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إن تنمية ثقافة حقوق اإلنسان هي أهم التحديات التي تواجه
المجتمعات في مرحلة ال نتقال من الصراع إلى الديمقراطية
اإلخالل باألمن إخالل بحياة المجتمع وهدم ألركانه
تتحمل الشرطة فساد األنظمة باعتبارها أحد أدواتها األساسية

مقدمــــة
2

تالحظ في اآلونة األخيرة اهتمام المجتمع الدولي بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

بدرجة كبيرة ،وأصبح هذا الموضوع من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية
واإلقليمية والوطنية ،ويعد هذا التجاه المعاصر رد فعل تلقائي للعصور السابقة التي

أهدرت فيها حقوق اإلنسان ،وانعكاسا تلقائياً لكافة المتغيرات الجتماعية والقتصادية
والسياسية العالمية خالل مراحلها التاريخية المتعاقبة ،ومصداقا لقوله تعالى "ولقد كرمنا

بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيال" (سورة اإلسراء اآلية .)01

ويشكل األمن محور تفكير اإلنسان سواء كان فردا أم جماعة  ،إذ يعتبر األمن األولوية

األولى والمصلحة العليا للدولة ،فال يستقيم نظام ول يقوم اقتصاد دون ترسيخ وتوطيد دعائم
كبير في صميم النطاق الواسع لخطاب
األمن والستقرار,وأصبح العمل األمني يحتل مكاناً ا

حقوق اإلنسان ,ونظر المنظمات المعنية بها.

وجدير بالذكر أن المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ترتبط ارتباطا

وثيقا بالعمل األمني داخل الجماعة الدولية بصفة عامة والدولة بصفة خاصة ,نظرا لكون
انتهاكات حقوق اإلنسان تقود دائما إلى صدامات وصراعات داخل المجتمعات تؤثر سلبا

على أمن واستقرار الدولة وتحدث تداعياتها على منظومة السالم العالمي ,ومن هنا تأتي
أهمية دعم واحترام رجال إنفاذ القانون لحقوق اإل نسان في إطار العمل األمني وممارسة

مهامهم واستخدام صالحياتهم بشكل قانوني دون المساس بالحقوق والكرامة اإلنسانية.
خطة الدراسة-:

المبحث األول :مفهوم حقوق اإلنسان من المنظور الدولي.
المبحث الثاني :مفهوم األمن اإلنساني ومكوناته وعالقته بحقوق اإلنسان.
المبحث الثالث :المعايير األساسية لحقوق اإلنسان في العمل األمني "الموجهة إلى
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

المبحث الرابع :الحماية الدولية لحق اإلنسان في عدم التعذيب أثناء مرحلة التحقيق.
المبحث الخامس :األهمية األمنية ل نضمام الدولة لمعاهدات حقوق اإلنسان.
المبحث السادس :موقف دولة قطر من معاهدات حقوق اإلنسان.
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الخاتمة والتوصيات:

المبحث األ ول
مفهوم حقوق اإلنسان من المنظور الدولي
أو ًل :تعريف حقوق اإلنسان:
4

يعرف الباحثون حقوق اإلنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان بوصفه

إنسانا ,وهذا التعريف يجد سنده في نص المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان بقولها "يولد جميع الناس أح ار ار ومتساوين في الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل

والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح اإلخاء".

كما تجد هذه الصفة اإلنسانية الشاملة للحقوق سندها أيضا من نص المادة الثانية من

اإلعالن التي تقرر أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا
اإلعالن دونما تمييز من أي نوع وال سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو

اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو

المولد أو أي وضع آخر .

ومن جانبنا يمكننا تعريف حقوق اإلنسان بأنها " مجموعة الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان

بوصفه إنسانا  ,والتي تضمن له العيش بكرامة  ,وتؤدى إلى إشباع حاجاته الخاصة  ,وتسهم
في إفادة وتطوير المجتمع الذي يعيش فيه ".

وبمفهوم آخر هي " مجموعة الحقوق التي تضمن لإلنسان التمتع بحياة كريمة في مختلف

جوانب النشاط اإلنساني  ،والتي بدونها يشيع االضطراب اإلجتماعى والسياسي والعنف
والصراع داخل المجتمعات " .

هذا الطابع اإلنساني الشامل للحقوق يضفي عليها طابعا أخالقيا ،ويجعلها حقوقا غير قابلة

للتنازل عنها ،وغير مشروعة االنتهاك ألي سبب من األسباب .

وتصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية وال تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني

وضعي .فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق اإلنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من

حرياتهم الطبيعية مثال أو يميز بينهم بسبب الدين أو األصل أو اللغة أو العرق كان هذا
القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية

السياسية(.)1

1

 -انظر في هذا المعنى ،جاك دونللى ،حقوق اإلنسان العالمية بين النظرية والتطبيق ،ترجمة مبارك على عثمان ،مراجعة الدكتور محمد

نور فرحات ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة  ،4991ص  31وما بعدها.
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فمصطلح حقوق اإلنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية اإلنسانية

التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها اإلنسان وال يجوز تجريده منها ألي سبب
كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون واألصل والعرق والجنس

وغير ذلك .

ثانيا  :عالمية حقوق اإلنسان:
يشـير اصــطالا عالميــة مبـادئ حقــوق اإلنسـان إلــى كونهــا واجبـة التطبيــق فــي كافــة

المجتمعـات اإلنســانية بصــرف النظــر عـن تمايزاتهــا الجتماعيــة والقتصــادية والسياســية

والثقافية .وتنبع الطبيعة العالمية لمبادئ حقـوق اإلنسـان مـن كونهـا حقوقـا مترتبـة علـى
مجرد الصفة اإلنسانية دون نظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المعتقد .

هــذه الصــفة العالميــة لمبــادئ حقــوق اإلنســان أفصــحت عنهــا بوضــوا ديباجــة اإلعــالن
العالمي لحقوق اإلنسان التي تقر هذه الحقوق "لمـا لجميـع أعضـاء األسـرة البشـرية مـن

كرامة أصيلة فيهم" كما أكدت عليها المادة الخامسة بكل مـن العهـدين بقولهـا "لـيس فـي

هذا العهد أي حكم يمكن تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو جماعة أو
شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو

الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع مـن تلـك المنصـوص

عليها فيه.

ومفهـوم هــذا الـنص عــدم جـواز إهـدار الحقــوق والحريـات تحــت أي دعـو بمــا فيهــا

دعــو الخصوصــية الثقافيــة والجتماعيــة .وهــذا الحكــم موجــه إلــى الــدول والجماعــات

واألشخاص على قدم المساواة.

وقد أكدت المـؤتمرات الدوليـة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان علـى مبـدأ العالميـة ,مـن ذلـك

مؤتمر طهران الذي عقد في سنة  9186ونـص فـي وثيقتـه الختاميـة علـى "أن اإلعـالن
العالمي لحقوق اإلنسان يمثل تفاهما تشـترك فيـه شـعوب العـالم علـى مـا لجميـع أعضـاء

األسرة البشرية من حقوق غير قابلة للتصرف والنتهاك" وبالمثل أكد األمـين العـام لممـم

المتحــدة فــي كلمتــه الفتتاحيــة للمــؤتمر العــالمي لحقــوق اإلنســان (فيينــا  )9111علــى

عالمية مبادئ حقوق اإلنسان باعتبارها ركيزة أساسية لفهم األمم المتحدة لهذه الحقوق.
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ثالثا :فئات حقوق اإلنسان(:)2
تنقسم الحقـوق إلـى حقـوق مدنيـة وسياسـية ,وحقـوق اقتصـادية واجتماعيـة ,باإلضـافة

إلى الحقوق الجماعية أو التضامنية أو الحقوق الجديدة التي تُعنى بحماية حقـوق فئـات
خاصة.
 الحقوق المدنية والسياسية:

وهي الفئة التقليدية من فئات حقـوق اإلنسـان ويـأتي فـي مقدمـة هـذه الحقـوق ,الحـق

في الحياة ,وقد نصت عليه المادة الثالثـة مـن اإلعـالن العـالمي والمـادة السادسـة مـن
العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية  ,ومـؤد هـذا الحـق تحـريم العتـداء علـى
الحياة اإلنسانية إل لسبب يحدده القانون لضـرورة فـي الحفـاظ علـى الحيـاة اإلنسـانية

ذاتها .

وتشمل الحقوق السياسية والمدنية أيضا حقوقا كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون

والحق في الحرية والكرامة والسالمة الشخصية وما يتبـع ذلـك مـن ضـمانات قانونيـة ضـد
القبض التعسـفي والعتقـال التعسـفي والتعـذيب والمعاملـة غيـر اإلنسـانية أو المهينـة أو

الحاطـة بالكرامـة ،وحريـة الـرأي والتعبيـر ،وحريـة الفكـر والمعتقـد ،وحريـة التنقـل ،وحريـة
إصـدار الصــحف ،والحـق فــي ســالمة الجسـم والحــق فــي المشـاركة السياســية ،والحقــوق

القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلـة واسـتقالل
القضاء وغير ذلك .

 الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية:

وهي تلك الحقوق الالزمة للرفاهية الجتماعية والقتصادية والنمـو الثقـافي لسنسـان,

مثل الحق في التعليم وفي التمتع بمنتجات العلـم والثقافـة وفـي المسـكن المالئـم وفـي
الرعاية الصحية وفي التنظيم النقابي وغير ذلك .

 الحقوق الجماعية أو التضامنية:

 - 2راجع  :مرجعنا – في مبادئ حقوق اإلنسان في العمل األمني -مطبعة الشرطة -الدوحة -3143-ص .32
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هي الحقـوق المقـررة لجماعـات مـن النـاس مثـل الحـق فـي التنميـة والحـق فـي تقريـر

المصير والحق في البيئـة النظيفـة الخاليـة مـن التلـوث ،وتـزداد يومـا بعـد يـوم األهميـة

التي تكتسبها هذه الحقوق.

ويـذهب الــبعض إلــى تقسـيم حقــوق اإلنســان تقســيما موضـوعيا عامــا وفقــا لمجــالت

الحماية بالقول بأنها تشمل المجالت التالية :

الحــق فــي الســالمة الجســمية :ويشــمل الحــق فــي الحيــاة والحريــة واألمــن والحمايــة مــن

التعذيب وحرية النتقال واللجوء ،والحق في المستو الالئق للمعيشة ،والحق في الرعاية
الصـحية ،والحـق فـي األسـرة والـزوال ،والحـق فـي العمـل والحـق فـي التـأمين الجتمــاعي

والحق في التعليم والتدريب وحق الملكية.

والحق في الحماية القانونية :مثل التمتـع بالجنسـية ومبـدأ المسـاواة أمـام القـانون وحـق

المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمذنبين ،والحق في الحماية العقلية والمعنوية.

والحقوق السياسية والديمقراطية والحقوق الجماعية :مثل حق تقرير المصير والحق في
التنمية والحق في البيئة وحقوق األقليات والفئات الجتماعية المضرورة كالمرأة والطفل .

رابعا :المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان:

يطلــق علــى الوثــائق المؤسســة لحقــوق اإلنســان الحديثــة " الشــرعة الدوليــة لحقــوق

اإلنسان" وتتكون من ميثـاق األمـم المتحـدة ,واإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان ,والعهـد

الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,والعهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية.

 .9ميثاق األمم المتحدة:

يؤســس هــذا الميثــاق اإلطــار القــانوني والنظــري لقــانون حقــوق اإلنســان الــدولي

المعاصر  ,وتعترف المادة رقـم( )9مـن ميثـاق األمـم المتحـدة أن مـن أهـم أهـداف
األمــم المتحــدة هــو تعزيــز وتشــجيع احت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية,

وتنص المادة رقم (/55ل) أنه يجب على األمم المتحدة تعزيز "الحترام العـالمي,
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واللتزام بحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز بسبب العـرق أو

الجنس أو اللغة أو الدين.

وقد تبنت األمم المتحدة مجموعة من المبادئ التي ساعدت على تشريع القوانين

التي تكفل حقوق اإلنسان في كل دولة على حدة ,وأبرمت بعض المعاهدات التي

أضفت شرعيته على هذه القوانين ,وتضطلع لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم

المتحدة بإعداد مسودات هذه المعاهدات وتوافق عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة.

وكانت األمم المتحدة قد تبنت عام 1966م العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ,وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء
والحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق

اإلنسان .وتبنت معاهدات أخر  ،منذ ذلك الوقت ،قضايا مختلفة مثل معاملة
السجناء ،ووضع الالجئيين ،وحقوق المرأة ،وحقوق الطفل.

 .2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .9196

يقر اإلعالن العالمي بشمولية وعموميـة حقـوق اإلنسـان,حيث تـنص الديباجـة أن
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو "المستو المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه

كافة الشعوب واألمم ,وبـالرغم إن اإلعـالن العـالمي لـيس بمعاهـدة ,إل أنـه أصـبح

مصدرا للعرف الدولي ,مما يعني أنه يوجد لـد الـدول إحسـاس بـاللتزام القـانوني
بالتقيد بهذه القواعد ,وأن هذه القواعد تنعكس على الممارسات العامة للدولة.

وقـد اكتســب اإلعـالن العــالمي لحقـوق اإلنســان قبـول واســعا وعريضـا بــين الــدول,

ويعتبر بمثابة تفسير قوي لحقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة.

ويـــنص اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان علـــى الحقـــوق السياســـية والمدنيـــة,

باإلضافة إلى الحقوق القتصادية والجتماعية ,وقد استخدم أساسا ارتكـزت عليـه

أكثر من عشرين معاهدة دولية لحقوق اإلنسان(.)3

3

 جامعة مينوسوتا ,سلسلة تعليم حقوق اإلنسان ,من الفكرة حتى الميثاق :,كيف تطور قانون حقوق اإلنسان ,متوفر على الموقعاإللكترونيwww1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/part-1/from-concept.htm,
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وتشــمل حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية التــي وردت فــي اإلعــالن العــالمي

لحقوق اإلنسان ما يلي-:

 الحق في عدم التمييز.

 الحق في الحياة "العيش" والحرية واألمن.
 تحريم ومنع العبودية والرق.

 تحريم التعذيب والعقاب والمعاملة القاسية وغير اإلنسانية أو المهينة.
 حق المساواة أمام القانون.

 تحريم ومنع العتقال أو التوقيف أو النفي التعسفي.
 الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية.
 الحق في المحافظة على الخصوصية.
 حق التنقل واإلقامة.

 الحق في الجنسية والمواطنة.

 الحق في الزوال وتكوين أسرة.
 الحق في الملكية.

 حرية الفكر والضمير والمعتقدات والدين.
 حرية التعبير والرأي.

 حرية الشتراك في الجمعيات والتجمع بشكل سلمي.

 الحــق فــي الشــتراك فــي إدارة الشــئون العامــة لــبالده إمــا مباشــرة أو بواســطة
ممثلين يختارون اختيارا حرا.

 الحق في الضمان الجتماعي.
 الحق في العمل.

 الحــق فــي مســتو مــن المعيشــة كــاف للمحافظــة علــى الصــحة والرفاهيــة لــه
وألسرته.

 الحق في التعليم.

 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
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 .1العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

يعتبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,والعهد الدولي للحقوق القتصادية

والجتماعيــة ملــزمين مــن الناحيــة القانونيــة حيــث تلتــزم الــدول مــن خــالل المصــادقة

والموافقة عليهما باألحكام الواردة فيهما(.)4

ويتضمن هذان العهـدان شـروحات وتفسـيرات أكثـر تفصـيال مـن الحقـوق والحريـات

الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

ويشار إلى الحقوق التـي تضـمنها العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية بالجيـل

األول من الحقـوق ,ومـن أهمهـا ,الحريـة الشخصـية كحـق اإلقامـة والتنقـل وحـق الحيـاة
بكرامة ,إضـافة إلـى حـق المسـاواة أمـام القـانون والقضـاء ،دون تمييـز بسـبب اللـون أو

الجـــنس أو العـــرق أو الـــديانات ,وحـــق التعبيـــر ,والتـــدين  ,وحـــق النتمـــاء السياســـي
والنقــابي ,وحــق األقليــات فــي اســتعمال لغتهــا وممارســة شــعائرها ،مــع منــع إثــارة أســباب

الكراهية والحروب.
 .9العهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية:

يغطــي هــذا العهــد الحقــوق الجتماعيــة ,والقتصــادية ,والثقافيــة ,ويشــار إليــه بأنــه

"الجيل الثاني من الحقـوق" ,وتمثـل تلـك الحقـوق فئـة واسـعة مـن الحقـوق اإلنسـانية
ومن بينهـا:الحـق فـي العمـل ،الحـق فـي التعلـيم ،الحقـوق الثقافيـة لمقليـات والسـكان
األصليين ,الحق في الحصـول علـى خـدمات صـحية مالئمـة ومقبولـة وذات مسـتو ,

الحق في الحصول على مأو مالئم ،والحق في ضمان الملكية،والحماية من اإلجالء
القسري ،والحق في الحصول على مأو ,الحق في الحصول على الغذاء ،الحـق فـي

الحصول على المياه.

إلى جانب هذه الوثائق الدولية العامة تبنت األمم المتحدة عدداً من التفاقيات

واإلعالنات ذات الصلة الوثيقة باإلنسان أهمها-:
4

 انظر ميثاق فينا حول قانون المعاهدات " المواثيق" المادة رقم( ) 32ومع ذلك تستطيع الدول إبداء تحفظاتها على المواثيق والمعاهدات,وتعتبر التحفظات بمثابة استثناء من اللتزام والتقيد التام بالميثاق,وهو يسمح للدولة العضو بعدم قبول كافة األحكام ,ولكن دون تقويض

الغرض والهدف والمعنى األساسي والجوهري للميثاق أو المعاهدة.
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 االتفاقية الدولية إلزالة التمييز العنصري وأشكاله كافة :وقد أقرتها الجمعية العامة في
ديسمبر  1965بقرارها ( 2116الدورة )21ودخلت حيز التنفيذ وبلغ عدد الدول
المنضمة إليها حتى نهاية  )94( 1993دولة.

 اإلعالن الخاص بإزالة كل أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو المنفعة:
وقد صدرعن الجمعية العامة بتوافق اآلراء في نوفمبر .1981

 االتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء :وقد أقرتها الجمعية العامة في
ديسمبر  1979ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر  1981وانضمت إليها دول تربو على

المائة حتى نهاية .1994

المحط
 االتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقاب القاسي والالإنساني أو ّ

من الكرامة  :وقد تبنتها الجمعية العامة بالتوافق في  11ديسمبر  1984ودخلت حيز
النفاذ منذ  26يوليو  1987بين سبعين دولة ونيف.

 االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل :وقد تبنتها الجمعية العامة في  21نوفمبر 1989
ودخلت حيز النفاذ بين مئة دولة تقريباً بدءاً من  2سبتمبر 1991.

6 ـ اإلعالن الخاص بالحق في التنمية :وقد أقرته الجمعية العامة في  4ديسمبر
 1986بقرارها رقم  128للدورة .44

 االتفاقية الخاصة بالسكان األصليين والقبليين في البلدان المستقلة :وقد أقرته الجمعية
العامة لمنظمة العمل الدولية في اجتماعها السنوي عام  1989وانضمت إليه حتى

اآلن بوليفيا وكولومبيا ،والمكسيك والنروج.

 االتفاقية الخاصة بمركز الالجئين :وقد دخلت حيز النفاذ من  22نيسان 1954

وكذلك االتفاقية الخاصة بعديمي الجنسية وقد انضمت إلى األولى أكثر من مئة

وخمسين دولة.

 اإلعالن الخاص باللجوء اإلقليمي :الذي أقرته الجمعية العامة في 1967/12/14
بموجب قرارها رقم ( 2312الدورة .)22
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 االتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم :وقد أقرتها الجمعية
العامة لألمم المتحدة بقرارها ( 158الدورة  )45في  25فبراير  1991وما زال قيد

النظر من الدول األعضاء.

 وباإلض ــافة إل ــى م ــا س ــبق هن ــاك مواثي ــق تطب ــق خ ــالل الن ازع ــات المس ــلحة  ,وه ــذه
تعـرف باسـم القـانون الـدولي اإلنسـاني وهـو القـانون الـذي يهـدف إلـى ضـبط سـلوك
المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة بمـا يـؤدى إلـى تخفيـف معانـاة ضـحايا الحـروب
الخاضــعين لســلطة العــدو .هــذا القــانون يتمثــل فــي اتفاقيــات جنيــف األربعــة لعــام

 1949حيــت تتعلــق االتفاقيــة األولــى بتحســين حــال الجرحــى والمرضــى مــن أف ـراد

ا لق ـوات المســلحة فــي الميــدان ،وتتعلــق االتفاقيــة الثانيــة بتحســين حــال المرضــى

والجرحى والغرقى في البحـار ،وتتعلـق االتفاقيـة الثالثـة بحمايـة أسـرى الحـرب ،أمـا
االتفاقية الرابعة فهي تتعلق بشأن حماية المدنيين وقت الحرب .

وقد أنشئ منصب المفوض السامي لحقوق اإلنسان (بعد المؤتمر العالمي الذي عقد عام

.)1993

خامسا :اللجان المعنية برصد المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان:
لجان رصد معاهدات حقوق اإلنسان هي لجان مكونة من خبراء مستقلين ترصد

تنفيذ المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ,وعلى كل دولة طرف في معاهدة اتخاذ
الخطوات الالزمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص

عليها في المعاهدة .

وهناك عشر لجان لهذا الغرض هي-:
 .1اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان :ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية () 1611وبروتوكوليه االختياريين؛
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 .2لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()1611؛

 .3لجنة القضاء على التمييز العنصري :ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري ()1611؛

 .4اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة :ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( )1696وبروتوكولها االختياري ()1666؛

 .1لجنة مناهضة التعذيب :ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ()1694؛

 .1لجنة حقوق الطفل :ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( )1696وبروتوكوليها
االختياريين ()2222؛

 .9اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين :ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ()1662؛

 .9اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ()2221؛

 .6اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري :ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية لحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري) (2006؛

 .12اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
ال بالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة
أو الالإنسانية أو المهينة ،المنشأة عم ً

التعذيب ( :)2222تزور أماكن االحتجاز بغية منع التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

وتجتمع هيئات أو لجان المعاهدات في جنيف بسويس ار ,وتتلقى دعمًا من شعبة معاهدات

حقوق اإلنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في جنيف.

وتؤدي تلك اللجان عدداً من المهام وفقاً ألحكام المعاهدات التي أنشأتها ,وتتضمن هذه

المهام النظر في التقارير الدورية للدول األطراف ،والنظر في الشكاوى الفردية ،واجراء
14

استعالمات قطرية ،كما أن هذه الهيئات تعتمد تعليقات عامة تفسر أحكام المعاهدات وتنظم

مناقشات مواضيعية متعلقة بالمعاهدات.

المبحث الثاني
مفهوم األمن اإلنساني ,ومكوناته ,وعالقته بحقوق اإلنسان
إن التطـورات التكنولوجيـة التـي يشـهدها عالمنــا المعاصـر قـد وضـعت جميـع دول العـالم

أمام تحديات لم يكن يواجهها من قبل ,من أهمها توفير األمن لمجتمعاتها عموما في وقـت
15

ظهـــرت فيـــه أشـــكال جديـــدة مـــن الجريمـــة المنظمـــة أفرزتهـــا تـــداعيات العولمـــة والنفتـــاا
القتصــادي والجتمــاعي وثــورة التصــال والمعلومـــات ,فضــال عــن ظــواهر إجراميــة أخـــري

كالجرائم اإلليكترونية والعابرة للحدود واإلرهاب المنظم وغيرها.

وفي ظل العولمة أصبح العـالم كالقريـة الصـغيرة تتـأثر بـأي حـدث أمنـى يمكـن أن يقـع

في مناطق بعيده مما قد يتسبب فـي إشـكاليات وأزمـات أمنيـه عديـدة ول تقتصـر سـلبيات
األحداث األمنية على المنطقة المنكوبة بل أصبح يتعداها إلى دول ومناطق كثيرة .

أول :مفهوم األمن اإلنساني:

األمن لغة يعني الطمئنان الناتج عن الوثوق بالغير  ،وبـاهلل ومنـه جـاء اإليمـان  ,ويعـرف

انه " امن اإلنسان من الخوف ,القهر ،العنف ،التهميش ,الحاجة  ,الحرمان ,عدم التمكين
الجتماعي ) أي محاولة خلق ديناميكيـة تـدمج اإلنسـان فـي األولويـات التنمويـة والسياسـية

بدل التركيز على استقرار النظام السياسي وبيئته ).(5

واألمــن بصــفة عامــة هــو "شــعور الفــرد باألمــان وعــدم الخــوف والطمئنــان علــى حياتــه

وأسرته ومجتمعه").(6

ويعد األمن حاجه إنسانية واجتماعيـة وتنظيميـة ومطلبـاً أساسـياً لقيـام أي دولـة "ولقـد

اكتسب مف هوم األمن صفة الشمولية ،فلم يعد قاصـرا علـى النظـرة السـطحية التقليديـة التـي
تــر أن أمــن الم ـواطن وأمــن المجتمــع مرتبطــان بمكافحــة الجريمــة والمجــرمين فقــط  ،بــل

يتصـــالن بـــدرجات متفاوتـــة بعوامـــل ومتغيـــرات أخـــر مثـــل العوامـــل التربويـــة والقتصـــادية

والجتماعيــة والنفســـية والسياســـية......الخ"( , )7كمـــا توســعت مســـؤولية األمـــن لتصـــبح
مهمته ل تقتصر فقط على األجهزة األمنية والشرطية بل أضحت مسؤولية مشتركة للجميع

من مؤسسات تربوية ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين وغيره .
 - 5برقوق محند  ،األمن اإلنساني ومفارقات العولمة عنوان الوثيقة :
boulemkahel.yolasite.com/.../األمن%20اإلنساني%20و%20مفارقات%20العولمة .doc
6

 -سليمان احمد آل خطاب ,دور األندية الطالبية في التوعية األمنية ,جامعة نايف للعلوم األمنية,الرياض – الطبعة األولى 4144هـ –

3141م  ,ص .341عن:

,عمان,األردن.3113 ,

ذياب

البدانيه،األمن الوطني في عصر العولمة ,سلسلة التثقيف الشبابي(,)34المجلس األعلى للشباب

 - 7سليمان احمد آل خطاب ,دور األندية الطالبية في التوعية األمنية ,جامعة نايف للعلوم األمنية,الرياض – الطبعة األولى 4144هـ –
3141م  ,ص.341
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وقد تغير مفهوم األمـن وتعقـد بسـبب التـراكم التـاريخي وتعقـد الظـاهرة اإلنسـانية  ،فيعتبـر

التحول في مفهوم األمن نتيجة منطقية لتغير المشـهد الـدولي حيـث تنوعـت مصـادر التهديـد

داخل وخارل الدولة مما يستلزم مفهوم جديد لممن يحاول أن يشمل كل هذه الظواهر الجديدة

فظهر األمن اإلنساني.

أما كوفي عنان األمين العام السابق لممم المتحدة في تقريـره لممـم المتحـدة عـام 2000

والمعنـون بــ" نحـن البشـر "أعطـى توصـيفا لممـن اإلنسـاني ,تضـمن امـن اإلنسـان بأوسـع

بحيث يشمل حقوق اإلنسان  ،الحكـم الرشـيد وامكانيـة الحصـول علـى التعلـيم وعلـى الرعايـة

الصحية وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته ،وكل خطوة في هذا التجاه

هي أيضا خطوة نحو الحد من الفقر وتحقيق النمو القتصادي ومنع الصراعات والتحرر مـن
الفاقة وحرية األجيـال المقبلـة فـي أن تـرث بيئـة طبيعيـة صـحية هـي اللبنـات المترابطـة التـي

يتكون منها امن اإلنسان وبالتالي األمن القومي ).(8
 األمن الشامل:

أصــبح لممــن مفهــوم جديــد يتجــاوز مفهــوم األمــن التقليــدي والمتجــزئ علــى شــكل األمــن

الوطني واإلقليمي والمحدود بجغرافية الدولة  ,إلى مفهوم األمن الشامل الذي يشمل األمن
الصـــناعي واألمـــن الجتمـــاعي واألمـــن الغـــذائي واألمـــن المـــائي واألمـــن السياســـي واألمـــن

الدبلوماسي واألمن السياحي واألمن التعليمي واألمن البيئي واألمن الصحي باإلضافة إلـى

األمن القومي والوطني واإلقليمي والكوني ...الخ.

ويعبر األمن البشـري عـن وجـود أهـم الحتياجـات اإلنسـانية األساسـية والكرامـة البشـرية،

الفعالة في حياة المجتمع ,وهـو يعتبـر أن التغيُّـر فـي طبيعـة الصـراع
بما في ذلك المشاركة ّ
والعولمة المتزايدة جعال الشعوب في أولوية الهتمام الدولي ،وأن سـالمة الفـرد التـي تشـكل
ـارا لممــن العــالمي وثمــة عالقــة وطيــدة بــين األمــن
محــور األمــن البشــري قــد أصــبحت معيـ ً
البشـري والسـلم الــدولي ،إذ ل يمكـن تجاهـل نتــائج المجاعـة والتلـوث والعنــف العرقـي علــى
صعيد السلم المنشود.

 - 8منى حسن علي  ،مفهوم األمن اإلنساني  ،عنوان الوثيقة :
sudanpolice.gov.sd/pdf/55555.pdf
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قربا من الحياة الجتماعيـة ،األمـر
ولقد أصبح مفهوم األمن
شموليا ومتعدد األبعاد وأكثر ً
ً
الذي جعل تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية للعام  4991يتب ّنى فكرة األمن البشري حيـث

جاء فيه " :لزمن طويل كان مفهوم األمـن يقتصـر علـى الصـراع بـين الـدول ،ويقـاس نسـبة
إلى التهديد الموجود على الحدود ،وكانت األمم تعد الجيوش للحفاظ على أمنهـا ،أمـا اليـوم

فلد معظم الشعوب شـعور بفقـدان األمـن نتيجـة القلـق الـذي يسـاورها فـي الحيـاة اليوميـة
المدمرة.
والمعيشية أكثر بكثير من الخوف من أحداث العالم
ّ

لقد أصبح األمن الجتماعي ،واألمن القتصادي ,وأمن العمالة ,واألمن الغذائي  ,واألمـن

المسـتجدة علـى األمـن البشـري فـي كـل أنحـاء العـالم ,
الصحي ..... ,إلخ ,هي الهواجس
ّ
فـاألمن لـم يعـد يقـاس بمـد تقلـيص التهديـدات بـل بمــد السـتجابة للحاجيـات األساسـية
لسنسان".

ومن أبرز تحولت مفهوم األمن هـو النتقـال مـن األمـن كمفهـوم يقـوم علـى أسـاس بقـاء

الدول إلى مفهوم يقوم على أساس بقاء األفراد والشعوب.
 ارتباط األمن البشري بالتنمية البشرية:

في ضوء ما سبق أصبح مفهوم األمن البشري ومفهوم التنمية البشرية مرتبطان بقوة

ويهدف كل منهما إلى التخلُّص من الخوف ومن العوز.

إن الفقر وانعدام األمن مرتبطان في دائرة خطرة يتطلَّب كسرها إجراءات لتحسين التنمية

البشرية من خالل تفعيل التوظيف ،والتعليم ،والخدمات الجتماعية كافة ،باإلضافة إلى

إجراءات لتحسين األمن البشري من خالل توفير الحماية من الجريمة والعنف السياسي،

السياسية وتفعيل العدالة.
واحترام حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق
ّ
قويا في وجه التنمية البشرية،
ًا
إن غياب مثل تلك الضمانات لممن البشري يش ّكل
حاجز ً

فبغض النظر عن مستو

الدخل ،إذا فقد الشعب الثقة بقدرة المجتمع على حمايته

فسيكون لديه حوافز أقل للمراهنة على المستقبل.

إن األمن البشري يـوفر محيطـاَ مالئمـاَ للتنميـة البشـرية ،بينمـا العنـف أو التهديـد بـالعنف

يجعالن التقدم المفيد في أجندة التنمية غيـر ممكـن ،لـذا فـإن تحسـين سـالمة الشـعوب هـو

شرط مسبق ,كما يمكن أن يش ّكل تحسـين التنميـة البشـرية إسـتراتيجية للتوصـل إلـى األمـن
18

البشــري وذلــك مــن خــالل معالجــة انعــدام المســاواة التــي هــي ،فــي أغلــب األحيــان ،الســبب

الرئيس للصراع.

 البرنامج اإلصالحي لممم المتحدة .3113

أشـار األمــين العــام لممــم المتحــدة األســبق كــوفي أنــان فــي تقريــره فــي  34آذار/مــارس

الدوليــة إلــى "أن الــدول ومؤسســاتها الجماعيــة
 3113حـول برنامجــه اإلصــالحي للمنظّمــة
ّ
الحريـة
يتعـيَّن عليهـا كلهـا فـي القـرن الحـادي والعشـرين أن تناصـر قضـية إتاحـة جـو مـن
ّ
بحريـة العـيش فـي كرامـة,
التحـرر مـن الفاقـة ،والتحـرر مـن الخـوف ،والتمتـع
أفسح بكفالـة
ُّ
ّ
وفــي هــذا العــالم الــذي يتزايــد ترابطًــا يتعــيَّن أن يتواكــب التقــدم فــي مجــالت األمــن والتنميــة
وحقــوق اإلنســان ,فــال تنميــة بــدون أمــن ،ول أمــن بــدون تنميــة ,كمــا أن التنميــة واألمــن

معا على احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون".
يعتمدان ً

ثانيا :المكونات األساسية لممن البشري:

األمن البشري أمر ضروري لتحقيق االستقرار الوطني واإلقليمي والعالمي ,وهو يشمل

العديد من المجاالت ,التي تضمنها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 1994هي-:
 .4األمن الشخصي أو الفردي:

نظـر إلـى مـا لهـذا المفهـوم مـن
يعتبـر األمـن الفـردي مـن أهـم عناصـر األمـن البشـري ًا
ظـل وجـود
أهمية على حياة البشر ,وهو يتمحور حول كيفية تأمين الحمايـة لمفـراد فـي ّ
النزاعــات المســلحة وتزايــد الجريمــة المنظّمــة والتجــار بالمخـ ّـدرات والبشــر واألســلحة

وغسيل األموال لتصل إلى أيدي جماعات تستخدمها في عمليات العنف واإلرهاب(.)9
 .3األمن الغذائي:

يتحقَّق األمن الغذائي عندما يتمتَّع البشر كافة في جميـع األوقـات بفـرص الحصـول،

من الناحيتين المادية والقتصادية ،على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجـاتهم

كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

9

-

الدوليـــــة ،مطبعـــــة ســـــيكو ،بيـــــروت ،لبنـــــان ،ط  ،403114ص .33
د.عـــــدنان الســـــيد حســـــين ،العـــــرب فـــــي دائـــــرة النزاعـــــات
ّ
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جـدا ،حيـث يمـوت كـل
لكن واقع األمن الغذائي لكثيـر مـن شـعوب األرض هـو مأسـوي ً
عام قرابة  44مليون طفل قبل أن يكملوا عامهم الخـامس ,وجميـع هـذه الوفيـات تحـدث
في البلـدان الناميـة ،ثالثـة أربـاعهم فـي إفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـر وجنـوب آسـيا،

أيضا تحت وطأة المعدلت األعلى للجـوع وسـوء التغذيـة
وهما المنطقتان اللتان ترزحان ً
والفقر(.)10
وبمـا أن الفقــر ســبب رئــيس لنعــدام األمـن الغــذائي ،فــإن التقـ ّـدم بخطــى مطــردة نحــو
استئصــال الفقــر أمــر حاســم لتحســين فــرص الحصــول علــى الغــذاء .كمــا أن للصـراع،

ملموسا في انعدام األمن الغذائي.
دورا
ً
واإلرهاب ،والفساد ،والتدهور البيئيً ،
 .4األمن الصحي:

األمن الصـحي يعنـي ضـمان الحـد األدنـى للمجتمـع مـن الحمايـة مـن األمـراض وجميـع

صحيا وأكثر
الصحية التي تواجههم ،وذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة أمنة
األخطار
ّ
ً
طا هامــا
اســتقرارا ,لكــون الصــحة عنص ـرا أساســيا فــي حمايــة حيــاة اإلنســان وتعــد شــر ً

لالسـتقرار الجتمــاعي ,والعوامــل التــي تــؤثر علــى الصــحة كثيــرة ،منهــا ,ســوء التغذيــة,

التلوث ,والفقر.
و ُّ

.1األمن القتصادي:

يعتبــر األمــن االقتصــادي مــن أهــم دعامــات األمــن البشــري ،وهــو يتطلــب وجــود دخ ــل

مضمون لألفراد ,وتعد مشاكل البطالة عامال هامـا وراء التـوتر السياسـي والعنـف العرقـي ,
ظل اقتصاد سليم.
فال يمكن الحديت عن تنمية بشرية من صحة وغذاء وتعليم إال في ّ
ظل عولمة القتصاد أصبحت اقتصاديات الدول مترابطة بعضـها مـع بعـض علـى
ففي ّ

جميع المستويات ،وهذا ما يجعل أي خلل يصـيب اقتصـاد إحـد الـدول يـؤثر بالضـرورة

سلبا علـى األمـن البشـري ويجعلـه فـي حالـة تهديـد
على اقتصاد دولة أخر  ,وينعكس ً
مستمرة(.)11
 .3األمن البيئي:
10

 -راجع تقرير إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي ،روما ،4992 ،ص .4- 4

 -11د.جوزيف ستيغلتز ،خيبات العولمة ،ترجمة ميشال كرم ،دار الفارابي ،ط  ،4بيروت ،3114 ،ص .13
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يتمحـور األمـن البيئــي حـول اتخــاذ سياسـة بيئيــة علـى المســتو الـوطني واإلقليمــي

البيئية الرئيسة التي تهـدد الكـرة األرضـية،
والدولي لحماية الطبيعة والبشر من األخطار
ّ
التلوث الهوائي ،والنفايـات الصـناعية الخطـرة ،والمطـر الحمضـي،
كالحتباس الحراري ،و ّ

وتنــاقص طبقــة األوزون ،وتلـ ّـوث البحــار والمحيطــات واألنهــار ،والكتظــاظ الســكاني،
والضباب الدخاني ،وظاهرة التصحر وتدمير الغابات الستوائية ,وهـذه التـدابير يجـب أن

ترتكز على إصدار قوانين وقواعد عالمية لحماية البيئة(.)12
.2األمن السياسي والمجتمع المحلي:

ويكــون مــن خــالل اســتقرار النظــام السياســي ومشــاركة الم ـواطن فــي ديناميــات هــذا

النظام وانفتاحه على التطور.
 .0األمن الثقافي:

الهويــة القوميــة علــى المســتو المحلــي .وكــذا تــأمين الحـوار
مـن خـالل الحفــاظ علــى
ّ
الثقافي والحضـاري بـين مختلـف الحضـارات المتنوعـة وتـوفير التعـايش فيمـا بينهـا علـى

أيضـا األمـن العلمـي والتقنـي مـن خـالل سـد الفجـوات
قاعدة ّ
حق الختالف والمسـاواة ,و ً
المتقدمة والدول النامية ،ومحاربة األمية والنهوض بالعملية
في هذا المجال بين الدول
ّ
التربوية.

فــي ظــل هــذه المعطيــات ،يتبـ ّـين أن األمــن البشــري بمضــامينه الشــاملة الجتماعيــة
الثقافية ،لم يعد يقاس فحسب بمد مواجهة التهديدات
البيئية و ّ
والقتصادية والتنموية و ّ
العسكرية وتقليصها ،بل بمد تأمين الحاجيات األساسية والضرورية لوجود اإلنسان.
ّ
التحـديات
وأمام هذا المفهوم الجديد لممن البشري ،وعجز الدولـة منفـردة عـن معالجـة
ّ

العالمية الجديدة ،يزداد اهتمام المجتمع العالمي من أجل ضـمان أمـن البشـرية المـرتبط

ارتباطًا وثي ًقا بالسلم واألمن الدوليين(.)13

ثالثا :العالقة بين األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان(:)14
12

 -مجلة بدائل ،سخونة المناخ :البشر إلى مصير الديناصورات ،العدد الثالث ،بيروت ،3113 ،ص0
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الدولية ،مطبعة سيكو ،بيروت ،لبنان ،ط  -403114ص.411 -411
 عدنان السيد حسين ،العرب في دائرة النزاعاتّ
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في تقريرها لعام  ،3114تحت عنوان األمن اإلنساني ،أكدت اللجنة المستقلة لممن

اإلنساني على أن فكرة أو منظومة األمن اإلنساني تساعد على تحديد ماهية الحقوق
الواجب احترامها في ظل ظروف معينة ،وأن حقوق اإلنسان تساعدنا على اإلجابة على

عدد من التساؤلت المتعلقة بكيفية رفع مستو األمن اإلنساني وفكرة الواجبات واللتزامات
التي

تكمل

اإلقرار

األدبي

األخالقي

والسياسي

بأهمية

األمن

اإلنساني,

ومن وجهة نظر اللجنة الدولية لممن اإلنساني فإن فكرة منظومة األمن اإلنساني تهدف
إلى حماية حياة اإلنسان بصورة تعمل على تعزيز الحريات الشـخصية ,وأشار تقرير اللجنة

بأن معظم المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن األشخاص لم تصنف كمخاطر تهدد أمن

الدول ,ووفقا لتصورات اللجنة فإن فكرة األمن اإلنساني تهدف إلى العناية بالظلم،

والمسائل المتعلقة بالحرمان والفقر ،والمرض ،واألمية والتلوث وغيرها ,وبالتالي فإن مفهوم

األمن اإلنساني يعني بحماية الحريات األساسية ،خاصة وأن هذه الحريات تعتبر جوهر

حق اإلنسان في الحياة.

وتعود فكرة األمن اإلنساني في جذورها إلى الحريات األربع التي ناد

بها فرانكليين

روزفلت ،في خطابه الموجه إلى األمة األمريكية بتاريخ  ،)2(4914/4/2والتي تشمل
حرية التعبير ،حرية العتقاد ،التحرر من العوز ,والتحرر من الخوف ,وأصبحت هذه
الحريات األربعة لحقا األساس لفكرة إنشاء هيئة األمم المتحدة.
وبناء على ما تقدم وضعت األمم المتحدة نصب عينها مسائل المحافظة على السالم

واألمن الدوليين ،ودعم التنمية القتصادية والجتماعية وكذلك حقوق اإلنسان ،باعتبارها

من أهم األهداف الواجب تنفيذها وتحقيقها من خالل التعاون الدولي ,وهذا فعال ما جاء

التأكيد عليه في المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة.
وتبعا لما شهدته البشرية من دمار وويالت اثر الحرب العالمية األولى والثانية ،أدرك

العالم أن الحروب والعداء والحرمان الجتماعي والقتصادي والنتهاكات الخطيرة لحقوق
14
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ص

اإلنسان جميعها تمثل أساسا لنعدام األمان ،والقمع والعوز والخوف ،لذلك فإن مجابهة

العداء واحالل السالم ل يمكن أن يتم دون توفير األمن أول والرخاء الجتماعي
والقتصادي ثانيا.
وفي جميع األحوال فإن مجلس األمن الدولي لن يكون قادرا على تحقيق األمن والسالم
في العالم ،إذا لم يشعر كل شخص باألمن في بيئته وعمله.
واألمن اإلنساني وفقا لما سبق يشبه ما يعرف بإعادة اكتشاف الروابط األساسية

لمهداف المختلفة لممم المتحدة ،وواجب الدول األعضاء في التعاون من أجل تطوير

ودعم هذه األهداف ،كما إن إدخال قيم حماية حقوق اإلنسان على جميع األنشطة
المختلفة لممم المتحدة ،خاصة بعد اقتراحات اإلصالا التي ناد

المتحدة السيد كوفي عنان  ،4990عكست األمر ذاته.

بها األمين العام لممم

وأضحت فكرة حماية حقوق اإلنسان تتسع لتساهم في دعم اإلجراءات الرامية إلى تفعيل

دورها في التنمية ،وحل النزاعات ،وحفظ وبناء السالم.

ويعد التمتع بجميع الحقوق هو أحد العناصر األساسية لفكرة األمن اإلنساني ,وتقع

مسؤولية حماية حقوق اإلنسان على الدولة ،باإلضافة إلى اآللية الدولية لحماية حقوق
اإلنسان ,والتي تهدف إلى مراقبة وتشجيع تطبيق هذه الحقوق ،وتلتزم الدول بحماية القيم

الثقافية ،ومبادئ الديمقراطية والمشاركة الفردية ،ومبدأ سمو القانون ودعم والحصول على
العدالة من خالل توفير المحاكم المختصة والمزودة بالكفاءات من القضاة المدربين

والمختصين بحل جميع اإلشكالت القانونية.
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المبحث الثالث
المعايير األساسية لحقوق اإلنسان في العمل األمني
"الموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"

إن ارتباط جهاز الشرطة بحقوق اإلنسان هو ارتباط ضمير ودين وقانون ،ذلك أن

الشرطة تعد حلقة االتصال المباشر بين السلطة اإلدارية والفرد في الدولة حيت توضع حقوقه

اإلنسانية أمام ذلك الجهاز موضع اختبار حقيقي إما إهدا ار أو احتراما.

وتكون هذه األجهزة في مواجهة مباشرة مع األفراد سواء بشكل جماعي مثل التظاهرات أو
االعتصامات أو المسيرات السلمية ,أو بشكل فردى من خالل مراجعة األفراد لمراكز الشرطة

كمشتكين أو مشتكى عليهم أو شهود ،هذه المواجهة تفرض على الدولة وأجهزتها الشرطية

احترام حقوق األفراد وحرياتهم األساسية.
24

من هنا تأتي أهمية توفير الحماية الكافية لحقوق األفراد أثناء تعاملهم مع رجال الشرطة

والتي لم تعد مقصورة على الحماية الداخلية التي توفرها القوانين الوطنية ،بل تعدتها إلى

إيجاد منظومة من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتي تهدف بشكل رئيسي إلى توفير

حماية دولية لألفراد أثناء تعاملهم مع رجال الشرطة وخصوصا في مرحلة التحقيق والتي قد

تشمل التوقيف واالحتجاز كمظهرين من مظاهر تقييد الحرية الشخصية.

ويشكل التحقيق في الجريمة الخطوة األساسية األولى على طريق إقامة العدالة ،والغرض

منه جمع األدلة وتحديد مرتكب الجريمة المفترض وعرض األدلة على المحكمة ,حتى يتسنى
لها البت في اإلدانة أو البراءة ,وقد يمارس رجال الشرطة أثناء سير التحقيقات صالحيات
التوقيف وحجز الحرية المخولة لهم تجاه األشخاص المشتبه في ارتكابهم الجريمة موضوع

التحقيق ،وهو ما قد يلزم أحيانا استخدام القوة إللقاء القبض عليهم واحتجازهم.

ومن هنا تعتبر أجهزة الشرطة من أهم اآلليات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق

اإلنسان ,خصوصا في الفترة األخيرة التي تشهد تنامي الثورات العربية ,وظاهرة التظاهرات

واالعتصامات السلمية أحيانا والمصحوبة بأعمال عنف أحيانا أخرى ,وذلك من أجل
التغيير واإلصالح.

ومن هذا المنطلق وضعت منظمة العفو الدولية ،باالشتراك مع مسئولي الشرطة والخبراء

من شتى البلدان ،وثيقة تتضمن المعايير األساسية في مجال حقوق اإلنسان ،والموجهة إلى
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،وهي القائمة على مواثيق األمم المتحدة الخاصة بإنفاذ

القوانين والعدالة الجنائية وحقوق اإلنسان.

وهذه الوثيقة يسهل الرجوع إليها،إلمكان تطبيق المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة

بإنفاذ القوانين.

وترمي هذه الوثيقة إلى رفع مستوى الوعي بين المسئولين الحكوميين وأعضاء البرلمان

والصحفيين والمنظمات غير الحكومية ,ببعض المواثيق األساسية التي يجب أن تمثل جانبًا

من جوانب أي تدريب في مجال السياسات وممارسات الشرطة.

ومن المأمول أن تتمكن سلطات الشرطة من استخدام هذه المعايير األساسية كنقطة

انطالق إلعداد اإلرشادات التفصيلية ألساليب التدريب والمراقبة لسلوك العاملين بالشرطة.
25

ومن واجب رجال الشرطة أن يلتزموا جميعا بالمعايير األساسية واألخالقية لمهنتهم،

فالمعايير المبينة هنا ذات أهمية أسياسية للنهوض بتلك المسؤولية ,وتتمثل تلك المعايير

في اآلتي(-:)15

المعيار األساسي األول:

" من حق كل إنسان أن يتمتع بحماية القانون ،على قدم المساواة ،ودون تمييز على أي

أسس ،وخصوصاً الحماية من العنف أو التهديد ,ويجب السهر بصفة خاصة على حماية
الجماعات التي قد تتعرض لمذ

والنازحين وأفراد األقليات".

دون سواها مثل األطفال والمسنين والنساء والالجئين

من العوامل ذات األهمية البالغة لتطبيق المعيار األساسي األول أن ينهض رجال

الشرطة دائماً وفي جميع األحوال بالواجب الذي يفرضه القانون عليهم ،وذلك بخدمة
المجتمع وحماية جميع األشخاص من أي انتهاك للقانون وهو ما يتمشى مع المستوى

الرفيع من المسؤولية الذي تتطلبه مهنتهم.

ويجب عليهم تعزيز الكرامة اإلنسانية وحمايتها ،والحفاظ على الحقوق اإلنسانية لجميع

األشخاص ،ومن بينها ما يلي:

 .1لكل فرد الحق في الحرية وسالمة شخصه؛

 .2يجب عد إخضاع أي فرد للقبض أو االحتجاز أو النفي بصورة تعسفية؛

 .3يتمتع جميع األشخاص الذين حرموا من حريتهم بالحق في عدم التعرض للتعذيب
أو للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

 .4يتمتع كل فرد ،دون أي تمييز ،بحماية القانون على قدم المساواة مع غيره؛
 .5لكل إنسان الحق في المحاكمة العادلة؛
 .6لكل إنسان الحق في حرية التنقل؛

 .7لكل إنسان الحق في عقد االجتماعات السلمية؛
 .8لكل إنسان الحق في حرية التعبير.
 -15منظمة العفو الدولية وثيقة رقم.POL 30/04/1998 :
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وال يجوز ألي موظف مكلف بإنفاذ القوانين أن يرتكب ،أو يحض على ارتكاب ،أو

يسمح بارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وال أن يتذرع بأنه ينصاع إلى أوامر رؤسائه أو بوجود
ظروف استثنائية مثل حالة الحرب أو خطر نشوب الحرب أو عدم االستقرار السياسي أو

أي حالة من حاالت الطوارئ العامة ،باعتبار ذلك مبر اًر لمثل تلك األعمال .ويجب
االهتمام بصفة خاصة بحماية الحقوق اإلنسانية ألفراد الجماعات التي قد تصبح

مستضعفة ،مثل األطفال ،والمسنين ،والنساء ،والالجئين ،والنازحين ،وأفراد األقليات(.)16

المعيار األساسي الثاني:

" يجب إبداء التراحم والحترام في معاملة جميع ضحايا الجريمة ،ول بد بصفة خاصة من

الحفاظ على سالمتهم وخصوصيتهم".

الضحايا هم األشخاص الذين يتعرضون للضرر ،بما في ذلك اإلصابات الجسدية

والنفسية ،أو المعاناة العاطفية ،أو الخسائر االقتصادية أو االنتقاض الجسيم من حقوقهم

األساسية من خالل انتهاك القانون الجنائي ،سواء كان ذلك بارتكاب عمل ما أو االمتناع

عن عمل ما .وتنفيذاً للمعيار األساسي الثاني يجب على رجال الشرطة ما يلي(:)17

 .1أن يكفلوا اتخاذ ما تدعو إليه الحاجة من تدابير لضمان حماية وسالمة الضحايا
من التخويف واألعمال االنتقامية؛

 .2أن يبلغوا الضحايا دون إبطاء عن توافر الخدمات الصحية واالجتماعية وغيرها من
ضروب المساعدة الالزمة؛

 .3أن يوفروا للنساء الالتي تعرضن ألعمال العنف ما يلزمهن دون إبطاء من الرعاية
على أيدي األخصائيين؛

16

» -مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين «  ،التي أصدرتها األمم المتحدة ( المواد  )5 ،2 ،1وبإعالن وبرنامج عمل

بكين ( الفقرة .)4- 2-2

 - 17إعالن المبادئ األساسية للعدالة من أجل ضحايا الجريمة وسوء استعمال السلطة الصادر عن األمم المتحدة ( المبادئ ،15 ،14 ،4
 ) 17 ،16واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة – التوصية العامة رقم ( 11الدورة الحادية عشرة.)1112 ،

27

 .4ابتكار أساليب للتحقيق ال تتسبب في زيادة امتهان كرامة المرأة التي وقعت ضحية
للعنف؛

 .5أن يهتموا اهتماماً خاصاً بالضحايا الذين أصبحوا في حاجة إلى رعاية خاصة ،إما

بسبب طبيعة الضرر الذي لحق بهم أو بسبب بعض العوامل األخرى مثل االنتماء

العرقي ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الميول الجنسية ،أو السن ،أو اللغة ،أو الدين ،أو

الجنسية ،أو اآلراء السياسية أو غيرها ،أو العجز ،أو األصول العنصرية أو

االجتماعية وما إلى ذلك بسبيل.
المعيار األساسي الثالث:

"يجب عدم استعمال القوة إل في حالة الضرورة القصو  ،والى أدنى حد تقتضيه

الظروف".

يقتضى تنفيذ المعيار األساسي الثالت ،فيما يقتضيه ،أن يلتزم رجال الشرطة في أداء

واجبهم باستعمال الوسائل السلمية ما أمكنهم ذلك قبل اللجوء إلى القوة ,وال يجوز لهم

استعمال القوة إال إذا ثبت عجز غيرها من الوسائل عن أداء المهمة أو عدم وجود أي أمل

في تحقيقها للنتيجة المنشودة .ويجب تطبيق المبدأ األساسي الثالت وفقًا للمبدأين األساسيين

الرابع والخامس .وحيثما كان استعمال القوة المشروعة محتوماً ،فإن على رجال الشرطة

االلتزام بما يلي(:)18

 .1ممارسة ضبط النفس في استخدامها والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم
والهدف المشروع المراد تحقيقه؛

 .2تقليل الضرر واإلصابة واحترام وصون حياة اإلنسان؛

 .3التكفل بتقديم جميع أنواع المساعدة واإلسعافات الطبية في أقرب وقت ممكن إلى
الشخص المصاب أو المتضرر؛

 .4التكفل بإبالغ األقرباء أو ألصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر بما
حدت له في أقرب وقت ممكن؛

 - 18مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين «  ،الصادرة عن األمم المتحدة (المادة  )3والمبادئ األساسية بشأن استخدام
القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين( المبادئ .)9 ،6 ،5 ،4
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 .5حيثما يؤدي استعمال رجال الشرطة للقوة إلى إحدات إصابة بشخص ما أو إلى
وفاته ،فعليهم إبالغ ذلك على الفور إلى رؤسائهم ،وعلى هؤالء أن يكلفوا القيام

بالتحقيقات الواجبة في أي حادت من تلك األحدات.
المعيار األساسي الرابع:

" يجب تحاشي استخدام القوة عند مراقبة الشرطة للتجمعات غير المشروعة والتي ل يلجأ
المجتمعون فيها إلى العنف ،فإذا لجئوا للعنف ،يجب على الشرطة أل تستعمل العنف في

تفريقهم إل أدنى حد ممكن من القوة".

من حق كل فرد أن يشارك في التجمعات السلمية ،سياسية كانت أم غير سياسية،

والتي ال تخضع إال للقيود المحدودة المفروضة طبقاً للقانون ،والتي ال غنى عنها في أي

مجتمع ديمقراطي لحماية بعض المصالح مثل النظام العام والصحة العامة .ويجب على
الشرطة أال تتدخل في التجمعات المشروعة السلمية ،إال من أجل حماية األشخاص

المشاركين في مثل هذا التجمع أو غيرهم .وفيما يلي بعض ما يقتضيه تنفيذ المعيار

األساسي الرابع(:)19

يجب على رجال الشرطة أن يتجنبوا استعمال القوة عند مراقبة التجمعات غير

المشروعة والتي ال يلجأ المجتمعون فيها إلى العنف ،واذا كان استعمال القوة ال مناص

ال لضمان سالمة اآلخرين ،فيجب على الشرطة أن تقصر استعمال
منه ،كأن يكون ذلك مث ً
القوة على أدنى الحدود الالزمة وفقاً لألحكام األخرى الواردة في المعيار األساسي الثالت؛

 .1ال يجوز استعمال األسلحة النارية عند مراقبة الشرطة للتجمعات التي ال يلجأ
المجتمعون فيها إلى العنف .ويقتصر استعمال األسلحة النارية بصورة صارمة على
األهداف المذكورة في المعيار األساسي الخامس؛

 .2ال يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة في تفريق التجمعات التي تلجأ إلى العنف إال
حين تعجز غيرها من الوسائل عن ذلك وال يلوح أي أمل في تحقيقها للنتيجة

المنشودة ،ويجب على رجال الشرطة عند استعمال القوة أي يلتزموا باألحكام الواردة
في المعيار األساسي الثالت؛
 - 19المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( المبادئ .)14 ،13 ،12 ،9
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 .3ال يجوز لرجال الشرطة استعمال األسلحة النارية في تفريق التجمعات التي تلجأ إلى
استعمال العنف إال حين يثبت أن استعمال الوسائل األخرى األقل خطورة أمر غير

عملي ،وذلك أيضاً في أضيق الحدود الالزمة لتحقيق أحد األهداف المذكورة في
المعيار األساسي الخامس ،ووفقًا لألحكام المنصوص عليها في المعيار األساسي
الثالت والمعيار األساسي الخامس.

المعيار األساسي الخامس:
"يجب عدم استخدام القوة المفضية إلى الموت إل حين يكون ذلك محتوماً بصورة

صارمة إما للدفاع عن النفس أو حماية ألرواا اآلخرين".

يعتبر استعمال األسلحة النارية من التدابير التي ال يلجأ إليها إال في الحاالت القصوى،

وال بد من تنظيمه بصورة صارمة بسبب ما يترتب عليه من خطر الموت أو اإلصابة

البالغة .ومن بين ما يتطلبه تطبيق المعيار األساسي الخامس أال يلجأ رجال الشرطة إلى

استعمال األسلحة النارية إال تحقيقاً للغايات التالية ،وفي الحاالت التي يثبت فيها قصور
األساليب األقل خطورة عن تحقيق هذه الغايات(:)20

 .1الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين من خطر وشيك كالموت أو اإلصابة
البالغة؛

 .2منع استمرار ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديداً بالغاً للحياة؛

 .3القبض على شخص يمثل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطة رجال الشرطة ،أو منعه
من الهرب؛

 .4وال يجوز ،على أي حال ،استعمال األسلحة النارية المفضية إلى الموت عمدًا إال
حين يتحتم استعمالها بصورة صارمة لحماية الحياة.

 .5ويجب على رجال الشرطة أن يعلنوا أنهم من الشرطة وأن يفصحوا بوضوح عن
ال إذا كان
اعتزامهم استعمال األسلحة النارية ،واتاحة المهلة الكافية لمراعاة ذلك ،إ ّ

ذلك من شأنه تعريض رجال الشرطة للخطر أو التسبب في تعريض اآلخرين للموت

 - 20المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( المبادئ .)11 ،11 ،9
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أو لإلصابة بجراح بالغة ،أو إذا تبين بوضوح أن ذلك ال يتفق مع ظروف الحادت

أو ال جدوى منه.

وينبغي أن تشمل القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام األسلحة النارية من جانب

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مبادئ توجيهية:

 .1تحدد الظروف التي يرخص فيها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بحمل األسلحة
النارية وأنواع األسلحة النارية والذخيرة المرخص بها؛

 .2تكفل عدم استعمال األسلحة النارية إال في الظروف المناسبة ،واألسلوب األقرب
إلى تقليل خطر وقوع أضرار ال داعي لها؛

 .3تحظر استخدام األسلحة النارية والذخيرة التي تتسبب في وقوع األذى الذي ال داعي
له أو تنطوي على مخاطر ال مسوغ لها؛

 .4تنظم مراقبة األسلحة النارية وتخزينها وتسليمها لرجال الشرطة ،بما في ذلك
اإلجراءات التي تكفل مساءلتهم عما يفعلون بها؛

 .5تنص على توجيه التحذير عند االقتضاء قبل استعمال األسلحة النارية؛

 .6تضع نظاماً لإلبالغ عند استخدام رجال الشرطة لألسلحة النارية أثناء قيامهم
بواجبهم والتحقيق في ذلك.

المعيار األساسي السادس:

"يجب أل ُيقبض على أي شخص إل إذا توافرت األسباب القانونية للقبض عليه ،ويجب
أن يكون إلقاء القبض عليه وفقاً لسجراءات القانونية للقبض على األشخاص".
من العوامل المهمة التي تكفل أن يكون القبض على أحد األشخاص قانونياً وغير تعسفي،

معرفة أسباب القبض عليه ،ومعرفة السلطات المخولة لرجال الشرطة الذين يلقون القبض

عليه ،ومعرفة هويتهم ،ومن ثم فإن تطبيق المعيار األساسي السادس يقتضي فيما يقتضي،

االلتزام بما يلي(:)21

 -21مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال الحتجاز أو السجن ( المبادئ ،11 ،8 ،2
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 .1ال يجوز إلقاء القبض أو االحتجاز إال مع التقيد الصارم بأحكام القانون ،وأن يقوم
به الموظفون أو األشخاص المرخص لهم بذلك؛

 .2يجب على سلطات الشرطة أو غيرها من السلطات التي تتولى القبض على
األشخاص ،االقتصار على ممارسة السلطات المخولة لها بموجب القانون؛

 .3يجب إبالغ كل من يقبض عليه ،وقت القبض عليه ،بأسباب ذلك؛

 .4يجب تسجيل وقت إلقاء القبض على الشخص ،وأسباب القبض عليه ،والمعلومات
الدقيقة التي تحدد مكان احتجازه ،وهوية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين

يقومون بذلك ،كما يجب إبالغ هذه المعلومات المسجلة إلى الشخص المحتجز أو

إلى محاميه؛

 .5يجب على الموظفين الذين يلقون القبض على أحد األشخاص أن يفصحوا عن
هويتهم لذلك الشخص ،والى من يطلب منهم ذلك من شهود إجراءات القبض؛

 .6يجب على رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين الذين يقومون بالقبض على

األشخاص أن يضعوا على صدورهم شارات تحمل أسماءهم أو أرقام وظائفهم حتى

يتسنى تحديد هويتهم بوضوح ،كما يجب أن تكون أية شارات أخرى من شارات
تحديد الهوية بارزة للعيان ،مثل شارات الكتائب أو الفصائل العسكرية؛

 .7يجب أن تحمل مركبات الشرطة والمركبات العسكرية عالمات تدل بوضوح عليها
وأن تحمل لوحات ذات أرقام في جميع األوقات؛

 .8ال يجوز استبقاء شخص قيد االحتجاز دون أن تتاح له فرصة حقيقية لإلدالء
يخول له القانون ممارسة السلطة
بأقواله أمام موظف قضائي أو أي موظف آخر ّ
القضائية ،ومن حق المحتجز أن يحاكم في غضون مهلة معقولة أو يطلق سراحه.
ويجب أال تكون القاعدة العامة هي احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة،

ولكن يجوز أن يخضع إطالق سراح الشخص لضمانات المثول للمحاكمة؛

 .1ال يجوز احتجاز األشخاص إال في أماكن احتجاز معترف بها ويجب أن يزروها
بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومن ذوي الخبرة ،وأن تتولى تعيين هؤالء
األشخاص سلطة مختصة تختلف عن السلطة التي تتحمل المسؤولية المباشرة
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لإلشراف على إدارة مكان االحتجاز ،وأن يكون هؤالء األشخاص مسؤولين أمام هذه

السلطة المختصة؛

 .11يجب في الحاالت العادية تجنب احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء ،ويجب عدم

احتجاز أي شخص يطلب اللجوء إال إذا ثبت أن احتجازه ضروري ،وقانوني ،وأنه

يستند إلى أحد المبررات التي تعترف المواثيق الدولية بمشروعيتها .ويجب أال تزيد

فترة االحتجاز بأي حال من األحوال عن الفترة المقطوع بضرورتها القصوى .ويجب
أن تتاح لجميع طالبي اللجوء الفرصة الكافية لمراجعة مسألة احتجازهم ،وأن تتولى

هذه المراجعة سلطة قضائية أو سلطة مماثلة لها .وينبغي إحالة األمور المتعلقة
باحتجاز الالجئين وطالبي اللجوء إلى السلطات المختصة ،وكذلك إلى »المفوضية

العليا لشؤون الالجئين « التابعة لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية

بمساعدة الالجئين.
المعيار األساسي السابع:

"يجب ضمان تمكين جميع المحتجزين من التصال فوراً عقب القبض عليهم بأفراد

أسرتهم وممثليهم القانونيين والنتفاع بأي مساعدات طبية قد يحتاجون إليها".

تدل الخبرة المتوافرة من شتى أنحاء العالم على أن الساعات األولى أو األيام األولى

التي يقضيها المحبوس في الحجز هي الفترة التي غالبًا ما يتعرض فيها لخطر سوء

المعاملة ،أو التعذيب ،أو »اإلخفاء « أو القتل ,وال بد من افتراض البراءة في المحتجزين
الذين لم تصدر عليهم أحكام اإلدانة ،وأن يعاملوا باعتبارهم أبرياء ،وهكذا فإن تنفيذ المعيار

األساسي السابع يقتضي ،فيما يقتضي ،ما يلي(:)22

 .1يجب إبالغ المحتجزين على وجه السرعة بحقوقهم بما في ذلك الحق في التقدم
بشكوى أو شكاوى من معاملتهم؛

 .2لكل شخص ال يفهم أو ال يتكلم اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن إلقاء
القبض عليه ،الحق في تلقي المعلومات وفي تلقي المساعدات ،ودون مقابل مالي
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إذا اقتضت الض رورة ،من مترجم فوري فيما يتعلق باإلجراءات القانونية التي تلي

القبض عليه؛

 .3إذا كان الشخص المحتجز أجنبياً فيجب إبالغه ،على وجه السرعة بحقه في
االتصال بأحد المراكز القنصلية أو البعثات الدبلوماسية للدولة التي يحمل جنسيتها؛

 .4يجب السماح لجميع المحتجزين من الالجئين أو طالبي اللجوء باالتصال بالممثل
المحلي »للمفوضية العليا لشؤون الالجئين « التابعة لألمم المتحدة ،وبمنظمات

مساعدة الالجئين ،بغض النظر عن السبب الذي احتجزوا من أجله .فإذا قال

المحتجز إنه الجئ أو إنه يطلب اللجوء ،أو أعرب عن خوفه من إعادته إلى

وطنه ،فيجب على الموظفين الذين يتولون احتجازه تيسير اتصاله بهذه المنظمات؛

 .5يجب على رجال الشرطة أو السلطات المختصة األخرى أن تكفل تمكين جميع
المحتجزين تمكينًا كامالً وبصورة عملية من الحق في إبالغ أفراد األسرة أو غيرهم،

وعلى الفور ،بمكان وجودهم .ويجب إبالغ جميع المحتجزين بهذا الحق .فإذا لم
تتوافر لهم الوسائل المالية أو الفنية الالزمة إلبالغ أقاربهم ،فيجب أن يبدي موظفو

الحجز استعدادهم إلبالغ رسائلهم نيابة عنهم؛

 .6يجب على رجال الشرطة أو السلطات المختصة األخرى أن تكفل قواعد المعلومات

الدقيقة الخاصة بالقبض على األشخاص ومكان احتجازهم ونقلهم من مكان لمكان
واإلفراج عنهم في المكان الذي يستطيع أقاربهم وغيرهم ممن يعنيهم األمر أن

يطلعوا عليها فيه .ويجب أن يكفلوا عدم إعاقة األقارب عن الحصول على هذه

المعلومات ،وأن يكفلوا معرفتهم ذلك المكان ( أنظر أيضاً التعليق على المعيار

األساسي الثامن)؛

 .7يجب تمكين أقارب الشخص المحتجز وغيرهم من زيارته في أقرب فرصة بعد
احتجازه ،والسماح لهم بتبادل الخطابات معه القيام بالمزيد من الزيارات إليه بصورة

منتظمة للتأكد من أنه ال يزال في أحسن حال؛

 .8يجب إبالغ الشخص المحتجز بعد القبض عليه فو اًر بحقه في توكيل أحد

الم حامين ،ويجب أن تساعده السلطات في ممارسة هذا الحق .كما يجب تمكين كل
شخص محتجز من االتصال بصفة منتظمة بمحاميه ،وأن يحادثه في سرية ،بما
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في ذلك عقد لقاءات معه على مرأى من أحد الحراس أو رجال الشرطة ،ال على

مسمع من أيهما ،حتى يساعده المحامي في إعداد دفاعه وفي ممارسة حقوقه؛

 .1يجب أن يقوم طبيب مستقل ،على وجه السرعة بإجراء فحص طبي دقيق للشخص
المحتجز بعد احتجازه للتأكد من أنه في صحة جيدة ،ومن أنه ال يتعرض للتعذيب

أو سوء المعاملة ،بما في ذلك االغتصاب واإلساءات الجنسية ،ويجب بعد ذلك

توفير الرعاية الطبية والعالج حيثما كان ذلك ضرورياً .ومن حق كل شخص
محتجز أو من حق محاميه أن يطل إجراء فحص طبي آخر أو االسترشاد برأي
طبي آخر .ويجب االمتناع في جميع األحوال عن إجراء التجارب الطبية أو العلمية

التي قد تضر بالحالة الصحية على أي شخص محتجز حتى ولو كان يوافق على

ذلك؛

 .11يجب أن يكون لكل أنثى محتجزة الحق في الفحص الطبي بمعرفة إحدى

الطبيبات ،ويجب تقديم كل ما تتطلبه من رعاية وعالج قبل الوالدة وبعدها ،ويجب

عدم استعمال القيود مع الحوامل إال إذا لم يكن هناك مفر من ذلك ،ويجب على أي
من األحوال أال تعرض هذه القيود سالمة األم أو الجنين للخطر ،ويجب عدم

استعمال القيود مطلقًا أثناء الوالدة.
المعيار األساسي الثامن:

"يجب معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية ,ويجب تحاشي ارتكاب أي عمل من

أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ،أو الحض عليه أو التغاضي عنه مهما تكن الظروف،

ويجب عصيان أي أمر بارتكابه أو بالحض عليه أو بالتغاضي عنه".

المعرضة للضرر بحكم وضعها ،إذ يخضعون لسيطرة
يعتبر المحتجزون من الفئات
َ
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والذين عليهم ،من ثم ،أن يحموا المحتجزين من أي

انتهاك لحقوقهم عن طريق المراعاة الصارمة لإلجراءات التي تهدف إلى احترام الكرامة

المتأصلة في كل إنسان .ويعتبر االحتفاظ بسجالت دقيقة من العناصر األساسية الالزمة
لإلدارة السليمة ألماكن االحتجاز ،إذ إن توافر السجالت الرسمية واتاحة االطالع عليها

35

للجميع يساعد على حماية المحتجزين من سوء المعاملة ،بما في ذلك التعذيب ,وتنفيذ

المعيار األساسي الثامن يقتضي ،فيما يقتضي ،ما يلي(:)23

 .1ال يجوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز للتعذيب أو
للمعاملة أو العقوبة أو الالإنسانية أو المهينة ،ومن حق الموظفين المكلفين بإنفاذ

القوانين بل من واجبهم أن يعصوا األوامر التي تصدر إليهم بذلك .وال يجوز ألي

موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يرتكب أو يحض أو يتغاضى عن
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو المهينة ،وال أن يتذرع بأوامر الرؤساء وال بوجود ظروف استثنائية

مثال حالة الحرب أو خطر نشوب الحرب ،أو عدم االستقرار السياسي أو غير ذلك

من حاالت الطوارئ العامة كمبرر الرتكاب مثل هذه األعمال؛

 .2يجب التنبيه على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأن اغتصاب النساء المحتجزات

ال من أعمال التعذيب لن يتم التسامح معه .ويجب التنبيه عليهم
لديهم يشكل عم ً

أيضاً بأن أي صورة من صور اإليذاء الجنسي األخرى قد تشكل ضرباً من التعذيب
أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وأن مرتكبيها سوف يحالون إلى

العدالة؛

 .3يجب تفسير مصطلح »المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة «

بحيت يوّفر أوسع نطاق ممكن من الحماية من األذى البدني منه أو النفسي ،بما
في ذلك احتجاز المعتقل في ظروف قد تحرمه ،ولو بصفة مؤقتة ،من استعمال
إحدى حواسه الطبيعية مثل السمع والبصر أو من الوعي بالمكان أم بمرور الزمن.

وااللتزام بالمبادئ األساسية األخرى الخاصة بإنفاذ القوانين من الضمانات األساسية

أيضاً لعدم وقوع التعذيب وسوء المعاملة؛

 - 23مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( المادة  ،)5ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين
يتعرضون ألي شكل من أشكال الحتجاز أو السجن ( المبادئ  )23 ،21 ،12 ،6 ،2 ،1و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المادة  ،)2والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( القواعد ،86 ،85 ،55

 )93 ،92 ،91 ،88والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة  )11و اتفاقية حقوق الطفل (المادة  )33وجميع
الوثائق صادرة عن األمم المتحدة والنتيجة  44التي أصدرتها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لممم

المتحدة.
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 .4ال يجوز إرغام الشخص المحتجز على اإلدالء بأي اعتراف ،أو على تجريم نفسه

بأي صورة أخرى ،وال على اإلدالء بأي شهادة ضد أي شخص آخر ،وال يجوز
أثناء التحقيق مع الشخص المحتجز توجيه التهديد باستعمال العنف معه ،أو

باستعمال األساليب التي من شأنها انتقاص طاقته على اتخاذ قرار ما أو الحكم

على األشياء .ويجب إجراء التحقيق مع المحتجزات بحضور حارسات ،وأن يعهد
إليهن دون غيرهن بمسؤولية إجراء التفتيش الذاتي للمحتجزات؛

ال إذا لم يكن من ذلك مفر ،ويجب أن يكون احتجازهم
 .5يجب عدم احتجاز األطفال إ ّ
ألقصر فترة ممكنة .ويجب أن تتاح لهم فرصة االتصال فو اًر باألقارب والمحامين
واألطباء ،كما يجب إبالغ أقاربهم أو األوصياء عليهم فو ًار بمكان وجودهم .ويجب
الفصل في الحجز بين األحدات وبين البالغين ،ويجب احتجازهم في مؤسسات

منفصلة .ويجب حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة ،بما في ذلك االغتصاب

واإليذاء الجنسي سواء من جانب المسئولين أو غيرهن من المحتجزين؛

 .6يجب عدم احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء السياسي ،ممن يعتقلون ألسباب غير

جنائية ،في نفس أماكن احتجاز المحبوسين على ذمة قضايا جنائية ،ويجب

معاملتهم معاملة إنسانية بما في ذلك أحوال الحجز التي يجب أن تكون مالئمة

ألوضاعهم باعتبارهم الجئين؛

 .7يجب الفصل بين المعتقلين والسجناء ،ويجب االستجابة إلى من يطلب منهم أن
يحتجز في معتقل قريب من مكان إقامته المعتاد .ويجب تمكين جميع المعتقلين من
ارتداء مالبسهم الخاصة إذا كانت نظيفة ومالئمة ،أن تخصص لهم غرف نوم

فردية ،أن يقدم لهم الطعام المناسب وأن يسمح لهم بشراء الكتب أو تلقيها من

غيرهم ،وكذلك الصحف ومواد الكتابة وغير ذلك من وسائل النشاط التي ال

تتعارض مع مصلحة العدالة؛

 .8يجب االحتفاظ بسجالت للمعتقلين في جميع أماكن احتجازهم بما في ذلك مخافر

الشرطة والقواعد العسكرية ,ويجب أن يكون السجل كتاباً مجلداً وأن تكون صفحاته
مرقمة بحيت ال يمكن العبت به ،ويجب أن تتضمن المعلومات الواردة فيه ما يلي:

 -اسم وهوية كل شخص معتقل؛
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 -أسباب القبض على كل منهم أو احتجازه؛

 أسماء وهوية الموظفين الذين قبضوا على الشخص المحتجز أو قاموا بنقله؛ تاريخ ووقت القبض عليه ونقله إلى مكان االحتجاز؛-

وقت ومكان وطول مدة كل تحقيق يجري معه واسم الشخص أو أسماء

األشخاص الذين أجروا معه ذلك التحقيق؛

 وقت مثول المعتقل ألول مرة أمام إحدى السلطات القضائية؛ -معلومات دقيقة بشأن مكان االحتجاز؛

 تاريخ ووقت وظروف اإلفراج عن الشخص المحتجز أو نقله إلى مكان آخر.ومن التدابير األخر

ما يلي:

التي تساهم في توفير المعاملة المالئمة للمحتجزين

 .1يجب على رجال الشرطة والسلطات المختصة األخرى أن تسمح لممثلي نقابة
المحامين ونقابة األطباء ،على المستوى المحلي أو الوطني ،وكذلك أعضاء

البرلمان ،على أي من المستويين والهيئات الدولية أو المسئولين الدوليين ممن

يعنيهم األمر ،بزيارة جميع مخافر ومرافق الشرطة بما في ذلك أماكن االحتجاز

دون قيود بغرض التفتيش؛

 .2يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء المسئولين بالقيام بزيارات مفاجئة؛

 .3يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء المسئولين بدخول جميع أجزاء مكان االحتجاز
وزيارة جميع المحتجزين ،واجراء المقابالت معهم بحرية تامة ودون حضور

شهود؛

 .4يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء المسئولين بتكرار زياراتهم متى شاءوا؛

 .5يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء المسئولين بتقديم توصيات إلى السلطات بشأن
معاملة المحتجزين؛

 .6يجب االلتزام في معاملة المحتجزين ،كحد أدنى ،بالمعايير الواردة في »القواعد

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء « و »مجموعة المبادئ « وكلتا الوثيقتين

أصدرتهما األمم المتحدة.
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المعيار األساسي التاسع:

"يجب حظر إعدام أي شخص خارل نطاق القضاء أو »إخفائه « أو إصدار األمر بهذا

أو ذاك ،أو التستر على أيهما ،ويجب رفض إطاعة بفعل هذا أو ذاك".

يجب االمتناع تمامًا عن حرمان أحد من الحياة على أساس تعسفي أو دون تمييز،

ويعتبر اإلعدام خارج نطاق القضاء من جرائم القتل العمد غير المشروعة التي يقوم

بتنفيذها أو يأمر بارتكابها شخص يشغل منصباً في مستوى معين من مستويات الحكومة،

سواء كانت الحكومة الوطنية ،أو حكومة الوالية أو الحكومة المحلية ،حتى لو كان دور

المسئول الحكومي يقتصر على رضاه عن تلك الجريمة.

أما مفهوم اإلعدام خارج نطاق القضاء فيتضمن عدة عناصر مهمة هي(:)24
عرضي؛
 .1أنه متعمد ال
ّ

 .2أنه ينتهك القوانين الوطنية مثل القوانين التي تحظر ارتكاب القتل العمد أو المواثيق
الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الحياة أو كليهما؛

 .3والطابع غير المشروع لإلعدام خارج نطاق القضاء يفرق بينة وبين ما يلي:
 -القتل الذي له ما يبرره دفاعاً عن النفس؛

 الموت الناجم عن استعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،والذي يتفق ،رغم ذلك مع المواثيق الدولية؛

 القتل الذي يقع في حالة الصراع المسلح ،والذي ال يحرمه القانون اإلنسانيالدولي.

ومن المحظور على ضباط وجنود الحكومة ،وكذلك على المقاتلين التابعين للجماعات

السياسية المسلحة ،أن يقوموا بإعدام األشخاص بصورة تعسفية أو دون محاكمة ،في غمار

أي صراع مسلح ،حتى لو لم يكن صراعًا دوليًا مباحًا ،إذ إن تلك األعمال تعتبر انتهاكًا
للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف (وهي التي تحظر أيضاَ أعمال التشويه

 - 24مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارل نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة ( المبدآن األول والثالث)
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ،واعالن حماية جميع األشخاص من الختفاء القسري ( الديباجة والمادة.)6
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والتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،واحتجاز الرهائن وغير ذلك من

االنتهاكات الجسيمة).

أما »المختفون « فهم األشخاص الذين يحتجزهم رجال الحكومة مع عدم اإلفصاح عن

ال ,ويعتبر »إخفاء « األشخاص انتهاكًا لحقوق
مكان وجودهم وابقاء مصيرهم مجهو ً
اإلنسان.

وال يجوز االستناد إلى صدور األوامر أو التعليمات من أي سلطة عامة ،مدنية كانت

أم عسكرية أم غيرها ،كمبرر الرتكاب عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو »اإلخفاء«

ومن واجب كل شخص يتلقى مثل هذه األوامر أو التعليمات أال يطيعها.

ويجب على جميع رجال الشرطة وجميع الموظفين اآلخرين المكلفين بإنفاذ القوانين أن

يكونوا على وعي بحقهم وواجبهم بأن يعصوا أي أمر قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان ,وما دامت هذه االنتهاكات غير مشروعة فيجب على رجال الشرطة

وغيرهم أال يشاركوا في ارتكابها .ويجب النظر إلى عصيان األوامر غير المشروعة باعتباره
واجباً ،وله األولوية على الواجب المعتاد بإطاعة األوامر .وواجب عصيان األوامر غير
المشروعة ينطوي على الحق في عصيانها.

وقد ورد النص على حق وواجب عصيان األمر بالمشاركة في عمليات »اإلخفاء « وفي

حوادت القتل خارج نطاق القضاء في وثيقتين أصدرتها األمم المتحدة ،وأوالهما »اإلعالن

الخاص بحاالت االختفاء « (المادة  ،)6والثانية هي »مبادئ المنع والتقصي الفعالين
لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة « (المبدأ

 ،)3كما أن » المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين « تحمي الحق في العصيان ،إذ تنص على عدم إنزال عقوبة
جنائية أو تأديبية على أي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يقوم ،من باب االلتزام بهذه المبادئ

األساسية وبأحكام »مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين «  ،بعصيان األمر
الصادر إليه باستخدام القوة واألسلحة النارية أو اإلبالغ عن استخدام غيره من الموظفين

لها.
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ومن المهم لتنفيذ المعيار األساسي التاسع أن تلتزم الشرطة التزامًا صارمًا بجميع األحكام

المنصوص عليها في المعيا ر األساسي الثالت ،والمعيار األساسي الرابع والمعيار األساسي

الخامس.

المعيار األساسي العاشر:

" يجب على كل مرؤوس أن يبلغ رئيسه والنيابة العامة عن أي انتهاك لهذه المبادئ

األساسية ،وأن يبذل قصار جهده ليكفل اتخاذ الخطوات الالزمة للتحقيق في هذه

النتهاكات".

يجب إجراء التحقيقات الكاملة والفورية والمستقلة في أي انتهاك لحقوق اإلنسان يرتكبه

رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،بما في ذلك أية انتهاكات

ال إجراء هذه التحقيقات ،التي
لهذه المبادئ األساسية ،ويمكن أن تتولى النيابة العامة مث ً

تهدف أساسًا إلى تقصي الحقائق واحالة المسئولين عن االنتهاكات إلى العدالة ،وذلك
لمعرفة(:)25

 .1هل وقع انتهاك لحقوق اإلنسان أو خرق للمبادئ أو للقانون الوطني؟ واذا كانت
اإلجابة بنعم ،برز سؤال آخر هو :من الذي ارتكب ذلك االنتهاك؟

 .2إذا كان الذي ارتكب الجريمة أو خرق اللوائح من الموظفين العموميين ،فهل كان
ذلك تنفيذًا لألوامر الصادرة إليه من غيره من الموظفين أو بموافقتهم؟

 .3هل بدأت النيابة العامة تحقيقاً جنائياً؟ وهل طلبت إحالة الدعوى إذا كان قد توافر
لديها القدر الكافي من األدلة المقبولة؟

 - 25مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( الديباجة والمواد  )8 ،2 ،1و»المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة
واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( الديباجة) وكالهما صادر عن األمم المتحدة.

ترجمت هذه الوثيقة للعربية ونشرت ضمن سلسلة كتيبات تكون »دليل عمل الشرطة في النظم الديمقراطية الصادر عن مركز جنيف للرقابة
الديمقراطية على القوات المسلحة.2119 ،
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المبحث الرابع
الحماية الدولية لحق اإلنسان في عدم التعذيب أثناء مرحلة التحقيق
لكي تسير عملية التحقيق في الجريمة وفقا للمبادئ األخالقية فال بد من ضمان احترام

حقوق المشتبه بهم وكرامتهم اإلنسانية ،وذلك من خالل مراعاة مجموعة من المبادئ
األساسية المتعلقة بعمل الشرطة األخالقي أثناء التحقيق والمستمدة من صكوك حقوق

اإلنسان الدولية.

وسوف نستعرض في هذا المبحت عددا من النصوص والمواثيق ذات الصلة بضمانات

وحماية حقوق اإلنسان في العمل األمني – وخاصة حمايته من عدم التعذيب -وذلك من

خالل استعراض اآلتي-:

أول :نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ذات الصلة بعمل رجال إنفاذ القانون.
يتضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عددا من المواد تتميز بصلتها الوثيقة بجهود

إنفاذ القوانين وهي-:

 .1لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه ( المادة )3؛

 .2ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو
الحاطة بالكرامة أو المهينة ( المادة )5؛

 .3كل الناس سواسية أمام القانون ،ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية
تفرقة (المادة )7؛

 .4ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ( المادة )1؛

 .5كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية

تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه( .الفقرة األولى من المادة

)11؛

 .6لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ،وال يجوز
إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما ( المادة .)21
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ثالثا :أهم المواثيق الدولية الضامنة لحق اإلنسان في عدم التعذيب.

تتمثل تلك الضمانات في العديد من نصوص المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان

وأهمها ما يلي-:

 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : 8491

تنص المادة الخامسة على أنه (ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو

المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة).

 .2العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : 8411

تـ ــنص المـ ــادة ( )7علـ ــى أنـ ــه " :ال يجـ ــوز إخضـ ــاع أحـ ــد للتعـ ــذيب وال للمعاملـ ــة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة .وعلى وجه الخصـوص ،ال يجـوز

إجراء أية تجربة طبية أو علمية علـى أحـد دون رضـاه الحـر" .وتـنص المـادة ()1/9

على أنه " لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد
أو اعتقاله تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسـباب يـنص عليهـا القـانون

وطبقـ ــا لإلج ـ ـراء المقـ ــرر فيـ ــه" .وتـ ــنص المـ ــادة( )1/11علـ ــى أنـ ــه " يعامـ ــل جميـ ــع
المح ــرومين م ــن حـ ـريتهم معامل ــة إنس ــانية ،تحت ــرم الك ارم ــة األص ــيلة ف ــي الش ــخص

اإلنساني".

 .3إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة : 8491

تــنص المــادة ( )3علــى أنــه " ال يجــوز ألي دولــة أن تســمح بالتعــذيب أو غيـره مــن

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه .وال
يس ــمح باتخ ــاذ الظ ــروف االس ــتثنائية ،مث ــل حال ــة الح ــرب أو خط ــر الح ــرب أو ع ــدم

االستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخـري ،ذريعـة لتبريـر التعـذيب

أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة".

وقد أكدت نصوص اإلعالن على عدة مبادئ هامة هي:
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ال متعم ـ ــدًا م ـ ــن أش ـ ــكال المعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القاس ـ ــية أو
 اعتب ـ ــار التع ـ ــذيب ش ـ ــك ًالالإنسانية أو الحاطة بالكرامة·

 أن التعـ ــذيب والمعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاسـ ــية أو الالإنسـ ــانية هـ ــو امتهـ ــان للك ارم ـ ــةاإلنسانية·

 ال يجــوز ألي دولــه أن تســمح بالتعــذيب أو غيـره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــةالقاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة وأن تتسامح فيه·

 -ال يجوز التذرع بالحاالت الطارئة كذريعة لتبرير التعذيب·

 على كل دوله أن تكفل اسـتجواب األشـخاص ومعاملـة األشـخاص المحـرومين مـنحريتهم في الحجز بحيت ال يتعرضون للتعذيب·

 علـ ــى كـ ــل دولـ ــة أن تضـ ــمن قانونهـ ــا الجنـ ــائي نصوص ـ ـًا تجـ ــرم ممارسـ ــة التعـ ــذيبواالشتراك به أو التواطؤ عليه أو التحريض عليه أو محاولة ارتكابه.

 .9مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين :8494

تــنص المــادة ( )5علــى أنــه "ال يجــوز ألي موظــف مــن المــوظفين المكلفــين بإنفــاذ

الق ـوانين أن يقــوم بــأي عمــل مــن أعمــال التعــذيب أو غي ـره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنـه،

كمــا ال يجــوز ألي مــن المــوظفين المكلفــين بإنفــاذ الق ـوانين أن يتــذرع بــأوامر عليــا أو
بظ ــروف اس ــتثنائية كحال ــة الح ــرب ،أو التهدي ــد ب ــالحرب ،أو إحاق ــة الخط ــر ب ــاألمن
الق ــومي ،أو تقلق ــل االس ــتقرار السياس ــي ال ــداخلي ،أو أي ــة حال ــة أخ ــري م ــن ح ــاالت

الطوارئ العامة ،لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو المهينة".

ويالحظ علي نصوص المدونة في مجملها ما يلي-:

 أنها تشدد على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي
أن يكون أم اًر استثنائياً وعند الضرورة  ،من أجل تفادى وقوع الجرائم أو في تنفيذ

االعتقـال القـانوني للمجـرمين أو المثبتـة بـأنهم مجرمـون ،أو المسـاعدة علـى ذلـك ،
فهو ال يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد.
44

 أنه ــا تؤك ــد عل ــي الم ــوظفين المكلف ــين بإنف ــاذ القـ ـوانين ت ــوخي الح ــرص الش ــديد ف ــي
الحفاظ على الحياة الخاصة لألفراد وبسمعتهم وبمصـالح اآلخـرين ،وتحظـر علـيهم

القيام بالتعذيب ،وتستمد المدونـة هـذا الحظـر مـن إعـالن حمايـة جميـع األشـخاص
م ـ ــن التع ـ ــرض للتع ـ ــذيب وغيـ ـ ـره م ـ ــن ض ـ ــروب المعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القاس ـ ــية أو

الالإنسانية أو المهينة.

 أنها تؤكـد علـى أن أي فعـل مـن أفعـال إفسـاد الذمـة  ،مثلـه فـي ذلـك مثـل أي فعـل
من أفعال إساءة استخدام السلطة  ،أمـر ال يتفـق ومهنـة المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ

القوانين ،ويجب أن ينفذ القانون تنفيذاً كامال فيما يتعلق بأي موظـف مكلـف بإنفـاذ

القوانين يرتكب فعال من أفعال إفساد الذمة  ،ألنه لـيس للحكومـات أن تتوقـع إنفـاذ
القــانون عل ــى رعاياه ــا إذا ل ــم يكــن ف ــي مق ــدورها أو ف ــي نيتهــا إنف ــاذ الق ــانون عل ــى

موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها.

وقد أرست »مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين -المشار

إليها -و»القواعد النموذجية الدنيا« و»مجموعة المبادئ « عدداً من المبادئ

والشروط التي يتوقف عليها نهوض الموظفين بمهام إنفاذ القوانين بصورة إنسانية،

ومنها:

 أن تكون كل هيئة أنيط بها إنفاذ القوانين ممثلة للمجتمع كله ،وأن تستجيب له
وتخضع لمساءلته؛

 أن الحفاظ الفعال على المعايير األخالقية بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
يعتمد على وجود مجموعة من القوانين القائمة على أسس فكرية سليمة ،ومقبولة

لدى الجماهير ،وذات طابع إنساني؛

 يعتبر كل موظف مكلف بإنفاذ القوانين جزءا من نظام العدالة الجنائية الذي يرمي

إلى منع الجريمة والحد من وقوعها ،ومن ثم فإن لسلوك كل موظف تأثيره على

النظام كله؛
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 يجب أن تلتزم كل هيئة من هيئات إنفاذ القوانين بنظام يكفل تطبيق المعايير
الد ولية لحقوق اإلنسان ،ويجب أن يكون من حق الجمهور أن يفحص اإلجراءات
التي يتخذها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين؛

ومن المؤكد أنه لن تكون لمعايير السلوك اإلنساني  -من جانب الموظفين المكلفين

بإنفاذ القوانين -قيمة عملية إال إذا آمن كل منهم بمضمونها ومعناها من خالل التعليم
والتدريب ،وتأكد ذلك من خالل الرقابة.

 .1اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنسانية أو المهينة :8419

تنص المادة ( ) 2على أن-:

 .1تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجـراءات
أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي.

 .2ال يجوز التـذرع بأيـة ظـروف اسـتثنائية أيـا كانـت ،سـواء أكانـت هـذه الظـروف حالـة
حرب أو تهديدا بـالحرب أو عـدم اسـتقرار سياسـي داخلـي أو أيـة حالـة مـن حـاالت

الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب.

 .3ال يجــوز التــذرع بــاألوامر الصــادرة عــن مــوظفين أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة
كمبرر للتعذيب.

وتنص المادة ( )4على أن-:

 .1تضــمن كــل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعــذيب ج ـرائم بموجــب قانونهــا
الجنائي ،وينطبق األمر ذاته على قيام أي شـخص بأيـة محاولـة لممارسـة التعـذيب

وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

 .2تجعــل كــل دولــة طــرف هــذه الج ـرائم مســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي
االعتبار طبيعتها الخطيرة.

وتنص المادة ( )11على أن-:
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 .1تضــمن كــل دولــة إدراج التعلــيم واإلعــالم فيمــا يتعلــق بحظــر التعــذيب علــى الوجــه
الكام ــل ف ــي بـ ـرامج ت ــدريب الم ــوظفين المكلفـ ـين بإنف ــاذ القـ ـوانين ،سـ ـواء أك ــانوا م ــن
الم ــدنيين أو العس ــكريين ،والع ــاملين ف ــي مي ــدان الط ــب ،والم ــوظفين العم ــوميين أو

غيـرهم ممـن قـد تكـون لهـم عالقـة باحتجـاز أي فـرد معـرض ألي شـكل مـن أشـكال

التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

 .2تض ــمن ك ــل دول ــة ط ــرف إدراج ه ــذا الحظ ــر ف ــي القـ ـوانين والتعليم ــات الت ــي ي ــتم
إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص.

وتنص المادة ( )14على أن -:

 .1تضــمن كــل دولــة طــرف ،فــي نظامهــا القــانوني ،إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن
أعمال التعـذيب وتمتعـه بحـق قابـل للتنفيـذ فـي تعـويض عـادل ومناسـب بمـا فـي ذلـك

وسـائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن ،وفــى حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة
لعمل من أعمال التعذيب ،يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

 .2ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من األشخاص فيما
قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

وقد أنشئت بموجب أحكام االتفاقية لجنة خاصة لمناهضة التعذيب تتألف من عشرة

خبراء ،مهمتها مراقبة تطبيق الدول األطراف لبنود االتفاقية وتسجيل انتهاكاتهم والعمل
على تسويتها ،كما تقوم برفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى الجمعية العامة لهيئة األمم

المتحدة.
رابعا  :الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان أثناء حالة الطوارئ:
تجيز المادة الرابعة من العهد الدولي تعطيل بعض الحقوق المنصوص عليها فيه وذلك

بصفة مؤقتة خالل فترة سريان حالة الطوارئ .على أن هناك حقوقاً ال يجوز المساس بها

بأي حال من األحوال وهي -:

 الحق في الحياة (المادة  6من العهد).
 االلتزام بعدم تعريض األفراد للتعذيب أو المعاملة القاسية أوالمهينة (المادتان.)7،6
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 تحريم كافة أشكال االسترقاق والعبودية (المادة .)8
 عدم جواز حبس أي شخص بسبب العجز عن الوفاء بااللتزامات التعاقدية
(المادة.)11

 مبدأ عدم رجعية القوانين (المادة .)15
 االعتراف للفرد بالشخصية القانونية (المادة .)16
 حرية الفكر والضمير واالعتقاد (المادة .)18
وواقع األمر أن تلك الحقوق تتطلب تأكيد حمايتها في حالة الطوارئ ألنها أكثرها عرضة
لالنتهاك في تلك الظروف االستثنائية ,ومفهوم هذا التحديد ينصرف إلى عدم جواز تعليق

النصوص التشريعية التي تحمى هذه الحقوق.

هذا وجواز تعطيل بعض الحقوق في حالة الطوارئ يجب أن يكون استثنائيًا ومؤقتًا ,ويشترط

لجواز إعالن حالة الطوارئ ما يلي-:

 وقوع ظروف تهدد حياة األمة.
 أن يتم اإلعالن بطريق رسمي وذلك ضماناً الحترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون
وفق النصوص الدستورية والقانونية التي ال تتجاوز ما ينص عليه العهد الدولي.

 تحديد نطاق السلطات االستثنائية المعمول بها في هذه الحالة.
 أن يقتصر جواز تعطيل بعض الحقوق المنصوص عليها فـي العهد علـى القدر الالزم
فقط الذي تقتضيه حالة الطوارئ.

 تحدي د مده سريان حالة الطوارئ ونطاقها الجغرافي والمادي بما يراعى مبدأ التناسب
مع الظروف التي استلزمت هذا اإلجراء االستثنائي.

واعالن حالة الطوارئ ال يعفي الدولة من االلتزام بنصوص القانون الدولي اإلنساني في

حالة وقوع نزاع مسلح دولي أو غير دولي ،أو من وجوب احترام القواعد اآلمرة في القانون
الدولي.
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كذلك تتطلب المادة الرابعة من العهد من كل دولة طرف فيه أن تبادر فور إعالن حالة

الطوارئ في إقليمها بإبالغ الدول األخرى األطراف (وذلك عن طريق األمين العام لألمم

المتحدة) بنصوص العهد التي أحلت الدولة نفسها منها ،وبمدة سريان حالة الطوارئ،

وباألسباب التي دفعتها إلعالنها وعليها كذلك وبالطريقة ذاتها أن تبلغ نفس الدول بتاريخ

إنهاء حالة الطوارئ.

كذلك ينصرف مفهوم المادة إلى أنه في حالة مد فترة الطوارئ يتعين على الدولة معاودة

اإلبالغ بنفس التفصيل.

ومن المالحظ أنه إزاء تعاظم اآلثار السلبية في كثير من الدول على حقوق اإلنسان في

ظل الحملة العالمية لمكافحة اإلرهاب ،فإن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،عند مناقشتها

للتقارير الدورية للدول األعضاء في العهد -تحرص على تأكيد التذكير بأن اإلجراءات

التشريعية واألمنية التي ترى الدول اتخاذها للمشاركة في هذه الحملة يجب أال تتناقض أو

تنتقص من االلتزامات الدولية التي ارتضتها الدولة لحماية حقوق اإلنسان بانضمامها طواعية

إلى العهد.
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المبحث الخامس
األهمية األمنية ل نضمام الدولة لمعاهدات حقوق اإلنسان
أول :إشكاليات احترام حقوق اإلنسان في العمل األمني:

تتميــز الخــدمات التــي تقــدمها األجه ـزة األمنيــة بــأن لهــا طبيعــة خاصــة تختلــف عــن بقيــة

أجهزة الدولة األخرى ,حيت يوكل إليها مجموعة من الوظائف األساسية تتمثـل فـي المحافظـة

على األمن العام والسكينة العامة واآلداب العامة والصحة العامة وحمايـة األرواح واألعـراض
واألموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيهـا وكفالـة األمـن والطمأنينـة للمـواطنين فـي جميـع
شــئون حيــاتهم ،وكــذا تنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا الق ـوانين والل ـوائح مــن واجبــات ,وهــي فــي هــذا

الصـدد تتعامــل مــع " الشــهود ،الضــحايا ،المشــتبه فــيهم ،المقبــوض علــيهم ,تفتــيش األشــخاص

والمركبات والمباني.

إال أن الش ــرطة عن ــد القي ــام بمهامه ــا تص ــطدم بإش ــكالية كبيـ ـرة وه ــي تل ــك المتعلق ــة ب ــاحترام

وحمايــة حقــوق اإلنســان ,وهــذه المشــكلة تتمثــل فــي صــعوبة قيــام األجه ـزة األمنيــة فــي إحــدات
التوازن المطلوب بين واجباتها في تحقيق الضـبط اإلداري واالجتمـاعي داخـل المجتمـع ,وبـين

المحافظة على حقوق اإلنسان ,المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية.

ويمكــن إيجــاز أهــم المشــكالت والتحــديات التــي تواجــه حقــوق اإلنســان فــي مســيرة العمــل

األمني فيما يلي-:

 .1عدم دراية أو اهتمام رجال األمن بقضايا ومشكالت ومعايير حقوق اإلنسان.

 .2أجهزة الشرطة من األجهزة المنفذة للقوانين واألنظمة ويناط بها التعامل مع اختالف
فئات الجمهور وشخصياتهم وسلوكياتهم فمنهم الملتزمون ومنهم الخارجون عن القانون

ومنهم المتطرفون وهذا ينعكس على معطيات حقوق اإلنسان أثناء التعامل مع تلك

الفئات.

 .3عمل أجهزة الشرطة يكون دائماً تحت األضواء ويتعرض النتقادات من جانب
المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم المختلفة.
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 .4أجهزة الشرطة تتحمل أخطاء الق اررات التي تصدر عن المسئولين في الحكومات مثل
ق اررات رفع األسعار أو تفشي البطالة أو التوظيف وما ينجم عن ذلك من اضطرابات

واعتصاما ت واحتجاجات األمر الذي يدفع أجهزة الشرطة لتحمل تلك المسؤولية أمام
الجمهور ألنه يتعامل معه نيابة عن الدولة .

 .5أجهزة الشرطة مقيدة بأعمالها بقوانين صارمة ،وان أعمالها تتعلق بالضبط والربط الناجم

عن الطبيعة الخاصة بها فلذلك نجد أن معالجتها ألي مشكلة باستخدام القوة تكون

مقيدة باستخدامها وفق أحكام الضرورة الهادفة للمصلحة العامة .

 .6وجود بعض الحواجز واإلحجام من بعض أفراد الجمهور للتعامل مع الشرطة وذلك

نتيجة سلوكيات سيئة لبعض أفراد الشرطة أو تراكمات سابقة عن العالقة بين رجل

الشرطة والجمهور .

 .7الشرطة هدف للجماعات اإلرهابية والخارجين على القانون ألنها تمثل الحكومة أو ذراع
الحكومة أو األداة التنفيذية للحكومة لتطبيق القوانين واألنظمة .

 .8تتحمل الشرطة فساد األنظمة باعتبارها أحد أدواتها األساسية.
ثانيا :األهمية األمنية لنضمام الدولة لمعاهدات حقوق اإلنسان:

يـرتبط العمـل األمنـي ارتباطـا وثيقـا بحقـوق اإلنسـان ,وبالتـالي فـإن الثقافـة العامـة لـد

الشرطة يجب أن تتضمن فلسفة تنفيذ العمل الشرطي واحترام وحمايـة حقـوق المـواطنين فـي

إطار المعاهدات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ،إضافة إلى ضرورة اإليمان بحماية
الحياة اإلنسانية.

ويمكن إرجاع األهمية األمنية لنضمام الدولة لمعاهدات حقوق اإلنسان إلى ما يلي-:
 .4تنامي الدعوة لحترام حقوق اإلنسان.

فـي ظـل النظـام العـالمي الجديـد وتزايـد الهتمـام الـدولي بمسـائل حقـوق اإلنسـان

وحمايتها ,أد ذلـك إلـى تنـامي مفـاهيم الديمقراطيـة  ،وبالتـالي أصـبح العمـل الشـرطي

محـال للتقيـيم الـداخلي والخـارجي لتـزداد الضـغوط الدوليـة والداخليـة نحـو احتـرام كرامـة
اإلنسان وصون حرياته األساسية.
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 .3ارتباط مسألة حقوق اإلنسان بأمن اإلنسان:

التحديات العالمية الجديدة التي أفرزتها العولمة طرحت تهديدات جديدة ألمـن
إن
ّ
الثقافيـة
البشر علـى الصـعد الجتماعيـة والتنمويـة و
البيئيـة و ّ
الصـحية والقتصـادية و ّ
ّ

الهويـة القوميـة وشـح
كافـة ،ول سـيما الفقـر والمجاعـة والبطالـة والهجـرة واألميــة و ّ
ـــدرات واإلنســــان ،والجريمــــة المنظّمــــة والعنــــف
الميــــاه العذبــــة ،والتجــــار بالمخـ ّ

واإلرهاب...الخ.

وانطالقا من هذا الواقع المأسوي في نهاية القرن العشرين ،أصبحت

مسألة حقوق اإلنسان وأمن اإلنسان في أولوية اهتمامات المجتمع العالمي،

ومرتبطة ارتباطا ًًوثيقًا بمسألة السلم واألمن الدوليين ،وبعبارة أخر
العالمي.

باألمن

 .4عدم احترام حقوق اإلنسان داخل الدولة من شأنه تفاقم القالقل والصراعات واإلخالل
بالسلم واألمن الدولي.

مقرطية واحترام الحقوق اإلنسانية أصبح التزاما سياسيا وقانونيا مهما للدول.
 .4تعزيز الدي ا

 .3انضمام الدولة للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان واحترامها لها أصبح
مقياسا لمدى تقدم الدول والشعوب ,وموضع تقدير ودعم وسائل اإلعالم والمؤسسات

الحقوقية والمجتمع الدولي.

 .6الحفاظ على حقوق اإلنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية هو حجر

مطمئنا
مستقر وجدت شعبا
ًا
مجتمعا
األساس في استقرار أي مجتمع ،فأينما وجدت
ً
ً
على حقوقه.

 .0حماية الدولة لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية له مردود كبير
في تعزيز الكرامة

اإلنسانية  ،ويؤدي إلى المشاركة بفعالية في تنمية المجتمع

ورفاهيته وبالتالي تحقيق االستقرار وحفظ السالم العالمي.

 .1انتهاكات حقوق اإلنسان الواردة في المعاهدات الدولية تعرض الدولة للمساءلة
الدولية.
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 .9تطبيــق معــايير حقــوق اإلنســان الدوليــة والوطنيــة واالمتثــال لهــا ,يشــيع احت ـرام وحمايــة

حقـ ــوق اإلنسـ ــان ويغيـ ــر السـ ــلوك السـ ــلبي بشـ ــأنها ,ويعـ ــزز التسـ ــامح والسـ ــالم واألمـ ــن
واالستقرار.

 .41ازدياد مستو الوعي لد المواطنين يحتم على الدولة النضمام لمعاهدات حقوق
اإلنسان.

 .44توافر التقنيات وثورة التصالت والمعلومات وارتفاع مستو التعليم والثقافة لد

المـواطنين ,انعكـس علـى معرفـة مـا لهـم مـن حقـوق لـد الدولـة ومـد مسـئوليتها

عنها.

المبحث السادس
موقف دولة قطر من معاهدات حقوق اإلنسان
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أصــبح االهتمــام بموضــوعات حقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر يأخــذ اهتمام ـًا بــار ًاز وأهميــة

كبيرة ,وذلك بعد أن حققت الدولة العديد من اإلنجازات في هذا المجـال علـى كافـة المسـتويات
الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة  ,وخاصـة عقـب إصـدار دسـتور جديـد فـي 8يونيـو/حزيران 2114
دخـ ــل حيـ ــز النفـ ــاذ فـ ــي  7يونيـ ــو/حزيران  2115حيـ ــت كفـ ــل جملـ ــة مـ ــن الحقـ ــوق والحريـ ــات
األساسية وفي مقدمتها المساواة أمام القانون ،وحظر التمييز ،وعدم تقييد حرية األشـخاص إال

وفق ـاً للقــانون ،وأكــد علــى ضــمان الحريــات العامــة ,وخاصــة حريــة الصــحافة والتعبيــر وانشــاء

الجمعيــات ودور العبــادة ,وأرســى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات التنفيذيــة والتش ـريعية والقضــائية،

كما تضمنت أحكامه إنشاء مجلس شورى .

وعلى صعيد آخر فقد صادقت دولة قطر علي العديد من التفاقيات المعنية بحقوق

اإلنسان على المستويين الدولي ,واإلقليمي ،وأصبحت طرفاً في التفاقيات التالية:
• التفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري في عام (.)4902
• اتفاقية حقوق الطفل في عام (.)4993

• ال بروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء
وفي المواد اإلباحية في عام (.)3114

• البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات
المسلحة في عام (.)3113

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو
المهينة في عام (.)3114

• التفاقية الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام (.)3111
• اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام (.)3111
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال "بروتوكول
باليرمو" في عام (.)3119
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• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام (.)3119
• الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في عام (.)3119
كما صادقت دولة قطر على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،والتي من

ضمنها-:

• التفاقية المتعلقة بالعمل الجبري في عام (.)4991
• اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف في عام (.)4902
• التفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل األطفال في عام (.)3111
• اتفاقية الحد األدنى لسن الستخدام في عام (. )3112
• اتفاقية إلغاء العمل الجبري في عام (. )3110
وعلـى المســتوى الــوطني حرصـت دولــة قطــر ،أن يكـون موضــوع حقــوق اإلنسـان فــي صــلب

البن ــاء الدس ــتوري والسياس ــي واالقتص ــادي واالجتم ــاعي والثق ــافي للدول ــة  ،حي ــت انعك ــس ه ــذا

االهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق اإلنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية.

وقــد أفــرد الدســتور بابــه الثالــت (الم ـواد  )58-34للحقــوق والحريــات األساســية ،حيــت تبنــى

مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة للحقوق ،فكفل الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة

والثقافية والمدنية والسياسية على حد سواء.

ومن ضمن الحقوق والحريات األساسية التي كفلها الدستور ،على سبيل المثال ال الحصـر:

المس اواة أمام القانون ،وحظر التمييز ،والحرية الشخصـية ،وتجـريم التعـذيب ،وحريـة الصـحافة
والتعبير ،وانشاء الجمعيات ،وحرية العبادة ،والحق في العمل ،والحق في التعليم.

وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو االنتقـاص منهـا ،بحجـة تنظيمهـا
أو تعـ ــديلها ،فنصـ ــت المـ ــادة  146علـ ــى أنـ ــه "ال يجـ ــوز تعـ ــديل األحكـ ــام الخاصـ ــة بـ ــالحقوق
والحريات العامـة إال فـي الحـدود التـي يكـون الغـرض منهـا مـنح المزيـد مـن الضـمانات لصـالح

المواطن".
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وتــم إصــدار العديــد مــن الق ـوانين التــي تعــزز حمايــة واحت ـرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســـية ,فـــتم إصـــدار ق ــانون جدي ــد للعقوب ــات (رق ــم  11لس ــنة  ،)2114وآخ ــر لإلجـ ـراءات
الجنائية (رقم  23لسنة  ,)2114يجرم األول التعـذيب ويغلـظ العقوبـة علـى مرتكبيـه ،ويؤكـدان
على حرمة الحياة الخاصة ,وكذا قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  15لسنة .2111
واضافة إلى مـا سـبق تـم تعزيـز الحقـوق والحريـات األساسـية التـي كفلهـا الدسـتور الـدائم

 , 2114من خالل إصدار مجموعـة مـن التشـريعات الوطنيـة ،ومنهـا علـى سـبيل المثـال ال

الحصر:

 .1القانون رقم  1لسنة  1994بشأن األحدات.
 .2القانون رقم 38لسنة  1995بشأن الضمان االجتماعي.
 .3الق ــانون رق ــم  7لس ــنة  1996بش ــأن تنظ ــيم الع ــالج الطب ــي والخ ــدمات الص ــحية ف ــي
الداخل.

 .4القانون رقم  25لسنة  2111بشأن التعليم اإللزامي.
 .5القانون رقم  24لسنة  2112بشأن التقاعد والمعاشات.
 .6القانون رقم  11لسنة  2113بإصدار قانون السلطة القضائية.
 .7القانون رقم  2لسنة  2114بشأن ذوي االحتياجات الخاصة.
 .8لقانون رقم  12لسنة  2114بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
 .9القانون رقم  14لسنة  2114بإصدار قانون العمل.
 .11القانون رقم  18لسنة  2114بشأن االجتماعات العامة والمسيرات.
 .11القانون رقم  22لسنة  2114بإصدار القانون المدني.
 .12القانون رقم  41لسنة  2114بشأن الوالية علـى أمـوال القاصـرين .تضـمن جملـة مـن
األحكام التي تكفل حماية أموال الطفل والرقابة على تصرفات المسئول عنه.
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 .13قرار وزير شؤون الخدمة المدنية واإلسكان رقم  15لسنة  2115بشأن األعمال التي
ال يجوز تشغيل األحدات فيها.

 .14القــانون رقــم  22لســنة  2115بحظــر وجلــب وتشــغيل وتــدريب واش ـراك األطفــال فــي
سباق الهجن.

 .15القانون رقم  38لسنة  2115بشأن الجنسية القطرية.
 .16القانون رقم  21لسنة  2116بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
 .17القانون رقم  22لسنة  2116بإصدار قانون األسرة.
 .18القانون رقم  2لسنة  2117بنظام اإلسكان.
 .19ق ـ ـرار مجلـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم  17لسـ ــنة  2117بأولويـ ــات وض ـ ـوابط االنتفـ ــاع بنظـ ــام
اإلسكان.

 .21قرار مجلس الوزراء رقـم  18لسـنة  2117بأولويـات وضـوابط االنتفـاع بنظـام إسـكان
ذوي الحاجة (اإلسكان المجاني).

 .21القانون رقم  12لسنة  2118بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
 .22القانون رقم  19لسنة  2118بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.
 .23القانون رقم  3لسنة  2119بتنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية.
 .24القانون رقم  4لسنة  2119بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم.
 .25القانون رقم  8لسنة  2119بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.
 .26القـانون رقــم  8لســنة  2111بتعــديل بعــض أحكــام قــانون العقوبــات الصــادر بالقــانون
رقم  11لسنة  2114وبخاصة المواد ذات الصلة بتجريم "التعـذيب" وتشـديد العقـاب
عليه ،واعتمـدت الدولـة التعريـف الـذي نصـت عليـه اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمناهضـة

التعذيب التي انضمت إليها دولة قطر بالمرسوم رقم  27لسنة .2111
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كما تم التأكيد على ما تم ذكره في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنيـة )2131

واستراتجية و ازرة الداخليـة  2116-2111والتـي انطوتـا علـى محـاور هامـة تمـس القضـايا
الرئيسية لحقوق اإلنسان في مجاالت عديدة .

وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق اإلنسـان وصـون حرياتـه األساسـية ,وبصـفة

خاصة حقه فـي عـدم تعرضـه للتعـذيب أو المعاملـة المهينـة ,فقـد إنضـمت " قطـر" إلـى اتفاقيـة
األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

المهينة لعام  , 4891وذلك بموجب المرسوم رقـم ( )72لسـنة  ،7004باإلضـافة إلـى حمايـة

هذا الحق من خالل تجريمه في التشريع الداخلي وذلك على النحو التالي-:
 .4حق اإلنسان في عدم التعذيب في الدستور القطري:

أكـد الدســتور القطــري  2114م  ,فـي مجــال تجـريم ومناهضـة التعــذيب ،فــي المــادة ( )36

أن « الحريــة الشخصــية مكفولــة ،وال يجــوز القــبض علــى إنســان أو حبســه أو تفتيشــه أو
علــى ّ
تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه فــي اإلقامــة أو التنقــل إال وفــق أحكــام القــانون ،وال يعــرض أي
إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ،ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون».
 .3حق اإلنسان في عدم التعذيب في قانون العقوبات القطري:

تــم إصــدار القــانون رقــم ( )8لســنة  2111بتعــديل بعــض أحكــام قــانون العقوبــات الصــادر

بالقانون رقم ( )11لسنة .2114

انسجاماً مع التزام دولة قطر بأحكام اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب  ،وما أكد عليـه

الدستور القطري  7001م  ,في مجال تجريم ومناهضة التعذيب.

تـم إضــافة المــادة ( 458مكــر ًار) إلـى قــانون العقوبــات التــي تـنص علــى أن «يعاقــب بــالحبس

مــدة ال تتج ــاوز  5س ــنوات ك ــل موظ ــف عــام أو أي ش ــخص آخ ــر يتص ــرف بص ــفته الرس ــمية
اســتعمل التعــذيب أو حــرض أو وافــق عليــه أو ســكت عنــه مــع شــخص مــا ،واذا ترتبــت علــى
التعــذيب إصــابة المجنــي عليــه بعاهــة مســتديمة عوقــب الجــاني بــالحبس مــدة ال تتجــاوز 40

سنوات ،وتكون العقوبة اإلعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتبت على التعذيب وفـاة المجنـي عليـه،
ويعــد تعــذيبا أي عمــل ينــتج عنــه ألــم أو معانــاة شــديدان جســديا كــان أم معنويــا يلحــق عمــدا
58

بشخص ما ألغراض الحصـول منـه أو مـن غيـره علـى معلومـات أو علـى اعتـراف أو معاقبتـه

على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه قد ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو
أي شخص آخر ،أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب لسـبب يقـوم علـى التمييـز أيـا كـان

نوعــه وال يشــمل ذلــك األلــم أو المعانــاة الناشــئة فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المالزمــة لهــذه

العقوبات أو الذي تكون نتيجة عرضية لها».

كمــا عاقــب قــانون العقوبــات القطــري علــى فعــل التعــذيب وجـرائم اســتغالل نفــوذ الســلطة ،فــي

المواد .,461,467,464,460

ول شك أن التعديل األخير في قانون العقوبات يؤكد تجاوب دولة قطر لمتطلبات التفاقيات

الدولية والعمل على مواءمة تشريعها الداخلي معها.

كما تضمن قانون اإلجراءات الجنائية القطري رقم  3111/34حماية حق اإلنسان في عـدم
التعذيب في المادتين ( .)343211

الخاتمة والتوصيات

تناولنا فيما سبق لموضوع " المنظور الدولي للمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان" من

خالل ستة مباحث أساسية ,األول بعنوان :مفهوم حقوق اإلنسان من المنظور الدولي,

والثاني:بعنوان مفهوم األمن اإلنساني ومكوناته وعالقته بحقوق اإلنسان ,والثالث:بعنوان
المعايير األساسية بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالعمل األمني "الموجهة إلى الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين" والمبحث الرابع :بعنوان الحماية الدولية لحق اإلنسان في عدم

التعذيب أثناء مرحلة التحقيق ,والمبحث الخامس  :تناولنا فيه األهمية األمنية لحترام
59

وانضمام الدولة لمعاهدات حقوق اإلنسان ,والمبحث السادس واألخير تعرضنا فيه لموقف

دولة قطر من معاهدات حقوق اإلنسان.

وأوضحنا أن مصطلح حقوق اإلنسان يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية

اإلنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها اإلنسان وال يجوز تجريده منها

ألي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون واألصل

والعرق والجنس وغير ذلك.

وتبين من خالل دراستنا أن مفهوم األمن اكتسب صفة الشمولية ,وأصبح متعدد األبعاد

وأكثر قربا من الحياة الجتماعية,وأن كال من األمن البشري والتنمية البشرية مرتبطان

ويكمل بعضهما اآلخر.

كما أشرنا إلى أهمية قيام الدولة بتوفير وتعزيز الحماية الكافية لحقوق األفراد والمشتبه

فيهم أثناء تعاملهم مع الشرطة ,وذلك في ضوء الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان وكذا

إلى ضرورة انضمام الدولة للمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان حثى تحوز على ثقة
المجتمع الدولي ورضائه ,وقد تالحظ لنا من خالل دراستنا للمبحث األخير مد

اهتمام

دولة قطر بقضايا حقوق اإلنسان وحرصها على النضمام إلى معاهدات حقوق اإلنسان

وسنها العديد من التشريعات الضامنة حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وذلك على

النحو الذي أسلفناه.

ونقترا في ختام هذه الدراسة الموجزة بعض التوصيات لعلها تكون ذات فائدة في دعم

وتعزيز احترام الدول وأجهزة إنفاذ القانون لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ,وتتمثل أهم

تلك التوصيات في اآلتي-:

 .4دعم حقوق اإلنسان ،من خالل انضمام الدول إلى معاهداتها ,وادخال اإلصالحات
الدستورية والقانونية والتشريعية بشأنها ،وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون
الدولي لحقوق اإلنسان على القانون الوطني.
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 .3النص دستوريا على منع أي تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير
السلطة القضائية ،وعلى حق المتقاضين في الدفع(طلب الستثناء) بعدم دستورية
القوانين.
 .4توطيد دولة القانون يتطلب ،إصالحات سياسية وادارية وتشريعية ,وتقوية استقالل
القضاء,ومناهضة اإلفالت من العقاب ,ومشاركة المجتمع.
 .1وضع آليات لمتابعة تنفيذ القضايا المتعلقة بالتعويض وجبر الضرر بما فيها
التأهيل الصحي والنفسي للضحايا ,والكشف عن الحقيقة بالنسبة للحالت التي لم
يتم استجالؤها.
 .3ضرورة إيجاد عقد اجتماعي جديد بين الشعب والشرطة ,تقدم الشرطة نفسها من
خالله كجهاز حام لحقوق اإلنسان ,واستقرار وأمن البالد.
 .2إعادة هيكلة وتطوير واصالح األجهزة األمنية لتصبح أكثر قدرة على أداء واجباتها
بما يتماشى مع متطلبات التحول الديمقراطي وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.
 .0تفعيل الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني ,وخاصة المنظمات العاملة في مجال
حقوق اإلنسان ,بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ,من خالل التشريع.
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المبحث األول :مفهوم حقوق اإلنسان من المنظور الدولي.
المبحث الثاني :مفهوم األمن اإلنساني ومكوناته وعالقته بحقوق

اإلنسان.

المبحث الثالث :المعايير األساسية لحقوق اإلنسان في العمل األمني

"الموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
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المبحث الرابع :الحماية الدولية لحق اإلنسان في عدم التعذيب أثناء
مرحلة التحقيق.
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المبحث الخامس :األهمية األمنية لنضمام الدولة لمعاهدات حقوق

اإلنسان.

المبحث السادس :موقف دولة قطر من معاهدات حقوق اإلنسان.
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 أستاذ القانون الدولي وخبير قسم البحوث والدراسات  -بوزارة الداخلية.
 يشغل أيضا عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية.



من خريجي كلية الشرطة المصرية عام .4913

 دكتوراه في القانون الدولي من جامعة عين شمس عام 4993م .
 له العديد من المؤلفات منها( التعاون الدولي األمني – مبادئ حقوق اإلنسان في العمـل األمنـي
– المسئولية الجنائية لمشخاص المعنوية في قضايا التجار بالبشر -الجريمة المنظمة وآليـات
مكافحتها -مناهج البحث العلمي -الجنسية ومركز األجانب... -إلخ)
 ولـــه العديـــد مـــن الدراســـات التـــي يتعلـــق أهمهـــا ب ( مشـــكلة المـــرور -جـــرائم األحـــداث -دور
المؤسســات التعليميــة فــي التوعيــة والتربيــة األمنيــة  -الســتغالل الجنســي لمطفــال عبــر شــبكة

اإلنترنت -إستراتيجية أكاديمية الشرطة في إعداد ضباط الشرطة في ظل تطور الجريمـة واحتـرام

حقوق اإلنسان  -التخطـيط لتنميـة القـوة البشـرية فـي ظـل سياسـات الدولـة التنمويـة وأثـر ذلـك

على األداء األمني -مفهوم اإلرهاب وأثره وكيفية مواجهته ) باإلضافة إلى العديد مـن األبحـاث
المتنوعة في المجالت القانونية والشرطية.

 حاصل على العديد من الدورات في مجال(:حقوق اإلنسان – القـانون الـدولي اإلنسـاني -غسـل
األموال ...

تحت إشراف األمم المتحدة).

 شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل دولة قطر ومصر وخارجهما.
 عضو المجموعة القانونية للجنة الوطنية للسالمة على اإلنترنت .
 عضو هيئة تحرير مجلة بحوث ودراسات أمنية.

وهللا ولي التوفيق ,,,,,,
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