيها  قة اليتملنطوينبغي قضاء وقت اإلجازة، حيثما أمكن، خارج بلد العمليات وعلى األقل خارج ا
 موظف حقوق اإلنسان. 

 
 الفصل الرابع والعشرون
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 األمن
 

 املفاهيم الرئيسية

 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان:
 أن بش استشارة مسؤول األمن ابملكتب املركزي للعملية

 املخاطر قبل دخول منطقة جديدة؛

 طر خااستشارة اآلخرين املوجودين يف املكان بشأن امل
 وكيفية تفاديها؛

 املتحدة على مركباهتم؛ وضع عالمات األمم 

 صيةمحل بطاقات األمم املتحدة اخلاصة بتحقيق الشخ 
 )وعليها فصيلة الدم واملعلومات الطبية(؛

   وضع عالمات األمم املتحدة على مالبسهم، مثل
 القبعات وشرائط الذراع والقمصان؛

 اتف هلو التدرب على استعمال االتصاالت الالسلكية أو ا
 املتنقلة؛

 يار مكتبهم ومكان إقامتهم؛العناية ابخت 

 االتصال ابجلريان لدى وصوهلم للمرة األوىل؛ 

 ة؛إخطار مسؤول األمن مبوقع املكتب ومكان اإلقام 

  يفمحاية الواثئق والسجالت واملعلومات املختزنة 
 احلاسوابت؛

 ب بوااستعمال أقفال على األبواب اخلارجية وبعض األ
 الداخلية للمكاتب وأماكن اإلقامة؛

 بوع؛أس تفاظ مبخزون من املياه والغذاء يكفي ملدةاالح 

  ى رى لدألخاتوضيح والية العملية أو إبراز واثئق التفويض
 يفير التعامل مع متاريس الطرق، ولكن مع حسن  التقد

 هذه األحوال؛

 معرفة نوع وموقع األلغام؛ 

 زيت  بارالدراية ابلصيانة األساسية للمركبات، مثل اخت
 ؛ملاء واإلطارات وقطع الغياراحملرك والوقود وا
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 لية؛حملمعرفة كيفية قيادة املركبات حبذر يف الظروف ا 

 ءة ساتفادي املالبس أو الصور أو غري ذلك من طرق اإل
 إىل احلساسيات احمللية؛

 اتباع أي قيود على السفر؛ 

  ن؛مليدا ايفالتأكد دائما من أن الزمالء على علم مبوقعهم 

  ه يف ه إليلتوجواملكان الذي يتم امعرفة ما ينبغي القيام به
 حالة الطوارئ أو اإلخالء؛

 ات احلصول على حتصينات واالحتياط مقدما لالحتياج
حلفاظ فية اكي  الطبية ومعرفة املرافق الطبية املتاحة ومعرفة

اض ى أعر عل على نظافة املاء والغذاء ومعرفة كيفية التعرف
ب وجم األمراض اخلطرية وتفادي خماطر الصحة اليت ال

 سي؛جلنهلا، مبا يف ذلك األمراض املنقولة ابالتصال ا

  نية؛ألمااالطالع على اخلطوط التوجيهية لألمن واحلالة 

 .احلكم السليم واحلذر 

 

 مقدمة -ألف
 
وظفي مها أمن ض فيجتري عمليات حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان يف بلدان أو مناطق قد يتعر  -1

تناقش و  . ظفنين املو مأمن موظفي حقوق اإلنسان وغريهم ناول هذا الفصل  حقوق اإلنسان للخطر.  ويت
 املعنون لثامنلفصل  اا" و تمجع املعلومااملعنون " الفصل السابعالفصول األخرى )أنظر على سبيل املثال 

 حقوقم  عملية يتصل هب ين قد"( احلاجة إىل احلفاظ على أمن الشهود وخمتلف األفراد الذإجراء املقابالت"
رين إال إذا  ية اآلخمحا اإلنسان وطرق حتقيق ذلك.  على أن موظفي حقوق اإلنسان لن يستطيعوا مساعدة أو

ختطاف أو أو اال لضربلكانوا هم أنفسهم يتمتعون ابألمن.  ويف الواقع إذا تعرض موظفو حقوق اإلنسان 
 ف الشديدة.   الظرو ا يفعني إغالقهحىت القتل فلن يتسىن لعملية األمم املتحدة أن تعمل بفعالية وقد يت
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ويقدم هذا الفصل نبذة عامة  عن القضااي األمنية الرئيسية املتصلة مبوظفي حقوق اإلنسان العاملني يف  -2
األمن يف عمليات األمم املتحدة امليدانية.  وملزيد من التوجيه، ينبغي للقراء أيضا الرجوع إىل الكتيب املعنون " 

 208" الصادر عن مكتب منسق األمم املتحدة لشئون األمن.ملوظفي منظومة األمم املتحدةمعلومات  -امليدان
 

 الضماانت القانونية-ابء
 
، دة وحصاانهتام املتحاألم اتفاقية  امتيازاتالضمان القانوين الرئيسي ألمن موظفي حقوق اإلنسان هو  -3

ات األمم املتحدة، ، سلسلة معاهد90، التصويت 15اجمللد األول من سلسلة معاهدات األمم املتحدة، 
 الدول املائة والست املعاهدة  يف وتوفر.   1946ديسمرب/كانون األول  14يف  بدأ سرايهنااليت   327

وواثئقها  حدة وأمالكهامم املتت األاألمن واحلصانة  من العملية القانونية ملنشآوالثالثني اليت صادقت عليها 
لى عتحدة ، وهي املادة اليت تنص من ميثاق األمم امل  105هذه املعاهدة املادة .  وتنفذ ومسئوليها وخربائها

فيما  ارسة وظائفهمم يف ممقالهلأن مسؤويل األمم املتحدة "يتمتعون هبذه االمتيازات واحلصاانت الالزمة  الست
 يتصل ابملنظمة."

 
 املتحدة الذي ء األممو إجرانسان أحلقوق اإل األمم املتحدةوبني عملية  واالتفاق بني البلد املضيف -4

إىل أي مكان   السفريفحلق اينشئ العملية يتضمن يف العادة عدة وسائل حلماية موظفي العملية، مبا يف ذلك 
ا ، اخل.   وفيمالقتضاءند اعيف اإلقليم،  ويف زايرة أي مرفق،  ويف التحدث إىل أي شخص، ويف إنشاء  مكتب 

ألمم اقية امتيازات لى اتفادقت عاألمهية احلامسة تقرير ما إن كانت احلكومة قد صايتعلق أبي عملية معينة، من 
 ف هذه األحكام.  وتؤلمليةاملتحدة وحصاانهتا، واألحكام املدرجة يف املذكرة أو أي وثيقة أخرى تنشئ الع

ن تضمن أ إلنسانوق اضماان أدىن ألمن عملية حقوق اإلنسان.  وينبغي يف أية حال أن تتوقع عملية حق
 لية حىت وان ملات العمممتلك مركباهتا و غري ذلك منواحلكومة محاية أمن مجيع موظفيها ومكاتبها وسجالهتا 

 تكن تتمتع بضمان حمدد من معاهدة أو اتفاق أو صك آخر.  
 
 اتفاقية بشأن سالمة موظفي 1994وابإلضافة إىل ذلك، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  -5

وهي اتفاقية طالبت احلكومات اليت صادقت عليها ابختاذ كل  209،األمم املتحدة والعاملني املرتبطني هبا

                                                      
 .1998األمم املتحدة، نيويورك،  208
، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة 1994ديسمرب/كانون األول  9املؤرخ يف  A/49/59قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  209

 (.1994من النص اإلنكليزي، املرفق ) 299، صفحة 1التاسعة واألربعون، امللحق رقم 
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العاملون يف األمم التدابري املالئمة لضمان سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني هبا.  ويشمل 
ة يف أي عملية من عمليات األمم املتحدة اليت العناصر العسكرية وعناصر الشرطة أو العناصر املدني املتحدة

توزعهم املنظمات غري  ناألشخاص الذي العاملون املنتسبونيقوم األمني العام لألمم املتحدة بنشرها. ويشمل 
احلكومية اإلنسانية اليت تعمل مبقتضى اتفاق مع األمني العام لألمم املتحدة.  وإذا تعرض العاملون يف األمم 

لالستجواب  فال جيوز إخضاعهم أثناء أدائهم لواجباهتم،  لألسر أو االحتجازملنتسبون إليها املتحدة أو ا
ويعادون إىل األمم املتحدة أو غريها من السلطات املالئمة.  وأثناء إطالق سراحهم   سراحهم فورا ويُطلق

ى إجراءات األمم املتحدة االتفاقية عل وال تنطبقوروحها.   1949يعاملون طبقا ملبادئ اتفاقية جنيف لعام 
يشرتك فيها العاملون ابعتبارهم اخلاصة ابإلنفاذ اليت  يصرح هبا جملس األمن مبوجب الفصل السابع واليت 

 ضد القوات املسلحة املنظمة.  حماربني
 
شرعون يف يمات أو ون هجوواجبا بتسليم األشخاص الذين يرتكب والية جنائية عامليةوتنشئ االتفاقية  -6

 31صديق  بعد يع والتلتوقلاب هجمات ضد األمم املتحدة  والعاملني املنتسبني.  وقد عرضت االتفاقية ارتك
 رين دولة عليها.يوما من تصديق اثنيت وعش 30وسوف يبدأ سرايهنا بعد  1995ديسمرب/كانون األول 

 

 ننسااألمن داخل العملية امليدانية حلقوق اإل -جيم
 
.    حرتام الكاملية ابالاحلما وال حتظىية القانونية الدولية، تنشأ مسائل أمنية  وابلرغم من هذه احلما -7  

ن غريهم موألمحر لصليب اللية وقد وقع ابلفعل عدد من اهلجمات على العاملني يف األمم املتحدة واللجنة الدو 
ان.  وطبقا احلسب ها يفاملوظفني الدوليني، وهي هجمات تشري إىل ما يف بعض البلدان من خماطر جيب وضع

كنها أن ومي يهان موظفالتزام ابختاذ خطوات لضمان أمأبكملها  عملية حقوق اإلنسانلذلك، يقع على 
حقوق  ن موظفيموظف متتخذ عددا من اخلطوات لتفادي أي وقائع أو للحيلولة دون وقوعها.  على أن كل 

در اإلمكان فراد  قلأل دة عامة ينبغياإلنسان هو يف هناية املطاف أفضل من يكفل األمن لنفسه.  وكقاع
 التعويل على أنفسهم.  

 
 لعملية وموظفوركزي لب املويوفر هذا الفصل خطوطا توجيهية بشأن اجلهود اليت ميكن أن أيخذ هبا املكت -8

ادي ملوظفي من املاألنا " هاألمنحقوق اإلنسان لتقليل أي خطر يهدد أمنهم إىل احلد األدىن.  "ويعين "
تحدة على مم املواأل إلنسان، مبا يف ذلك الصحة واألمن على املمتلكات اليت ختص املوظفحقوق ا

 .السواء
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 حالة األمن العام -1
 
ددا من عملتحدة مم اتتفاوت حالة األمن يف كل بلد أو يف كل منطقة داخل البلد.  وقد  حددت األ -9

 نطقة:يف امل املنياألمم املتحدة  العحاالت األمن العام اليت تفرض فيها قيود معينة على موظفي 
 

عداد لنظر يف االستينبغي او حلذر ايتم فيها تنبيه املوظفني ابختاذ مزيد من  -: الوقائيةاملرحلة األوىل
 للمراحل املستقبلية والالحقة.

 
تعليمات إىل  م إصدارقد يتمستوى أعلى كثريا من االحتياطات.  و  -: تقييد التنقلاملرحلة الثانية

 لى.رحلة أعىل موظفني واملعالني أبن يلزموا منازهلم. ويعد ذلك يف العادة انتقاال إامل
 

( ون غري أساسينييُعترب  ما منحشد املوظفني املعينني دوليا )والسي  -:  نقل املوقعاملرحلة الثالثة
 واملعالني يف مراكز حمددة داخل أو خارج البلد.

 
وليني املوظفني الد يه مجيعقل إلادة حتديد موقع خارج البلد يُنإع  -: عمليات الطوارئاملرحلة الرابعة

 األمن. عمليات ة أوالباقني  ابستثناء من ميثلون أمهية حيوية للطوارئ أو اإلغاثة اإلنساني
 

 تثناء.ون اساملغادرة بد  على مجيع املوظفني الدوليني -: اإلخالءاملرحلة اخلامسة
 

 تعيني مسؤويل األمن -2
 
منية داخل ألمور األان مجيع مسؤول أمام املدير عي أن يكون لدى كل عملية ميدانية موظف أمن  ينبغ -10

ي أن ـزاعات، وينبغالت الن حايفالعملية.  وينبغي أن يتمتع هذا الشخص خبربة يف التعامل مع القضااي األمنية 
غي ال فحسب. وينبدود أفعذ ر ن اختايستطيع التحسب لتطورات احلالة األمنية لكي يتخذ تدابري وقائية  بدال م

كون يية وأن لعملاأن يقيم مسؤول األمن اتصاالت مع أي قوات حكومية  من أجل  ضمان سالمة موظفي 
 مسؤوال عن إسداء النصح بشأن توجيه أي تدابري أمنية ضرورية.
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وظف ملفيد تعيني من من او ن يكويف العمليات امليدانية األكرب اليت تضم خمتلف املكاتب احمللية، ميكن أ -11
ابإلضافة لفريق )ااخل لألمن من بني موظفي كل مكتب.  ويتوىل هذا الشخص املسؤولية عن قضااي األمن د

من ابعتباره وظف األمعمل يإىل واجباته األخرى( وعن إجراء التنسيق مع موظف األمن املركزي.  وينبغي أن 
ملوقع األفراد يف ا شاور معن يتأحقوق اإلنسان اآلخرين وينبغي  مستودعا للمعلومات األمنية اليت جيمعها موظفو

 ا.الذين من املرجح أن يكونوا على علم ابملخاطر اليت هتدد األمن وكيفية تفاديه
 
 اخلطوط التوجيهية لألمن -3
 
كون ية أن ييدانمينبغي  لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان الذين يلتحقون ابلعمل يف عملية  -12

ل ، ينبغي ملسؤو إىل ذلك ضافةتكون معدة هلذه العملية احملددة.  وابإلخبطوط توجيهية أمنية مفصلة  مزودا
 شفوية لدى وصول موظفي حقوق اإلنسان اجلدد.حلقة إحاطة أمنية األمن إجراء 

 
ة صلة ابحلالذات ال وماتوينبغي أن تتضمن اخلطوط التوجيهية واإلحاطة ابألمور األمنية مجيع املعل -13

ل واحد كنبغي أن يدرك  كن.  ويا أماألمنية األخرية والراهنة داخل اإلقليم والتطورات املرجحة هلذه احلالة حيثم
ت املسلحة العصاابو غام من موظفي حقوق اإلنسان التهديدات الرئيسية اليت تتعرض هلا سالمته )مثل األل

ة أو قبل دخول منطقدات.  و تهديتقع فيها هذه ال واجلرمية العامة واملرض، اخل( واملناطق اليت على األرجح أن
 ألمن امليداينامسؤول  أو  حي سكين جديدين، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان استشارة املكتب املركزي للعملية

 علم ابملخاطر نون علىيكو  بشأن املخاطر.  ومن املستصوب استشارة اآلخرين املوجودين يف املوقع الذين قد
 يت قد جياهبهاخطار الابأل واألشخاص الذين يعيشون يف املوقع هم عموما أفضل من يعلمون وكيفية تفاديها. 

 موظفو حقوق اإلنسان كل يوم.
 
ائع املتصلة قو ال عناملنطقة من مجيع أحناء البلد/ املعلوماتوينبغي ملسؤول األمن تطوير وسائل جلمع  -14

 ؤها  ابنتظام.استيفا ن يتموظفني أبسرع ما ميكن وأ.  وينبغي  توزيع هذه املعلومات على مجيع املابألمن
 
 ن.يق حلالة األمقييم دقاء تومن األساسي تزويد املوظفني بكل املعلومات الضرورية اليت متكنهم من إجر  -15

 
 حتديد موظفي حقوق اإلنسان وظهورهم بوضوح -4
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انب الرئيسية أحد اجلو و .  ورا حمايداتؤدي يف العادة عمليات األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان د -16
ن اإلنسا حقوق موظفيابعتبارهم من   التعرف عليهمحلماية موظفي حقوق اإلنسان هو ضمان سهولة 

صلة  و أعالم  تثبتألصقات وح مب.  وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي متييز املركبات بوضالتابعني لألمم املتحدة
 شاغليها ابلعملية. 

 
و احلكومة.  عملية أها التصدر  بطاقات حتقيق شخصيةفي حقوق اإلنسان أنفسهم أن حيملوا وينبغي ملوظ -17

ن حامليها، طبية ع وماتومن املفيد أيضا أن تتضمن بطاقات حتقيق الشخصية اليت يستخدمها املوظفون معل
 قوع حادث.  و حالة  ك يفمثل فصيلة الدم وأنواع احلساسية وأنواع العالج املمنوع استعماهلا، اخل  وذل

 
ميص أو سرتة ع  أو قلذرا اوابإلضافة إىل ذلك، قد يكون مفيدا ارتداء مالبس، مثل قبعة أو شريط حول  -18

 ليه بسهولة منلتعرف عيح اتشري بوضوح إىل أن موظف حقوق اإلنسان يعمل مع األمم املتحدة، وميكنها أن تت
 .لزومويورك هذه البنود عند البعد.   وينبغي أن توفر األمم املتحدة يف جنيف أو ني

 
 االتصاالت الالسلكية -5
 
نية.   عمليات امليداعضاء المن أميكن أن تكون شبكة االتصاالت الالسلكية عامال ابلغ األمهية  يف زايدة أ -19

 قوقحستقالل موظفي كية   االسلكما ميكنها أن تيسر كثريا األداء اليومي للعملية.  ويعين توفر االتصاالت ال
من جانب  وضع رصدمكون تاإلنسان عن هواتف شبكة االتصاالت احمللية اليت قد ال تعمل بكفاءة واليت قد 
د من جانب ية للرصالسلكالوالسلطات.  )بطبيعة احلال قد ختضع الرسائل الربيدية واالتصاالت اهلاتفية 

تعمال جتنب اس سانق اإلنالسلطات ومن جانب مجاعات املعارضة املسلحة.  ومن هنا ينبغي ملوظفي حقو 
 الة طوارئ(.هناك ح انتك، إال إذا  أجهزة الالسلكي ملناقشة األمور اليت ينبغي احلفاظ على سريتها

 
يف العمليات امليدانية   شبكة اتصاالت السلكية أو شبكة هواتف متنقلةوينصح بشدة ابستعمال  -20

موظفي حقوق اإلنسان أبجهزة السلكي أو هواتف وبتوسيعها لتغطي منطقة العمليات برمتها.  وميكن تزويد 
متنقلة وميكن تزويد مركباهتم ومكاتبهم مبحطات قاعدية  بعيدة املدى.  ومن األساسي ألغراض األمن  تزويد 

مجيع  تدريباملوظفني اجلدد أبجهزة السلكي وعالمات نداء مؤقتة  فور وصوهلم إىل بلد العمليات.  وينبغي  
وعلى اللغة احملددة الشائعة يف هذا الشكل من االتصال.   استعمال  أجهزة الالسلكي كيفيةاملوظفني على 

وهذا التدبري الوقائي مهم بصفة خاصة يف احلاالت اليت تتقاسم فيها عملية حقوق اإلنسان قناة السلكية مع 
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كثري من األحيان منظمات أخرى.  وابإلضافة إىل إاتحة احلصول على مركبة يعد جهاز االتصال الالسلكي يف  
 أهم أداة أمنية لدى موظف حقوق اإلنسان.

 
رصد حتركات  يكية أن لالسلميكن منها لفين االتصاالت ا وحدة السلكية )مركز العمليات(وينبغي  إنشاء -21

ظف يف  أي مو ة إىلكل واحد من موظفي حقوق اإلنسان.  ويساعد هذا النظام على ضمان إرسال املساعد
 ألجهزة كمشغلني  لعملل أتخري ممكن.   وميكن استخدام عدد من املوظفني الوطنيني لحالة الطوارئ أبق

 ساعة عند اللزوم. 24االتصال الالسلكي وذلك لضمان توفري تغطية على مدار 
 
 أمن املكتب والبيت -6
 
)أنظر يتسم أمن مكاتب املوظفني وأماكن إقامتهم اخلاصة أبمهية خاصة فيما يتعلق أبمن املمتلكات  -22

أدانه( ولكنه ميكن أن يتسم أبمهية أيضا من انحية األمن الشخصي.  وقد اختار بعض موظفي حقوق اإلنسان 
يف جمتمعات األقليات أو يف غري ذلك من األماكن اليت يتعرض فيها السكان للخطر وذلك  أماكن إقامتهم

ه املواقع  ألهنم قد يكونون عرضة وتفادي موظفون آخرون هذ  210إلضفاء مزيد من أتكيد احلماية للجريان.
هلجمات وقد يكونون عموما أقل أمنا.  وسيحتاج مسؤول األمن وموظفو حقوق اإلنسان  إىل تقييم هذه 
املسألة  يف السياق الذي جيدون فيه أنفسهم.  وينبغي على أية حال مراقبة مداخل املكاتب وأماكن اإلقامة وأن 

وينبغي حيثما أمكن توفر مدخل /خمرج اثن يستعمله املوظفون فقط يف  مير الزائرون من مدخل واحد فقط.  
 حالة الطوارئ.  

 
 احلاسبات يفختزنة ات املاملعلومويتسم أبمهية فيما يتعلق ابلواثئق والسجالت  أمن املكاتبكما أن   -23

ألشخاص امن  ثريكياة  واليت قد تتعرض للضياع بسبب السرقة أو التدمري.  وضياع املعلومات قد يعرض ح
  ال كلمات السرابستعمو فال الحتفاظ ابلواثئق يف أماكن عليها أقوأمنهم للخطر.  ومن هنا يوَصى بشدة اب

احلاسوابت   أجهزةيفخزنة .   وينبغي القيام بصورة منتظمة بعمل نسخ من امللفات امليف نظم احلاسوابت
بو قية أو حىت يف ي للعملركز كرب، مثل املكتب املاملوجودة يف املكتب احمللي ووضعها يف مكان مأمون بصورة أ

ساعد تكن أن ، مي بنك.  وابلنظر إىل خطر السرقة أو حدوث خلل يف أجهزة احلاسوابت أو نشوب حريق
 ملفات الدعم على محاية نتاج العمل وأداء العملية. 

 

                                                      
 (. 1996) ا بعد الرصد وتقدمي التقارير، اسرتاتيجيات  احلماية امليدانية للمدنيني املعرضني للتهديدمأنظر داين  بول:  210
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ىن وعلى عدة ية للمبارجاخلوينبغي خباصة فيما يتعلق أبماكن اإلقامة  وضع أقفال على مجيع األبواب  -24
.  كسر أي أقفال  ستطيعونم سيأبواب داخلية.  وإذا كان هناك أشخاص يريدون اقتحام املبىن  فمن احملتمل أهن

 عد على  أتخريأن يسا بىنعلى أن اهلدف  هو أتخريهم إىل أطول فرتة ممكنة.  وميكن لوجود أقفال داخل امل
قامة  ينبغي ماكن اإلحد أل املساعدة.  ويف حالة وقوع هجوم على أاملقتحمني وإاتحة مزيد من الوقت لوصو 

على درجة فتوحة أبكي مملوظفي حقوق اإلنسان االتصال فورا لطلب النجدة مع ترك أجهزة االتصال الالسل
ملقتحمني عن التكتيك ذا امن شدة الصوت حىت يعلم  املهامجون أن  النجدة قادمة يف الطريق.  وقد يثين ه

 املبىن. اقتحام
 
ىت ميكن حاألقل  م علىيكفي ملدة سبعة أاي خمزون من املياه والغذاءوينبغي أن يوجد يف كل مسكن   -25

نتقاهلم ألول ام لدى رياهنجاستخدامه يف حاالت الطوارئ.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل مقابلة 
ع أعضاء اجملتم ى مساكنف علاجة.  وينبغي التعر مرة إىل املسكن حىت ميكنهم احلصول على املساعدة عند  احل

 الدويل اآلخرين يف املنطقة.  
 
خدمها ليت تستااكن وينبغي أن يكون مسؤول األمن يف العملية على علم مبوقع كل املكاتب واملس -26

اانت منوذج البي:"  1ييل والتذاملكاتب احمللية وينبغي تعيني رقم لكل مبىن من أجل سرعة التعرف عليه.  
فاصيل من الت  ذلك" هو  منوذج ينبغي أن يوضح فيها موظف حقوق اإلنسان مكان إقامته وغريالشخصية

لي بنسخ من سق احملاملنو الشخصية اليت ستكون مفيدة  يف حالة الطوارئ.  وينبغي أن حيتفظ مسؤول األمن 
 ارئ.لة الطو حا اقع يفاالستمارة وينبغي أن يكوان على دراية بكيفية الوصول إىل مجيع هذه املو 

 
 متاريس الطرق واالتصاالت األخرى مع اجلماعات املسلحة -7
 
جلماعات اهم من وغري  يعمل موظفو حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان يف حاالت  يعمل فيها جنود  -27

خبالف و   معينة. ناطقماملسلحة. وقد يكون من الضروري املرور من خالل متاريس الطرق  أو الوصول إىل 
الوطنية  لسلطاتمن ا نسخة من أي اتفاق موقعبطاقات حتقيق الشخصية، ميكن أن يكون مفيدا أيضا محل 

 .غات ذات الصلةئق ابلللواثيضمن املرور اآلمن يف مجيع أحناء اإلقليم.  وينبغي إاتحة هذه ا أو احمللية
 
الحتفاظ برابطة اجلأش وعدم االنفعال ويف التعامل مع متاريس الطرق العوائق املشاهبة، من املهم ا  -28

وتفادي االستفزاز الذي حيمل على ردود أفعال غاضبة.  ومن املهم يف بعض األحيان عدم الظهور مبظهر 
الضعف الشديد ومن مث عدم املوافقة فورا على أي قيود يفرضها املسلحون.  وقد يكون من املفيد توضيح والية 
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من واثئق التفويض واإلشارة إىل أمهية إاتحة إمكانية الوصول من أجل فعالية أداء  العملية وإبراز االتفاق أو غريه
العملية.  ومن املهم يف أحيان أخرى االنصياع للتعليمات انصياعا حرفيا.  وهذه هي احلاالت اليت سيتعني فيها 

صحا أكثر حتديدا على موظفي حقوق اإلنسان أن يقرروا ألنفسهم أفضل طريقة لرد الفعل.  وميكن توفري ن
 استنادا إىل اخلربة احمللية يف بلد العمليات.

 
 األلغام-8
 
ويف حالة   إلنسان.وق اال متيز األلغام بني أهدافها وميكن أن تشكل أكرب هتديد لسالمة موظفي حق -29

دميها إىل يتم تق من اليتشأن األية بوجود ألغام يف بلد العملية، فينبغي إدراج هذه املعلومات يف  اخلطوط التوجيه
.  غام املستعملةات األلواصفموظفي حقوق اإلنسان لدى وصوهلم إىل العملية، ابإلضافة إىل تفاصيل عن نوع وم

لأللغام  ة مناذجن رؤيتتيح ملوظفي حقوق اإلنسا حلقة إحاطة عن األلغاموينبغي حيثما أمكن  تنظيم 
 املستعملة.

 
ن  الوقت الراهسالم يف حالة من السنوات ، بل وقد  ال يزال بلد يفوميكن أن تظل األلغام خطرية لكثري  -30

ها قتال ق اليت وقع فياملناط ر يفمعرضا لتهديد كبري من األلغام.  وتوجد عموما األلغام والقنابل اليت مل تنفج
ديدا حتع وذلك ها نـزا جير في  ملعنيف يف وقت ما يف املاضي.  على أن هناك ألغام  تزرع أحياان يف املناطق اليت

 هبدف إحلاق ضرر ابملدنيني.
 
ك ام، مبا يف ذلر األلغنفجااوهناك عدد من  التدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها حلماية األشخاص من  -31

نوع األلغام  ئية علىلوقاااستعمال صفائح  محاية املركبات من االنفجارات.  وتتوقف فائدة هذه التدابري 
تعليق   وينبغي عموما ة كاملةمحاي املركبات املستعملة.  وقلما توفر هذه التدابري الوقائيةاملستعملة وعلى وزن 

 العمليات يف املناطق اليت من املعروف أن ألغاما قد  زرعت هبا.
 
 صيانة املركبات -9
 
ة حاالت مغادر  لموظفنيلكبة املركبات هي وسيلة األمن الرئيسية لدى موظفي حقوق اإلنسان.  وتتيح املر  -32

هبا موظف  ة يسافرئيسير األمن اخلطرية فورا بدون االعتماد على مساعدة أي شخص آخر.  كما أهنا وسيلة 
 حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد.
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بغي عملوهنا.  وينليت يستات اوأحد اجلوانب الرئيسية ألمن موظفي حقوق اإلنسان هو صيانة ومحاية املركب -33
ذها دة ينبغي اختائية حمدوقا نة للمركبات على يد فنيني متخصصني، غري أن هناك  تدابرييف العادة إجراء صيا

 من جانب كل واحد من موظفي حقوق اإلنسان الذي مت ختصيص مركبة هلم.
 
ستخدموا اىت وإن سهم حواملاء يف احملرك أبنف اختبار مستوايت الزيتينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  -34

د ممتلئا ن خبزان الوقو اإلمكا ظ قدريف اخلزاانت. وينبغي االحتفا الوقودغي هلم اختبار مقدار سائقا وطنيا.  وينب
ىل حالة ية ابإلضافة إاألمام نوارمتاما واالحتفاظ بصفائح احتياطية من الوقود يف املركبة.  وينبغي اختبار األ
املعدات ارين( و إط قل )ويفضلاإلطارات.  وينبغي أن يوجد دائما يف كل مركبة إطار احتياطي على األ

رة أبنفسهم.  ت السياطاراإاملستعملة لتغيري اإلطار. وينبغي أن يستطيع مجيع موظفي حقوق اإلنسان تغيري 
 وينبغي تزويد كل مركبة خبريطة ابلطرق الرئيسية يف املنطقة.

 
 قيادة املركبات-10

 
ىت ميكنهم ح ركباتدة املقادرين على قيان ينبغي أن يكون كثري من موظفي حقوق اإلنسان قدر اإلمكا -35

ن أألمم املتحدة ركبات ادة مأن يساعدوا يف حاالت الطوارئ.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذي يتولون قيا
ليت مم املتحدة( اعن األ ادرةيتأكدوا من أهنم حيملون واثئق األمم املتحدة الالزمة )مثل رخصة القيادة الص

 ا.  ما شديدحرتااملركبة. وعند القيادة ينبغي احرتام حدود السرعة الوطنية ترخص هلم استعمال ا
 
ادة ا إضاءة للقيهب توجد ء والقد جتري العمليات امليدانية يف أماكن تكون فيها أحوال الطرق ابلغة السو  -36

المات توجد ع د الأثناء الليل.  ومثال ذلك عدم استواء أسطح الطرق ووجود حفر وتصدعات هبا.  وق
كثري   ليد. وقد جيريأو اجل تملةإرشادية للتحذير من األخطار مثل منحنيات الطريق أو االهنيارات الصخرية احمل

ان بتدريب ق اإلنسحقو  من القيادة على مسارات غري مزودة بسطح اصطناعي للطريق.  وينبغي تزويد موظفي
ح الطرق تلف أسطع خممع وكيفية التعامل على استعمال نظم قيادة املركبات ذات الدفع ابلعجالت األرب

 والظروف اجلوية )اجلافة واملرتبة،  وشديدة البلل واملوحلة، والثلوج، اخل(.
 
ومن املهم عدم إغفال أن السائقني اآلخرين يف املنطقة قد ال يكون لديهم أي تدريب رمسي  على كيفية -37

نني الطرق  أو اإلجراءات النموذجية املطبقة يف البلدان القيادة.  وقد ال يكونون على معرفة أبي قانون من قوا
األخرى.  وابإلضافة إىل ذلك، قد تكون املركبات األخرى اليت تسري على الطريق يف حالة صيانة شديدة 
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الفرامل قد ال تعمل بكفاءة يف والسوء.  وهناك أجهزة مثل مصابيح إشارة االنعطاف ومساحات الزجاج 
 نبغي أن ينتبه موظفو حقوق اإلنسان للمركبات األخرى اليت تسري على الطريق.املركبات األخرى. وي

 
  ىل آخر.  ولعلمكان إ  منويضطر املشاة خباصة يف كثري من البلدان النامية إىل استعمال الطرق للسري -38

السائقون  هان يواجهأكن ميكثري من هؤالء األشخاص  ال يقودون سيارات أبنفسهم وال يدركون الصعوبة اليت 
ستعمال طريق اان عند ألحييف رؤيتهم وال يتخذون يف العادة احتياطات كافية.  ومن اخلطورة يف كثري من ا

ليت  اركبة األوىل إال امل معونيستخدمه عدد كبري من املشاة القيادة خلف مركبة أخرى مباشرة.  فاملشاة ال يس
 بة األوىل.ر املركمرو   كثري من األحيان  مبجرديعوق صوهتا صوت املركبة الثانية وجيتازون الطريق يف

 
ثريا بقائدي لتنبؤ كاكن وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  توخي احلذر الشديد عند القيادة.  وقد ال مي -39

 املركبات اآلخرين واملشاة ومن مث تقع احلوادث بسرعة ابلغة.
 

 القيود العامة على املالبس والسلوك -11
 
.  وهذه حمللينيان ائع األمن عندما يرتكب موظف حقوق اإلنسان أمرا يسئ إىل السكتنشأ بعض وقا -40

مثال ذلك و لة احمللية.   ابحلالكايفالوقائع غري املقصودة يف كثري من األحيان ميكن تفاديها من خالل  االهتمام ا
 بق هذه القيودب.  وتطاسبأن بعض البلدان قد تفرض قيودا على املالبس  ألسباب دينية أو لغري ذلك من األ

 ان  التأكد منق اإلنسحقو  على األجانب يف العادة بصورة أقل مما على املواطنني.  على أنه ينبغي ملوظفي
يت ينبغي ة  واألمور الاحمللي اليدمراعاة القواعد النموذجية الدنيا.  ومن املهم توفري خطوط توجيهية بشأن التق

ألحيان نقطة يف كثري من ا يف ميثلوغراالقيام هبا.  ومثال ذلك أن التصوير الفوت القيام هبا واألمور اليت ال ينبغي
ر طارات واجلسو مية واملحلكو حساسية وينبغي للموظفني جتنب التقاط الصور ألي غرض مهما كان أمام األبنية ا

 ومعابر احلدود واملنشآت العسكرية  أو اجلنود ومركباهتم.
 

 القيود على السفر -12
 
 سياق  احلالة األمنية املتغرية، قد  ختتار إدارة العملية امليدانية فرض قيود معينة على السفر.  وتشمل يف -41

.  وقد يكون من أزواجاومطالبة موظفي حقوق اإلنسان ابلسفر  ليالهذه القيود يف العادة احلد من السفر 
تصاالت السلكية خاصة ابلعملية أن .   وميكن لشبكة ايف قوافلالضروري يف بعض احلاالت سري املركبات 

تسمح  بنظام وصول/مغادرة يطالب مبقتضاه موظفو حقوق اإلنسان الذين يغادرون موقعا ويتجهون إىل موقع 
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آخر إببالغ  عامل الالسلكي عند مغادرهتم إىل مقصد حمدد وعند وصوهلم.  وميكن هبذه الطريقة رصد حتركات 
ع كل فرد.  وكقاعدة، ينبغي للموظفني املعينني يف املكاتب احمللية موظفي حقوق اإلنسان والتحقق من موق

 التأكد دائما من أن زمالءهم يف املكتب يعرفون موقعهم يف مجيع األوقات.  
 

 خطط الطوارئ ومعرفة األماكن اليت يتم الذهاب إليها -13
 
  الة األمنية.دهور احلت  حالة ينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان معرفة ما ينبغي القيام به يف -42

رة جرد تلقيهم إشامب  اه إليهعدة أماكن ينبغي هلم التوجوينبغي بصفة خاصة تزويد املوظفني بقائمة تتضمن 
مكانية ة عدم إحال بذلك.  ومن املهم ألي خطة طوارئ أن توفر عدة بدائل ملوظفي حقوق اإلنسان  يف

 ملواقع وخباصةاىل هذه إريق اإلنسان التأكد من أهنم يعرفون الط استخدام أحد الطرق.  وينبغي ملوظفي حقوق
 يف الظالم.

 
وخطط   ا ميكن.رع موتنصب خطط الطوارئ على إبعاد املوظفني عن احلاالت اليت هتدد حياهتم أبس -43

 عدة د واحدة منتجمع عنو الاهلرب هذه تعين يف كثري من األحيان حماولة عبور حد دويل  للخروج من البلد أ
 نقاط قد يتم ضمان األمن عندها داخل البلد، مثل املطار.  

 
 العادة يف اوينبغي وضعه وينبغي حتديد خطط الطوارئ العاجلة من جانب إدارة العملية ومسؤول األمن، -44

 ابلتعاون الوثيق مع العمليات اإلنسانية األخرى يف املنطقة.
 

 الصحة -14
 
ية ينبغي عملية امليدانداية اليف بئية اليت ميكن اختاذها بشأن األمن الصحي.  و هناك عدد من التدابري الوقا -45

 هيالت الطبيةيد التسحتدي لتقييم احتياجات العملية  التحسب لالحتياجات الطبية اخلاصة ابملوظفني وينبغ
رتيبات نبغي اختاذ تيافية، فكغري   )األطباء واملستشفيات(.  وإذا كانت التسهيالت احمللية املتاحة يف املنطقة

ر تتاح فيه بلد آخ إىل بشأن ترتيبات اإلخالء الطيب يف حالة الطوارئ، وهو ما يتيح نقل املوظفني جوا
 تسهيالت طبية أفضل. 

 
وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من احلصول على خمتلف التحصينات الطبية املناسبة للمنطقة ومن  -46

احلُقن  خالل مدة  نات، مثل االلتهاب الكبدي، اليت تتطلب سلسلة منالتحديث الواجب هلذه التحصي
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تستغرق شهورا.  وتعاين مناطق كثرية  يف العامل من مشاكل املالراي ومن مث ينبغي للموظفني اختاذ التدابري 
ت عما العالجية الوقائية  وذلك على األقل خالل الشهور القليلة األوىل عقب وصوهلم.  وينبغي توفري معلوما

 إن كان ميكن استعمال مياه الصنبور وعن نظافة الغذاء الطازج الذي يباع حمليا.
 
اض ن األمر ة بشأخطوط توجيهية مكتوبوينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان احلصول على  -47

ية، مثل الضرور  صحة غرير الأو غري ذلك من األخطار على الصحة يف املنطقة.  وينبغي تفادي خماط املنتشرة
هم طتوينبغي إحا  إليدز(.ب )ااألمراض املنتقلة ابالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك  متالزمة نقص املناعة املكتس

.  حالة الطوارئ به  يف قيامبكيفية التعرف على أعراض تلك األمراض يف أنفسهم أو يف زمالئهم وما ينبغي ال
ة إذا مل تعاجل ساع 48 خالل وميكن أن تفضي إىل املوتومثال ذلك أن املالراي املخية تشيع يف شرق أفريقيا 

مليدانية، مليات االع خالل اليوم األول. وميكن أن حيدث اعتالل أو يقع حادث نتيجة للضغط النفسي يف
 وينبغي أن يكون املوظفون على معرفة ابملؤشرات األوىل هلذه احلالة.

 
نية ابحلالة األم ت الصلةة ذاريب على اإلسعافات األوليويوصى بشدة تزويد أعضاء العملية امليدانية بتد -48

ن يكون موظفو ينبغي أو بية اليت سيعملون فيها.  وينبغي تزويد كل مكتب حملي  وكل مركبة  حبقيبة أدوات ط
 حقوق اإلنسان على دراية مبحتوايهتا.

 
 املمتلكات -15

 
 املمتلكات الشخصية -أ

 
بغي م الشخصية وينتلكاهتا ممهلأمني  ضد السرقة أو األضرار اليت تتعرض يتمتع موظفو األمم املتحدة ابلت -49

لذي يستفيدون خلاص اا يينالغطاء التأمهلم أن يطلبوا احلصول من املوظف اإلداري للعملية على تفاصيل عن 
 ه(.نظر أدانر )أمنه.  وهذه النصيحة مهمة حيث إن  سياسة التأمني قد تتضمن عددا من شروط احلظ

 
وينبغي  احلرص على االحتفاظ ابملمتلكات القيمة )آالت التصوير وأجهزة التسجيل واحلاسوابت   -50

الشخصية، اخل( يف مكان حمكم اإلغالق عندما ال تكون مستعملة.  وينبغي عدم ترك األشياء يف مركبة نظرا 
هذه األشياء وما لديهم من  لسهولة فتح أقفال السيارة.  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االحتياط يف استعمال

نقود  وذلك لتفادي إيذاء مشاعر السكان احملليني الذين قد ال يستطيعون شراء مثل هذه األشياء من انحية، 



 

 
622 

ومن انحية أخرى لتفادي لفت أنظار اللصوص.  وينبغي إيقاف كل مركبة يف موقع مأمون قدر اإلمكان أو 
 إخضاعها للمراقبة عند اللزوم.  

 
ظف أن و م وينبغي لكل  حاالت اإلخالء الطارئة، قد يطاَلب املوظفون برتك غالبية متعلقاهتم.ويف  -51

لثاين االتذييل ارد يف ثال الو امل يستويف قائمة جرد ملتعلقاته وذلك من أجل تيسري طلبات التعويض الالحقة )أنظر
 .نيف أو نيويوركمة يف جملنظمقر ا"(.  وينبغي إرسال هذه القائمة إىل جرد املتعلقات الشخصيةحتت عنوان "

 
 ممتلكات األمم املتحدة -ب
 
ل د يستعمخص قحيصل موظفو حقوق اإلنسان على حق استعمال ممتلكات األمم املتحدة.  وابأل -52

 لتأكيد على أنالعملية اعيد تموظفو حقوق اإلنسان مركبات األمم املتحدة واحلاسوابت احلجرية.   وينبغي أن 
 ستعملها األمماليت ت أمنيؤمن عليها بصورة روتينية ضد التلف والسرقة.  وتتطلب  سياسة التهذه البنود م

عدة.  وهناك تعمل امللذي يسااملمكن من جانب الشخص  لإلمهالاملتحدة  أن   جُتري إدارة العملية  تقييما 
على سبيل قصى.  و ألغ بعدة درجات لإلمهال وتتطلب كل درجة أن يكون املتسبب يف اإلمهال مسؤوال  عن م

أمريكي.  وقد يثبت اإلمهال  دوالر 10000املثال، يف حالة سرقة مركبة أو تلفها ميكن أن يبلغ هذا  املبلغ 
.  ت بصلة للعملمتشطة ال  أنمثال إذا تعرضت مركبة للسرقة أثناء استخدامها بعد حظر من األمم املتحدة  ويف

ة نشطة اجتماعيلقيام أبليال اقات استخدام مركبات األمم املتحدة لوقد ال يكون مستصواب متاما يف بعض السي
 ال تتصل ابلعمل. 

 
يف  ددة املستخدمةعد احمللقواولدى الوصول إىل العملية امليدانية ينبغي  إبالغ موظفي حقوق اإلنسان اب -53

ف ملتحدة.  وبصر ااألمم  لكاتتقييم اإلمهال.  وينبغي على أية حال توخي احلذر يف استعمال وصيانة مجيع ممت
املسروقة أو  املعدة بدالالنظر عن قضااي املساءلة، قد تستغرق العملية بعض الوقت قبل أن تتمكن من است

 التالفة وسوف يعاين عمل موظفي حقوق اإلنسان بدوهنا.
  

 
 تعليق ختامي -16

 
ومعرفة  نة لألمجيهيلتو موظفي حقوق اإلنسان مسؤولية احرتام  اخلطوط اكما أسلفنا، تقع على   -54

 احلالة األمنية وممارسة حسن التقدير  وتوخي احلذر. 
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 للفصل الرابع والعشرين 1التذييل 
 منوذج األمم املتحدة للبياانت الشخصية

 
 عني.امل يرجى استيفاء هذا  النموذج وإعادته إىل رئيس العمليات إلرساهلا إىل املسؤول

 شكرا
 

 __________________________________االسم: _______________ -1

 الوكالة: ________________________________________________ -2
 رقم جواز املرور: ___________________________________________ -3
 اجلنسية: ________________________________________________ -4
 ______________________________فصيلة الدم: ________________ -5
 ______احلالة الطبية/االحتياجات/ احلساسيات غري العادية: ____________________ -6

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 ____________________________ الشخص الذي يتم  إخطاره يف حالة الطوارئ: -7
 االسم: ______________________________________________

 العنوان: ______________________________________________
 رقم اهلاتف: ___________________________________________

 ________العنوان يف بلد العمليات: _______________________________ -8
__________________________________________________ 
 الفندق/املسكن: _________________________________________

 
 توجيهات الوصول إىل هذا املوقع: _________________________________ -9

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 اتريخ الوصول: ___________________________________________-10
 التاريخ املقدر للمغادرة: _______________________________________ -11
 .لعمليات بلد ايت يفسأقوم إببالغ املسؤول املعني أبي تغيريات يف العنوان/اهلاتف أثناء إقام -12
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 التوقيع: ___________________  مؤرخ يف: ____________الوقت:____
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 للفصل الرابع والعشرين 2التذييل 
 عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان

 قائمة جرد املتعلقات الشخصية
 

 االسم: ___________________________________________________

 _________________________________________رقم بطاقة اهلوية: ____

 رقم هاتف املكتب: ____________________________________________
 عالمة النداء : _______________________________________________
 املنطقة: __________________________________________________

 ___________________________________عنوان السكن: ____________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 اسم الفندق/رقم الغرفة: __________________________________________

 
ارة، أن لك السييف ذ على أمتعته الشخصية، مباملحوظة:   ميكن ألي موظف يرغب يف احلصول على أتمني 

 يتصل ابلعنوان التايل:
Eebert L. Jumism & Co 

100 Executive Drive 

West Orange, N.J. 07052  USA 
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قوائم جرد األاثث واملتعلقات املنزلية واملركبات واألشياء 
 الثمينة

 
 ملحوظة: يرجى استيفاء هذا النموذج ابلرتتيب التايل:

 
 األاثث واملتعلقات املنزلية املوجودة فيما يلي: -ألف

 
 املغسلة -9 5غرفة النوم رقم  -5 غرفة املعيشة -1

 الشرفة -10 6غرفة النوم رقم  -6 غرفة الطعام -2

 غرف أخرى -11 املكتب -7 1غرفة النوم رقم  -3

 اجلراج -12 املطبخ -8 2غرفة النوم رقم  -4

 
 املركبة )املركبات( -ابء
 األشياء الثمينة -يمج

 املالبس -دال
 

 ___االسم: _______________________ البدء يف اخلدمة يف األمم املتحدة:________
 اللقب الوظيفي: ____________________  الدرجة/الرتبة: _________________ 

 العنوان: ________________________  اتريخ اجلرد: ___________________
 

لبنود وصف ا
 املستبدلة

تكلفة الشراء  اتريخ الشراء مكان الشراء
)ابلعملة 
 املطلوبة(

التكلفة ابلعملة 
 احمللية

 دوالر أمريكي
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