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وسنعرض فيما يلي لعدد منها:
1- يعامل جميع األشخاص الذين يتعرضون 
ألي شــكــل مـــن أشـــكـــال االحـــتـــجـــاز أو الــســجــن 
الشخص  لكرامة  وبــاحــتــرام  إنسانية  معاملة 

اإلنساني األصيلة.
أو  أو اإلحـــتـــجـــاز  الــقــبــض  إلـــقـــاء  يـــجـــوز  2- ال 
السجن إال مع التقيد الصارم بأحكام القانون 
وعـــلـــى يـــد مــوظــفــن مــخــتــصــن أو أشــخــاص 

مرخص لهم بذلك.
3- ال يــتــم أي شــكــل مــن أشــكــال اإلحــتــجــاز أو 
تــدبــيــر ميـــس حــقــوق  الــســجــن وال يــتــخــذ أي 
يتعرض  أي شخص  بها  يتمتع  التي  اإلنــســان 
إال  السجن  أو  أشكال اإلحتجاز  ألي شكل من 
إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة 

أخرى أو كان خاضًعا لرقابتها الفعلية.
إخــضــاع أي شخص يتعرض ألي  يــجــوز  4- ال 
شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن للتعذيب 
أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
املهينة. وال يجوز اإلحتجاج  أو  الالإنسانية  أو 
بـــــأي ظـــــرف كـــــان كـــمـــبـــرر لــلــتــعــذيــب أو غــيــره 
مــن ضــــروب املــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو 

الالإنسانية أو املهينة.
قــانــوًنــا أي فعل  لـــلـــدول أن حتــظــر  يــنــبــغــي   -5
ــواردة يف  ــ ــ ــبـــات الـ يــتــنــافــى مـــع احلـــقـــوق والـــواجـ
إرتــكــاب أي فعل من  املــبــادئ، وأن تخضع  هــذه 
هـــذه األفـــعـــال جلـــــزاءات مــنــاســبــة، وأن جتــري 

حتقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى.
يــكــون لديهم سبب  الــذيــن  املــوظــفــن،  6- على 
ــا لـــهـــذه املــجــمــوعــة من  ــأن إنــتــهــاًك لــإعــتــقــاد بــ
املبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبالغ 
الــتــي يتبعونها  الــعــلــيــا  الــســلــطــات  إلـــى  ــر  األمــ
وإبــــالغــــه، عــنــد اإلقـــتـــضـــاء، إلــــى الــســلــطــات أو 
ــزة املــنــاســبــة األخــــــرى املـــخـــولـــة سلطة  ــهــ األجــ

املراجعة أو اإلنصاف.
بأن  7- ألي شخٍص آخر لديه سبب لإعتقاد 
انتهاًكا ملجموعة املبادئ قد حدث أو على وشك 
أن يــحــدث احلــق يف أن يبلغ األمـــر إلــى رؤســاء 
األجهزة  أو  السلطات  وإلــى  املعنين  املوظفن 
أو  املــراجــعــة  املــخــولــة سلطة  األخـــرى  املناسبة 

اإلنصاف.
8- يــعــامــل األشـــخـــاص املــحــتــجــزون مــعــامــلــة 
مدانن.  غير  كأشخاص  وضعهم  مع  تتناسب 
ــتـــعـــن الـــفـــصـــل بـــيـــنـــهـــم وبـــن  وعــــلــــى هــــــــذا، يـ

السجناء، كلما أمكن ذلك.
9- ال يجوز للسلطات التي تلقي القبض على 
شــخــص أو حتــتــجــزه أو حتــقــق يف الــقــضــيــة أن 
املمنوحة  الصالحيات  غير  متــارس صالحيات 
لــهــا مبـــوجـــب الـــقـــانـــون، ويـــجـــوز الــتــظــلــم من 
ممارسة تلك الصالحيات أمام سلطة قضائية 

أو سلطة أخرى.
يــقــبــض عــلــيــه، وقــت  يــبــلــغ أي شــخــص   -10
ويبلغ على وجه  ذلــك،  القبض، بسبب  إلقاء 

السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه.
دون  إستبقاء شخص محتجًزا  11- ال يجوز 
بأقواله  لـــإدالء  فــرصــة حقيقية  لــه  تــتــاح  أن 
يف أقــرب وقــت أمــام سلطة قضائية أو سلطة 
أخرى. ويكون للشخص املحتجز احلق يف أن 
أو أن يحصل على مساعدة  يدافع عن نفسه 

محام بالطريقة التي يحددها القانون.
للشخص  الـــســـرعـــة  وجــــه  عــلــى  تــعــطــى   -12
ــه مـــحـــام،  ــ ــيــــه، إن كــــــان لـ املـــحـــتـــجـــز ومــــحــــامــ
باإلحتجاز وعن  أمر  أي  كاملة عن  معلومات 

أسبابه.
تــــكــــون لــســلــطــة قـــضـــائـــيـــة أو ســـلـــطـــة أخــــرى 
ــادة الــنــظــر حــســب اإلقــتــضــاء يف  صــالحــيــة إعــ

إستمرار اإلحتجاز.
القبض،  أسباب  13- تسجل حسب األصــول: 
ووقـــــــت الـــقـــبـــض، ووقـــــــت إقـــتـــيـــاد الــشــخــص 
املــقــبــوض عــلــيــه إلـــى مــكــان احلــجــز، وكــذلــك 
وقت مثوله ألول مرة أمــام سلطة قضائية أو 
سلطة أخرى، وهوية موظفي إنفاذ القوانن 
املتعلقة مبكان  الدقيقة  واملعلومات  املعنين، 
الشخص  إلــى  املعلومات  هــذه  وتبلغ  احلجز. 
أو محاميه، إن وجد، بالشكل الذي  املحتجز 

يقرره القانون.
14- تقوم السلطة املسؤولة عن إلقاء القبض 
أو اإلحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد 
الــشــخــص حلــظــة الــقــبــض عــلــيــه وعــنــد بــدء 
اإلحــتــجــاز أو الــســجــن أو بــعــدهــمــا مــبــاشــرة، 
ــه وبـــتـــفـــســـيـــر لــهــذه  ــوقـ ــقـ ــات عــــن حـ ــومـ ــلـ ــعـ مبـ

احلقوق وكيفية إستعمالها.
على  يــتــكــلــم  أو  يــفــهــم  ال  شــخــص  لــكــل   -15
السلطات  تستخدمها  التي  اللغة  كــاف  نحو 
املــســؤولــة عــن الــقــبــض عــلــيــه أو إحــتــجــازه أو 
السرعة  وجــه  يبلغ، على  أن  احلــق يف  سجنه 
وبـــلـــغـــة يــفــهــمــهــا، بــســبــب الـــقـــبـــض وبــالــتــهــم 
ووقت  وأسبابه،  اإلحتجاز  وأمــر  إليه  املوجهة 
الــقــبــض، ووقــــت إقــتــيــاده إلـــى مــكــان احلــجــز، 
ووقت مثوله ألول مرة أمام سلطة قضائية أو 
القوانن  إنفاذ  وهوية موظفي  أخــرى  سلطة 
املتعلقة مبكان  الدقيقة  واملعلومات  املعنين، 
احلجز وحقوقه وتفسير هذه احلقوق وكيفية 
إستعمالها. وله احلق أيًضا يف أن يحصل دون 
مترجم  مساعدة  على  الــضــرورة  عند  مقابل 
القانونية  ــراءات  ــاإلجـ بـ يتصل  فيما  شــفــوي 

التي تلي القبض عليه.

أو  املحتجز  الشخص  يجوز حرمان  ال   -16
اخلــارجــي،  بالعالم  االتــصــال  مــن  املسجون 
تزيد  لفترة  محاميه،  أو  بــأســرتــه  وخــاصــة 

عن أيام.
املسجون،  أو  املحتجز  للشخص  يكون   -17
بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عليه مــبــاشــرة وبــعــد كل 
ــان إحـــتـــجـــاز أو مــن  ــكـ ــرة يــنــقــل فــيــهــا مــــن مـ ــ مـ
أو يطلب  إلــى آخـــر، احلــق يف أن يخطر،  سجن 
ــراًدا من  ــ مـــن الــســلــطــة املــخــتــصــة أن تــخــطــر أفـــ
يختارهم،  آخرين  مناسبن  أشخاًصا  أو  أسرته 
بنقله  أو  سجنه  أو  إحتجازه  أو  عليه  بالقبض 
املحتجز  الشخص  كــان  إذا  إحــتــجــازه.  ومبــكــان 
قــادر على فهم حقه،  أو غير  املسجون حدثـًا  أو 
تتولى السلطة املختصة من تلقاء ذاتها القيام 
إهتمام خــاص إلخطار  ويــولــى  اإلخــطــار.  بهذا 

الوالدين أو األوصياء.
على  يحصل  أن  املحتجز  للشخص  يحق   -18
مـــســـاعـــدة مــــحــــام. وتــــقــــوم الــســلــطــة املــخــتــصــة 
ــور إلـــقـــاء الــقــبــض عليه  ــذا فـ بــإبــالغــه بــحــقــه هـ

وتوفر له التسهيالت املعقولة ملمارسته.
19- إذا لم يكن للشخص املحتجز محاٍم إختاره 
بنفسه، يكون له احلق يف محاٍم تعينه له سلطة 
قضائية أو سلطة أخرى يف جميع احلاالت التي 
أن  ودون  ذلــك  الــعــدالــة  مصلحة  فيها  تقتضي 
يدفع شيًئا إذا كان ال ميلك موارد كافية للدفع.
املــســجــون  أو  املــحــتــجــز  لــلــشــخــص  يـــحـــق   -20
أن يــتــصــل مبــحــامــيــه وأن يــتــشــاور مــعــه. ويــتــاح 
الكايف  الــوقــت  املــســجــون  أو  املحتجز  للشخص 

والتسهيالت الكافية للتشاور مع محاميه.
الــشــخــص  تــقــيــيــد حـــق  أو  وقــــف  يـــجـــوز  21- ال 
يــزوره محاميه ويف  أن  املسجون يف  أو  املحتجز 
أو  به، دون تأخير  أن يستشير محاميه ويتصل 
مراقبة وبسرية كاملة، إال يف ظروف إستثنائية 
عندما  القانونية،  اللوائح  أو  القانون  يحددها 
ــرى ذلــك  تــعــتــبــر ســلــطــة قــضــائــيــة أو ســلــطــة أخــ
أمًرا ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن 

النظام.
تــكــون املـــقـــابـــالت بـــن الــشــخــص  22- يــجــوز أن 
مــرأى من  على  ومحاميه  املسجون  أو  املحتجز 
أحد موظفي إنفاذ القوانن، ولكن ال يجوز أن 

تكون على مسمع منه.
23- يكون للشخص املحتجز أو املسجون احلق 
أفــراد أسرته بصورة خاصة ويف أن  يــزوره  أن  يف 
يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية لإتصال 
ــا مبــــراعــــاة الـــشـــروط  ــًنـ ــي، رهـ ــارجــ بــالــعــالــم اخلــ
والــقــيــود املــعــقــولــة الــتــي يــحــددهــا الــقــانــون أو 

اللوائح القانونية.
إذا  املسجون،  أو  املحتجز  الشخص  يوضع   -24
أو  إحتجاز  وكــان مطلبه ممكنا، يف مكان  طلب 
سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته 

املعتاد. 
املحتجز  الشخص  حالة  إستغالل  يحظر   -25
إنتزاع  بغرض  الئــق  غير  إستغالل  املسجون  أو 
بأية  نفسه  إرغامه على جترمي  أو  إعتراف منه 
طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.

إســتــجــوابــه  أثـــنـــاء  أي شــخــص  ُيـــعـــرض  26- ال 
تنال  إستجواب  أو ألساليب  التهديد  أو  للعنف 



مــن قــدرتــه على إتــخــاذ الــقــرارات أو مــن حكمه 
على األمور.

يحددها  التي  بالطريقة  وتعتمد  تسجل   -27
القانون مدة أي إستجواب لشخص محتجز أو 
مسجون والفترات الفاصلة بن اإلستجوابات 
ــن الـــــذيـــــن يــــجــــرون  ــفــ ــوظــ وكـــــذلـــــك هــــويــــة املــ

االستجوابات وغيرهم من احلاضرين.
أو مسجون  مــحــتــجــز  لــكــل شــخــص  تــتــاح   -28
فــرصــة إجــــراء فــحــص طــبــي مــنــاســب يف أقصر 
مــدة ممكنة عقب إدخــالــه مــكــان اإلحــتــجــاز أو 
الــرعــايــة الطبية  لــه بعد ذلــك  السجن، وتــوفــر 
والعالج كلما دعت احلاجة. وتوفر هذه الرعاية 

وهذا العالج باملجان.
املــســجــون  أو  املــحــتــجــز  لــلــشــخــص  يـــكـــون   -29
يــلــتــمــس  أو  يــطــلــب  أن  يف  ــــق  احلـ ملــحــامــيــه  أو 
يوقع  أن  أخـــرى  سلطة  أو  قضائية  سلطة  مــن 
الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل 
إال  ذلـــــك  يــخــضــع  وال  ثــــــان،  طـــبـــي  رأي  عـــلـــى 
وحسن  األمــن  بكفالة  تتعلق  معقولة  لشروط 

النظام يف مكان اإلحتجاز أو السجن. 
إجــراء  واقعة  الواجب  النحو  على  تسجل   -30
ــز أو  ــجـ ــتـ ــحـ ــبــــي لـــلـــشـــخـــص املـ الــــفــــحــــص الــــطــ
املسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص. 
وتكون  الــســجــالت.  هــذه  على  اإلطـــالع  ويكفل 
الــوســائــل املــتــبــعــة يف ذلـــك متفقة مــع قــواعــد 

القانون املحلي ذات الصلة.
الــتــقــيــد بــهــذه  ــبـــار عــــدم  ــتـ 31- يـــؤخـــذ يف االعـ
املبادئ يف احلصول على الدليل لدى البت يف 
جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز 

أو مسجون.
املــســجــون  أو  املــحــتــجــز  لــلــشــخــص  يـــكـــون   -32
احلق يف احلصول يف حدود املــوارد املتاحة، إذا 
كميات معقولة  عــامــة، على  مــصــادر  مــن  كانت 
واإلعالمية،  والثقافية  التعليمية  ــوارد  املـ مــن 
بكفالة  املتعلقة  املعقولة  الشروط  مراعاة  مع 
األمـــن وحــســن الــنــظــام يف مــكــان اإلحــتــجــاز أو 

السجن.
ــة الــتــقــيــد بــالــقــوانــن  ــ ــدى دقـ ــ ــة مـ ــبـ ــراقـ 33- ملـ
واألنــظــمــة ذات الــصــلــة، يــقــوم بــتــفــقــد أمــاكــن 
مؤهلون  أشخاص  منتظمة  بصفة  اإلحتجاز 
مختصة  سلطة  وتسألهم  تعينهم  ومتمرسون 
مــســتــقــلــة متـــامـــا عــــن الــســلــطــة الـــتـــي تــتــولــى 

مباشرة إدارة مكان اإلحتجاز أو السجن. 
املــســجــون  أو  املــحــتــجــز  لــلــشــخــص  يــحــق   -34
باألشخاص  تامة  سرية  ويف  بحرية  اإلتــصــال 
السجن  أو  اإلحتجاز  أمــاكــن  يتفقدون  الــذيــن 
وفــقــا للفقرة الــســابــقــة، مــع مــراعــاة الــشــروط 
املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام 

يف تلك األماكن.
الــقــانــونــيــة  الـــلـــوائـــح  أو  الـــقـــانـــون  يـــحـــدد   -35
املسجون  أو  املحتجز  الــشــخــص  ســلــوك  ــواع  أنــ
أثــنــاء  الــتــأديــب  الــتــي تشكل جــرائــم تستوجب 
الـــعـــقـــوبـــة  ــســــجــــن، ووصــــــــف  الــ أو  اإلحــــتــــجــــاز 
الـــتـــأديـــبـــيـــة الـــتـــي يـــجـــوز تــوقــيــعــهــا ومــدتــهــا 
العقوبة،  تلك  بتوقيع  املختصة  والسلطات 
ويتم نشر ذلك على النحو الواجب. ويكون 
للشخص املحتجز أو املسجون احلق يف أن 

التأديبي.  اإلجـــراء  إتخاذ  قبل  أقــوالــه  تسمع 
ويحق له رفع هذا اإلجراء إلى سلطات أعلى 

ملراجعته.
36- تسعى السلطات املختصة إلى أن تكفل، 
ــقـــدمي املـــســـاعـــدة  ــلـــي، تـ ــا لـــلـــقـــانـــون املـــحـ ــ ــًق وفــ
عند احلــاجــة إلــى املــعــالــن، وخــاصــة القصر، 
ــن أفــــــراد أســــر األشــــخــــاص املــحــتــجــزيــن أو  مـ
املسجونن، وتولي تلك السلطات قدرًا خاًصا 
من العناية لتوفير الرعاية املناسبة لألطفال 

الذين تركوا دون إشراف. 
يف  محاميه  أو  املحتجز  للشخص  يحق   -37
أي وقت أن يقيم وفًقا للقانون املحلي دعوى 
أمــام سلطة قضائية أو سلطة أخــرى للطعن 
يف قانونية إحتجازه بغية احلصول على أمر 
بإطالق سراحه دون تأخير، إذا كان إحتجازه 

غير قانوني.
املــســجــون  أو  املــحــتــجــز  لــلــشــخــص  38- يــحــق 
تـــقـــدمي طــلــب أو شـــكـــوى بــشــأن  أو ملــحــامــيــه 
معاملته، وال سيما يف حالة التعذيب أو غيره 
الآلإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  ضــروب  من 
إدارة  عــن  املــســؤولــة  السلطات  إلــى  املهينة  أو 
مكان اإلحتجاز وإلى السلطات األعلى، وعند 
اإلقتضاء إلى السلطات املناسبة املنوطة بها 
صالحيات املراجعة أو اإلنصاف. ويجوز ألحد 
أفــراد أسرة الشخص املحتجز أو املسجون أو 
أن  بالقضية  آخـــر عــلــى مــعــرفــة  ألي شــخــص 
إذا كــان الشخص  ميــارس هــذه احلقوق فيما 
قــادر  غــيــر  محاميه  أو  املــســجــون  أو  املحتجز 
بسرية  يحتفظ  احلقوق.  هــذه  على ممارسة 
الــطــلــب أو الــشــكــوى إذا طــلــب الــشــاكــي ذلــك. 
ويجب أن يبت على وجه السرعة يف كل طلب 
ال  تأخير  دون  عليها  أو  عليه  ويــرد  أو شكوى 
أو الشكوى  لــه. ويف حالة رفــض الطلب  مبرر 
للشاكي عرض  يحق  تأخير مفرط،  وقــوع  أو 
أخــرى.  سلطة  أو  قضائية  سلطة  على  ذلــك 
وال يتعرض املحتجز أو املسجون أو أي شاك 

للضرر نتيجة لتقدميه طلبا أو شكوى.
أو مسجون  مــحــتــجــًزا  شــخــص  تـــويف  إذا   -39
أثــنــاء إحــتــجــازه أو ســجــنــه، تقوم  أو اخــتــفــى 
بالتحقيق  أخـــرى  سلطة  أو  قضائية  سلطة 
يف سبب الوفاة أو اإلختفاء، من تلقاء نفسها 
أو بناء على طلب مــن أحــد أفـــراد أســرة ذلك 
أو مــــن أي شـــخـــص عـــلـــى مــعــرفــة  الـــشـــخـــص 
بالقضية. ويجرى هذا التحقيق، إذا إقتضت 
الــظــروف، على نفس األســـاس اإلجــرائــي إذا 
حدثت الوفاة أو حدث اإلختفاء عقب إنتهاء 
اإلحــتــجــاز أو الــســجــن بــفــتــرة وجــيــزة. وتــتــاح 
تقرير  أو  التحقيق  هــذا  نتائج  الطلب  عند 
ــك لــلــخــطــر حتــقــيــًقــا  ــم يـــعـــرض ذلــ ــا لـ عــنــه مـ

جنائًيا جارًيا.

وفــــًقــــا  يــــــعــــــوض،  املطبقة 40-  للقواعد 
القانون  يف  عليها  واملنصوص  املسؤولية  بشأن 
املــحــلــي، عــن الــضــرر الــنــاجت عــن أفــعــال ملوظف 
عام تتنافى مع احلقوق الــواردة يف هذه املبادئ 
أو عـــن إمــتــنــاعــه عـــن أفـــعـــال يــتــنــافــى إمــتــنــاعــه 
عنها مع هذه احلقوق. وتتاح البيانات املطلوب 
تسجيلها مبوجب هذه املبادئ وفًقا لإجراءات 
عند  إتباعها  على  املحلي  القانون  ينص  التي 

املطالبة بالتعويض مبوجب هذا املبدأ.
41- يــعــتــبــر الـــشـــخـــص املــحــتــجــز املــشــتــبــه يف 
بريًئا  بــذلــك  املتهم  أو  جــرميــة جنائية  إرتــكــابــه 
ويعامل على هــذا األســاس إلــى أن تثبت إدانته 
فيها  تتوافر  علنية  محاكمة  يف  للقانون  وفــًقــا 
جــمــيــع الـــضـــمـــانـــات الـــضـــروريـــة لـــلـــدفـــاع عــنــه. 
إحـــتـــجـــازه عــلــى  أو  الـــقـــبـــض عــلــيــه  ــوز  ــجـ يـ وال 
إقــامــة  إال ألغــــراض  واملــحــاكــمــة  التحقيق  ذمـــة 
الــعــدل وفــًقــا لــألســس والـــشـــروط واإلجـــــراءات 
ــانـــون. ويــحــظــر فــرض  الـــتـــي يــنــص عــلــيــهــا الـــقـ
مطلًقا  تقتضيها  ال  الشخص  هــذا  على  قيود 
أغراض اإلحتجاز أو دواعي منع عرقلة عملية 
الـــعـــدل أو حــفــظ األمـــن  الــتــحــقــيــق أو إقـــامـــة 

وحسن النظام يف مكان اإلحتجاز.
بتهمة  املتهم  املحتجز  الشخص  يحضر   -42
أخــرى،  سلطة  أو  قضائية  سلطة  أمــام  جنائية 
ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة 
دون  السلطة  هــذه  وتــبــت  عليه.  القبض  عقب 
تأخير يف قانونية وضرورة اإلحتجاز، وال يجوز 
إبقاء أي شخص محتجًزا على ذمة التحقيق 
أمــر مكتوب من هذه  بناء على  إال  املحاكمة  أو 
السلطة. ويكون للشخص املحتجز احلق، عند 
مــثــولــه أمـــام هـــذه الــســلــطــة، يف اإلدالء بــأقــوال 

بشأن املعاملة التي لقيها أثناء إحتجازه.
جنائية  بتهمة  املحتجز  للشخص  يــكــون   -43
أو أن  يــحــاكــم خـــالل مـــدة معقولة  أن  احلـــق يف 
احلــاالت  بإستثناء  محاكمته.  رهــن  عنه  يفرج 
اخلـــاصـــة الـــتـــي يــنــص عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، يحق 
تقرر  لم  ما  بتهمة جنائية،  املحتجز  للشخص 
خـــالف ذلـــك ســلــطــة قــضــائــيــة أو ســلــطــة أخــرى 
لصالح إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حن 
فرضها  يجوز  التي  بالشروط  رهــًنــا  محاكمته 
وفــًقــا لــلــقــانــون. وتــظــل ضــــرورة هـــذا اإلحــتــجــاز 

محل مراجعة من جانب هذه السلطة.
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اإلتفاقية الدولية حلماية جميع 
األشخاص من اإلختفاء القسري
يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 
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بــحــمــايــة  املــــتــــحــــدة  األمم  إهــــتــــمــــام  يــــرجــــع 

ــقـــســـري لــعــدة  األشــــخــــاص مــــن اإلخـــتـــفـــاء الـ
عقود، فقد أنشأت جلنة حقوق اإلنسان باألمم 
الـــعـــامـــل املــعــنــي  الـــفـــريـــق  املـــتـــحـــدة عــــام 1980 
الطوعي،  غير  أو  القسري  اإلخــتــفــاء  بــحــاالت 
ويــعــد هـــذا الــفــريــق أول آلــيــة مــوضــعــيــة تنشأ، 
ــا ملــيــثــاق األمم  مبــوجــب إلــتــزامــات الــــدول وفــًق
اإلنسان  حقوق  إلنتهاكات  للتصدي  املتحدة، 
مكان  عــن  النظر  بغض  اخلطير  الــطــابــع  ذات 
إرتكابها. والحًقا إعتمدت اجلمعية العامة يف 
عام 1993 إعالن حماية جميع األشخاص من 

اإلختفاء القسري.
تنص هذه اإلتفاقية على أنه ال يجوز تعريض 
يجوز  ال  وأنــه  القسري.  لإختفاء  أي شخص 
الــتــذرع بــأي ظــرف إستثنائي كــان، ســواء تعلق 
بــإنــدالع حرب،  التهديد  أو  األمــر بحالة حــرب 
أو  الــداخــلــي،  بــإنــعــدام اإلســتــقــرار السياسي  أو 
اإلختفاء  لتبرير  أخـــرى،  إستثناء  حــالــة  بــأيــة 
ــاء الـــقـــســـري  ــفــ ــتــ الــــقــــســــري. ويـــقـــصـــد بــــاإلخــ
وفـــًقـــا لــإتــفــاقــيــة »اإلعـــتـــقـــال أو اإلحــتــجــاز أو 
اإلخــتــطــاف أو أي شــكــل مــن أشــكــال احلــرمــان 
من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو 
األفــراد يتصرفون  أو مجموعات من  أشخاص 
أو مبوافقتها، ويعقبه  الدولة  أو دعم من  بإذن 
رفض اإلعتراف بحرمان الشخص من حريته 
مكان  أو  املختفي  الــشــخــص  مصير  إخــفــاء  أو 

وجوده، مما يحرمه من حماية القانون«.
أن  الـــدول األطـــراف يف اإلتفاقية  ويــجــب على 
تتخذ كل التدابير املالئمة للتحقيق يف حاالت 
أو  بها أشخاص  التي يقوم  القسري  اإلختفاء 
أو  إذن  دون  يتصرفون  ــراد  األفـ مــن  مجموعات 
دعم أو موافقة من الدولة، ولتقدمي املسؤولن 
للمحاكمة. هذا وال يجوز حبس أحـد يف مكان 

مجهول.
وتلتزم الدول األطراف يف اإلتفاقية بأن تتخذ 
املسؤولية اجلنائية  الالزمة لتحميل  التدابير 

لكل من يرتكب جرمية اإلختفاء القسري، 
أو يحاول  بإرتكابها  أو يوصي  يأمر  أو 

يـــكـــون مـــتـــواطـــًئـــا أو  أو  إرتـــكـــابـــهـــا، 
يــشــتــرك يف إرتــكــابــهــا. وكــذلــك 
يــــجــــب حتـــمـــيـــل املـــســـؤولـــيـــة 
اجلــنــائــيــة لــلــرئــيــس الـــذي 
ــأن أحــد  ــان عــلــى عــلــم بــ كــ
يعملون  ممن  مرؤوسيه 
ــه ورقـــابـــتـــه  ــرتــ حتــــت إمــ
إرتــكــب  قــد  الفعليتن 
وشــــك  ــى  ــلــ عــ كـــــــان  أو 
ــة  ــ ــرميــ ــ إرتـــــــــــــكـــــــــــــاب جــ
اإلخـــتـــفـــاء الــقــســري، 
إغــــــفــــــال  تـــــعـــــمـــــد  أو 
مــعــلــومــات كــانــت تــدل 

على ذلــك بــوضــوح. وكــذلــك يجب 
كان  إذا  للرئيس  اجلنائية  املسؤولية  حتميل 
على  الفعليتن  ورقــابــتــه  مسؤوليته  ميـــارس 
اإلختفاء  جرمية  بها  ترتبط  التي  األنشطة 
املسؤولية  أيًضا حتميل  يجب  كما  القسري. 
اجلــنــائــيــة لــلــرئــيــس الـــــذي لـــم يــتــخــذ كــافــة 
بوسعه  كــان  التي  واملعقولة  الألزمة  التدابير 
إرتــــكــــاب جــرميــة  لــلــحــيــلــولــة دون  إتـــخـــاذهـــا 
أو عرض  إرتكابها  أو قمع  القسري  اإلختفاء 
األمـــــر عــلــى الــســلــطــات املــخــتــصــة ألغــــراض 

التحقيق واملالحقة. 
ــــدول حتــديــد الــشــروط  هـــذا ويــنــبــغــي عــلــى الـ
التي جتيز إصدار أوامر احلرمان من احلرية، 
وتعين السلطات املؤهلة إلصدار هذه األوامر، 
وضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من 
حريته إال يف مكان معترف به رسمًيا وخاضع 
للمراقبة. وكذلك ضمان حصول كل شخص 
بأسرته  لإتصال  إذن  على  يحرم من حريته 
أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي 

ــا فقط  ــًنـ ــهـــم، رهـ ــارتـ زيـ
القانون،  املنصوص عليها يف  الشروط  مبراعاة 
وضــمــان حــصــول األجــنــبــي عــلــى إذن لإتصال 
للقانون  وفًقا  بلده  لدى  القنصلية  بالسلطات 
سبل  ضمان  وأيًضا  التطبيق.  الواجب  الدولي 
ومؤهلة  ومــؤســســة مختصة  سلطة  كــل  وصـــول 
وذلــك،  اإلحتجاز،  أماكن  إلــى  القانون  مبوجب 
عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية. 
كما أن على الدول أيًضا ضمان حق كل شخص 
يــحــرم مــن حريته يف اإلنــتــصــاف أمـــام محكمة 
تــبــت يف أقـــرب وقـــت يف مــشــروعــيــة حــرمــانــه من 
حــريــتــه وتـــأمـــر بـــإطـــالق ســـراحـــه إذا تــبــن أن 
حــرمــانــه مـــن حــريــتــه غــيــر مـــشـــروع، ويف حــالــة 
وقــوع إختفاء قسري، حيث يصبح  اإلشتباه يف 
ــادر على  الــشــخــص املـــحـــروم مــن حــريــتــه غــيــر قــ
ممــارســة هـــذا احلـــق بــنــفــســه، فــلــكــل شــخــص له 
املــحــروم  الشخص  كــأقــارب  مــشــروعــة،  مصلحة 
من حريته أو ممثليهم أو محاميهم احلق أيًضا 

يف ممارسة هذا احلق.
أكـــثـــر من  أو  ــة واحـــــــًدا  ــدولــ الــ تــضــع  ويـــجـــب أن 
بــأســمــاء  الــرســمــيــة  املـــلـــفـــات  و/أو  الـــســـجـــالت 
ــرومــــن مــــن حــريــتــهــم  ــحــ األشـــــخـــــاص املــ
ــــدث املـــعـــلـــومـــات،  ــأحـ ــ وتـــســـتـــوفـــيـــهـــا بـ
الطلب،  على  بناًء  فـــورًا،  وتضعها 
حتـــــــت تــــــصــــــرف أيــــــــــة ســـلـــطـــة 
قضائية أو أية سلطة أخرى 
مـــخـــتـــصـــة  مـــــؤســـــســـــة  أو 
ــب  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ومــــــــــؤهــــــــــلــــــــــة مبـ
تـــــشـــــريـــــعـــــات الـــــــدولـــــــة 
ــيــــة أو  ــنــ ــعــ الــــــطــــــرف املــ
صـــك  أي  مبـــــــوجـــــــب 
ــــي دولـــــــــي ذي  ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
صـــلـــة تـــكـــون الـــدولـــة 

املعنية طرًفا فيه.
تـــتـــخـــذ  أن  ـــب  ــ ــــجــ ويـــ
الــــــــــــــــدول األطـــــــــــــراف 



يف اإلتــفــاقــيــة الــتــدابــيــر الــالزمــة ملــنــع اجلــرائــم 
التالية واملعاقبة عليها جنائًيا: إنتزاع األطفال 
يخضع  الذين  أو  قسري  إلختفاء  اخلاضعن 
الــقــانــونــي إلخــتــفــاء  أو ممثلهم  أبــويــهــم  ــد  أحـ
قسري، أو األطفال الذين يولدون أثناء وجود 
ــر نــتــيــجــة إلخــتــفــاء قــســري،  أمــهــاتــهــم يف األســ
وتزوير أو إخفاء أو إتالف املستندات التي تثبت 
كل  وتتخذ  لهؤالء ألطفال.  الهوية احلقيقية 
دولة طرف التدابير الالزمة للبحث عن هؤالء 
ــال وحتـــديـــد هــويــتــهــم وتــســلــيــمــهــم إلــى  ــفـ األطـ

أسرهم األصلية.
تعليمات  أو  أمـــر  بـــأي  ــتـــذرع  الـ يــجــوز  هـــذا وال 
أو عسكرية  أو مدنية  مــن سلطة عامة  صـــادرة 
القسري.  اإلخــتــفــاء  جرمية  لتبرير  غيرها  أو 
كما ال يجوز ألي دولــة طرف أن تطرد أو تبعد 
أو أن تسلم أي شخص إلــى أي دولــة أخــرى إذا 
كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اإلعتقاد 
بـــأن هـــذا الــشــخــص ســيــقــع ضــحــيــة لإختفاء 

القسري.
ووفًقا لإتفاقية، يقصد بـ  »الضحية« الشخص 
املــخــتــفــي وكـــل شــخــص طبيعي حلــق بــه ضــرر 
مــبــاشــر مــن جــــراء اإلخــتــفــاء الــقــســري. ولكل 
عــن ظــروف  ضحية احلــق يف معرفة احلقيقة 
ونتائجه  التحقيق  وسير  القسري،  اإلختفاء 
دولــة  كــل  وتتخذ  املختفي.  الشخص  ومصير 
ــة يف هـــــذا الـــصـــدد.  ــمـ ــالئـ ــر املـ ــيـ ــدابـ ــتـ طـــــرف الـ
التدابير  ــة طـــرف  دولـ كــل  أن تتخذ  يــجــب  كــمــا 
املـــالئـــمـــة لــلــبــحــث عـــن األشــــخــــاص املــخــتــفــن 
وحتديد أماكن وجودهم وإخــالء سبيلهم، ويف 
حــالــة وفــاتــهــم لــتــحــديــد أمــاكــن وجـــود رفاتهم 

وإحترامها وإعادتها.
ويجب أن تضمن الــدول األطــراف، يف نظامها 
احلق  القسري  اإلختفاء  لضحايا  القانوني، 
يف جبر الضرر واحلصول على تعويض بشكل 
ــم. ويــشــمــل احلــــق يف  ســـريـــع ومــنــصــف ومــــالئــ
ــرار املــاديــة واملــعــنــويــة، وعند  جبر الــضــرر األضــ
رد  قبيل:  من  للجبر  أخــرى  اإلقتضاء، طرائق 
احلــقــوق، وإعـــادة التأهيل، والــتــرضــيــة، مبــا يف 
الشخص وسمعته،  لــكــرامــة  اإلعــتــبــار  رد  ذلــك 
وضمانات بعدم التكرار. هذا ومع عدم اإلخالل 
يتضح  أن  إلــى  التحقيق  بــاإللــتــزام مبــواصــلــة 
دولــة  كــل  تتخذ  املختفي،  الشخص  مصير 
طـــرف الــتــدابــيــر املــالئــمــة بــشــأن الــوضــع 
الذين  املختفن  لألشخاص  القانوني 
لـــم يــتــضــح مــصــيــرهــم، وال ســيــمــا يف 
اإلجتماعي  الضمان  مثل  مجاالت 
واملـــســـائـــل املــالــيــة وقـــانـــون األســــرة 

وحقوق امللكية.
الــــــــــدول  ــرم  ــ ــ ــتـ ــ ــ حتـ أن  ــب  ــ ــ ــجـ ــ ــ ويـ
األطراف احلق يف إنشاء جلنة، 
مــن عــشــرة خــبــراء مشهود لهم 
بــالــنـــــزاهــة والـــكـــفـــاءة املــعــتــرف 
اإلنسان،  مجال حقوق  بها يف 
يــكــونــون مــســتــقــلــن ويــعــمــلــون 
بصفتهم الشخصية وبحيادية 
كـــامـــلـــة، وذلـــــك لــفــحــص مــدى 
إلـــــــــتـــــــــزام الـــــــــــــــدول األطــــــــــــراف 
اإلتفاقية.  مبوجب  بإلتزاماتها 

وتنتخب الدول األطراف يف اإلتفاقية أعضاء 
ــا لــلــتــوزيــع اجلـــغـــرايف الـــعـــادل.  ــًقـ الــلــجــنــة وفـ
وتـــوضـــع يف اإلعـــتـــبـــار أهــمــيــة إشــــتــــراك ذوي 
اخلبرة القانونية ذات الصلة بأعمال اللجنة، 
والـــتـــوزيـــع املـــتـــوازن لــلــرجــال والــنــســاء داخـــل 

اللجنة.
اإلتفاقية  الطرف يف  الدولة  تقدم  أن  ويجب 
إتخذتها  الــتــي  الــتــدابــيــر  عــن  تــقــريــًرا للجنة 
سنتن  غضون  يف  وذلــك  إلتزاماتها  لتنفيذ 
ــدء نـــفـــاذ اإلتــفــاقــيــة بــالــنــســبــة لــلــدولــة  مـــن بــ
املـــعـــنـــيـــة. وعـــلـــى الـــلـــجـــنـــة أن تــفــحــص هـــذه 
التقارير وتقدم ما تراه مناسًبا من مالحظات 
أو تــوصــيــات. وتــرســلــهــا إلـــى الـــدولـــة الــطــرف 
املعنية والتي يحق لها أن ترد عليها من تلقاء 
هذه  وتتاح  اللجنة.  طلب  على  بناء  أو  ذاتها 

الوثائق للعموم.
ويجوز ألقارب الشخص املختفي، أو ممثليهم 
شــخــص  أي  أو  مــحــامــيــهــم  أو  الـــقـــانـــونـــيـــن، 
آخر  وكذلك ألي شخص  قبلهم  مفوض من 
لـــــه مــصــلــحــة مــشــروعــة، أن يــقــدمــوا، بصفة 
عاجلة، طلًبا إلى اللجنة من أجل البحث عن 

الشخص املختف والعثور عليه.
ــة طـــرف، عــنــد التصديق  كــمــا يــجــوز لــكــل دولـ
على هذه اإلتفاقية أو بعده، أن تعلن إعترافها 
البالغات  وبحث  بتلقي  اللجنة  بإختصاص 
املقدمة من األفراد الذين يخضعون لواليتها 
أو املـــقـــدمـــة بــالــنــيــابــة عــنــهــم ويــشــتــكــون من 
وقوعهم ضحايا إلنتهاك هذه الدولة الطرف 
اللجنة  تــقــبــل  اإلتــفــاقــيــة. وال  هـــذه  ألحـــكـــام 
ــة مــن الــــدول األطـــــراف لم  أي بـــالغ يــهــم دولــ
تــعــتــرف بــهــذا اإلخـــتـــصـــاص لــلــجــنــة. ويــجــب 
أن يــتــم إســتــنــفــاد جــمــيــع ســبــل اإلنــتــصــاف 
البالغ.  تقدمي  قبل  املتاحة  الفعلية  املحلية 

ــاوزت  ــ إذا جتـ الـــقـــاعـــدة  ــذه  ــ هـ تــنــطــبــق  وال 
اإلجــــــــراءات املــحــلــيــة مــهــاًل 

وللجنة  مــعــقــولــة. 
وقـــت  أي  يف 

بعد 

قرار بشأن جوهره،  إتخاذ  وقبل  البالغ،  استالم 
أن حتــيــل بــصــفــة عــاجــلــة إلـــى الـــدولـــة الــطــرف 
بــإتــخــاذ اإلجــــــراءات التحفظية  املــعــنــيــة طــلــًبــا 
الالزمة ملنع وقــوع ضرر ال ميكن إصالحه على 
ضحايا اإلنتهاك املزعوم. وال يكون يف ممارسة 
اللجنة لهذا احلق ما يشكل حكًما مسبًقا بشأن 
اجلــوهــر.  حــيــث  مــن  بحثه  أو  الــبــالغ  مقبولية 
هذه  دراســة  عند  ســًرا  اللجنة جلساتها  وتعقد 
بالردود  علًما  البالغ  مقدم  وحتيط  البالغات. 
املــقــدمــة مــن الــدولــة الــطــرف املــعــنــيــة. وعندما 
تقرر اللجنة إمتام اإلجراء، ترسل إستنتاجاتها 
إلــى الــدولــة الطرف وإلــى صاحب الــبــالغ.  كما 
جــديــرة  مــعــلــومــات  عــلــى  بــنــاء  بلغها  إذا  للجنة 
ــا تــرتــكــب إنــتــهــاًكــا  ــرًفـ ــة طـ ــ بــالــتــصــديــق، أن دولـ
التشاور  وبعد  اإلتفاقية،  هــذه  ألحكام  جسيًما 
مـــع الـــدولـــة الـــطـــرف املــعــنــيــة، أن تــطــلــب قــيــام 
واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة للدولة وإفادة 
اللجنة،  الزيارة دون تأخير. وتقوم  اللجنة عن 
بــعــد إنــتــهــاء الـــزيـــارة، بــإخــطــار الــدولــة الــطــرف 
هــذه  وتــتــاح  وتــوصــيــاتــهــا،  مبالحظاتها  املعنية 

املالحظات والتوصيات للعموم.
وإذا تــلــقــت الــلــجــنــة مــعــلــومــات يــبــدو لــهــا أنــهــا 
تتضمن دالئــل تقوم على أســس سليمة وتفيد 
بـــأن اإلخــتــفــاء الــقــســري يــحــدث بشكل عـــام أو 
منهجي على األراضي اخلاضعة لوالية إحدى 
الدول األطراف يف اإلتفاقية، يجوز لها، بعد أن 
تلتمس من الدولة الطرف املعنية كل املعلومات 
املتعلقة بهذه احلالة، أن تعرض املسألة، بصفة 
عاجلة، على اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

كـــان هناك  الــثــانــي/يــنــايــر 2015  كــانــون  ويف 30 
مــجــوعــة دول طــــرف يف اإلتـــفـــاقـــيـــة، لــيــس من 

بينها قطر.



إتـفـاقــيــة الـقـضـــاء عـلــــى جميع أشكال

التمييز ضد المرأة 





إتـفـاقــيــة الـقـضـــاء عـلــــى جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة 

يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 
18 كانون األول/ديسمبر 1979.

تـــعـــد إتـــفـــاقـــيـــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى جــمــيــع أشـــكـــال 
الــدولــيــة  الــشــرعــة  املــــرأة مبــثــابــة  التمييز ضــد 
ــرأة، فــفــي 30 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر  ــ حلــقــوق املـ
هـــذه  يف  ــرف  ــ طـ دولــــــة   188 ــاك  ــنـ هـ ــان  ــ كـ  2015

اإلتفاقية من بينها قطر.

ووفًقا لإتفاقية يقصد بالتمييز 
ضد املرأة

أي تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم على أساس 

اجلنس ويــكــون مــن آثـــاره أو أغــراضــه، إضعاف 

اإلنسان  بحقوق  للمرأة  اإلعــتــراف  إحــبــاط  أو 

السياسية  املــيــاديــن  يف  األســاســيــة  ــات  ــريـ واحلـ

واملدنية  والثقافية  واإلجتماعية  واإلقتصادية 

إحــبــاط  أو  إضـــعـــاف  أو  ــر،  آخــ مـــيـــدان  أي  أو يف 

متتعها بهذه احلقوق أو ممارستها لها، بصرف 

ــيـــة وعـــلـــى أســـاس  الــنــظــر عـــن حــالــتــهــا الـــزوجـ

املساواة بينها وبن الرجل.

تلتزم الدولة الطرف يف اإلتفاقية 
بشكل عام بإتخاذ ما يلزم من 

خطوات للقضاء على وحظر كل 
متييز ضد املرأة وكفالة احلماية 

منه، مبا يف ذلك:
ــاج وجتــســيــد مــبــدأ املـــســـاواة بــن الــرجــل     إدمــ

ــرأة يف دســاتــيــرهــا وقــوانــيــنــهــا الــوطــنــيــة،  ــ واملـ
إبطال  أو  وتغيير  العملي،  حتقيقه  وكفالة 
الــقــائــم مــن الــقــوانــن واألنــظــمــة واألعـــراف 

واملمارسات التي تشكل متييًزا ضد املرأة.

ــة مــــــن الـــتـــمـــيـــيـــز     ــ ــايـ ــ ــمـ ــ احلـ
ــن طــــريــــق  ــ ــ ــد املـــــــــــــرأة عـ ــ ــ ضـ
العامة  املحاكم واملؤسسات 
األخـــــرى. وإتـــخـــاذ مـــا يــلــزم 
ــن تـــدابـــيـــر لــلــقــضــاء على  مـ
املـــرأة  التمييز ضــد  ممــارســة 
من قبل أي شخص أو جهة.

ــل عــلــى     ــل مبــخــتــلــف الــســبـــ الــعــمـــ
كفالة تقـدم املـرأة وضمان ممارستها 

حلــقــوق اإلنــســان واحلـــريـــات األســاســيــة 
والتمتع بها على أساس املساواة.

القضاء     لتحقيق  املناسبة  التدابير  إتخاذ 
ــيـــزات الـــعـــرفـــيـــة واملـــمـــارســـات  ــتـــحـ عـــلـــى الـ
الــقــائــمــة عــلــى أن املــــرأة أدنــــى مــن الــرجــل 
أدوار منطية  عــلــى  الــقــائــمــة  املــمــارســات  أو 
للرجل واملــرأة. وإتخاذ ما يلزم من تدابير 
ملــكــافــحــة جــمــيــع أشـــكـــال اإلجتــــــار بـــاملـــرأة 

وإستغالل بغائها.

اإلعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم    
ــة مـــشـــتـــركـــة بــــن األبـــــويـــــن وأن  ــيـ ــؤولـ ــسـ مـ
ملــصــلــحــة الــطــفــل اإلعـــتـــبـــار األســــاســــي يف 

جميع احلاالت. 

تدابير خاصة مؤقتة     إتــخــاذ  ولــلــدول  هــذا 
بــهــدف الــتــعــجــيــل بــاملــســاواة الــفــعــلــيــة بن 

الرجل واملرأة.

وتلتزم الدولة الطرف يف 
االتفاقية على نحو خاص بـ:

إتــخــاذ مــا يــلــزم مــن تــدابــيــر للقضاء على    
السياسية  احلــيــاة  يف  املــــرأة  ضــد  التمييز 
ــقـــوق مــســاويــة  ــرأة حـ ــ ــ ــنـــح املـ والــــعــــامــــة. ومـ
حلـــقـــوق الــــرجــــل يف إكـــتـــســـاب اجلــنــســيــة 
لها  يكون  وأن  بها،  واإلحتفاظ  وتغييرها 
حــقــا مـــســـاوًيـــا حلـــق الـــرجـــل فــيــمــا يتعلق 

بجنسية أطفالهما.

الــشــروط بالنسبة     لــلــمــرأة نــفــس  تــوفــر  أن 
التعليم  مؤسـسـات  يف  والــتــدرج  لإلتحاق 
واإلعانات  املنـح  املختلفـة واحلصـول على 
الـــدراســـيـــة. والــعــمــل عــلــى خــفـــــض مــعــدل 
برامج  وتنظيم  لــلــدراســة  الــطــالــبــات  تــرك 
املدرسة  تركن  الالئي  والنساء  للفتيات 
قدر  للتعجيل  والسعي  األوان،  قبل 
ــكـــان بــتــضــيــق أي فــجــوة فـي  اإلمـ
الــتــعــلــيـــــم قــائــمــة بـــن الــرجــل 

واملرأة.

مفهوم     أي  على  القضاء 
املـــــــــرأة  دور  عـــــــن  ــي  ــ ــطـ ــ منـ
والرجل يف جميع مراحل 
التعليم، وكفالة احلصول 
املتعلقة  املــعــلــومــات  عــلــى 
ــرة  ــ ــ ــة صــــحــــة األسـ ــالـ ــفـ ــكـ بـ
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا ورفـــــاهـــــهـــــا. 

وإتــخــاذ اخلــطــوات الــالزمــة لكفالة احلــق يف 
العمل على أساس املساواة بن الرجل واملرأة، 
ــق يف الــتــمــتــع بــنــفــس فـــرص الــعــمــالــة،  واحلــ
واحلق يف حرية إختيار املهنة ونوع العمل.

إعتماد ما يلزم من التدابير لكفالة احلق يف    
الترقية واألمن على العمل، واحلق يف تلقي 
التدريب املهني، وضمان احلق يف املساواة يف 
األجر واإلستحقاقات واملعاملة فيما يتعلق 

بالعمل ذي القيمة املساوية.

كــفــالــة احلــــق يف الــضــمــان اإلجــتــمــاعــي وال    
سيما يف حاالت عدم األهلية للعمل، واحلق 
يف إجـــازة مــدفــوعــة األجـــر. وضــمــان حصول 
املــــــرأة عــلــى أســـــاس املــــســــاواة عــلــى خــدمــات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مبـــا يف ذلــــك اخلـــدمـــات 
املتعلقة باألسرة. وحظر الفصل من العمل 
التمييز  أو  األمــومــة  إجــازة  أو  بسبب احلمل 

على أساس احلالة الزوجية.

إدخــال نظام إجــازة األمومة املدفوعة األجر    
احلمل،  أثناء  للمرأة  خاصة  حماية  وتوفير 
وتوفير خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل 
والـــوالدة وفترة ما بعد الـــوالدة، مبا يف ذلك 
خـــدمـــات مــجــانــيــة عــنــد اإلقـــتـــضـــاء وتــغــذيــة 

كافية أثناء احلمل والرضاعة.

للقضاء     املناسبة  التدابير  جميع  تتخذ  أن 
باحلق  يتعلق  فيما  املــرأة  التمييز ضد  على 
يف اإلســتــحــقــاقــات الــعــائــلــيــة ويف احلــصــول 
العقارية  والــرهــون  املصرفية  الــقــروض  على 
ومختلف أشكال اإلئتمان املالي واإلشتراك 

يف جميع جوانب احلياة الثقافية. 

أن تولي عنايـة للمشاكل التي تواجهها املرأة    
الريفية  لــلــمــرأة  يكفل  أن  ويــجــب  الــريــفــيــة، 
املــشــاركــة يف الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة واإلســتــفــادة 
والوصول  وضــع اخلطط  واملشاركة يف  منها 
املالئمة مبا  العناية الصحية  إلى تسهيالت 
يف ذلـــك املــعــلــومــات والــنــصــائــح واخلـــدمـــات 
من  واإلســتــفــادة  األســــرة،  بتنظيم  املتعلقة 
واحلصول على  اإلجتماعي  الضمان  برامج 
التدريب وتنظيم جماعات املساعدة الذاتية 
والــتــعــاونــيــات، واحلـــصـــول عــلــى اإلئــتــمــانــات 
التسويق  وتــســهــيــالت  الــزراعــيــة  ــقـــروض  والـ



إصــالح  املعاملة يف مشاريع  واملــســاواة يف 
األراضي والتوطن.

ــع الــرجــل     أن يــعــتــرف مبــــســــاواة املــــــرأة مـ
قانونية  أهلية  لها  ومتنح  القانون،  أمــام 
تــكــفــل لها  الـــرجـــل، وأن  ممــاثــلــة ألهــلــيــة 

العقود  ــرام  إبــ يــخــص  نــفــس احلــقــوق فيما 
ــراءات  اإلجــ مختلف  ويف  املمتلكات،  وإدارة 

القضائية.

الـــرجـــل واملـــــــرأة بنفس     كـــل مـــن  يــتــمــتــع  أن 
احلـــقـــوق فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــشــريــع املــتــصــل 
ــخـــاص وحـــريـــة إخــتــيــار محل  بــحــركــة األشـ
سكناهم وإقامتهم. وأن تضمن للمرأة نفس 
احلــقــوق فــيــمــا يــخــص إخــتــيــار املــهــنــة ونــوع 
واإلشراف  املمتلكات  وملكية وحيازة  العمل 

عليها والتصرف فيها.

للقضاء     املناسبة  الــتــدابــيــر  كــافــة  تتخذ  أن 
ــور  ــرأة يف كـــافـــة األمــ ــ عــلــى الــتــمــيــيــز ضـــد املــ
بــالــزواج والــعــالقــات الــزوجــيــة. وأن  املتعلقة 
ــرأة والــــرجــــل نـــفـــس احلـــقـــوق  ــمـ ــلـ تــضــمــن لـ
واملسؤوليات يف األمور املتعلقة بأطفالهما.

ــــق يف عــقــد     لـــلـــمـــرأة، نـــفـــس احلـ أن تــضــمــن 
ــزوج، ويف عـــدم عقد  ــ الـــــزواج، ويف إخــتــيــار الـ
الكامل. وال تكون  الــزواج إال برضاها احلــر 

خلطوبة أو زواج الطفل أي أثر قانوني.

لتحديد     الــضــروريــة  اإلجــــــراءات  تــتــخــذ  أن 
سن أدنــى للزواج وجلعل تسجيل الــزواج يف 

سجل رسمي أمرا إلزاميا.

ــى تــشــكــيــل »الــلــجــنــة  ــلـ ــنــــص اإلتـــفـــاقـــيـــة عـ وتــ
من  املــرأة«  التمييز ضد  على  بالقضاء  املعنية 
تنتخبهم  مــســتــقــاًل  خـــبـــيـــًرا  وعـــشـــريـــن  ثـــالثـــة 
ــــدورة مدتها  ــــدول األطـــــراف يف اإلتــفــاقــيــة لـ الـ
أربـــع ســنــوات، ويــراعــى يف إخــتــيــارهــم الــتــوزيــع 
احلضارات  مختلف  ومتثيل  العادل  اجلغرايف 
اللجنة  الرئيسية. وجتتمع  القانونية  والنظم 
عـــــادة مـــرتـــن كـــل عــــام ملــــدة أســـبـــوعـــن تــقــريــبــا 
وذلـــك للنظر يف مـــدى وفـــاء الــــدول األطـــراف 
والــبــروتــوكــول  اإلتفاقية  مبــوجــب  بإلتزاماتها 

امللحق بها.

تلتزم الــدول األطــراف يف اإلتفاقية بــأن تقدم 
إلى اللجنة تقريًرا دورًيــا كل أربع سنوات، عما 
إتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية 
وغــيــرهــا مــن أجــل إنــفــاذ أحــكــام اإلتــفــاقــيــة وما 
ــذا اخلــــصــــوص، وبــعــد  ــهـ ــدم بـ ــقـ حــقــقــتــه مــــن تـ
املعنية  الطرف  الدولة  لتقرير  اللجنة  فحص 
تقدم توصياتها ومالحظاتها بخصوص مدى 
التي  والتدابير  بإلتزاماتها  الدولة  تلك  وفــاء 
يجب عليها إتخذهـا للوفاء بتلك اإللتزامات.

املتحدة  لــألمم  العامة  إعتمدت اجلمعية  وقــد 
بــروتــوكــول  ــر 1999  ــوبـ ــتـ األول/أكـ تــشــريــن   9 يف 
إختياري ملحق بإتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة، منح مبوجبه للجنة 

أشــــــكــــــال الـــتـــمـــيـــيـــز الــقــضــاء عــلــى كافة 
الشكاوى  وفحص  تلقي  املـــرأة صالحية  ضــد 
املقدمة مــن األفـــراد واجلــمــاعــات اخلاضعن 
ــرف يف الـــبـــروتـــوكـــول والــتــي  ــة دولـــــة طــ ــواليـ لـ
يــدعــون فــيــهــا قــيــام الـــدولـــة املــعــنــيــة بإنتهاك 
ــواردة يف اإلتــفــاقــيــة. كــمــا يحق  ــ ــ حــقــوقــهــم الـ
تدل  مــوثــوقــة  معلومات  تلقت  مــا  إذا  للجنة 
أو منتظمة  إنــتــهــاكــات جــســيــمــة  وقــــوع  عــلــى 
للحقوق املعترف بها يف اإلتفاقية من جانب 
تفتح حتقيًقا  أن  البروتوكول  دولــة طــرف يف 
بهذا اخلصوص. ويف 30 كانون الثاني/يناير 
2015 بلغ عدد الدول األطراف يف البروتوكول 

105 دولة ليس من بينها قطر.

نـــظـــرت الــلــجــنــة يف الــتــقــريــر األولــــــي لقطر 
أعــربــت عن  يف شــبــاط/فــبــرايــر 2013. حــيــث 
تقديرها للتقرير وإرسال وفد عالي املستوى 
املحرز  بالتقدم  ورحــبــت  اللجنة،  مــع  للحوار 
التشريعي، والحظت مع  يف مجال اإلصــالح 
لــشــؤون األســرة،  األعــلــى  املجلس  أن  التقدير 
ــع الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة حلــقــوق  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الوعي  لزيادة  بأنشطة  إضطلع  قد  اإلنــســان، 
إلى  اللجنة  أشــارت  كما  املـــرأة.  بحقوق  العام 
تــدابــيــر مالئمة  إتــخــاذ قطر  عــدم  قلقها مــن 
وجــود  عــدم  ومــن  باإلتفاقية،  الــوعــي  لتعزيز 
ــروع احلــكــومــة،  ــ مــعــرفــة كــافــيــة بـــن جــمــيــع فـ
ــك الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، بــحــقــوق  ــا يف ذلــ مبـ
املــــرأة مبــوجــب اإلتــفــاقــيــة، ومــفــهــوم املــســاواة 
املــوضــوعــيــة بــن املــــرأة والـــرجـــل، والــتــوصــيــات 

العامة للجنة.

ومما تضمنته توصيات اللجنة، دعوة الدولة 
للتمييز  تعريًفا  تشريعاتها  يف  تــدرج  أن  إلــى 
ضـــد املـــــــرأة، يــشــمــل الــتــمــيــيــز املـــبـــاشـــر وغــيــر 
املــبــاشــر عــلــى حــد ســــواء، متــشــًيــا مــع املــــادة 1 
املرأة  التمييز ضد  وأن حتظر  اإلتفاقية،  من 
يف دســتــورهــا أو أي تــشــريــعــات وطــنــيــة أخــرى 

مــنــاســبــة. وأعـــربـــت الــلــجــنــة عــن احلــاجــة 
بــاملــســاواة  للتعجيل  تــدابــيــر  إلتــخــاذ 

ــرجـــل يف  ــع بـــن املـــــرأة والـ ــواقـ يف الـ
كافة مجاالت اإلتفاقية. كذلك 
ــأن تـــعـــزز  ــ ــ ــة بـ ــنـ ــجـ ــلـ أوصــــــــت الـ
قــطــر تـــدابـــيـــر إزكــــــاء الــوعــي 
والــدراســات من أجل تعزيز 
املـــــــســـــــاواة بـــــن اجلـــنـــســـن 
بـــصـــورة فــعــالــة، والــتــغــلــب 

ــور الــنــمــطــيــة  ــة والــــصــ ــويــ ــواقــــف األبــ عــلــى املــ
الــتــمــيــيــزيــة املـــتـــرســـخـــة، واملــتــعــلــقــة بـــــأدوار 
ومــســؤولــيــات الــنــســاء والـــرجـــال يف األســـرة 
تعتمد  بــأن  اللجنة  أوصـــت  كما  واملــجــتــمــع. 
وتعدل  املنازل،  بشأن خادمات  قانوًنا  الدولة 
لضمان   2004 لسنة   )14( رقـــم  الــعــمــل  قــانــون 
حماية خادمات املنازل إلى جانب فئات العمال 
ــأن تــنــشــئ الـــدولـــة نــظــاًمــا  األخـــــرى. وطــالــبــت بـ
شاًمال للحماية من العنف املنزلي على النحو 
املتوخى يف إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 
2011-2016، وتبني تشريع يجرم جميع أشكال 
املنزلي.  العنف  ذلــك  املـــرأة، مبا يف  العنف ضد 
أيــًضــا بــأن تطبق الــدولــة على  وأوصـــت اللجنة 
رقــم 15 لسنة 2011 بشأن  الــقــانــون  فــعــال  نحو 
ــراء  مــكــافــحــة اإلجتـــــار بــالــبــشــر عـــن طـــريـــق إجــ
جميع  يف  وفعالة  ومــحــايــدة  سريعة  حتقيقات 
وتقدمي  بالبشر،  بــاإلجتــار  املتعلقة  الــبــالغــات 
أحكام  توقيع  العدالة عن طريق  إلى  املرتكبن 
نظام  تلغي  وأن  تتناسب مع طبيعة جرائمهم، 
املهاجرين،  الــعــمــال  جلميع  بالنسبة  الكفالة 

وخاصة النساء واألطفال.

هــذا وأوصــت اللجنة بــأن تتخذ الــدولــة تدابير 
ملجلس  املقبلة  اإلنتخابات  إلى  بالنظر  فورية، 
املـــائـــة على  يــكــون 30 يف  الـــشـــورى، لــضــمــان أن 
ــل مـــن األعـــضـــاء املــعــيــنــن يف املــجــلــس من  األقــ
أيضا خطوات محددة، مبا  تتخذ  وأن  النساء. 
يف ذلــــك عـــن طــريــق الــتــعــديــالت الــتــشــريــعــيــة، 
لـــضـــمـــان بـــيـــئـــة مـــواتـــيـــة لـــنـــشـــاط اجلــمــعــيــات 
النسائية واملنظمات غير احلكومية التي تعمل 
أوصــت  بــن اجلنسن. كما  املــســاواة  يف مجالي 
ــانـــون اجلــنــســيــة  ــأن تـــعـــدل الـــدولـــة قـ الــلــجــنــة بــ
إلى  القطرية من نقل جنسيتها  املــرأة  لتمكن 
األســاس  نفس  على  األجنبي  وزوجها  أطفالها 
بالدولة  اللجنة  وأهابت  القطري.  الرجل  مثل 
ــلـــمـــرأة يف ســـوق  لـ ــفــــرص  الــ تـــكـــافـــؤ  أن تــضــمــن 
لتنويع  تعزز جهودها  بأن  أوصتها  كما  العمل، 
اإلختيارات التعليمية واملهنية للبنات واألوالد. 

هـــــذا كـــمـــا شــجــعــت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى قـــيـــام قــطــر 
ــوكــــول اإلخـــتـــيـــاري  ــروتــ ــبــ بـــالـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الــ
لــإتــفــاقــيــة املــتــعــلــق بــتــقــدمي شـــكـــاوى مـــن قبل 
مــوعــًدا   2018 شباط/فبراير  وحـــددت  ــراد،  األفــ
لتقدمي قطر لتقريرها الدوري الثاني مبوجب 

اإلتفاقية.
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اإلتفاقية الدولية للقضاء 
علىجميع أشكال التمييز 

العنصري
يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 

21 كانون األول/ديسمبر 1965.

ــدم اإلتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــــذه اإلتـــفـــاقـــيـــة مــــن أقــ تـــعـــد هـ
الــدول  الرئيسية حلقوق اإلنــســان، وقطر أحــد 
األطــــراف فيها والــتــي بــلــغ عــددهــا 177 يف 30 

كانون الثاني/يناير 2015.

يقصد بتعبير التمييز العنصري 
وفقا لالتفاقية

تفضيل  أو  تــقــيــيــد  أو  إســتــثــنــاء  أو  متــيــيــز  »أي 
يــقــوم عــلــى أســــاس الــعــرق أو الــلــون أو النسب 
ــل الــقــومــي أو االثـــنـــي، ويــســتــهــدف أو  أو األصــ
بحقوق  اإلعــتــراف  عرقلة  أو  تعطيل  يستتبع 
بها  التمتع  أو  األســاســيــة  واحلـــريـــات  اإلنــســان 
أو ممــارســاتــهــا، عــلــى قـــدم املـــســـاواة، يف املــيــدان 
أو  أو اإلجــتــمــاعــي  أو اإلقـــتـــصـــادي  الــســيــاســي 
الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة 

العامة«.

وتلتزم الدول األطراف يف 
اإلتفاقية بـ:

املــنــاســبــة ودون     الـــوســـائـــل  بــكــل  تــنــتــهــج،  أن 
التمييز  على  للقضاء  سياسة  تــأخــيــر،  أي 
التفاهم  وتــعــزيــز  أشــكــالــه  بكافة  العنصري 

بن جميع األجناس.

إتــيــان أي عمل أو ممــارســة مــن أعمال     عــدم 
الـــعـــنـــصـــري ضــد  الـــتـــمـــيـــيـــز  أو ممـــــارســـــات 
املـــؤســـســـات،  أو  ــات  ــاعـ ــمـ اجلـ أو  األشــــخــــاص 
ــلــــطــــات  ــع الــــســ ــيــ ــمــ ــرف جــ ــ ــصــ ــ وبـــــضـــــمـــــان تــ
واملؤسسات العامة، القومية واملحلية، طبًقا 

لهذا اإللتزام.

متييز     أي  تأييد  أو  حماية  أو  تشجيع  عــدم 
أيـــة  أو  أي شـــخـــص  عــــن  يــــصــــدر  ــنـــصـــري  عـ

منظمة.

تـــخـــاذ تـــدابـــيـــر فــعــالــة    
إلعـــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر يف 
احلكومية  الــســيــاســات 
ــة واملـــحـــلـــيـــة،  ــيــ ــومــ ــقــ الــ
أو  إلــــغــــاء  أو  ــعـــديـــل  ــتـ ولـ
إبـــــطـــــال أيـــــــة قـــــوانـــــن أو 

ــة إلـــى  ــون مــــؤديــ ــكـ أنـــظـــمـــة تـ
أو  الــعــنــصــري  التمييز  إقــامــة 
إلى إدامته حيثما يكون قائما.

مبا     املناسبة،  الوسائل  بجميع  القيام 
تطلبتها  إذا  الــالزمــة  التشريعات  ذلــك  يف 
الظروف، بحظر وإنهاء أي متييز عنصري 
أو  جـــمـــاعـــة  أو  أشــــخــــاص  أي  عــــن  يـــصـــدر 

منظمة.

ــاء، املــنــظــمــات     ــتــــضــ أن تـــشـــجـــع، عـــنـــد االقــ
األجناس  املتعددة  االندماجية  واحلركات 
والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة احلواجز 
بن األجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه 

تقوية اإلنقسام العنصري.

إتخاذ التدابير اخلاصة وامللموسة الالزمة    
الكافية  واحلــمــايــة  الــكــايف  النماء  لتأمن 
لــبــعــض اجلـــمـــاعـــات الــعــرقــيــة أو لـــألفـــراد 
متتعها  ضمان  قصد  على  إليها،  املنتمن 
اإلنسان  بحقوق  املتساوي  التام  ومتتعهم 

واحلريات األساسية.

أن تشجب بصفة خاصة العزل العنصري    
وحظر  وتتعهد مبنع  العنصري،  والفصل 
واســـتـــئـــصـــال كـــل املـــمـــارســـات املــمــاثــلــة يف 

األقاليم اخلاضعة لواليتها.

والتنظيمات     الدعايات  جميع  تشجب  أن 
القائمة على األفكار أو النظريات القائلة 
بتفوق أي عــرق أو أيــة جماعة مــن لــون أو 
أصـــل اثــنــي واحــــد، أو الــتــي حتــــاول تبرير 
أو تــعــزيــز أي شــكــل مــن أشــكــال الــكــراهــيــة 
وتتعهد  العنصري،  والتمييز  العنصرية 
اإليجابية  الفورية  التدابير  باتخاذ  أيًضا 
ــى الــقــضــاء عــلــى كـــل حتــريــض  الــرامــيــة إلـ

على هذا التمييز وكل عمل من أعماله.

اعـــتـــبـــار كـــل نــشــر لـــألفـــكـــار الــقــائــمــة على    
التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، 
وكل حتريض على التمييز العنصري وكل 
عمل من أعمال العنف أو حتريض على 
هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو 
اثني  أو أصل  أية جماعة من لون 
ــذلـــك كـــل مـــســـاعـــدة أو  ــر، وكـ ــ آخـ
متويل للنشاطات العنصرية، 
جــــــرميــــــة يـــــعـــــاقـــــب عـــلـــيـــهـــا 

القانون.

ــيـــة     إعــــــــــالن عــــــــدم شـــرعـ
املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات، وكــــــذلــــــك 
الــــنــــشــــاطــــات الـــدعـــائـــيـــة 
النشاطات  وسائر  املنظمة 

بــالــتــرويــج للتمييز  تــقــوم  الــتــي  الــدعــائــيــة، 
الــعــنــصــري والــتــحــريــض عــلــيــه، وحــظــر هــذه 
املــنــظــمــات والــنــشــاطــات وإعــتــبــار اإلشــتــراك 

فيها جرمية يعاقب عليها القانون.

عدم السماح للسلطات أو املؤسسات العامة،    
للتمييز  بــالــتــرويــج  املــحــلــيــة،  أو  الــقــومــيــة 

العنصري أو التحريض عليه.

كفالة حق كل إنسان يف التظلم ورفع احليف    
عــنــه عــلــى نــحــو فـــعـــال بـــصـــدد أي عــمــل من 
التماس  وكذلك  العنصري،  التمييز  أعمال 
تــعــويــض عـــــادل مــنــاســب أو تــرضــيــة عــادلــة 
لهذا  كنتيجة  أي ضـــرر حلــقــه  عــن  مــنــاســبــة 

التمييز.

اتــخــاذ تــدابــيــر فــوريــة وفــعــالــة، وال سيما يف    
ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم 
ــة إلـــــى الــتــمــيــيــز  ــ ــؤديـ ــ ــنــــعــــرات املـ ملـــكـــافـــحـــة الــ
ــز الـــتـــفـــاهـــم والــتــســامــح  ــعـــزيـ الـــعـــنـــصـــري وتـ
والصداقة بن األمم واجلماعات العرقية أو 

االثنية األخرى.

حــظــر الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري والــقــضــاء عليه    
بــكــافــة أشـــكـــالـــه، وبــضــمــان حـــق كـــل إنـــســـان، 
األصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  دون متييز 
القانون،  أمام  املساواة  أو االثني، يف  القومي 

ال سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية:

احلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام املحاكم 
وجــمــيــع الــهــيــئــات األخــــرى الــتــي تــتــولــى إقــامــة 
ــن عـــلـــى شــخــصــه ويف  ــ ــق يف األمــ ــ ــدل، واحلــ ــعــ الــ
حــمــايــة الــدولــة لــه مــن أي عــنــف أو أذى بــدنــي، 
أية  أو عــن  يــصــدر ســـواء عــن موظفن رسمين 

جماعة أو مؤسسة. 

وكـــذلـــك حــظــر الــتــمــيــيــز عــلــى صــعــيــد احلــقــوق 
ــراك يف  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــمــــا: حـــــق االشـ ــيــــاســــيــــة، ال ســ الــــســ
االنــتــخــابــات إقـــتـــراًعـــا وتــرشــيــًحــا عــلــى أســـاس 
اإلقــتــراع الــعــام املــتــســاوي، واإلســهــام يف احلكم 
ويف إدارة الشؤون العامة على جميع املستويات، 

وتولي الوظائف العامة على قدم املساواة.

سيما:  ال  املدنية،  احلقوق  فيما يخص  وأيــًضــا 
احلــق يف حــريــة احلــركــة واإلقــامــة داخـــل حــدود 
الــدولــة، واحلــق يف مــغــادرة أي بلد، مبــا يف ذلك 
بلده، ويف العودة إلى بلده، واحلق يف اجلنسية، 



ــق الـــتـــزوج واخــتــيــار الـــــزوج، وحـــق التملك  وحـ
أو باالشتراك مع آخرين، وحق اإلرث،  مبفرده 
ــق يف حـــريـــة الــفــكــر والــعــقــيــدة والـــديـــن،  ــ واحلـ
واحلــــق يف حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، واحلــــق يف 
اجلمعيات  وتكوين  السلمي  اإلجــتــمــاع  حــريــة 

السلمية أو االنتماء إليها.

احلــقــوق  عــلــى صعيد  التمييز  وأيـــًضـــا حــظــر   
ــة واإلجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، ال  ــاديـ ــتـــصـ اإلقـ
نوع  إختيار  العمل، ويف حرية  سيما: احلــق يف 
الــعــمــل، ويف شـــروط عمل عــادلــة مــرضــيــة، ويف 
احلماية من البطالة، ويف تقاضي أجر متساو 
عــن الــعــمــل املــتــســاوي، ويف نــيــل مــكــافــأة عــادلــة 
ــق تــكــويــن الــنــقــابــات واالنـــتـــمـــاء  مـــرضـــيـــة، وحــ
إليها، واحلق يف السكن، وحق التمتع بخدمات 
الــعــامــة والــرعــايــة الطبية والــضــمــان  الــصــحــة 
االجــتــمــاعــي واخلــدمــات اإلجــتــمــاعــيــة، واحلــق 
التعليم والتدريب، وحق اإلسهام على قدم  يف 
وأيضا حظر  الثقافية،  النشاطات  يف  املــســاواة 
التمييز فيما يخص احلق يف دخول أي مكان 
أو مــرفــق مــخــصــص إلنــتــفــاع ســــواد اجلــمــهــور، 
مثل وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي 

واملسارح واحلدائق العامة.

ووفـــًقـــا لــنــص اإلتــفــاقــيــة فــإنــهــا ال تــســري على 
أو تفضيل بن  تقييد  أو  استثناء  أو  أي متييز 
دولة  أي  جانب  من  املواطنن  وغير  املواطنن 
من  حكم  أي  تفسير  يحظر  كما  فيها.  طــرف 
مساس  أي  على  ينطوي  مبا  اإلتفاقية  أحكام 
باألحكام القانونية السارية يف الدول األطراف 
فيما يتعلق باجلنسية أو املواطنة أو التجنس، 
شرط خلو هذه األحكام من أي متييز ضد أي 

جنسية معينة. 

وال يــعــتــبــر مــــن قـــبـــيـــل الـــتـــمـــيـــيـــز الــعــنــصــري 
أيــــة تـــدابـــيـــر خـــاصـــة يـــكـــون الـــغـــرض الــوحــيــد 
ــكـــايف لبعض  مـــن إتـــخـــاذهـــا تـــأمـــن الـــتـــقـــدم الـ
اجلــمــاعــات الــعــرقــيــة أو االثــنــيــة املــحــتــاجــة أو 
التي  احلماية  إلــى  املحتاجن  األفـــراد  لبعض 
ــؤالء  ــ ــون الزمــــــة لــتــلــك اجلـــمـــاعـــات وهـ ــكـ قــــد تـ
التمتع  املــســاواة يف  ولهم  لها  لتضمن  ــراد  األفـ
بـــحـــقـــوق اإلنــــســــان واحلـــــريـــــات األســـاســـيـــة أو 
ممارستها، شرط أال يترتب على تلك التدابير 
إدامــة قيام حقوق منفصلة تختلف بإختالف 

بعد  استمرارها  عــدم  وشــرط  اجلماعات، 
بـــلـــوغ األهــــــــداف الـــتـــي إتــــخــــذت مــن 

أجلها.

اإلتــفــاقــيــة  مبقتضى  وأنــشــأ 
ــاء عـــلـــى  ــ ــضــ ــ ــقــ ــ »جلــــــنــــــة الــ
ــيـــز الـــعـــنـــصـــري«  ــيـ ــتـــمـ الـ
ملـــــراقـــــبـــــة مــــــــدى وفــــــاء 
الــــــــــــــــدول األطـــــــــــــراف 
فــيــهــا بــالــتــزامــاتــهــا، 
من  اللجنة  وتــتــكــون 
مستقال  خــبــيــًرا   18
يـــكـــونـــوا  أن  يـــنـــبـــغـــي 

املشهود  الرفيعة  اخللقية  اخلصال  ذوي  من 
الـــدول  وتنتخبهم  والــنــزاهــة.  بــالــتــجــرد  لــهــم 
ــراف يف االتــفــاقــيــة ملـــدة أربــــع ســنــوات،  ــ األطــ
الــلــجــنــة  تـــشـــكـــيـــل  يف  ــى  ــ ــراعـ ــ يـ أن  ويــــجــــب 
الــعــادل ومتثيل األلــوان  التوزيع اجلــغــرايف 
احلــضــاريــة املــخــتــلــفــة والــنــظــم الــقــانــونــيــة 

الرئيسية. 

وتقوم جلنة القضاء على التمييز العنصري 
مبهمتها من خالل عدد من اآلليات، إذ تنص 
الدولية  االتــفــاقــيــات  شــأن  هــو  كما  اإلتفاقية 
الرئيسية األخرى حلقوق اإلنسان، على حق 
للجنة  تتقدم بشكوى  أن  دولـــة طــرف يف  أيــة 
املــعــنــيــة جتـــاه دولــــة طـــرف أخــــرى النــتــهــاكــهــا 
ألحـــكـــام اإلتــفــاقــيــة، غــيــر أنـــه لـــم يــســبــق ألي 
دولة أن استخدمت هذه اآللية. كما أن للجنة 
الــتــي يتقدم بها  الــشــكــاوى  أن تفحص  أيــضــا 
األفراد أو اجلماعات والتي يدعون فيها أنهم 
ضحايا إلنتهاك دولة طرف ألي من احلقوق 
املــقــررة يف االتــفــاقــيــة، وذلـــك بــشــرط موافقة 
الــــدولــــة الــــطــــرف املــعــنــيــة عـــلـــى اخــتــصــاص 
الــلــجــنــة بــالــنــظــر يف هـــذه الـــشـــكـــاوى. ويــجــب 
بــعــد إستنفاد  بــالــشــكــوى إال  الــتــقــدم  يــتــم  أال 
ســبــل اإلنــتــصــاف املــحــلــيــة إال إذا كــانــت هــذه 
مطولة  أو  فعالة  غير  أو  مجدية  غير  السبل 
على  قطر  تــوافــق  ولــم  معقولة.  غير  بــصــورة 
الشكاوى  وفحص  تلقي  يف  اللجنة  صالحية 
انتهاكها  األفــراد بخصوص  قبل  املقدمة من 
تتخذ  كــمــا  اإلتــفــاقــيــة.  املــقــررة يف  حلقوقهم 
إنــذار مبكر  اللجنة إجــراءات عاجلة كإصدار 
ــوع إنــتــهــاكــات  وذلــــك بــغــيــة احلــيــلــولــة دون وقــ
خــطــيــرة لــإتــفــاقــيــة أو لــلــحــد مـــن نــطــاقــهــا 

وعددها. 

وتلتزم الدول األطــراف يف اإلتفاقية بتقدمي 
أربـــع ســنــوات  كــل  تــقــريــر دوري شــامــل للجنة 
وتـــقـــريـــر مـــوجـــز كـــل ســنــتــن، وقــــد إعــتــمــدت 
2012 مالحظاتها  آذار/مــــارس    8 يف  اللجنة 
الثالث  اخلتامية بشأن التقارير الدورية من 
ــى الـــســـادس عــشــر املــقــدمــة مـــن قطر  عــشــر إلـ
مبـــوجـــب اإلتـــفـــاقـــيـــة، حــيــث رحـــبـــت بــتــقــدمي 

واحلوار  الـــرفـــيـــع والـــبـــنـــاء مع التقارير 
وفد 

الدولة. 
والحظت 

ــة  ــلــ ــواصــ الدولة الــــلــــجــــنــــة مــ
لتوفير  الــقــانــونــي  إطـــارهـــا  لتحسن  جــهــودهــا 
املــزيــد مــن احلــمــايــة حلــقــوق اإلنــســان املكفولة 
فيما  قــطــر،  يف  املقيمن  واألجـــانـــب  ملواطنيها 
بيانات  وجـــود  لــعــدم  أسفها  عــن  اللجنة  عــبــرت 
إحصائية مصنفة ومفصلة عن تركيبة السكان 
ــوا مــواطــنــن أم عـــمـــااًل مــهــاجــريــن.  ــانـ ســــواء أكـ
ومما ورد يف التوصيات مطالبة اللجنة للدولة 
للتمييز  تعريفا  الوطني  قانونها  تــدرج يف  بــأن 
ــأن تــراجــع  الــعــنــصــري يــتــمــاشــى اإلتــفــاقــيــة، وبــ
ــون الــعــقــوبــات عــلــى نــحــو تــســتــحــدث معه  ــانـ قـ
املـــادة  يــتــوافــق كليا مــع  وتــنــفــذ حكما مـــحـــددا، 
القائمة  األفــكــار  نشر  يحظر  اإلتفاقية،  مــن   4
عــلــى الــتــفــوق الــعــرقــي أو الــكــراهــيــة الــعــرقــيــة، 
والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز 
الــعــنــصــري، ويــحــظــر املــنــظــمــات الـــتـــي تشجع 
التمييز العنصري وحترض عليه. كما طالبت 
اللجنة بأن تقوم الدولة بإتاحة العقود وغيرها 
ــار قـــانـــون العمل  ــادرة يف إطــ ــصـ مـــن الــوثــائــق الـ
واملتعلقة بتوظيف العمال املهاجرين بلغاتهم، 
وبـــــأن تـــصـــدق عــلــى اتــفــاقــيــة مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــدولــيــة بــشــأن الــعــمــل الـــالئـــق خلـــدم املـــنـــازل، 
ودعــــت الـــدولـــة أيــضــا إلـــى وضـــع تــدابــيــر فعالة 
املنازل، مبا  للتمييز يف حق خادمات  للتصدي 
طالبت  كما  عملهن.  أماكن  يف  التمييز  يشمل 
ــة حـــقـــوق الــعــمــال  ــدولــ الــلــجــنــة بــــأن حتــمــي الــ
املــهــاجــريــن وحــريــاتــهــم يف إطـــار نــظــام الكفيل، 
للعمال  قانونية فعالة  إنتصاف  توفر سبل  وأن 
املهاجرين الذين تنتهك حقوقهم. وبأن تعيد 
النظر يف قوانن اجلنسية بحيث تسمح 
لــلــقــطــريــات بــنــقــل جــنــســيــتــهــن إلـــى 

أطفالهن دون متييز.

هــــــذا ويـــنـــبـــغـــي عـــلـــى قـــطـــر أن 
تــقــدم تــقــاريــرهــا الـــدوريـــة من 
العشرين  إلــى  عشر  السابع 
يف وثيقة واحدة بحلول 21 

آب/أغسطس 2015.
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إتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة 

يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 
13 كانون األول/ديسمبر 2006.

أيــار/ الــنــفــاذ يف 3  دخــلــت هــذه اإلتفاقية حيز 
مايو 2008، وتهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة 
اإلعــاقــة متتًعا  ذوي  األشــخــاص  متــتــع جميع 
كاماًل على قــدم املــســاواة مع اآلخــريــن بجميع 
حقوق اإلنــســان واحلــريــات األســاســيــة، وتعزيز 
إحترام كرامتهم. ويف 30 كانون الثاني بلغ عدد 
الدول األطراف فيها 151 دولة من بينها قطر. 

»األشخاص  يشمل مصطلح  لإتفاقية  ووفًقا 
ذوي اإلعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة 
األجــل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد 
احلــواجــز  مختلف  مــع  التعامل  لــدى  متنعهم 
املجتمع  يف  وفعالة  كاملة  بصورة  املشاركة  من 

على قدم املساواة مع اآلخرين«.

وتــقــوم اإلتــفــاقــيــة عــلــى عـــدد مــن املـــبـــادئ هــي: 
إحترام كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة املتأصلة 
ذلــك حرية تقرير  الــذاتــي مبا يف  وإستقاللهم 
خــيــاراتــهــم بــأنــفــســهــم وإســتــقــاللــيــتــهــم، وعـــدم 
األشخاص  وإشــراك  مشاركة  وكفالة  التمييز، 
ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع، 
ــاص ذوي  ــخــ وإحــــتــــرام الــــفــــوارق وقـــبـــول األشــ
والطبيعة  البشري  التنوع  مــن  كجزء  اإلعــاقــة 
البشرية، وتكافؤ الفرص، واملساواة بن الرجل 
واملــــرأة، وإحــتــرام الــقــدرات املــتــطــورة لألطفال 
وإحــــتــــرام حــقــهــم يف احلــفــاظ  ــة  ــاقــ اإلعــ ذوي 
عــلــى هــويــتــهــم. وتــؤكــد اإلتــفــاقــيــة عــلــى أهمية 
من  ضعًفا  األكثر  للفئات  خاصة  عناية  ايــالء 
والنساء  كــاألطــفــال  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 

ذوي اإلعاقة.

بكفالة  اإلتفاقية  يف  األطـــراف  الـــدول  وتلتزم 
واحلريات  اإلنسان  كافة حقوق  إعمال  وتعزيز 
األساسية إعمااًل تاًما جلميع األشخاص ذوي 

اإلعاقة 
أي  ــن  ــ مــ متـــيـــيـــز  أي  نوع دون 

على أســـاس اإلعــاقــة. وإلنــفـــــاذ ذلــك تعـهـدت 
بإتخاذ جميع  اإلتفاقية  األطـــراف يف  الــدول 
الـــتـــدابـــيـــر املـــالئـــمـــة، الــتــشــريــعــيــة واإلداريـــــــة 
وغيرها من التدابير، إلنفاذ احلقوق املعترف 
يوجد  ما  إلغاء  أو  ولتعديل  اإلتفاقية  بها يف 
من قوانن ولوائح وأعــراف وممارسات تشكل 
ــة. كما  ــاقـ متــيــيــًزا ضــد األشـــخـــاص ذوي اإلعـ
ــــراف يف اإلتــفــاقــيــة مــراعــاة  ــدول األطـ عــلــى الــ
اإلنــســان لألشخاص  حــقــوق  وتــعــزيــز  حماية 
والبرامج،  السياسات  جميع  يف  اإلعاقة  ذوي 
واإلمــتــنــاع عــن الــقــيــام بـــأي عــمــل أو ممــارســة 
تتعارض واإلتفاقية وكفالة تصرف السلطات 
اإلتفاقية.  مــع  يتفق  العامة مبــا  واملــؤســســات 
ــاذ كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر املــنــاســبــة لــلــقــضــاء  وإتــــخــ
ــراء  ــاس اإلعـــاقـــة، وإجـ عــلــى التمييز عــلــى أسـ
واخلــدمــات  السلع  وتطوير  البحوث  وتعزيز 
عــاًمــا،  تصميًما  املصممة  واملــرافــق  واملــعــدات 
لتلبية االحتياجات املحددة لألشخاص ذوي 
لهم  املــنــال  سهلة  معلومات  وتوفير  اإلعــاقــة، 
وتشجيع  املساعدة،  واألجهزة  الوسائل  بشأن 
تـــدريـــب األخــصــائــيــن واملــوظــفــن الــعــامــلــن 

معهم.

ــة  ــاديــ ــصــ ــتــ ــــوق اإلقــ ــقـ ــ ــــاحلـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــــدول  واإلجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، تــتــعــهــد الـ
األطـــــــراف يف اإلتـــفـــاقـــيـــة بـــإتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الــالزمــة بــأقــصــى مــا تتيحه املــــوارد املــتــوافــرة 
ــزم، يف إطــــــار الـــتـــعـــاون  ــلــ ــا، وحــيــثــمــا يــ ــهـ ــديـ لـ
ــا إلـــــى إعـــمـــال  ــًيـ الـــــدولـــــي، لــلــتــوصــل تـــدريـــجـ
هـــذه احلــقــوق إعـــمـــااًل تـــاًمـــا، وذلـــك دون 
اإلخــــــالل بـــاإللـــتـــزامـــات الــــــــواردة يف 
التطبيق  والـــواجـــبـــة  اإلتــفــاقــيــة 
فــــورا. وعــلــى الــــدول األطـــراف 
وثيًقا مع  أن تتشاور تشاورًا 
األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، 
ــهــــم األطـــــفـــــال  ــيــ مبــــــن فــ
مـــن  اإلعــــــــــاقــــــــــة،  ذوي 
املــنــظــمــات التي  خـــالل 
متــثــلــهــم، بـــشـــأن وضــع 
وتــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات 
والـــســـيـــاســـات الــرامــيــة 
اإلتفاقية،  تنفيذ  إلــى 
صـــنـــع  عــــمــــلــــيــــات  ويف 

ــرى بــشــأن  ــ الـــقـــرار األخـ
تتعلق  ــتـــي  الـ املـــســـائـــل 
بــهــم، وإشــراكــهــم فعلًيا 

يف ذلك.

الــدول  أن حتظر  ويجب 
أي متييز جتاه  األطـــراف 
اإلعـــاقـــة  ذوي  األشــــخــــاص 
ــايــــة  احلــــمــ لــــهــــم  تــــكــــفــــل  وأن 
من  والفعالة  املتساوية  القانونية 
الوعي  رفــع  على  تعمل  وأن  التمييز. 
ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز 
واملمارسات الضارة املتعلقة بهم، وأن تعزز الوعي 
اإللتزام  أيًضا  وعليها  وإسهاماتهم.  بقدراتهم 
إمكانية  تكفل  التي  املناسبة  التدابير  بإتخاذ 
وصـــــول األشــــخــــاص ذوي اإلعــــاقــــة، عــلــى قــدم 
املادية املحيطة  البيئة  املساواة مع غيرهم، إلى 
واإلتــصــاالت، مبا يف  واملعلومات  النقل  ووسائل 
واإلتصال،  املعلومات  ونظم  تكنولوجيات  ذلك 
املقدمة  أو  املتاحة  األخــرى  واخلدمات  واملرافق 
لعامة اجلمهور، يف املناطق احلضرية والريفية 

على السواء. 

ــوق  ــقــ ــن احلــ ــ ــد مــ ــديــ ــعــ ــالــ ــر اإلتــــفــــاقــــيــــة بــ ــ ــقـ ــ وتـ
منها  اإلعـــاقـــة  ذوي  لــألشــخــاص  والـــضـــمـــانـــات 
التدابير  الــدول األطــراف بإتخاذ جميع  إلتزام 
الـــضـــروريـــة لــضــمــان متــتــعــهــم فــعــلــيــا بــاحلــق يف 
وإتخاذ  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على  احلياة 
وسالمة  حماية  لضمان  الالزمة  التدابير  كافة 
األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة الـــذيـــن يـــوجـــدون يف 
حـــاالت تتسم بــاخلــطــورة، مبــا يف ذلـــك حــاالت 
الــنــزاع املسلح والـــطـــوارئ اإلنــســانــيــة والــكــوارث 
ــر أيــــًضــــا بـــحـــق األشــــخــــاص  ــقــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وتــ
ــة يف اإلعــــتــــراف بــهــم يف كـــل مــكــان  ــاقـ ذوي اإلعـ
كـــأشـــخـــاص أمـــــام الـــقـــانـــون، وتـــوفـــيـــر إمــكــانــيــة 
قـــد يتطلبونه  ــذي  ــ الـ الـــدعـــم  عــلــى  حــصــولــهــم 
تكفل  وبــأن  القانونية.  أهليتهم  ممارسة  أثناء 
القضاء على قدم  إلــى  للجوء  فعالة  لهم سباًل 
املساواة مع اآلخرين، وتشجع التدريب املناسب 
للعاملن يف مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم 

الشرطة وموظفو السجون. 

وكـــذلـــك تــنــص اإلتــفــاقــيــة عــلــى إلـــتـــزام الــــدول 
ــراف بــأن تكفل لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة  األطــ
باحلق  التمتع  اآلخرين:  املساواة مع  قدم  على 
يف احلرية الشخصية واألمن الشخصي، وعدم 
أو  قــانــونــي  حــرمــانــهــم مــن حريتهم بشكل غــيــر 
بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من احلرية 
متسًقا مــع الــقــانــون، وأال يــكــون وجـــود اإلعــاقــة 
مــبــررًا بــأي حــال مــن األحــــوال ألي حــرمــان من 
احلرية. وإتخاذ جميع التدابير حلمايتهم من 
واإلعــتــداء.  والعنف  أشــكــال اإلســتــغــالل  جميع 
أو  للتعذيب  الــتــعــرض  مــن  حمايتهم  وكــذلــك 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
الشخصية، وحقهم  وإحترام سالمتهم  املهينة، 
يف الــتــمــتــع بــحــريــة الــتــنــقــل، وحـــريـــة إخــتــيــار 



ــول عــلــى  ــ ــــصـ مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــم واحلـ
اجلــنــســيــة، عــلــى قـــدم املـــســـاواة مع 
أيضا  اإلتفاقية  وتقر  اآلخرين. 
بــحــق جــمــيــع األشـــخـــاص ذوي 
بغيرهم، يف  مــســاواة  اإلعــاقــة، 
بخيارات  املجتمع،  يف  العيش 
مــســاويــة خلـــيـــارات اآلخــريــن. 
ــدول األطـــراف  ويــجــب عــلــى الــ
تدابير  تتخذ  أن  االتفاقية  يف 
متتع  لتيسير  ومناسبة  فعالة 
الكامل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

بــحــقــهــم وإدمـــاجـــهـــم ومــشــاركــتــهــم 
بـــصـــورة كــامــلــة يف املــجــتــمــع، ولــكــي 

تــكــفــل لــهــم حـــريـــة الــتــنــقــل بــأكــبــر قــدر 
ممـــكـــن مــــن اإلســـتـــقـــاللـــيـــة، وممـــارســـتـــهـــم 

ــرأي والــتــعــبــيــر، وإحـــتـــرام  ــ حلــقــهــم يف حــريــة الـ
حقهم يف اخلصوصية. وكذلك يجب أن تتخذ 
التمييز  على  للقضاء  ومناسبة  فعالة  تدابير 
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع املسائل 

ذات الصلة بالزواج واألسرة.

اإلعـــاقـــة  األشــــخــــاص ذوي  يــتــمــتــع  أن  ويـــجـــب 
التعليم، واحلــق  بــاحلــق يف  املــســاواة  قــدم  على 
الــتــأهــيــل  الــتــأهــيــل وإعـــــــادة  الـــصـــحـــة، ويف  يف 
والعمل، ويف مستوى املعيشة الالئق واحلماية 
اإلجتماعية، ويف املشاركة يف احلياة السياسية 
والعامة ويف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه 
ــاولـــت اإلتــفــاقــيــة  ــنـ ــة. وتـ ــريــــاضــ والــتــســلــيــة والــ
ــتـــي يجب  بــالــتــوضــيــح عــــدد مـــن الـــتـــدابـــيـــر الـ
ــال حـــقـــوق األشــــخــــاص ذوي  ــمــ إتـــخـــاذهـــا إلعــ
اإلعاقة. فعلى سبيل املثال من بن ما تناولته 
إلتزام  التعليم:  االتفاقية بخصوص احلق يف 
ــأن متــكــن األشـــخـــاص ذوي  ــــدول األطـــــراف بـ الـ
وإجتماعية  حياتية  مهارات  تعلم  من  اإلعاقة 
على  التعليم  يف  الكاملة  مشاركتهم  لتيسير 
قــدم املــســاواة مــع آخــريــن بوصفهم أعــضــاء يف 
ما  تشمل  مناسبة  تدابير  تتخذ  وأن  املجتمع. 
يلي: تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة 
ــــرق ووســـائـــل وأشـــكـــال اإلتـــصـــال  الــبــديــلــة، وطـ

املعززة 

والـــبـــديـــلـــة، ومـــــهـــــارات الـــتـــوجـــيـــه والـــتـــنـــقـــل، 
وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران، 
الهوية  وتشجيع  اإلشــــارة  لغة  تعلم  وتيسير 
التعليم  توفير  وكفالة  الــصــم،  لفئة  اللغوية 
لــلــمــكــفــوفــن والـــصـــم أو الـــصـــم املــكــفــوفــن، 
ــال مــنــهــم، بــأنــســب الــلــغــات  ــفــ وخـــاصـــة األطــ
وطرق ووسائل اإلتصال لألشخاص املعنين، 
من  قـــدر  أقــصــى  بتحقيق  تسمح  بــيــئــات  ويف 
ــاعـــي. وضــمــاًنــا  ــمـ ــتـ الــنــمــو األكــــادميــــي واالجـ
ــة يف  ــاقــ ــاص ذوي اإلعــ ــخــ إلعـــمـــال حـــق األشــ
على  ــراف  ــ األطـ ــدول  الــ عــلــى  ينبغي  التعليم 
يلزم مــن معلمن  مــا  أن توظف  املــثــال  سبيل 
عليها  كما يجب  مدربن ومتخصصن. هذا 
لتمكينها  املناسبة،  املعلومات  بجمع  القيام 
بكافة  املتعلقة  السياسات  وتنفيذ  وضــع  من 
حـــقـــوق األشــــخــــاص ذوي اإلعــــاقــــة، وكــذلــك 
أكثر  أو  واحــــدة  تنسيق  جــهــة  تــعــن  أن  عليها 
االتفاقية.  بتنفيذ  املتصلة  باملسائل  للعناية 
املــدنــي  للمجتمع  الــفــرصــة  تــتــاح  أن  وينبغي 
واملنظمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وخاصة 
املــمــثــلــة لـــهـــم، لـــإســـهـــام يف عــمــلــيــة الــرصــد 
ــارت  ــ واملــــشــــاركــــة فــيــهــا مـــشـــاركـــة كـــامـــلـــة. وأشــ
اإلتــفــاقــيــة ألهــمــيــة الــتــعــاون الـــدولـــي، مع 
التأكيد على أن املسؤولية األساسية 
إلعمال اإلتفاقية تقع على عاتق 

الدولة املعنية. 

اإلتفاقية  مبوجب  وتنشأ 
»الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة املــــعــــنــــيــــة 
بـــحـــقـــوق األشــــخــــاص 
مــن  اإلعـــــــاقـــــــة«  ذوي 
ــي عـــشـــر خـــبـــيـــًرا  ــنــ اثــ
ــم  ــ ــهــ ــ مـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــود لــ
ــــالق الــعــالــيــة  ــاألخـ ــ بـ
ومـــــــــعـــــــــتـــــــــرف لــــهــــم 
واخلــبــرة يف  بالكفاءة 
ــوع اإلتـــفـــاقـــيـــة.  ــوضــ مــ

وتــقــوم اللجنة مبــراقــبــة مــدى وفــاء 
الـــــــدول األطــــــــراف يف اإلتــفــاقــيــة 
والــــــبــــــروتــــــوكــــــول املــــلــــحــــق بــهــا 
بإلتزاماتها، ويجب على الدول 
تــــقــــدم  تــقــريــر  األطـــــــــراف أن 
ــل عــــن الـــتـــدابـــيـــر الــتــي  ــامــ شــ
إلتزاماتها  لتنفيذ  إتخذتها 
مبـــــوجـــــب اإلتـــــفـــــاقـــــيـــــة وعــــن 
الصدد،  املحرز يف هذا  التقدم 
وذلــك خــالل فترة عامن عقب 
بدء نفاذ اإلتفاقية بالنسبة لها، 
ثــم مـــرة كــل 4 ســنــوات عــلــى األقـــل، 
وبالفعل  ذلك.  اللجنة  وكلما طلبت 
فـــقـــد قــــامــــت الـــلـــجـــنـــة خـــــالل األعـــــــوام 
ــر الـــــدول  ــاريـ ــقـ ــة بــفــحــص بـــعـــض تـ ــيـ ــاضـ املـ

وإعتمدت بشأنها مالحظات ختامية.

ومبوجب البروتوكول امللحق باإلتفاقية والذي 
أيــار/مــايــو 2008،  أيــًضــا يف 3  النفاذ  دخــل حيز 
ميكن للجنة أن تتلقى شكاوى من قبل األفراد 
ــرف يف الــبــروتــوكــول  ــة طـ يف حــالــة إنــتــهــاك دولــ
حلقوقهم املعترف بها يف اإلتفاقية. ويجب أن 
اإلنتصاف  سبل  كل  إستنفد  قد  الشاكي  يكون 
املــحــلــيــة قــبــل تــقــدميــه الــشــكــوى لــلــجــنــة إال يف 
حــالــة إطـــالـــة مـــدة تــطــبــيــق وســـائـــل اإلنــتــصــاف 
املحلية بصورة غير معقولة أو إذا ما كانت سبل 
اإلنــتــصــاف هـــذه غــيــر مــجــديــة أو غــيــر فــعــالــة.  
ما  ومــنــاقــشــة  للشكوى  اللجنة  ــة  دراســ وتــتــســم 
ورد بها من ادعــاءات مع الدولة الطرف املعنية 
تصدره  الـــذي  النهائي  الـــرأي  أن  إال  بــالــســريــة، 
ــاح  ــتـ الـــلـــجـــنـــة بـــخـــصـــوص الـــشـــكـــوى يـــنـــشـــر ويـ
من  عــدد  بفحص  اللجنة  قامت  وقــد  للعموم. 
الــشــكــاوى الــتــي قــدمــت إلــيــهــا وإعــتــمــدت رأيــهــا 

بهذا اخلصوص. 

وللجنة وفًقا للبروتوكول إذا ما تلقت معلومات 
موثوقا بها تدل على وقوع إنتهاكات جسيمة أو 
البروتوكول  منتظمة من جانب دولــة طرف يف 
لــلــحــقــوق املــنــصــوص عــلــيــهــا يف اإلتــفــاقــيــة، أن 
ــة إلــى  تــتــحــرى األمــــــر، وأن تـــدعـــو تــلــك الــــدولــ
التعاون يف فحص املعلومات التي تلقتها، وقد 
تقرر اللجنة أن جتري حتقيًقا بهذا اخلصوص 
مبا يف ذلك أن تطلب من الدولة السماح لعضو 
أو أكــثــر مــن أعــضــائــهــا بــالــقــيــام بـــزيـــارة أراضـــي 
الــتــحــري بصفة  الــدولــة املعنية، ويــجــري ذلــك 
يف  الطرف  الدولة  تلك  تعاون  ويلتمس  سرية، 
اإلجـــراءات. وقطر ليست طرًفا  جميع مراحل 

بعد يف هذا البروتوكول.

األولــي  التقرير  اللجنة  تناقش  أن  املــقــرر  ومــن 
املــقــدم مــن قــطــر خـــالل دورتـــهـــا الــرابــعــة عشرة 
املقرر عقدها خالل الفترة من 17 آب/أغسطس 

وحتى 11 أيلول/سبتمبر 2015.



البروتوكول االختياري 
التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطـفـال فـي البغـاء 

وفـي المـواد اإلباحيـة 





البروتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 

واستغالل األطـفـال فـي البغـاء 
وفـي املـواد اإلباحيـة

اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 25 
أيار/مايو 2000.

السعي  إطــار  البروتوكول يف  إعتماد هذا  جرى 
إلضفاء مزيد من احلماية على حقوق الطفل 
ــــك تـــطـــويـــر الـــقـــواعـــد والـــضـــمـــانـــات  مبــــا يف ذلـ
الواردة يف إتفاقية حقوق الطفل املتعلقة بحق 
الطفل يف احلماية من اإلستغالل اإلقتصادي 
أو  أن يكون خطيرًا  أداء أي عمل يحتمل  ومن 
يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو 
بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو اخللقي 
ــة اإلجتــــــار الـــدولـــي  ــهـ أو اإلجـــتـــمـــاعـــي، وملـــواجـ
بــاألطــفــال الـــواســـع الــنــطــاق واملـــتـــزايـــد وذلـــك 
لغرض بيعهم واستغاللهم يف البغاء ويف املواد 
املتواصلة  املــمــارســة  على  وللقضاء  اإلبــاحــيــة، 
يتعرض  التي  اجلنسية  السياحة  يف  املتمثلة 

لها األطفال. 

ــول نــهــج جـــامـــع، يــتــصــدى  ــوكـ ــروتـ ــبـ ويــتــبــنــى الـ
للعوامل املساهمة يف بيع األطفال وإستغاللهم 
والــتــي تــشــمــل الــتــخــلــف والــفــقــر والــتــفــاوت يف 
مـــســـتـــويـــات الــــدخــــل والـــهـــيـــاكـــل االجــتــمــاعــيــة 
اإلقتصادية اجلائرة وتعطل الدور الذي تؤديه 
األســــر واإلفـــتـــقـــار إلـــى الــتــربــيــة والــهــجــرة من 
األريــــاف إلـــى املـــدن والتمييز املــبــنــي عــلــى نــوع 
اجلــنــس والــســلــوك اجلــنــســي الــالمــســؤول من 
الــضــارة  التقليدية  واملــمــارســات  الــكــبــار  جــانــب 

والنزاعات املسلحة واإلجتار باألطفال.

وفقا للبروتوكول يقصد بـ: 

يتم مبقتضاه  تعامل  أو  فعل  األطــفــال   بيع 
أو مجموعة  أي شخص  جـانب  نقل طفل من 
من األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو 

أي شخص آخر من أشكال العوض.

استخدام  أي  البغاء  يف  األطفال  استغالل 
أو  مكافأة  لقاء  أنشطة جنسية  لغرض  لطفل 

أي شكل آخر من أشكال العوض.

ــال يف املـــــواد  ــ ــفـ ــ اســـتـــغـــالل األطـ
أي  تــــصــــويــــر  أي  اإلبـــــاحـــــيـــــة 
طــــفــــل، بــــــأي وســـيـــلـــة كـــانـــت، 
أو  ميــارس ممارسة حقيقية 
جنسية  أنشطة  بــاملــحــاكــاة 
تــصــويــر  أي  أو  صـــريـــحـــة 
ــة  ــيـ ــسـ ــنـ ــاء اجلـ ــ ــضــ ــ ــــألعــ لــ
الرغبة  إلشــبــاع  للطفل 

اجلنسية أساًسا.

وقــد تــنــاول الــبــروتــوكــول 
احلــــد األدنــــــى لــألفــعــال 

واألنـــشـــطـــة الـــتـــي يــجــب أن يــشــمــلــهــا قــانــون 
العقوبات يف الدول األطراف يف البروتوكول، 
ــم تــرتــكــب  ــرائــ وذلـــــك ســـــواء أكـــانـــت هــــذه اجلــ
أســاس  على  ترتكب  كانت  أو  دولــًيــا  أو  محلًيا 
فــردي أو منظم. وينبغي على كل دولــة طرف 
تــراه ضرورًيا من  أن تتخذ ما  البروتوكول  يف 
التدابير إلقامة واليتها القضائية على هذه 
اجلــرائــم وتعتبر هــذه اجلــرائــم مــن اجلــرائــم 
ــتـــي تــســتــوجــب تــســلــيـــــم مــرتــكــبــيــهــا يف أي  الـ
يجب  كما  هــذا  املجرميـن.  لتسليـم  معاهدة 
على الــدول األطـــراف تقدمي أقصى قــدر من 
يتعلق  فيما  الــبــعــض  بعضها  إلـــى  املــســاعــدة 
اجلنائية  ــراءات  ــ اإلجـ أو  التحقيق  بعمليات 
بهذه  يتصل  فيما  املجرم  تسليم  إجـــراءات  أو 

اجلرائم.

كما تلتزم الدول األطراف بأن تتخذ التدابير 
األطــفــال  ومــصــالــح  حــقــوق  املناسبة حلماية 
ــورة مبـــوجـــب  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــا املـــــمـــــارســـــات املـ ــايــ ضــــحــ
الـــبـــروتـــوكـــول يف جــمــيــع مـــراحـــل اإلجــــــراءات 

القضائية اجلنائية، وال سيما عن طريق:

ــال الــضــحــايــا     ــفــ ــــراف بــضــعــف األطــ ــتـ ــ االعـ
وتـــكـــيـــيـــف اإلجــــــــــــراءات جلــعــلــهــا تــعــتــرف 
ــة، مبــــا يف ذلـــك  ــ ــاصـ ــ بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم اخلـ

احتياجاتهم اخلاصة كشهود.

ــا بــحــقــوقــهــم     ــايـ ــال الـــضـــحـ ــ ــفـ ــ إعـــــــالم األطـ
ودورهــــــم وبــنــطــاق اإلجــــــــراءات وتــوقــيــتــهــا 

وتقدمها وبالبت يف قضاياهم.

الضحايا     األطـــفـــال  آراء  بــعــرض  الــســمــاح 
واحــتــيــاجــاتــهــم وشــواغــلــهــم والــنــظــر فيها 
ــاء الــــدعــــاوى الـــتـــي متـــس مــصــاحلــهــم  ــنـ أثـ
القواعد  تتماشى مع  الشخصية بطريقة 

اإلجرائية للقانون الوطني.

لألطفال     املالئمة  املساندة  توفير خدمات 
الضحايا طيلة سير اإلجراءات القانونية.

حـــمـــايـــة خـــصـــوصـــيـــات وهــــويــــة األطــــفــــال    
وفًقا  الــالزمــة  التدابير  وإتــخــاذ  الضحايا 

للقانون 

الــوطــنــي لــتــجــنــب نــشــر مــعــلــومــات ميــكــن أن 
تــفــضــي إلـــى الــتــعــرف عــلــى هــــؤالء األطــفــال 

الضحايا.

بكفالة حماية     املناسبة،  القيام، يف احلــاالت 
سالمة األطفال الضحايا وأسرهم والشهود 
الـــذيـــن يــشــهــدون لــصــاحلــهــم مـــن الــتــعــرض 

لإرهاب واالنتقام.

تفادي التأخير الــذي ال لــزوم له يف البت يف    
التي  الــقــرارات  أو  األوامـــر  وتنفيذ  القضايا 

متنح تعويضات لألطفال الضحايا.

وينبغي أال يحول عدم التيقن من عمر الضحية 
مبا  اجلنائية،  التحقيقات  بــدء  دون  احلقيقي 
عمر  إلــى حتديد  الرامية  التحقيقات  ذلــك  يف 
الــضــحــيــة، وبـــجـــب تـــدريـــب األشـــخـــاص الــذيــن 

يتعاملون مع الضحايا. 

هذا وعلى الدول األطراف إيالء اهتمام خاص 
حلماية األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص 
لــلــمــمــارســات املــشــار إلــيــهــا يف الــبــروتــوكــول، وأن 
تعتمد أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانن والتدابير 
اإلداريــــــة والــســيــاســات والـــبـــرامـــج االجــتــمــاعــيــة 
التي متنع اجلرائم املشار إليها يف البروتوكول. 
وأن تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــوعـــي لـــدى اجلــمــهــور 
عامة، مبا يف ذلك األطفال، عن طريق اإلعالم 
والتثقيف والتدريب املتصل بالتدابير الوقائية 
ــارة الــنــاجــمــة عـــن هـــذه اجلـــرائـــم.  ــار الـــضـ ــ واآلثــ
بهذا  املحلي  املجتمع  ومشاركة  دور  تشجع  وأن 
الشأن. وكذلك على الــدول األطــراف أن تتخذ 
جميع التدابير املمكنة، التي تهدف إلى تأمن 
تقدمي كل املساعدات املناسبة إلى ضحايا هذه 
ــادة إدمــاجــهــم الكامل  اجلــرائــم، مبــا يف ذلــك إعـ
يف املــجــتــمــع وحتــقــيــق شــفــائــهــم الــكــامــل بــدنــًيــا 
ونـــفـــســـًيـــا. وأن تــكــفــل لــهــم إتـــاحـــة اإلجـــــــراءات 
دون متييز، على  للحصول،  السعي  املناسبة يف 
تــعــويــض عـــن األضـــــــرار الـــتـــي حلــقــت بــهــم من 

األشخاص املسؤولن قانونا عن ذلك.

عــدد  بــلــغ   2015 الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون   30 ويف 
الــدول األطــراف يف هــذا البروتوكول 169 دولــة، 
من بينها قطر. وقد نظرت جلنة حقوق الطفل 
يف التقرير األولي لقطر بشأن مدى وفائه 
البروتوكول  هذا  مبوجب  بالتزاماته 
أيار/مايو 2006، حيث رحبت  يف 
بــاعــتــمــاد الــدســتــور اجلــديــد 
الذي يعزز حقوق اإلنسان 
وحـــــــريـــــــات املــــواطــــنــــن 
ويــحــمــي بشكل  كـــافـــة 
خــــــــاص األطــــــفــــــال، 
ــلــــى  عــ يـــــــنـــــــص  إذ 
رعـــــايـــــة الـــيـــافـــعـــن 
وحــــمــــايــــتــــهــــم مـــن 

االستغالل 
واإلهـــــــــمـــــــــال. كــمــا 
رحــــــبــــــت الـــلـــجـــنـــة 
بــاعــتــمــاد الــقــانــون 



اخلاص 
بحظر 

تــــشــــغــــيــــل األطـــــــفـــــــال 
وتدريبهم وإشراكهم يف سباقات الهجن، ودعت 
الــلــجــنــة إلــــى اتـــخـــاذ قــطــر خلـــطـــوات إضــافــيــة 
عملية  تنسيق  إلــى  الــرامــيــة  جــهــودهــا  لتعزيز 
البروتوكول وتقييمها بواسطة املجلس  تنفيذ 

األعلى لشؤون األسرة. 

ــات الــلــجــنــة  ــيــ ــا تــضــمــنــتــه تــــوصــ ــ ــــن مـ ومــــــن بـ
ــوة الـــدولـــة إلـــى اإلســتــمــرار يف الــوصــل بن  دعــ
املدني  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  الهيئات 
واملؤسسات اخلاصة من أجل تشجيع التنفيذ 
تدابير  إتــخــاذ  ومواصلة  للبروتوكول،  الكامل 
البروتوكول، والنظر يف وضع  للتوعية بأحكام 
استراتيجية إعالم وطنية ملكافحة جميع أنواع 
اإلستغالل اجلنسي لألطفال، بحيث تتضمن 
حـــمـــالت إعـــــالم وتـــوعـــيـــة وإســـتـــخـــدام املــنــاهــج 
خصيصًا  مصممٍة  تعليمية  ــواد  ومـ الــدراســيــة 

لألطفال. 

ــا إلـــــى إجـــــــراء دراســــــات  ــًضــ ودعــــــت الـــلـــجـــنـــة أيــ
حتــلــيــلــيــة مــتــعــمــقــة بــشــأن قــضــايــا االجتـــــار يف 
واستغاللهم  األطفال  وبغاء  وبيعهم  األطفال 
بشكل  البيانات  وأن جتمع  اإلباحية،  املــواد  يف 
يتناولها  الــتــي  املـــجـــاالت  جــمــيــع  عــن  منهجي 
البروتوكول وأن تستخدم هذه البيانات لتقييم 
التقدم املحرز ووضع سياسات وبرامج لتعزيز 
تنفيذ البروتوكول اإلختياري. وأشارت اللجنة 
الـــبـــيـــانـــات جميع  يــنــبــغــي أن تــشــمــل  أنــــه  إلــــى 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن 
األطفال  وفئات  اجلنس  حسب  مصنفة  تكون 

التي حتتاج حماية خاصة.

وتعزز  قطر  تــواصــل  بــأن  اللجنة  أوصـــت  كما 
جــهــودهــا لــتــوفــيــر مـــا يــكــفــي مـــن مــســاعــدات 
التأهيل وخدمات إعادة اإلدماج اإلجتماعي، 
ــــك الـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة والــطــبــيــة  مبــــا يف ذلـ

وإسداء 
املشورة 
والتعليم، 

جلـــمـــيـــع الـــضـــحـــايـــا 
استخدموا  الذين  األطفال 
لــلــهــجــن.  يــســتــخــدمــون مــســابــقــن  أو 
وكذلك أن تواصل إعــادة هؤالء األطفال إلى 
أوطــانــهــم وبــإتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
إلعــادتــهــم إلــى أســرهــم عندما يــكــون ذلــك يف 

مصلحة الطفل الفضلى.  

وكـــذلـــك دعــــت الــلــجــنــة قــطــر إلــــى مــواصــلــة 
إلــى تعديل أحــكــام القانون  الــرامــيــة  اجلــهــود 
بيع  ــراض  أغــ جميع  تشمل  بحيث  اجلــنــائــي 
ــفـــال وأشـــكـــالـــه، وال ســيــمــا نــقــل أعــضــاء  األطـ
تشريعاتها  تعدل  وأن  للربح،  ابتغاء  الطفل 
إللــغــاء شـــرط الــتــجــرمي املـــــزدوج كــي تتسنى 
ــلـــى اجلــــرائــــم  مـــحـــاكـــمـــة اجلــــنــــاة يف قـــطـــر عـ
املــتــعــلــقــة بــأحــكــام الـــبـــروتـــوكـــول املــرتــكــبــة يف 
بحيث  تشريعاتها  تعدل  أن  وكــذلــك  اخلـــارج، 
ــى  ــاًدا إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـــتـــســـنـــى تـــســـلـــيـــم املــــجــــرمــــن إسـ

البروتوكول كأساس قانوني للتسليم فيما 
يتعلق باجلرائم ذات الصلة.

كـــمـــا أوصـــــــت الــلــجــنــة 
بــــــتــــــواصــــــل  أن 

الدولة إمداد 
املؤسسة 

املالية  باملوارد  واملــرأة  الطفل  القَطرية حلماية 
لها  يتسنى  كــي  الــوافــيــة  والتقنية  والــبــشــريــة 
البروتوكول،  مبوجب  بأنشطتها  اإلضــطــالع 
ــام مع  ــتـ ــذه األنــشــطــة الـ ــوافـــق هــ وبــضــمــان تـ
أحكام البروتوكول، مبا يف ذلك قيام املؤسسة 
أكثرهم  وبخاصة  األطفال،  إحاطة  بضمان 
ــــط الــســاخــن  تــهــمــيــشــا، عـــلـــًمـــا بــــوجــــود اخلـ
لـــألطـــفـــال ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف واإلســـتـــغـــالل 
بأن  اللجنة  وطالبت  بــه،  اإلتــصــال  وبكيفية 
املــالــي والتقني للخط  الــدعــم  الــدولــة  تــقــدم 
العنف  ضحايا  لألطفال  املخصص  الساخن 
هذه  على  احلفاظ  يتسنى  بحيث  واالستغالل 
البلد برمته،  اخلدمة وتوسيع نطاقها لتشمل 
ــذا اخلــــط مــجــانــًيــا وبــتــحــديــد رقــم  وبــجــعــل هــ
هاتفي لـه مكون من ثالثة أرقام بحيث ال يلزم 
وأن يتيح  املكاملة،  الطفل دفع ثمن  أو  للخدمة 
وبأن  الساعة،  مــدار  اخلط خدمة هاتفية على 
يــواصــل هـــذا اخلـــط إتــاحــة إمــكــانــيــة احلــصــول 
عــلــى الــعــالج الــطــبــي والــنــفــســي املــنــاســب وغير 

ذلك من اخلدمات لألطفال.

تدابير  قطر  تتخذ  بــأن  اللجنة  وطــالــبــت  هــذا 
خــاصــة ملــعــاجلــة حــالــة الــفــئــات الــضــعــيــفــة من 
ــن أو  ــريـ ــاجـ ــهـ األطـــــفـــــال، كـــأطـــفـــال الـــعـــمـــال املـ
ــال ضــحــايــا اإلجتــــــار، املــعــرضــن بشكل  األطـــفـ
ــغــــالل. كــمــا  ــتــ ــنــــاف اإلســ ــى شـــتـــى أصــ ــ ــاص إلـ ــ خـ
شــجــعــت الــلــجــنــة قــطــر عــلــى مــواصــلــة وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون عــلــى املـــســـتـــوى الــثــنــائــي واإلقــلــيــمــي 
واملـــتـــعـــدد األطــــــراف يف مــجــال املــنــع والــكــشــف 
عن  املــســؤولــن  ومعاقبة  واملــقــاضــاة  والتحقيق 
أفــعــال تتضمن بــيــع األطــفــال وبــغــاء األطــفــال 
وإستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبخاصة 
ــاالت إنــفــاذ الــقــانــون يف الـــدول  الــتــعــاون مــع وكــ

التي تواجه مشاكل يف هذا امليدان.
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اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفــل
يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

ــاء إعــتــمــاد إتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل مبثابة  جـ
تــتــويــج ملـــا يـــزيـــد عــلــى ســتــة عـــقـــود مـــن الــعــمــل 
املعنية  الدولية  القواعد  وتــدويــن  تطوير  على 
بحقوق الطفل. إذ صــدر إعــالن جنيف يف عام 
1924 كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل، 
ــذا اإلعــــالن خــمــس نــقــاط تتعلق  ويــتــضــمــن هـ
بحقوق الطفل يف مجال النمو املادي والروحي 
واإلعــــاشــــة، واحلـــمـــايـــة، واإلغــــاثــــة، والــتــدريــب، 
العامة  إعــتــمــدت اجلمعية  والــتــآخــي. والحــًقــا 
إعـــــالن حــقــوق  عــــام 1959  املـــتـــحـــدة يف  لــــألمم 
الطفل، ونـــادى اإلعـــالن األخــيــر بــأن »مصلحة 
الطفل العليا« يجب أن توجه أفعال وتصرفات 

الذين يؤثرون يف األطفال. 

إعالن  لصدور  العشرين  السنوية  الذكرى  ويف 
حــقــوق الــطــفــل بــــدأت جلــنــة حــقــوق اإلنــســان 
بــــاألمم املــتــحــدة يف صــيــاغــة مــعــاهــدة خــاصــة 
بــحــقــوق الــطــفــل، وهــــو األمــــر الــــذي إســتــغــرق 
ــاًل. وتــتــســم اإلتـــفـــاقـــيـــة بــشــمــولــهــا  ــامــ عـــقـــًدا كــ
املتعلقة  لقائمة فريدة ملعايير حقوق اإلنسان 

باألطفال. 

واإلجتماعية  اإلقتصادية  باحلقوق  تعنى  إذ 
كما  لألطفال،  والسياسية  واملدنية  والثقافية 
املسلحة  النزاعات  يف  األطفال  بوضعية  تهتم 
واألطــفــال الــالجــئــن. وحتــظــى اإلتــفــاقــيــة مبا 
فيما  العالم،  دول  فكل  العاملي  اإلجــمــاع  يشبه 
عـــدا الــواليــات 

املتحدة األمريكية والصومال، أطراف فيها.

ــا لــإتــفــاقــيــة هــو كــل إنــســان لم  والــطــفــل وفــًق
ــا لم  يــتــجــاوز الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر، مـ
القانون  ذلــك مبوجب  الــرشــد قبل  يبلغ ســن 

املنطبق عليه.

احترام  اإلتفاقية  يف  ــراف  األطـ الـــدول  وعلى 
ــوق املـــوضـــحـــة فــيــهــا، واتـــخـــاذ  ــقـ ــان احلـ ــمـ وضـ
الــتــدابــيــر الـــالزمـــة إلعــمــالــهــا. وفــيــمــا يتعلق 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــة واإلجــ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ بــــاحلــــقــــوق اإلقـ
ذات  التدابير  تتخذ  أن  عليها  فإن  والثقافية 
الــصــلــة إلـــى أقــصــى حـــدود مـــواردهـــا املــتــاحــة، 

وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدولي.

وتتضمن االتفاقية أربع مبادئ 
عامة أساسية، هي:

األطــراف  الـــدول  التمييز: يجب على  عــدم 
إحــــــتــــــرام وضـــــمـــــان احلـــــقـــــوق املــــوضــــحــــة يف 
اإلتفاقية لكل طفل دون أي نوع من التمييز، 
لكفالة  املناسبة  التدابير  جميع  تتخذ  وأن 

حماية الطفل من جميع أشكال التمييز. 

مــصــالــح الــطــفــل الــفــضــلــى: يـــجـــب عــلــى 
الـــــدول األطــــــراف أن تــولــي مــصــالــح الــطــفــل 
الفضلى اإلعتبار األول يف جميع اإلجراءات 
املتعلقة به، وأن تضمن له احلماية والرعاية 

الالزمتن لرفاهه.

احلـــق يف احلـــيـــاة والــبــقــاء والــنــمــو: لكل 
طــفــل حـــق أصـــيـــل يف احلـــيـــاة، وعـــلـــى الــــدول 
األطراف أن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء 

الطفل ومنوه.

ــدول  احلــــق يف املـــشـــاركـــة: يــجــب عــلــى الــ
األطــــــراف أن تــكــفــل لــلــطــفــل الــقــادر 
ــه اخلـــاصـــة حق  ــ عــلــى تــكــويــن آرائـ
التعبير عن تلك اآلراء بحرية 
يف جميع املسائل التي متس 

الطفل.

األطـــراف  الـــدول  تلتزم 
بإحترام  اإلتفاقية  يف 
وواجبات  مسؤوليات 
ــرة  ــ ــديـــن واألسـ ــوالـ الـ
األطــفــال.  تربية  يف 
وتـــنـــص االتـــفـــاقـــيـــة 
ــعــــديــــد مــن  عـــلـــى الــ
ذات  الـــــــضـــــــوابـــــــط 
الـــــــصـــــــلـــــــة بــــفــــصــــل 
والــديــه،  عــن  الطفل 
وإحــتــرام حق الطفل 
املــنــفــصــل عـــن والــديــه 
يف اإلحـــتـــفـــاظ بــعــالقــة 
ويجب  معهما.  منتظمة 
عــــلــــى الــــــــــــدول األطــــــــــراف 

وأن  بهويته،  اإلحتفاظ  الطفل يف  إحترام حق 
أجل  مــن  املناسبتن  واحلــمــايــة  املــســاعــدة  تقدم 
اإلســـــراع بــإثــبــات هــويــتــه إذا مـــا اقــتــضــى األمـــر 
ذلك. ويجب عليها النظر يف الطلبات املتعلقة 
بجمع شمل األسرة بطريقة إيجابية وإنسانية 

وسريعة. 

أو  عقلًيا  املــعــوق  الطفل  بحق  اإلتــفــاقــيــة  وتــقــر 
جــســدًيــا يف الــتــمــتــع بــحــيــاة كــامــلــة وكـــرميـــة، يف 
ظـــروف تكفل لــه كــرامــتــه وتــعــزز إعــتــمــاده على 
املجتمع.  يف  الفعلية  مشاركته  وتيسر  النفس 
الطفل  إقرارها بحق  ونصت اإلتفاقية يف إطار 
الــصــحــة ميكن  بــأعــلــى مــســتــوى مــن  يف التمتع 
بلوغه، على إلــتــزام الــدول األطـــراف بــأن تتخذ 
ــدد مـــن الــتــدابــيــر مـــن بــيــنــهــا خــفــض وفــيــات  عــ
الصحية  الــرعــايــة  واألطــفــال، وتطوير  الــرضــع 
ــوء التغذية،  األولـــيـــة، ومــكــافــحــة األمــــراض وسـ
وكفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل 

الوالدة وبعدها.

بحق  اإلتفاقية  يف  األطـــراف  الـــدول  تلتزم  كما 
التعليم  جعل  ذلــك  يف  مبــا  التعليم  يف  الطفل 
ــا ومــتــاًحــا مــجــانــا للجميع،  االبــتــدائــي إلــزامــًي
املنتظم يف  احلــضــور  لتشجيع  تــدابــيــر  وإتــخــاذ 
املـــدارس والتقليل مــن مــعــدالت تــرك الــدراســة. 
ويــجــب أن يــكــون تــعــلــيــم الــطــفــل مــوجــهــا نحو 
العقلية  وقـــدراتـــه  ومــواهــبــه  شخصيته  تنمية 
تنمية  وكــذلــك  إمكاناتها  أقصى  إلــى  والبدنية 
ــرام حـــقـــوق اإلنــــســــان. وأقــــــرت اإلتــفــاقــيــة  ــتــ إحــ
بــحــق الــطــفــل يف الـــراحـــة وأوقـــــات الـــفـــراغ، ويف 
احلــمــايــة مـــن االســـتـــغـــالل واألعــــمــــال اخلــطــرة 
ــدرات. كــمــا نــصــت عــلــى الـــتـــزام  ــ ــخـ ــ واملـــضـــرة واملـ
التدابير  جميع  باتخاذ  فيها  األطـــراف  الـــدول 
والتعليمية  واالجتماعية  واإلداريــة  التشريعية 
ــال الــعــنــف أو  ــكـ ــن كـــافـــة أشـ حلــمــايــة الــطــفــل مـ
الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال 
ــاءة  أو املــعــامــلــة املــنــطــويــة عــلــى إهـــمـــال، أو إســ
ــاءة  املــعــامــلــة أو اإلســـتـــغـــالل، مبـــا يف ذلـــك اإلســ
املحروم بصفة  للطفل  أن  وأوضحت  اجلنسية. 
مــؤقــتــه أو دائــمــة مــن بيئة الــعــائــلــة أو الـــذي ال 
يــســمــح لـــه، حــفــاًظــا عــلــى مــصــاحلــة الــفــضــلــى، 
بـــالـــبـــقـــاء يف تـــلـــك الـــبـــيـــئـــة، احلـــــق يف حــمــايــة 
ومــســاعــدة خــاصــتــن تــوفــرهــمــا الـــدولـــة، ويجب 
بديلة، وميكن  رعــايــة  الطفل  هــذا  ملثل  توفر  أن 
الكفالة  أو  الــرعــايــة: احلــضــانــة،  أن تشمل هــذه 
الواردة يف القانون اإلسالمي، أو التبني، أو عند 
لرعاية  مناسبة  مؤسسات  اإلقامة يف  الــضــرورة 
األطفال. وبالنسبة للدول التي تقر و/أو جتيز 
نــظــام التبني فــقــد حـــددت اإلتــفــاقــيــة عـــدد من 
الــضــوابــط مبــا يــضــمــن إيــــالء مــصــالــح الطفل 
اإلتفاقية  تناولت  األول. كما  الفضلى االعتبار 
حـــق الــطــفــل يف اإلنـــتـــفـــاع مـــن نـــظـــام الــضــمــان 
اإلجتماعي، وتقدمي املساعدة للطفل الالجئ، 
وحـــقـــوق األحـــــداث واملـــحـــرومـــن مـــن حــريــتــهــم، 

وحقوق أطفال األقليات والسكان األصلين.



ويف 25 أيار/مايو 2000 قامت اجلمعية العامة 
إضافين  بروتوكولن  بإعتماد  املتحدة  لــألمم 
ــراك  ــتــ ــأن إشــ ــشــ ــل بــ ــفـ ــطـ ــوق الـ ــقــ ــة حــ ــيـ ــاقـ ــفـ إلتـ
ــفـــال يف الـــنـــزاعـــات املــســلــحــة وبـــشـــأن بيع  األطـ
وبــغــاء األطــفــال واستغالل األطفال  األطــفــال 
يف املواد اإلباحية، وذلك من أجل تطوير بعض 
الــواردة يف اإلتفاقية، وقطر طرف يف  القواعد 
اجلمعية  قامت  وكذلك  البروتوكولن.  هذين 
العامة لألمم املتحدة أيضا يف 19 كانون األول/
ديسمبر 2011 بإعتماد البروتوكول اإلختياري 
إلتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي 
فيه  لــم تصبح طــرًفــا  أن قطر  الــبــالغــات، غير 

بعد.

وتــقــوم جلــنــة حــقــوق الــطــفــل املــنــشــأة مبوجب 
الــدول األطراف  وفاء  بدارسة مدى  اإلتفاقية، 
والبروتوكوالت  اإلتفاقية  مبوجب  بإلتزاماتها 
املــلــحــقــة بــهــا، وتــتــكــون الــلــجــنــة مــن 18 خبيًرا 
أربــع  ملــدة  األطــــراف  الـــدول  تنتخبهم  مستقاًل 
اللجنة  تشكيل  يــراعــى يف  أن  ويــجــب  ســنــوات، 
القانونية  النظم  ومتثيل  اجلــغــرايف  الــتــوزيــع 
تقدم  بــأن  ــراف  األطـ الـــدول  وتلتزم  الرئيسية. 
تــقــاريــر دوريــــة للجنة وتــفــحــص الــلــجــنــة هــذه 

التقارير وتصدر توصياتها للدولة املعنية.

ــن الــــــــدول األطـــــــــراف يف االتـــفـــاقـــيـــة  وقـــطـــر مــ
نـــظـــرت جلـــنـــة حــقــوق  وقـــــد  عـــــام 1995،  مـــنـــذ 
الــطــفــل يف الــتــقــريــر الـــــــدوري الـــثـــانـــي املــقــدم 
وإعتمدت   ،2009 أيلول/سبتمبر  يف  قطر  مــن 
مــالحــظــاتــهــا اخلــتــامــيــة بــشــأنــه وأوضـــحـــت أن 
مع  باإلقتران  قراءتها  ينبغي  املالحظات  هــذه 
بشأن  سابقا  املعتمدة  اخلتامية  مالحظاتها 
الــتــقــريــريــن األولــــن املــقــدمــن مــن قــطــر فيما 
لالتفاقية  االختيارين  بالبروتوكولن  يتصل 
ــال  ــفـ ــاء األطـ ــغــ املــتــعــلــقــن بــبــيــع األطــــفــــال وبــ
وإستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك 
األطفال يف النزاعات املسلحة على التوالي، يف 

ويف   2006 حزيران/يونيه 
األول/ تــشــريــن 

أكتوبر 

الــلــجــنــة  ــبـــت  ورحـ  .2007
ــدمي الـــــتـــــقـــــريـــــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـ
واحلـــــــوار الـــبـــنـــاء الـــذي 
أجــري مع وفــد الدولة، 
اإليجابية  وبالتطورات 
التي حدثت يف قطر مبا 
يف ذلك اعتماد عدد من 
الـــصـــكـــوك الــتــشــريــعــيــة، 
التي اعتمدت بغية تنفيذ 

االتــفــاقــيــة، وكـــذلـــك بعض 
اخلــطــوات مبــا فيها اجلــهــود 

إحترام حقوق  لضمان  الهادفة 
وبخاصة  اإلعــاقــة،  ذوي  األطــفــال 

يف مـــجـــال الــصــحــة والــتــعــلــيــم. ومــن 
املــالحــظــات اخلــتــامــيــة  مـــا تضمنته  بـــن 

الثاني مطالبة  الــدوري  التقرير  للجنة على 
ــة بـــإتـــخـــاذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر املــالئــمــة  ــدولــ الــ
لــلــتــعــجــيــل بــإعــتــمــاد مـــشـــروع قـــانـــون الــطــفــل 
ــأن تتخذ  فــعــالــة. وبـ وضــمــان تنفيذه بــصــورة 
اخلطوات املالئمة إلعطاء اإلتفاقية مفعواًل 
كاماًل يف نظامها القانوني. وبأن يكون للجنة 
الــوطــنــيــة حلـــقـــوق اإلنــــســــان واليـــــة واضــحــة 
تلقي  ومــن  الطفل  متكنها مــن رصــد حــقــوق 
الطفل  حقوق  بإنتهاكات  املتعلقة  الشكاوى 

وبالتحقيق فيها. 

وأوصت اللجنة أيًضا بأن تقوم الدولة بتعزيز 
جــهــودهــا الـــرامـــيـــة إلــــى نــشــر املــعــلــومــات عن 
اإلتــفــاقــيــة بـــصـــورة مــنــهــجــيــة لـــدى األطــفــال 
وسائر  اآلخرين  الرعاية  ومقدمي  ووالديهم 
الــتــي تعمل  املــهــنــيــة ذات الــصــلــة  اجلــمــاعــات 
بتزويد  تقوم  وأن  أجلهم.  ومــن  األطــفــال  مــع 
الفئات املهنية ذات الصلة بتدريب مستهدف 
ــكـــام ومـــبـــادئ االتــفــاقــيــة  ومــنــتــظــم بـــشـــأن أحـ
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  الــدولــيــة  واملعايير 
تـــقـــوم مبـــواصـــلـــة وتــعــزيــز  بـــوجـــه عــــــام. وأن 
التعاون مع مؤسسات اخلير العام ومنظمات 
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي وإشـــراكـــهـــا 
يف  منتظم،  نحو  على 
جــمــيــع املـــراحـــل، 
تـــنـــفـــيـــذ  يف 

االتفاقية 
وكذلك يف صياغة السياسات ذات الصلة.

ــة  ــوم الــــدولــ ــقــ ــى أن تــ ــ ــذا ودعـــــــت الـــلـــجـــنـــة إلــ ــ هــ
بتصحيح الدولة التباين يف احلد األدنى لسن 
الزواج بن األوالد والبنات عن طريق رفع احلد 
إلـــى 18 عـــامـــا، وأن  الــبــنــات  لــســن زواج  ــى  ــ األدنـ
تــقــوم بــبــذل جــهــود أكــبــر لــضــمــان متــتــع جميع 
احلقوق  بجميع  بواليتها  املشمولن  األطفال 
دون متييز وبأن تتخذ التدابير املالئمة لضمان 
إدراج مصالح الطفل الفضلى إدراًجا كامال يف 
التشريعات وكذلك يف أحكام القضاء والقرارات 
ــرامــــج  ــبــ والــ ــيــــاســــات  الــــســ اإلداريــــــــــــة ويف شـــتـــى 
واخلدمات التي لها تأثير على الطفل. وحثت 
الــلــجــنــة عــلــى أن تــعــيــد الـــدولـــة الــنــظــر بــصــورة 
دقيقة يف قانون اجلنسية لضمان أن يكون من 
األطفال عن طريق  إلــى  اجلنسية  نقل  املمكن 

األم واألب كليهما بال متييز. 

وكــذلــك دعــت اللجنة أن تــقــوم الــدولــة بــإجــراء 
مراجعة نقدية لتشريعاتها الراهنة بقصد منع 
وإنــهــاء إســتــخــدام الــعــقــوبــة الــبــدنــيــة لألطفال 
بتشريعات صريحة  واألخــــذ  تــأديــبــي  كــأســلــوب 
حتظر جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال 
يف جميع السياقات، وبأن تنظم حمالت تثقيف 
بهذا  إجتماعية  وتعبئة  تــوعــيــة  وحــمــالت  عـــام 

الشأن. 

تنفيذ  ضــمــان  على  الــدولــة  اللجنة  حثت  كما 
ــيـــذا كــــامــــاًل،  ــفـ ــنـ ــر قــــضــــاء األحـــــــــــداث تـ ــيـ ــايـ ــعـ مـ
وأوصتها بأن تضمن عن طريق أحكام وأنظمة 
ــد جــمــيــع األطـــفـــال  ــزويــ ــة، تــ ــمـ ــالئـ قـــانـــونـــيـــة مـ
الـــشـــهـــود عــلــيــهــا، مثل  أو  ــم  ــرائــ ضــحــايــا اجلــ
ــاءة املــعــامــلــة والــعــنــف  ــ األطـــفـــال ضــحــايــا إسـ
واإلقتصادي  اجلنسي  واإلســتــغــالل  املنزلي 
واإلخــتــطــاف واإلجتــــار والــشــهــود عــلــى هــذه 
اإلتفاقية  التي تتطلبها  اجلرائم باحلماية 
التوجيهية  املــبــادئ  احلسبان  يف  تــأخــذ  وأن 
ضحايا  لألطفال  العدالة  بتوفير  املتعلقة 

اجلرمية والشهود عليها.



البروتوكول اإلختياري  إلتفاقية حقوق الطفل بشأن

إشتراك األطفال في المنازعات المسلحة





البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق 
ــال يف  ــفــ ــتــــراك األطــ الــطــفــل بـــشـــأن إشــ

املنازعات املسلحة

املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 

يف 17 كانون األول/ديسمبر 1979.

ــام الـــدولـــي  ــمـ ــتـ ــزايـــد الـــوعـــي واإلهـ إنــعــكــس تـ

ــتـــضـــرريـــن  ــال املـ ــفــ ــة الـــقـــاســـيـــة لــــألطــ ــنـ ــاملـــحـ بـ
بــالــنــزاعــات املــســلــحــة، إتـــخـــاذ مـــبـــادرة يف إطـــار 
نــظــام األمم املــتــحــدة بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة من 
النفاذ من  الطفل حيز  إتفاقية حقوق  دخــول 
أجــل إضــفــاء املــزيــد مــن احلــمــايــة والضمانات 
املسلحة،  النزاعات  بشأن إشتراك األطفال يف 
العامة  بإعتماد اجلمعية  املبادرة  وتوجت تلك 
ــايف إلتــفــاقــيــة  ــ ــوكـــول إضـ ــروتـ لــــألمم املـــتـــحـــدة بـ
حـــقـــوق الــطــفــل بـــشـــأن إشــــتــــراك األطــــفــــال يف 
ــك لــتــطــويــر بــعــض  ــ ــنــــازعــــات املـــســـلـــحـــة، وذلــ املــ
املزيد  وإضــفــاء  اإلتفاقية  الــــواردة يف  الــقــواعــد 

من احلماية والضمانات. 

ــال، تـــنـــص اإلتـــفـــاقـــيـــة عــلــى  ــثــ فــعــلــى ســبــيــل املــ
ــأن تــتــخــذ جــمــيــع  ــ ــدول األطــــــــراف بـ ــ ــ ــزام الـ ــتــ إلــ
التدابير املمكنة عملًيا لكي تضمن أال يشترك 
األشـــخـــاص الـــذيـــن لـــم يــبــلــغــوا خــمــســة عــشــرة 
سنة إشتراًكا مباشًرا يف احلرب، وأن متتنع عن 
يبلغ خمسة عشر سنة  لــم  أي شخص  جتنيد 
بالتجنيد  قيامها  وعــنــد  املــســلــحــة،  قــواتــهــا  يف 
بلغوا خمس عشرة  الذين  من بن األشخاص 
سنة ولكنهم مازالوا أقل من ثماني عشرة سنة 
أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم األكبر سًنا. 
الــبــروتــوكــول  ــراف يف  األطــ الـــدول  تلتزم  بينما 
اإلخــتــيــاري املــلــحــق بــإتــفــاقــيــة حــقــوق الطفل 
ــال يف املـــنـــازعـــات  ــ ــفـ ــ ــتــــراك األطـ ــإشــ املـــتـــعـــلـــق بــ
املسلحة، بإتخاذ جميع التدابير املمكنة عملًيا 
لــكــفــالــة عـــدم إشـــتـــراك أفــــراد قــواتــهــا املسلحة 
الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إشتراًكا 
مباشًرا يف األعمال العدائية. كما ال يجوز لها 
أن جتند قسرًيا أشخاص لم يبلغوا سن الثامنة 
عشرة، ويجب عليها أن ترفـع احلـد األدنى لسن 
سنة،  فـوق خمس عشرة  ملا  الطـوعي  التجنيد 
وعلى الــدول األطــراف يف البروتوكول أن تودع 
إعـــالًنـــا مــلــزًمــا يــتــضــمــن احلــــد األدنـــــى للسن 
الذي تسمح عنده بالتطوع يف قواتها املسلحة 
إعتمدتها  الــتــي  للضمانات  ووصــًفــا  الوطنية 
ملنع فرض هذا التطوع جبًرا أو قسًرا. وعليها 
أن تكفل أن هذا التجنيد طوعي بالفعل، وأنه 
يتم مبوافقة مستنيرة من والدي الشخص أو 
القانونين، وأن يكون املجندون على  أوصيائه 
علم كامل بالواجبات التي سيضطلعون بها يف 
اخلدمة العسكرية، والتأكد من عمر املجند. 

ــوكـــول عــلــى اجلــمــاعــات  ــبـــروتـ هــــذا ويــحــظــر الـ
أو اجلماعات املسلحة غير احلكومية  املتمردة 
جتنيد األشخاص الذين لم يبلغ سنهم ثمان 

عشرة 
أو  ســـــنـــــة 

إستخدامهم 
األعـــــــــــمـــــــــــال  يف 

كــمــا يطالب  الــعــدائــيــة. 
الـــــدول األطــــــراف بــتــجــرمي هــذه 

هذه  ملنع  أخــرى  تدابير  تتخذ  وأن  املمارسات 
األطفال.  وإستخدام  جتنيد  من  اجلماعات 
وعليها أيضا أن تتخذ جميع التدابير املمكنة 
عمليا لكفالة تسريح األشخاص املجندين أو 
نطاق  يف  احلربية  األعــمــال  يف  املستخدمن 
واليــتــهــا مبــا يتناقض مــع هــذا الــبــروتــوكــول، 
أو إعــفــائــهــم عــلــى نــحــو آخــــر مـــن اخلـــدمـــة. 
ــراف أن تــوفــر عند الــلــزوم  وعــلــى الـــدول األطــ
كـــل املـــســـاعـــدة املـــالئـــمـــة لـــهـــؤالء األشـــخـــاص 
إدماجهم  وإلعــادة  ونفسًيا  جسدًيا  لشفائهم 
تــتــخــذ جميع  أن  عليها  أن  كــمــا  إجــتــمــاعــًيــا. 
التدابير الالزمة القانونية واإلداريــة وغيرها 
وإعمال  تنفيذ  فعالية  لكفالة  التدابير  مــن 
أحكام البروتوكول يف نطاق واليتها، وأن تقوم 
نطاق  على  البروتوكول  وأحكام  مبادئ  بنشر 
البالغن  املالئمة بن  بالسبل  وتعزيزه  واســع 

واألطفال على السواء. 

ــوم يف  ــقــ ــــرف أن تــ ــــطـ ــى الـــــدولـــــة الـ ــلــ هــــــذا وعــ
الــبــروتــوكــول حيز  دخــول  بعد  غضون سنتن 
الــنــفــاذ بــالــنــســبــة لــهــا، بــتــقــدمي تـــقـــريـــًرا إلــى 
جلــنــة حــقــوق الــطــفــل، تــوفــر فــيــه مــعــلــومــات 
لتنفيذ  اتخذتها  الــتــي  التدابير  عــن  شاملة 
أحـــكـــام الـــبـــروتـــوكـــول، مبـــا يف ذلـــك الــتــدابــيــر 
املتخذة لتنفيذ األحكام املتعلقة باإلشتراك 
والتجنيد. وعلى الدول األطراف بعد ذلك أن 
تدرج يف التقارير الدورية التي تقدمها للجنة 
حقوق الطفل، أية معلومات إضافية يف صدد 

تنفيذ البروتوكول.

بلغ عدد   2015 الــثــانــي/يــنــايــر  كــانــون   30 ويف 
الـــــدول األطــــــراف يف هــــذا الـــبـــروتـــوكـــول 159 
كــان ينبغي على  دولــة من بينها قطر. وفيما 
ــي بـــشـــأن مــدى  ــ قــطــر تـــقـــدمي تــقــريــرهــا األولــ
الــبــروتــوكــول يف  بالتزاماتها مبــوجــب  وفــائــهــا 
أنها قدمته يف 12  إال  25 آب/أغسطس 2004 
اللجنة يف  فيه  وقــد نظرت   ،2006 أيــار/مــايــو 

أيلول/سبتمبر 
رحــــبــــت  حـــــيـــــث   .2007
املــادة  املــقــدم عمال بالفقرة 2 مــن  بــإعــالن قطر 
التجنيد  بــأن  والـــذي يفيد  الــبــروتــوكــول  3 مــن 
يف صفوف القوات املسلحة وغيرها من القوات 
النظامية للدولة الطرف أمر طوعي ومعد ملن 
املنصوص  الضمانات  ويراعي  18 سنة  بلغ سن 
ذاتــهــا. كما رحبت  املــادة  الفقرة 3 من  عليها يف 
اللجنة بانضمام قطر إلى البروتوكول اإلضايف 
لعام 1977 امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة 12 
ضحايا  بحماية  واملتعلق   ،1949 آب/أغسطس 
)البروتوكول  الــدولــيــة  غير  املسلحة  النـزاعات 
الــثــانــي(. وأعـــربـــت عــن تــقــديــرهــا إلـــى أن قطر 
تدافع عن حظر إستخدام األطفال دون سن 18 
العاملي  التصديق  وتؤيد  جــنــوًدا  بصفتهم  سنة 

على البروتوكول. 

ــبــــت الــلــجــنــة بـــتـــقـــدمي الـــتـــقـــريـــر والـــــــردود  ورحــ
اللجنة  وجهتها  الــتــي  األســئــلــة  عــلــى  الكتابية 
التدابير  عــن  إضــافــيــة  قــدمــت معلومات  والــتــي 
الــتــشــريــعــيــة، واإلداريــــــــة، والــقــضــائــيــة وغــيــرهــا 
يتعلق  فيما  قطر  يف  بها  املعمول  التدابير  من 
وأشــارت  الــبــروتــوكــول.  يضمنها  التي  باحلقوق 
الــلــجــنــة إلـــى أن مــالحــظــاتــهــا اخلــتــامــيــة بشأن 
ــذا الــبــروتــوكــول  مــــدى الـــتـــزام قــطــر بــأحــكــام هــ
ــبـــاط مـــع مــالحــظــاتــهــا  يــنــبــغــي قـــراءتـــهـــا بـــاالرتـ
اخلتامية السابقة بشأن التقرير الدوري األولي 
الطفل،  حقوق  اتفاقية  مبوجب  املــقــدم  لقطر 
التقرير  بــشــأن  للجنة  اخلــتــامــيــة  واملــالحــظــات 
االختياري  البروتوكول  مبوجب  لقطر  األولـــي 
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

األطفال يف املواد اإلباحية.

ومن بن ما تضمنته توصيات اللجنة مطالبة 
الدولة أن تعمل على تعزيز التدابير الوطنية 
األطفال  منع جتنيد  إلى  الرامية  والدولية 
مسلحة  جماعات  أو  مسلحة  قــوات  قبل  مــن 
يف  مبــا  القتالية،  األعــمــال  يف  وإستخدامهم 



الــصــريــح يف تشريع  الــتــجــرمي  ذلــك: ضــمــان 
الدولة الطرف إلنتهاكات أحكام البروتوكول 
ــاري املـــتـــعـــلـــق بــتــجــنــيــد األطـــفـــال  ــيــ ــتــ اإلخــ
وإشــراكــهــم يف األعــمــال الــقــتــالــيــة، وإنــشــاء 
لهذه  بالنسبة  اإلقليم  والية قضائية خارج 
اجلــرائــم عــنــدمــا يــرتــكــبــهــا شــخــص مــواطــن 
للدولة الطرف أو لـه صالت بالدولة الطرف 
أو ترتكب ضد هذا الشخص، والعمل على أن 
وغيرها  العسكرية  والدالئل  املدونات  تكون 
أحكام  مع  العسكرية متفقة  التوجيهات  من 
بأن  اللجنة  أوصت  كما  وروحه،  البروتوكول 
تنضم قطر إلى نظام روما األساسي للمحكمة 
الهامة  للمساهمة  نظرا  الدولية،  اجلنائية 
التي ميكن أن يقدمها ملنع جتنيد أو استخدام 
األطفال يف صفوف القوات املسلحة الوطنية 
الفعلي  االشتراك  أجل  من  استخدامهم  أو 
ذلك. على  وللقضاء  القتالية،  األعمال  يف 

تـــدرج قــطــر ضمن  إلـــى أن  هـــذا ودعـــت اللجنة 
إســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة لــلــطــفــولــة أحــكــام 
ــاري املــتــعــلــق بـــإشـــراك  ــيــ ــتــ ــبــــروتــــوكــــول اإلخــ الــ
أيًضا  وأوصــت  املسلحة،  النـزاعات  األطفال يف 
بــأن تــواصــل قطر تــزويــد الــقــوات املسلحة، مبا 
دولية،  نشرهم يف عمليات  املقرر  األفــراد  فيها 
يكون  وأن  البروتوكول.  أحكام  بشأن  بالتدريب 
والتثقيف  للتوعية  مــتــواصــلــة  عملية  هــنــاك 
بشأن البروتوكول لفائدة األطفال والكبار، وأن 
جتري برامج تدريبية بشأن أحكام البروتوكول 
لـــفـــائـــدة جــمــيــع الـــفـــئـــات املــهــنــيــة ذات الــصــلــة 
ــانـــوا ضحية  الــعــامــلــة مـــع األطـــفـــال الـــذيـــن كـ
لصالح  والعاملة  للبروتوكول  منافية  أعــمــال 
الذين قد يكونون  املهنين  أو  هؤالء األطفال، 
على إتــصــال مــع هـــؤالء األطــفــال، مــن األفـــراد 
الــعــامــلــن يف املــجــال الــصــحــي، واألخــصــائــيــن 
والقضاة  واملحامن  واملدرسن،  اإلجتماعين، 
إضافة  اإلعــالم  وسائط  العاملن يف  واملهنين 
ــى الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــلـــة لـــصـــالـــح األطـــفـــال  ــ إلـ
ــئـــن واملــهــاجــريــن  املــلــتــمــســن لــلــجــوء والـــالجـ

والعاملة معهم. 

كــــــمــــــا أوصــــــــت 
اللجنة 

بأن 

تقوم 
قطر 

بوضع 
آليات حتدد يف 

أقرب مرحلة ممكنة 
األطـــــــــفـــــــــال الـــــالجـــــئـــــن، 

ــلـــجـــوء واملـــهـــاجـــريـــن  ومــلــتــمــســي الـ
الداخلن إلى قطر الذين قد يكونون جندوا 
تتأنى  وأن  قتالية،  أعــمــال  يف  اســتــخــدمــوا  أو 
الــدولــة يف دراســـة حــالــة األطــفــال الالجئن، 
ومــلــتــمــســي الــلــجــوء واملــهــاجــريــن الـــذيـــن قد 
أعـــمـــال  أو اســـتـــخـــدمـــوا يف  يـــكـــونـــون جــــنــــدوا 
فــوريــة متعددة  وتــزويــدهــم مبــســاعــدة  قتالية 
التخصصات من أجل إنعاشهم بدنًيا ونفسًيا 
ــادة إدمــاجــهــم اجــتــمــاعــًيــا وفـــًقـــا ألحــكــام  ــ وإعــ

الفقرة 3 من املادة 6 من البروتوكول.

إلى  إلــى اإلنضمام  اللجنة قطر  كذلك دعــت 
الالجئن  بوضع  اخلاصة   1951 عام  إتفاقية 
من أجــل حتسن حماية األطــفــال الالجئن 
الــذيــن قــد يكونون جــنــدوا أو أشــركــوا يف نــزاع 
الــالزمــة  الــتــدابــيــر  تتخذ جميع  وأن  مــســلــح، 
ــودة طــفــل إلـــى بــلــده األصــلــي  لــضــمــان عـــدم عـ
الفضلى  املصالح  تراعي  عودته  كانت  إذا  إال 
للطفل، وأوصت اللجنة أيًضا بأن تقوم قطر 
بإنتظام بجمع بيانات مصنفة بشأن األطفال 
الــالجــئــن، ومــلــتــمــســي الــلــجــوء واملــهــاجــريــن 
ــا  ــهـ ــتـ ــمــــن واليـ املـــــوجـــــوديـــــن ضــ
الــقــضــائــيــة الـــذيـــن قد 
يــكــونــون أُشـــركـــوا 
أعــــــمــــــال  يف 
قتالية 

باخلارج. 

وفـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
باملساعدة والتعاون الدولين 
شــجــعــت الــلــجــنــة قــطــر عــلــى مــواصــلــة دعــمــهــا 
املالي وغير ذلك من املساعدة من أجل حتسن 
تنفيذ البروتوكول، مبا يف ذلك تعاونها املتعدد 
األطــــــراف مـــع بـــلـــدان أخــــرى بــهــدف الــتــصــدي 
املسلحة،  النزاعات  يف  األطفال  إشــراك  ملسألة 
وعلى  الوقائية  التدابير  تركيز خاص على  مع 
ــاج  ــ اإلنـــعـــاش الــبــدنــي والــنــفــســي وإعــــــادة اإلدمـ
اإلجــتــمــاعــي لــألطــفــال الــذيــن يــقــعــون ضحايا 
اللجنة  والحظت  للبروتوكول.  منافية  أعمال 
عمليات  يف  قطر  مساهمة  التقدير  مــع  أيــضــا 
إلى  داعية قطر  السالم،  املتحدة حلفظ  األمم 
ــا واعــــن متــام  احلــــرص عــلــى أن يــكــون أفــــرادهــ
الوعي بحقوق األطفال املشتركن يف النزاعات 
املسلحة أو املتضررين منها؛ وأن تكون وحداتها 
الــعــســكــريــة واعــيــة ملــســؤولــيــتــهــا يف ضــمــان عــدم 

انتهاك تلك احلقوق. 

هذا وأوصت اللجنة بأن تقوم قطر بإتخاذ جميع 
التدابير املالئمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه 
إلى  إحالتها  تشمل  بــطــرق  وذلـــك  الــتــوصــيــات، 
أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ووزارة 
بغرض  اإلقتضاء،  عند  البلديات،  وإلى  الدفاع 
اإلجــراءات  املزيد من  وإتخاذ  املناسبة  دراستها 
تتيح تقريرها األولي ومالحظات  وأن  بشأنها. 
اللجنة لألطفال وآبائهم، بوسائل منها املناهج 
الدراسية والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان. 
وأن تطرح أيًضا مالحظات اللجنة على نطاق 
النقاش والتوعية  واسع لعامة اجلمهور إلثارة 
بــشــأن أحـــكـــام الـــبـــروتـــوكـــول وتــنــفــيــذه ورصــــده. 
وطــالــبــت الــلــجــنــة بـــأن تـــدرج قــطــر يف تقريرها 
الدوري التالي مبوجب إتفاقية حقوق الطفل 

معلومات عن تنفيذ البروتوكول.
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اإلتفاقية الدولية حلماية حقوق 
جميع العـمـال املهـاجـرين وأفـراد 

أسـرهـم
إعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

18 كانون األول/ديسمبر 1990.

إعــتــمــاد هــذه اإلتــفــاقــيــة كتتويج للعديد  جــاء 
نحو خــاص جهود  وعلى  السابقة  اجلهود  من 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة. ويــتــمــتــع الــعــمــال 
املهاجرين وأفراد أسرهم بالعديد من احلقوق 
املعترف بها يف صكوك دولية أخرى، كالعهدين 
الـــدولـــيـــن اخلـــاصـــن بــاحلــقــوق اإلقــتــصــاديــة 
والسياسية  واملدنية  والثقافية  واإلجتماعية 
واإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
الــتــمــيــيـــــز الــعــنــصــري وإتــفــاقــيــة الــقــضــاء على 
ــرأة وإتــفــاقــيــة  ــ جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد املـ
حــقــوق الــطــفــل وإتــفــاقــيــة حــقــوق األشــخــاص 

ذوي اإلعاقة.

وتتافقم املشاكل اإلنسانية التي تنطوي عليها 
الهجرة يف حالة الهجرة غير النظامية، وتشير 
إلى  اللجوء  عــن  يثني  أنــه ممــا  إلــى  اإلتفاقية 
إستخدام العمال املهاجرين الذين هم يف وضع 
أوســـع مبا  نــطــاق  على  يعترف  أن  نظامي  غير 
اإلنسان  املهاجرين من حقوق  العمال  جلميع 
أيـــًضـــا أن كفالة  ــرى اإلتــفــاقــيــة  األســـاســـيـــة، وتــ
يكونون يف وضع  ملن  اإلضافية  بعض احلقوق 
أسرهم  وأفـــراد  املهاجرين  العمال  من  نظامي 
ســيــشــجــع جــمــيــع الــعــمــال املــهــاجــريــن وأربــــاب 
الــعــمــل عــلــى إحـــتـــرام الـــقـــوانـــن واإلجـــــــراءات 

املقررة ذات الصلة وعلى االمتثال لها.

املتعلقة  اجلــوانــب  مختلف  اإلتفاقية  وتغطي 
بــحــقــوق جــمــيــع الـــعـــمـــال املـــهـــاجـــريـــن وأفـــــراد 
ــيـــات الــرئــيــســيــة  ــاقـ ــفـ ــر اإلتـ ــثـ ــي أكـ ــ ــم، وهـ ــرهــ أســ
تسعة  إلــى  وتنقسم  تفصياًل،  اإلنسان  حلقوق 
اإلتفاقية  نطاق  األول  اجلــزء  يتناول  أجـــزاء: 
ــن الـــتـــعـــاريـــف، إذ تــنــطــبــق االتــفــاقــيــة  ــدد مـ ــ وعـ
املهاجرين  العمال  هجرة  عملية  كامل  خــالل 
وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضير 
اإلقــامـــــة  وفــتــرة  والــعــبـــــور،  واملــغـــــادرة،  للهجـرة، 
دولــة  أجــر يف  ومــزاولــة نشاط مقابل  بكاملها، 
العمل والعودة إلى دولة املنشأ أو دولة اإلقامة 

العادية. 

وتــــعــــرف اإلتـــفـــاقـــيـــة »الـــعـــامـــل املـــهـــاجـــر« بــأنــه 
الــشــخــص الـــذي ســـيـــزاول أو يــــزاول أو مــا بــرح 
ــزاول نــشــاًطــا مــقــابــل أجـــر يف دولـــة لــيــس من  يــ
ــــذا وال تــنــطــبــق اإلتـــفـــاقـــيـــة عــلــى  رعــــايــــاهــــا. هـ
واملستثمرين،  اجلنسية،  وعــدميــي  الــالجــئــن، 
تـــرســـلـــهـــم أو تــشــغــلــهــم  الــــذيــــن  ــاص  ــ ــخــ ــ واألشــ
أو  ترسلهم  الذين  أو  دولية  ووكـــاالت  منظمات 
تشغلهم دولة خارج إقليمها ألداء مهام رسمية 

إذ ينظم قبولهم ومركزهم إتفاقات أخرى. 

تتعهد  اإلتفاقية  مــن  الثاني  اجلــزء  ومبــوجــب 

الدول 
األطراف 

بإحترام  فيها 
احلقوق املنصوص 

ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اإلتـ يف  ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
وأفـــراد  املهاجرين  العمال  جلميع  وتأمينها 
واخلاضعن  إقليميها  يف  املوجودين  أسرهم 
بــيــنــمــا  نــــــوع،  أي  مــــن  دون متــيــيــز  لـــواليـــتـــهـــا 
يــتــنــاول اجلــــزء الــثــالــث احلـــقـــوق األســاســيــة 
أسرهم، كاحلق يف  وأفــراد  املهاجرين  للعمال 
ــة املــنــشــأ والــبــقــاء فيها،  املـــغـــادرة، ودخــــول دولـ
ــق يف عـــدم التعرض  ــق يف احلــيــاة، واحلـ واحلـ
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أو  للتعذيب 
الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف احلماية من 
التعرض لإسترقاق أو اإلستعباد أو السخرة 
أو الــعــمــل الــقــســري، واحلـــق يف حــريــة الفكر 
التعبير  حرية  وحماية  واملعتقد،  والــوجــدان 
وتـــــداول املــعــلــومــات، وحـــريـــة إعــتــنــاق اآلراء، 
وحــرمــة احلــيــاة اخلــاصــة، واحلـــق يف امللكية، 
وقــواعــد  الشخصية،  والــســالمــة  احلــريــة  ويف 
واحلـــق يف  مــن حريتهم،  املــحــرومــن  معاملة 
محاكمة عادلة وعدم رجعية القوانن، وعدم 
ــواز الــســجــن لــلــعــجــز عـــن الـــوفـــاء بــإلــتــزام  ــ جـ
من  فــرد  ولكل  مهاجر  عامل  ولكل  تعاهدي. 
أفـــراد أســرتــه احلــق يف اإلعــتــراف بــه بوصفه 

شخًصا أمام القانون.

ومــن بــن احلــقــوق والــقــواعــد الــتــي يتناولها 
ــزء الــثــالــث مــن اإلتــفــاقــيــة مــا تتمتع به  اجلــ
وثـــائـــق الــهــويــة ووثـــائـــق الـــدخـــول وتــصــاريــح 
وإجـــراءات طرد  العمل من حماية، وضوابط 
الــعــمــال املــهــاجــريــن وأفـــــراد أســرهــم حــيــث ال 
يجوز تعريضهم إلجــراءات الطرد اجلماعي، 
ــل قــضــيــة طــرد  ويـــجـــب أن يــنــظــر ويـــبـــت يف كـ
على حدة كما ال يجوز الطرد إال عمال بقرار 
للقانون،  وفــًقــا  املختصة  الــســلــطــات  تــتــخــذه 
ــراءات ســلــيــمــة. ويــجــب أن يــكــون  ــ ــ وتــبــًعــا إلجـ
هــنــاك مــجــال لــلــمــراجــعــة الــقــضــائــيــة لــقــرار 
الـــطـــرد وذلــــك مـــا لـــم تــقــض ضـــــرورات األمـــن 

الوطني بغير ذلك. 

ويحق أيًضا للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
الــلــجــوء إلـــى احلــمــايــة وطــلــب املــســاعــدة من 
السلطات القنصلية والدبلوماسية لدولتهم 

وذلـــــــــــــــك كـــلـــمـــا 
حـــــــــــــــــــدث مـــــــســـــــاس 
بــاحلــقــوق املــعــتــرف بها يف 
اإلتــفــاقــيــة. هـــذا ولــلــعــامــل املهاجر 
إذا ما قبض عليه أو أحتجز احلق يف أن يطلب 
دون  ذلــك  يتم  أن  ويجب  بذلك  إخطار سفارته 
إبـــطـــاء. ويــجــب أن يــتــمــتــع الــعــمــال املــهــاجــرون 
مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة التي تنطبق 
على رعايا دولة العمل من حيث األجر وشروط 
العمل وشروط اإلستخدام األخرى، كما أن لهم 
احلق يف التمتع بنفس املعاملة التي يعامل بها 
رعايا دولة العمل فيما يخص احلق يف الضمان 
للشروط  إستيفائهم  بقدر  وذلــك  اإلجتماعي 
وأفــراد أسرهم  املهاجرين  ذات الصلة. وللعمال 
احلــــق أيـــًضـــا يف تــلــقــي أيــــة عــنــايــة طــبــيــة تــكــون 
مــطــلــوبــة بـــصـــورة عــاجــلــة حلــفــظ حــيــاتــهــم أو 
بصحتهم  يلحق  عالجه  ال ميكن  ضــرر  لتاليف 
وذلك على أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا 
الــدولــة املــعــنــيــة. وال يــجــوز حــرمــانــهــم مــن هــذه 
مخالفة  أيـــة  بسبب  الــطــارئــة  الطبية  الــعــنــايــة 

فيما يتعلق باإلقامة أو اإلستخدام.

ولــكــل طفل مــن أطــفــال الــعــامــل املــهــاجــر احلق 
يف احلـــصـــول عــلــى إســــم، ويف تــســجــيــل والدتــــه، 
ويف احلــصــول عــلــى جــنــســيــة. ولـــه حــق أســاســي 
املساواة  أســاس  على  التعليم  على  يف احلصول 
يجوز  وال  املعنية.  الدولة  رعايا  مع  املعاملة  يف 
باملؤسسات  اإللتحاق  إمكانية  تقييد  أو  رفــض 
بــاملــدارس  أو  املــدرســي  قبل  للتعليم  احلكومية 
بسبب الوضع غير النظامي، من حيث اإلقامة 
أو الــعــمــل، لــه أو ألي مــن أبــويــه. هــذا وللعمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم، لدى إنتهاء إقامتهم، 
يحملوا  وأن  ومدخراتهم،  دخولهم  يحولوا  أن 
أمتعتهم  املعنية،  الــدولــة  لتشريع  وفًقا  معهم، 
وممتلكاتهم الشخصية. وعلى الدول األطراف 
يف اإلتفاقية أن تضمن إحترام الهوية الثقافية 
وأفــراد أسرهم، وأال متنعهم  املهاجرين  للعمال 
دولــة  مــع  الثقافية  بوشائجهم  االحــتــفــاظ  مــن 
وأفـــراد  املــهــاجــريــن  الــعــمــال  على  كما  منشئهم. 
أســرهــم التقيد بــقــوانــن وأنــظــمــة كــل دولـــة من 
بــإحــتــرام  ــزام  ــتــ واإللــ الــعــمــل  ودول  الــعــبــور  دول 
ويجب  الــدولــة.  تلك  لسكان  الثقافية  الــهــويــة 



توعية عــلــى الـــــدول األطــــــراف يف  االتفاقية 
ــراد أســرهــم بحقوقهم  الــعــمــال املــهــاجــريــن وأفــ

واإللتزامات والتدابير ذات الصلة.

هــــذا وخــصــص اجلــــزء الـــرابـــع مـــن اإلتــفــاقــيــة 
لــتــنــاول حــقــوق إضــافــيــة لــلــعــمــال املــهــاجــريــن 
وأفـــراد أســرهــم احلــائــزيــن للوثائق الــالزمــة أو 
من هم يف وضــع نظامي يف دولــة العمل، ومن 
تلك احلقوق: أن يتم تبليغهم على نحو كامل 
بــجــمــيــع الــــشــــروط املــنــطــبــقــة عــلــى دخــولــهــم، 
التي  واألنشطة  بإقامتهم  املتعلقة  والــشــروط 
يـــجـــوز لــهــم مـــزاولـــتـــهـــا مــقــابــل أجـــــر. وحــقــهــم 
يف حتــويــل دخــولــهــم ومــدخــراتــهــم، ويف حرية 
محل  اختيار  وحرية  العمل  دولــة  يف  االنتقال 
أن  العمل  دولـــة  على  يجب  كما  بــهــا،  إقامتهم 
تــبــذل كـــل جـــهـــًدا لــــإذن لــهــم بــالــغــيــاب مؤقتا 
دون أن يــكــون لــذلــك تــأثــيــر عــلــى اإلقـــامـــة أو 
ــزء الـــرابـــع قــواعــد  ــ الــعــمــل. وكـــمـــا تــضــمــن اجلـ
خـــاصـــة بــحــق الـــعـــمـــال املـــهـــاجـــريـــن يف تــكــويــن 
ــال، وحـــقـــهـــم يف  ــمــ ــعــ ــات الــ ــابــ ــقــ اجلـــمـــعـــيـــات ونــ
املــشــاركــة يف الـــشـــؤون الــعــامــة لــدولــة منشأهم 
تلك  يف  لالنتخابات  والترشيح  التصويت  ويف 
الـــدولـــة، وتـــنـــاول هـــذا اجلـــزء أيــضــا املــؤســســات 
ــة احــتــيــاجــات  ــايـ واإلجـــــــــــراءات املــتــعــلــقــة بـــرعـ
العمال املهاجرين، وإمكانية متتعهم باحلقوق 
السياسية يف دولة العمل، واملساواة يف املعاملة 
الطرد،  العمل يف احلماية من  دولــة  رعايا  مع 
وإستحقاقات البطالة وإمكانية احلصول على 
مــشــاريــع األشـــغـــال الــعــامــة والــعــمــل الــبــديــل، 
ومزاولة نشاط مقابل أجر. ويجب أن تقوم 
الــدول األطــراف يف هذه اإلتفاقية بإتخاذ 
وحدة  حماية  لضمان  املناسبة  التدابير 
ــر الــعــمــال املــهــاجــريــن ولـــم شملهم.  أسـ
وفـــضـــاًل عـــن ذلـــك يــتــمــتــع أفـــــراد أســـرة 
العمال املهاجرين باملساواة يف املعاملة 
بخصوص اجلوانب والتدابير املتخذة 
لضمان إدماج أوالد العمال املهاجرين 
يف النظام املدرسي املحلي، وباحلق يف 
يــزاولــونــه  نــشــاًطــا  يــخــتــاروا بحرية  أن 

مقابل أجر. 

ــاول اجلـــزء  ــنـ ــتـ هــــذا ويـ
اخلــــــــــــــــــامــــــــــــــــــس مــــــن 
ــة بـــعـــض  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ اإلتــ
األحــــــكــــــام املـــتـــعـــلـــقـــة 
ــة مــن  ــ ــاصـ ــ ــئــــات خـ ــفــ بــ
الــــعــــمــــال املـــهـــاجـــريـــن 
ــراد أســرهــم كعمال  وأفــ
احلــــــــــــــــــدود والــــــعــــــمــــــال 
املــــوســــمــــيــــن والــــعــــمــــال 
املــرتــبــطــن مبـــشـــروع. فيما 
ــادس  ــ ــســ ــ ــــرض اجلـــــــــــزء الــ ــعــ ــ يــ
ــر تــــهــــدف إلـــى  ــيــ ــدابــ لـــقـــواعـــد وتــ
والــعــادلــة  السلمية  الــظــروف  تــعــزيــز 
بهجرة  املتعلقة  واملــشــروعــة  واإلنــســانــيــة 
اعتماد  على  كالعمل  أسرهم،  وأفــراد  العمال 
وكذلك  لهم،  املنظمة  بالعودة  تتعلق  تدابير 
الــعــمــل عــلــى مــنــع ووقـــــف عــمــلــيــات الــتــنــقــل 
واإلستخدام غير القانونية والسرية، والعمل 
عــلــى تــســويــة وضــعــيــة مـــن هـــم يف وضــــع غير 

نظامي.

بــيــنــمــا يــنــص اجلــــزء الــســابــع مـــن اإلتــفــاقــيــة 
حقوق  بحمايـة  املعنيـة  اللجنة  إنــشــاء  على 
من  أسرهم  وأفــراد  املهاجرين  العمال  جميع 
األطــراف  الـــدول  ترشحهم  خــبــراء مستقلن 
يف اإلتفاقية. وينبغي أن يراعى يف اختيارهم 
الــتــوزيــع اجلـــغـــرايف الـــعـــادل، مبــا يف ذلـــك كل 
من دول منشأ العمالة املهاجرة ودول العمل، 

ومتثيل النظم القانونية الرئيسية.

ويـــوضـــح اجلــــزء الــثــامــن مـــن اإلتــفــاقــيــة، أن 
الدول األطراف يف اإلتفاقية وإن كانت مقيدة 
الـــواردة فيها، إال أن لها احلــق يف  بالضوابط 
إقليمها.  لــدخــول  املنظمة  املعايير  حتــدد  أن 
ويـــنـــص هــــذا اجلـــــزء أيـــضـــا عــلــى جـــــواز منح 

املهاجرين  للعمال  أكثر  وحريات  حقوق 
ــراد أســرهــم، وعـــدم جــواز  وأفــ

التنازل أو التخلي أو 
من  اإلنتقاص 

احلقوق 

املـــعـــتـــرف بــهــا يف اإلتـــفـــاقـــيـــة. وإلــــتــــزام الــــدول 
األطراف بتأمن وإعمال سبل إنتصاف فعالة، 
ــا يـــلـــزم مـــن الــتــدابــيــر الــتــشــريــعــيــة  وإعـــتـــمـــاد مـ
وغيرها لتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية. ويرد يف 
التاسع واألخير من اإلتفاقية عدد من  اجلــزء 
القواعد اإلجرائية واخلتامية، كتلك اخلاصة 
أو اإلنضمام لإتفاقية،  التصديق  أو  بالتوقيع 
ومـــوعـــد بــــدء الـــنـــفـــاذ، واإلنـــســـحـــاب والــتــعــديــل 
وإبـــــداء الــتــحــفــظــات، والــتــحــكــيــم فــيــمــا يخص 
يجوز  وال  هــذا  تطبيقها.  أو  اإلتفاقية  تفسير 
أي  أن تستثني  اإلتــفــاقــيــة  دولـــة طـــرف يف  ألي 
جزء منها من التطبيق، أو أن تستثني، أي فئة 

معينة من العمال املهاجرين، من تطبيقها. 

وعــلــى الـــدولـــة الــطــرف يف اإلتــفــاقــيــة أن تقدم 
لــلــجــنــة تــقــريــًرا عــمــا إتــخــذتــه مـــن تــدابــيــر من 
من  حققته  وعما  اإلتفاقية  أحكام  إنفاذ  أجــل 
ــدم، وبـــعـــد فــحــص الــلــجــنــة لــلــتــقــريــر تــقــوم  ــقـ تـ
بإبداء مالحظاتها وتقدم توصياتها بخصوص 
بإلتزاماتها مبقتضى  الــدولــة  تلك  وفــاء  مــدى 
التي يجب عليها إتخذهـا  اإلتفاقية والتدابير 
للوفاء بتلك اإللتزامات.  وميكن أيًضا للجنة 
املعنية بحقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد 
ــراد يف  أســرهــم أن تتلقى شــكــاوى مــن قبل األفــ
حالة إنتهاك حقوقهم املعترف بها يف اإلتفاقية 
مــن قــبــل دولـــة طـــرف، وافــقــت عــلــى إختصاص 
الــلــجــنــة بــالــنــظــر يف مــثــل هــــذه الـــشـــكـــاوى، وال 
تنظر اللجنة يف الشكوى إال بعد إستنفاد سبل 
اإلنتصاف املحلية إال إذا كانت مثل هذه السبل 
غير مجدية أو غير فعالة أو مطولة بصورة غير 
معقولة. ويف 30 كانون الثاني/يناير 2015 كان 
هــنــاك 47 دولــــة طـــرف يف اإلتــفــاقــيــة لــيــس من 

بينها قطر.
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العهد 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية
إعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 17 

كانون األول/ديسمبر 1979.

ميثل هذ العهد أحد األركان األساسية للشرعة 

ــان، كــمــا أن احلــقــوق  ــســ الـــدولـــيـــة حلـــقـــوق اإلنــ
للعديد  أساًسا  مثلت  فيه  الـــواردة  والضمانات 
مــن الــصــكــوك الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة واألحــكــام 
الوطنية  التشريعات  من  والعديد  الدستورية 

يف مختلف دول العالم. 

تقرير  الــشــعــوب يف  حــق  العهد  أحــكــام  يتصدر 
ــرة يف تــقــريــر  ــ مــصــيــرهــا بــنــفــســهــا، وكـــونـــهـــا حـ
مركزها السياسي ويف السعي لتحقيق منائها 
ــثــــقــــايف. ومـــن  ــاعـــي والــ ــمـ ــتـ االقــــتــــصــــادي واالجـ
على  أن  العهد،  تضمنها  التي  العامة  األحكام 
الـــدولـــة الـــطـــرف: اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم مـــن تــدابــيــر 
ــرام وكـــفـــالـــة احلــــقــــوق املــعــتــرف  ــتــ لـــضـــمـــان احــ
إقليمها  املـــوجـــوديـــن يف  األفــــــراد  بــهــا جلــمــيــع 
وأن  أي متــيــيــز.  دون  واليــتــهــا،  والـــداخـــلـــن يف 
للتظلم ألي شخص  فعال  توفير سبيل  تكفل 
أنــتــهــكــت حــقــوقــه أو حــريــاتــه املــعــتــرف بــهــا يف 
أشخاص  عــن  اإلنتهاك  لــو صــدر  العهد، حتى 
يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل إنفاذ 
وتساوي  املتظلمن،  لصالح  الصادرة  األحكام 
احلقوق  بجميع  التمتع  يف  والــنــســاء  الــرجــال 

املدنية والسياسية.

ومن بن احلقوق والضمانات 
التي نص عليها يف العهد:

احلــق يف احلــيــاة مـــالزم لكل إنــســان، ويجب    
وال  القانون.  بحماية  احلــق  هــذا  يتمتع  أن 
جــزاء  إال  ــدام  اإلعــ بعقوبة  يحكم  أن  يــجــوز 
على أشــد اجلــرائــم خــطــورة، وأال تطبق إال 
نــهــائــي صـــادر عــن محكمة  مبقتضى حــكــم 

مختصة.

يـــحـــق ألي شـــخـــص حـــكـــم عــلــيــه بــــاإلعــــدام    
العقوبة.  إبـــدال  أو  اخلــاص  العفو  التماس 

كما ال يجوز احلكم بعقوبة 
اإلعدام على جرائم إرتكبها 
أشخاص دون الثامنة عشرة 
عقوبة  تنفذ  وال  الــعــمــر  مــن 

اإلعدام على احلوامل.

أحـــــد     إخـــــــضـــــــاع  يــــــجــــــوز  ال 
أو  ــلـــة  ــامـ ــعـ ــلـــمـ لـ وال  ــذيـــب  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
احلاطة بالكرامة، وال يجوز إجراء أية 
جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه 

احلر.

إخـــضـــاعـــه     أو  أحــــــد  اســــتــــرقــــاق  ــوز  ــجــ يــ ال 
للعبودية أو إكراهه على السخرة أو العمل 

اإللزامي.

لكل فرد احلق يف احلرية ويف األمــان على    
شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو إعتقاله 
ــد من  ــان أحــ تــعــســفــا. كــمــا ال يـــجـــوز حـــرمـ
القانون  عليها  ينص  ألســبــاب  إال  حريته 

وطبًقا لإجراء املقرر فيه.

يــتــوجــب إبـــــالغ أي شــخــص يــتــم تــوقــيــفــه    
بــأســبــاب هـــذا اإلحــتــجــاز لـــدى وقــوعــه كما 
يــتــوجــب إبــالغــه ســريــًعــا بــأيــة تهمة توجه 

إليه. 

باإلحتجاز     حريته  مــن  حــرم  لكل شخص 
أو اإلعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي 
تفصل دون إبطاء يف قانونية إعتقاله، وأن 
كــان اإلعتقال غير  إذا  بــاإلفــراج عنه  تأمر 

قانوني.

ــيــــف أو     ــوقــ ــة تــ ــيـ ــحـ ــكــــل شــــخــــص كـــــــان ضـ لــ
إعتقال غير قانوني حق يف احلصول على 

تعويض.

يــعــامــل جــمــيــع املـــحـــرومـــن مـــن حــريــتــهــم    
ــة  ــرامــ ــكــ ــرم الــ ــ ــتـ ــ مـــعـــامـــلـــة إنــــســــانــــيــــة، حتـ
ويفصل  اإلنساني.  الشخص  يف  األصيلة 
ــمـــون عــــن األشــــخــــاص  ــهـ ــتـ األشـــــخـــــاص املـ
املدانن، كما يفصل املتهمون األحداث عن 
البالغن. ويجب أن يراعي نظام السجون 
هدفها  يكون  معاملة  املسجونن  معاملة 
ــادة تــأهــيــلــهــم  ــ ــ األســــاســــي إصـــالحـــهـــم وإعـ

اإلجتماعي.

إنـــســـان     أي  ســـجـــن  يـــجـــوز  ال 
ملــجــرد عــجــزه عــن الــوفــاء 

بإلتزام تعاقدي.

تقييد حق     يــجــوز  ال 
فــــــرد، يـــوجـــد عــلــى 
نــــــحــــــو قـــــانـــــونـــــي 
داخل إقليم دولة 
ــة  ــريــ حــ يف  مــــــــــا، 
الــتــنــقــل وحــريــة 
ــار مـــكـــان  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إخـ
إقــامــتــه واملـــغـــادرة 

بـــأيـــة قـــيـــود غـــيـــر تـــلـــك الـــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا 
الـــقـــانـــون، وتـــكـــون ضـــروريـــة حلــمــايــة األمـــن 
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، 
وتــــكــــون مــتــمــاشــيــة مــــع احلــــقــــوق األخـــــرى 
العهد. كما ال يجوز حرمان  بها يف  املعترف 

أحد، تعسًفا، من حق الدخول إلى بلده.

ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية    
يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيًذا 

لقرار أتخذ وفًقا للقانون.

الناس جميًعا سواء أمام القضاء. ولكل فرد    
احلق يف أن تكون قضيته محل نظر منصف 
مستقلة  مختصة  محكمة  قبل  مــن  وعلني 
حيادية، منشأة بحكم القانون. ومن حق كل 
متهم بارتكاب جرمية أن يعتبر بريًئا إلى أن 

يثبت عليه اجلرم قانوًنا.

ــرد بـــأيـــة جـــرميـــة بــســبــب فعل     ــدان أي فــ ــ ال يـ
أو إمــتــنــاع عـــن فــعــل لـــم يــكــن وقــــت إرتــكــابــه 
أو  الوطني  القانون  يشكل جرمية مبقتضى 
الدولي. كما ال تفرض أية عقوبة تكون أشد 
من تلك التي كانت سارية املفعول يف الوقت 

الذي أرتكبت فيه اجلرمية. 

لكل إنسان، احلق بأن يعترف له بالشخصية    
ــام  الـــقـــانـــونـــيـــة. والــــنــــاس جــمــيــعــا ســــــواء أمــ
بحق  متــيــيــز  أي  دون  ويــتــمــتــعــون  الـــقـــانـــون 

متساٍو يف التمتع بحمايته.

عــلــى نحو     تــعــريــض أي شـــخـــص،  يـــجـــوز  ال 
لــــتــــدخــــل يف  قـــــانـــــونـــــي،  غــــيــــر  أو  ــي  ــفـ ــسـ ــعـ تـ
أو  بــيــتــه  أو  ــه  ــرتـ أو شـــــؤون أسـ خــصــوصــيــاتــه 
مـــراســـالتـــه، وال ألي حــمــالت غــيــر قــانــونــيــة 

متس شرفه أو سمعته. 

لكل إنــســان حــق يف حــريــة الفكر والــوجــدان    
والدين. وله أيضا احلق يف إعتناق آراء دون 

مضايقة ويف حرية التعبير.

ــايـــة لــلــحــرب وأيـــة     ــة دعـ حتــظــر بــالــقــانــون أيــ
العنصرية  أو  القومية  الكراهية  إلــى  دعـــوة 
التمييز  عــلــى  تــشــكــل حتــريــضــا  الــديــنــيــة  أو 
أو  الـــــــــعـــــــــداوة  أو 
العنف.



يكـون احلـق يف التجمع السلمي معترًفا به.    
اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  حــق  فــرد  ولكل 
مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات 
واإلنضمام إليها من أجل حماية مصاحله. 
وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة 
أي من هذين احلقن إال تلك التي تفرض 
يف  ضــروريــة،  تدابير  وتشكل  للقانون  طبًقا 
مجتمع دميقراطي، لصيـانة األمن القومي 
أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية 
حماية  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة 

حقوق اآلخرين وحرياتهم.

والــدولــة.     املجتمع  بحماية  األســـرة  تتمتع 
وال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفن رضاء 
كاماًل ال إكراه فيه. وتتخذ الدولة التدابير 
املــنــاســبــة لــكــفــالــة تــســاوي حــقــوق الــزوجــن 
وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج 
ولـــدى إنــحــاللــه. ويف حــالــة اإلنــحــالل يجب 
إتــخــاذ تــدابــيــر لكفالة احلــمــايــة الــضــروريــة 

لألوالد يف حالة وجودهم.

ــق يف إتــخــاذ     ــد، دون أي متــيــيــز، احلـ لــكــل ولــ
ــة الـــتـــي يــقــتــضــيــهــا كــونــه  ــايـ ــمـ ــر احلـ ــيـ ــدابـ تـ
ــًرا. ويــتــوجــب تــســجــيــل كـــل طــفــل فــور  قــــاصــ
والدتــه ويعطى إسًما يعرف به. ولكل طفل 

حق يف إكتساب جنسية.

لكل مواطن دون متييز حق التمتع دون قيود    
الــشــؤون  إدارة  املــشــاركــة يف  معقولة يف  غــيــر 
بواسطة ممثلن  وإمــا  مباشرة  إمــا  العامة، 
يختارون يف حرية، ويف أن ينتخب وُينتخب، 
باإلقتراع  دورًيـــا  نزيهة جتــرى  إنتخابات  يف 
ــاواة بـــن الــنــاخــبــن  ــســ ــدم املــ ــام وعـــلـــى قــ ــعـ الـ
احلر  التعبير  تضمن  الــســري،  وبالتصويت 
أيــًضــا احلــق يف أن  إرادة الناخبن. ولــه  عــن 
تتاح له، على قدم املساواة عموًما مع سواه، 

فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

ال يجوز حرمان األشخاص الذين ينتسبون    
إلـــى أقــلــيــات اثــنــيــة أو ديــنــيــة أو لــغــويــة، من 
املجاهرة  أو  التمتع بثقافتهم اخلاصة  حق 
ــتـــخـــدام  بـــديـــنـــهـــم وإقـــــامـــــة شـــعـــائـــره أو إسـ
بــاإلشــتــراك مــع األعــضــاء اآلخرين  لغتهم، 
فـي  الــطــرف  لــلــدولــة  جماعتهم.ويجـوز  يف 

ــاالت  حــ ــذ يف  تــتــخـــ أن  الـــعـــهـــد 
الــــطــــوارئ اإلســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تـــهـــدد حـــيـــاة األمــــــــة، واملــعــلــن 
قـــيـــامـــهـــا رســــمــــًيــــا، يف أضـــيـــق 
احلدود التي يتطلبها الوضع، 
بــاإللــتــزامــات  تتقيد  ال  تــدابــيــر 
املـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا مبــقــتــضــى هـــذا 
ــة عـــــــدم مـــنـــافـــاة  ــطــ ــريــ الــــعــــهــــد، شــ
ذلــــك لــإلــتــزامــات األخـــــرى املــتــرتــبــة 
وعــدم  الــدولــي  القانون  مبقتضى  عليها 
الوحيد  إنطوائها على متييز يكون مبرره 
اللغة  أو  اجلــنــس  أو  الـــلـــون  أو  الـــعـــرق  هـــو 
كــمــا  ــي.  ــاعـ ــمـ ــتـ اإلجـ األصــــــل  أو  الــــديــــن  أو 
يــجــب أال تــخــالــف هــــذه الــتــدابــيــر أحــكــام 
بـاحلق يف احلياة، وعقوبة  املتعلقة  العهد 
اإلعـــدام، وعــدم جــواز إخــضــاع  أي شخص 
القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أو  للتعذيب 
أو الإإنسانية أو احلاطة بالكرامة، وعدم 
ــراء أيـــة جتــربــة طــبــيــة أو عــلــمــيــة على  ــ إجـ
أحـــد دون رضــــاه احلــــر. وحــظــر إســتــرقــاق 
الــرق  أو إخــضــاعــه للعبودية، وحــظــر  أحــد 
واإلجتار بالرقيق بجميع صورهما، وعدم 
جــــواز ســجــن أي إنــســان ملــجــرد عــجــزه عن 
ــــدم رجــعــيــة  الـــوفـــاء بـــإلـــتـــزام تـــعـــاقـــدي، وعـ
تلك  أشــد مــن  فــرض عقوبات  أو  القوانن 
الــتــي كــانــت ســاريــة وقــت إرتــكــاب اجلــرميــة، 
إنسان يف كل مكان يف اإلعتراف  وحــق كل 
له بشخصية قانونية، وكذلك عدم منافاة 
ــام الــعــهــد املــتــعــلــقــة  ــكـ تــلــك الــتــدابــيــر ألحـ

بحرية الفكر والوجدان والدين.

بحقوق  املعنية  اللجنة  للعهد  وفــًقــا  وتشكل 
خــبــيــًرا مستقاًل،  عــشــر  ثمانية  مــن  اإلنــســان 
تــنــتــخــبــهــم الــــــدول األطـــــــراف لــــــدورة مــدتــهــا 
الشخصية  بصفتهم  ويعملون  ســنــوات  أربـــع 

التوزيع  ويراعى يف إختيارهم عدالة 
اجلغرايف ومتثيل احلضارات 

ــيـــة  ــونـ ــانـ ــقـ والــــنــــظــــم الـ
وعلى  الــرئــيــســيــة. 

الدولة الطرف 
ــهـــد  ــعـ الـ يف 
تقدم  أن 

للجنة تقارير دورية عن التدابير التي إتخذتها 
إلعــمــال احلــقــوق املــعــتــرف بــهــا يف الــعــهــد وعــن 
اللجنة  وتــقــوم  بــهــا،  التمتع  املــحــرز يف  الــتــقــدم 

بفحص هذه التقارير وإبداء مالحظاتها. 

وهناك بروتكولن إختيارين ملحقن بالعهد، 
األول بشأن تقدمي شكاوى من قبل األفــراد هو 
بروتوكول إجرائي ينص على آلية لقيام اللجنة 
الــتــي يدعى  الــفــرديــة  الــشــكــاوى  بتلقي وبــحــث 
ــدوث إنـــتـــهـــاك حلــقــوقــهــم  ــ فــيــهــا األشــــخــــاص حـ
املقررة مبقتضى العهد من قبل دولة طرف يف 
تقدمي  بحق  التمتع  يقتصر  وال  الــبــروتــوكــول. 
أو على  املعنية،  الدولة  الشكاوى على مواطني 
بل  الدولة،  إقليم  داخــل  املوجودين  األشخاص 
الذين يخضعون  األشــخــاص  إلــى جميع  ميتد 
بــصــورة مــبــاشــرة لــســلــطــان تــلــك الـــدولـــة. فيما 
ــاري الــثــانــي إلــى  ــيـ ــتـ يـــهـــدف الـــبـــروتـــوكـــول اإلخـ
إلــغــاء عــقــوبــة اإلعـــــدام، فــاحلــكــم اجلــوهــري يف 
هذا البروتوكول يرد يف املادة األولى منه والتي 
تنص على أال يعدم أي شخص خاضع للوالية 
تتخذ  أن  وعــلــى  فــيــه،  طـــرف  لــدولــة  القضائية 
الالزمة إللغاء  التدابير  دولــة طرف جميع  كل 
املــادة 2، رهًنا مبراعاة  عقوبة اإلعــدام. وتسمح 
متطلبات إجرائية معينة، بتحفظ واحد على 
الــبــروتــوكــول، أال وهـــو تطبيق عــقــوبــة اإلعـــدام 
يف وقــت احلــرب عماًل بــإدانــة صـــادرة يف جرمية 
طــبــيــعــة عسكرية  ذات  تــكــون  ــورة  ــطـ اخلـ بــالــغــة 

وترتكب يف وقت احلرب. 

كـــان هناك  الــثــانــي/يــنــايــر 2015  كــانــون  ويف 30 
الـــعـــهـــد، فــيــمــا كـــان  ــذا  ــ ــرف يف هـ ــ 168 دولــــــة طـ
هــنــاك 115 دولـــة طـــرف يف الــبــروتــوكــول األول، 
الثاني. غير أن  البروتوكول  و81 دولــة طرف يف 
قطر لم تكن بعد طرف يف العهد وال يف أي من 

البروتوكولن امللحقن به. 



العهد الدولي الخاص

بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية 





العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية 

والثقافية 
إعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 16 

كانون األول/ديسمبر 1966.

وينص العهد يف مادته األولى على حق الشعوب 

تــقــريــر مــصــيــرهــا بنفسها، وكــونــهــا حـــرة يف  يف 
لتحقيق  السعي  ويف  السياسي  مركزها  تقرير 
منــائــهــا اإلقـــتـــصـــادي واإلجــتــمــاعــي والــثــقــايف. 
وتــتــضــمــن املـــــــواد األربــــعــــة الـــتـــالـــيـــة عـــــدد مــن 
الــدول األطــراف  إلتزام  العامة، منها:  األحكام 
بــأن جتعل ممــارســة احلــقــوق املنصوص عليها 
يف العهد بريئة من أية متييز، وأن تضمن على 
ــور واإلنــــــاث يف حق  ــذكـ ــاواة الـ ــسـ نــحــو خــــاص مـ
املادة  وتعد  تلك احلقوق. هذا  التمتع بجميع 
التزامات  طبيعة  لفهم  األهمية  بالغة  الثانية 
ــراف يف الــعــهــد، إذ تــوضــح أن على  الـــدول األطــ
الــــدول األطــــراف الــتــزام بـــأن تــتــخــذ، مبفردها 
ــاون الـــدولـــيـــن،  ــعـ ــتـ وعــــن طـــريـــق املـــســـاعـــدة والـ
وبأكبر  املتاحة  مــواردهــا  به  ما تسمح  وبأقصى 
قــــدر ممــكــن مـــن الــســرعــة والــفــعــالــيــة مـــا يــلــزم 
مـــن خـــطـــوات نــحــو حتــقــيــق الــتــمــتــع الــفــعــلــي 
الــتــدريــجــي بــاحلــقــوق املــعــتــرف بــهــا يف العهد، 
ســـالـــكـــة إلـــــى ذلـــــك جــمــيــع الـــســـبـــل املــنــاســبــة، 
تــدابــيــر تشريعية،  إعــتــمــاد  وخــصــوًصــا ســبــيــل 
إذ يــعــد الــتــشــريــع مــســتــصــوب لــلــغــايــة يف كثير 
عــنــه يف بعض  وقـــد ال يستغنى  ــاالت،  ــ مــن احلـ
التمييز،  مكافحة  األمـــر يف  هــو  كــمــا  احلــــاالت 
ومن التدابير األخرى الواجب إعتمادها توفير 
ــة  ــ ســبــل الــتــظــلــم الــقــضــائــي والــتــدابــيــر اإلداريـ

واملالية والتعليمية واإلجتماعية.

التدريجي  اإلعمال  العهد ينص على  كان  وإن 
ــًرا بـــوجـــود  ــقــ لــلــحــقــوق الـــتـــي يـــعـــتـــرف بـــهـــا، مــ
قــيــود  نــاشــئــة عــن مــحـــــدوديــة املـــــوارد املــتــاحـــــة، 
إلــتــزامــات فــوريــة، ومــن هذه  فهـو يفرض أيضا 
يتصفان  إلتزامان  هناك  الفورية،  اإللتزامات 
ــة املـــحـــــــددة  ــم الــطــبــيــعـــ بــأهــمــيــة خـــاصـــة لــفــهـــ
إللتـزامـات الـدول األطراف يف العهد. أحدهما، 
هو التعهد »بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق« 
أي متييز...«.  يشوبها  »ال  الصلة ممارسة  ذات 
أما التعهد اآلخــر، فهو تعهد الــدول األطــراف، 
ــأن تــتــخــذ... خـــطـــوات«، وهـــو تعهد لــيــس، يف  »بـ
باعتبارات أخرى.  أو محدوًدا  ذاتــه، مقيًدا  حد 
وعــلــيــه، ففي حــن أن اإلعــمــال الــتــام للحقوق 
ذات الصلة ميكن حتقيقه تدريجًيا، فال بد من 
إتــخــاذ خــطــوات بــإجتــاه هــذا الــهــدف يف غضون 
مدة قصيرة ومعقولة من الزمن بعد بدء نفاذ 
العهد بالنسبة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن 
تكون هذه اخلطوات متعمدة ومحددة وهادفة 
بــأكــبــر درجـــة ممكنة مــن الـــوضـــوح إلـــى الــوفــاء 

باإللتزامات املعترف بها يف العهد.

واحلقوق 
اإلقتصادية 

واإلجتماعية 
والــــثــــقــــافــــيــــة شــــأن 

ــان  ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ ــة حـ ــافـ كـ
تــــــفــــــرض ثــــــالثــــــة أنــــــــــــــواع أو 

مستويات من االلتزامات على الدول: 
إلتزامات اإلحترام واحلماية واألداء. وبدوره 
بالتسهيل  الــتــزامــا  بــــاألداء  اإللـــتـــزام  يجسد 
والتزاما باإلعمال. واإللتزام باإلعمال بدوره 
يشمل اإللتزام بالتسهيل واإللتزام بالتوفير. 
وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال فــيــمــا يــخــص احلــــق يف 
السبيل  بإحترام  اإللتزام  فإن  الكايف،  الغذاء 
الكايف يستلزم  الغذاء  املتوفر للحصول على 
من الدول األطراف أال تتخذ أي تدابير تسفر 
عن احلؤول دونه. واإللتزام باحلماية يستلزم 
تــدابــيــر لــضــمــان عـــدم قيام  الــدولــة  أن تتخذ 
أفراد أو شركات بحرمان األفراد من احلصول 
على الــغــذاء الــكــايف. واإللــتــزام بالوفاء يعني 
ــه يـــجـــب أن تــــشــــارك الــــدولــــة بــفــعــالــيــة يف  ــ أنـ
األنشطة املقصود منها أن تعزز وصول الناس 
إلــى مــوارد ووســائــل ضمان مقومات عيشهم، 
تلك  الغذائي، وإستخدام  األمــن  مبا يف ذلك 
أو  املــوارد والوسائل. وأخيرًا، وكلما عجز فرد 
إرادتهما،  نطاق  جماعة، ألسباب خارجة عن 
عن التمتع باحلق يف الغذاء الكايف بالوسائل 
عاتق  على  يقع  اجلــمــاعــة،  أو  للفرد  املــتــاحــة 
بــأن تفي بذلك احلــق مباشرة.  الــدول إلتزام 
ويــســري هــذا اإللــتــزام أيضا على األشخاص 
ــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة أو غــيــرهــا من  ضــحــايــا الــ

الكوارث.

ــن احلـــقـــوق  ــ ــتــــرف الـــعـــهـــد بـــالـــعـــديـــد مـ ــعــ ويــ
العمل،  يف  كاحلق  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
إذ يجب على الدول األطراف أن تتخذ تدابير 
لــصــون احلـــق يف الــعــمــل مبـــا يف ذلـــك توفير 
برامج التوجيه والتدريب التقنين واملهنين، 
وإنــتــهــاج ســيــاســات وبـــرامـــج مـــن أجـــل توفير 
العمل. وفيما يخص احلق يف شروط  فرص 
عمل عادلة ومرضية على الدول األطراف أن 
بشروط  التمتع  يف  كل شخص  بحق  تعترف 
عمل عــادلــة ومــرضــيــة مبــا يف ذلــك احلصول 
عــلــى أجـــر مــنــصــًفــا ومــكــافــأة مــتــســاويــة لــدى 

تــســاوي قــيــمــة الــعــمــل دون أي 
والصحة،  السالمة  تكفل  متييز، وظــروف عمل 
وحتديد معقول لساعات العمل وأوقات الفراغ 
والراحة واإلجــازات، وكذلك تساوي اجلميع يف 

فرص الترقية.

وعلى الــدول األطــراف يف العهد أن تكفل: حق 
كـــل شــخــص يف تــكــويــن الــنــقــابــات بــاإلشــتــراك 
مع آخــريــن، وحــق النقابات يف إنشاء إحتــادات، 
وحقها يف ممارسة نشاطها بحرية، وأيضا حق 

اإلضراب.

ــر الـــــــدول األطــــــــراف بـــحـــق كــــل شـــخـــص يف  ــقـ وتـ
الــضــمــان اإلجــتــمــاعــي، مبــا يف ذلــك التأمينات 
قــدر من  أكبر  اإلجتماعية، ويجب منح األســرة 
احلــمــايــة املــمــكــنــة واملـــســـاعـــدة، وتــوفــيــر حماية 
خاصة لألمهات قبل الوضع وبعده، كما ينبغي 
املذكورة،  الفترة  أثناء  العامالت،  األمهات  منح 
إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات 
ينعقد  أن  ويـــجـــب  كـــافـــيـــة.  إجــتــمــاعــي  ضـــمـــان 
الـــزواج بــرضــا الطرفن املــزمــع زواجــهــمــا رضــاء 
الــدول األطــراف  إكــراه فيه، ويجب أن تتخذ  ال 
تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع 

األطفال املراهقن.

وعلى الــدول األطــراف أن تتخذ أيضا التدابير 
الـــالزمـــة إلعـــمـــال حـــق كـــل شــخــص يف مستوى 
ــر مــــا يــفــي  ــوفــ ــه، يــ ــ ــرتــ ــ مــعــيــشــي كـــــــاٍف لــــه وألســ
واملــأوى، وبحقه  والكساء  الغذاء  بحاجتهم من 
املعيشية. وعليها  يف حتسن متواصل لظروفه 
أساسي  من حق  إنسان  لكل  تسليًما مبا  أيًضا، 
يف التحرر من اجلوع، أن تعتمد، مبفردها وعن 
ــي، مـــا يــلــزم تــدابــيــر من  ــدولـ طــريــق الــتــعــاون الـ
أجــل حتسن طــرق إنــتــاج وحفظ وتــوزيــع املــواد 
الغذائية، وتأمن توزيع املوارد الغذائية العاملية 

توزيعا عاداًل يف ضوء اإلحتياجات.

وتــشــمــل الــتــدابــيــر الــتــي عــلــى الــــدول األطــــراف 
ــل تـــأمـــن املـــمـــارســـة الــكــامــلــة  ــن أجــ إتـــخـــاذهـــا مـ



حلــــق كــــل إنــــســــان يف الــتــمــتــع 
الصحة  من  مستوى  بأعلى 
ــة  ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ اجلـ
ــه: الـــعـــمـــل  ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ ميــــكــــن بـ
ــــدل  ــعـ ــ عــــــلــــــى خــــــفــــــض مـ
مـــوتـــى املـــوالـــيـــد ومــعــدل 
وفـــيـــات الـــرضـــع وتــأمــن 
منـــــــــــو الـــــــطـــــــفـــــــل منـــــــوا 
جميع  وحتــســن  صحًيا، 
البيئية  الــصــحــة  جــوانــب 
ــة  ــايــ ــوقــ ــيــــة، والــ ــاعــ ــنــ والــــصــ
مـــــن األمــــــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة 
واملتوطنة واملهنية واألمراض 

ومكافحتها،  وعالجها  األخــرى 
تأمن  شــأنــهــا  مــن  ــروف  ظـ وتهيئة 

الطبية  والــعــنــايــة  الطبية  اخلــدمــات 
للجميع يف حالة املرض.

كــمــا تــقــر الــــــدول األطـــــــراف بــحــق كـــل فــــرد يف 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. ويـــجـــب تــوجــيــه الــتــربــيــة 
للشخصية  الـــكـــامـــل  اإلمنــــــاء  إلــــى  والــتــعــلــيــم 
ــى تــوطــيــد  ــ ــــس بــكــرامــتــهــا وإلـ اإلنــســانــيــة واحلـ
إحــتــرام حقوق اإلنــســان واحلــريــات األساسية. 
ويجب أن تستهدف التربية والتعليم متكن كل 
شخص من اإلسهام بدور نافع يف مجتمع حر، 
والصداقة  والتسامح  التفاهم   أواصر  وتوثيق 
بن جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو 
التي تقوم  الدينية، ودعــم األنشطة  أو  االثنية 
بــهــا األمم املــتــحــدة مـــن أجـــل صــيــانــة الــســلــم. 
احلــق:  لهذا  التامة  املمارسة  ضمان  ويتطلب 
ــًيـــا وإتــاحــتــه  جــعــل الــتــعــلــيــم اإلبـــتـــدائـــي إلـــزامـ
مــجــاًنــا لــلــجــمــيــع، وتــعــمــيــم الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
مـــتـــاًحـــا للجميع  أنــــواعــــه، وجــعــلــه  مبــخــتــلــف 
بــكــافــة الـــوســـائـــل املــنــاســبــة وال ســيــمــا بــاألخــذ 
التعليم  وجــعــل  التعليم،  مبجانية  تــدريــجــًيــا 
العالي متاًحا للجميع على قدم املساواة، تبًعا 
لــلــكــفــاءة، بــكــافــة الــوســائــل املــنــاســبــة وال سيما 
وكذلك  التعليم.  مبجانية  تــدريــجــًيــا  بــاألخــذ 
تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، من أجل 

األشـــخـــاص الــذيــن 
يتلقوا  لـــم 

لم  أو 

يستكملوا 
الـــدراســـة اإلبــتــدائــيــة. والــعــمــل بــنــشــاط على 
املستويات،  إمنــاء شبكة مدرسية على جميع 
ومواصلة  بالغرض،  واٍف  منح  نظام  وإنــشــاء 
ــلـــن يف  ــامـ ــعـ ــلـ حتــــســــن األوضــــــــــــاع املــــــاديــــــة لـ
التدريس. وكما على الدول األطراف إحترام 
ــاء، أو األوصـــيـــاء عــنــد وجـــودهـــم،  ــ حــريــة اآلبــ
ــم غــيــر املــــدارس  ــ ــدارس ألوالدهــ ــ يف إخــتــيــار مـ
ـــدارس املــخــتــارة  احلــكــومــيــة، شــريــطــة تقيد املـ
الدولة.  تقرها  التي  الدنيا  التعليم  مبعايير 
وخلقًيا  دينًيا  األوالد  أولئك  تربية  وبتأمن 
ــة. وعـــلـــى الــــدول  ــاصــ وفـــًقـــا لــقــنــاعــاتــهــم اخلــ
إلزامية  كفالة  تتمكن من  لم  التي  األطــراف 
تصبح  أن  قبل  اإلبــتــدائــي  التعليم  ومجانية 
تــقــوم يف خـــالل سنتن،  أن  الــعــهــد  طـــرًفـــا يف 
ــاريــــخ الــــــذي أصـــبـــحـــت فـــيـــه طـــرًفـــا،  ــتــ ــن الــ مــ
للتنفيذ  وإعتماد خطة عمل مفصلة  بوضع 
التعليم  إلــزامــيــة  ملــبــدأ  والــتــدريــجــي  الفعلي 
عــدد  خـــالل  للجميع،  ومجانيته  اإلبــتــدائــي 
يــحــدد يف اخلــطــة. هذا  السنن  مــن  معقول 
ولكل فرد حق املشاركة يف احلياة 
الثقافية والتمتع بفوائد 
ــدم الـــعـــلـــمـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
وبتطبيقاته. 

كــــــمــــــا عـــلـــى 
الدول 

األطـــــراف إحـــتـــرام حرية 
الــــــــبــــــــحــــــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي 
والنشاط اإلبداعي.

ــة  ــنــ ــجــ ــلــ وتــــــعــــــنــــــى الــ
ــة بـــاحلـــقـــوق  ــيـ ــنـ ــعـ املـ

اإلقتصادية 
واإلجتماعية 

مبراقبة  والــثــقــافــيــة 
مــــــدى وفــــــــاء الــــــدول 
بإلتزاماتها  األطراف 
مبــــقــــتــــضــــى الــــعــــهــــد، 
وتــتــكــون مــن 18 خــبــيــًرا 
مـــــســـــتـــــقـــــاًل، تـــنـــتـــخـــبـــهـــم 
الـــــــــدول األطــــــــــــراف  لــــــدورة 
ويعملون  ســنــوات،  أربـــع  مدتها 
بــصــفــتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة كـــخـــبـــراء 
التوزيع  عــدالــة  اختيارهم  يف  ويــراعــى 
ــارات والـــنـــظـــم  ــ ــضــ ــ ــيـــل احلــ ــثـ اجلـــــغـــــرايف ومتـ
الدول األطــراف أن  الرئيسية. وعلى  القانونية 
التي  التدابير  عــن  دوريـــة  تقارير  للجنة  تــقــدم 
إتخذتها إلعمال احلقوق املعترف بها يف العهد 
احلقوق،  بهذه  التمتع  يف  املــحــرز  التقدم  وعــن 
وإبـــداء  الــتــقــاريــر  هـــذه  اللجنة بفحص  وتــقــوم 

مالحظاتها.

إعتمدت   2008 األول/ديــســمــبــر  كــانــون   10 ويف 
اجلــمــعــيــة الــعــامــة لــــألمم املــتــحــدة بــروتــوكــول 
شكاوى  تقدمي  بشأن  بالعهد  ملحق  إختياري 
من قبل األفراد خاضعن لوالية الدولة الطرف 
فــيــه يـــدعـــون فــيــهــا وقــــوع إنــتــهــاكــات حلقوقهم 
البروتوكول  هــذا  دخــل  وقــد  بالعهد،  املشمولة 

حيز النفاذ يف 5 أيار/مايو 2013.

ومبـــوجـــب الـــبـــروتـــوكـــول يـــجـــوز لــلــجــنــة تيسير 
يف  إليها،  املقدمة  للشكاوى  الــوديــة  التسويات 
التوصل  وقبل  اإلجــراء  أي مرحلة من مراحل 
إلى قرار نهائي بشأن األسس املوضوعية. ويتم 
ــاس مــوافــقــة  ــراء الــتــســويــة الـــوديـــة عــلــى أســ ــ إجـ
للجنة  ويجوز  السرية.  من  إطــار  ويف  الطرفن 
ــى أن  إنـــهـــاء تــيــســيــرهــا لـــإجـــراء إذا خــلــصــت إلـ
من  طــرف  أي  أن  أو  للحل،  قابلة  غير  املــســألــة 
الطرفن ال يوافق على األخذ به أو يقرر وقفه 
أو ال يبدي اإلرادة الالزمة للتوصل إلى تسوية 
ودية على أساس إحترام اإللتزامات املنصوص 
ــق الــطــرفــان  ــوافـ عــلــيــهــا يف الـــعـــهـــد. وعـــنـــدمـــا يـ
صراحة على تسوية ودية، تعتمد اللجنة قرارا 
تــبــن فــيــه الــوقــائــع واحلــــل الــــذي مت الــتــوصــل 
تــكــون  أن  يـــجـــب  إلــــيــــه. ويف جـــمـــيـــع احلــــــــاالت 
التسوية الودية قائمة على إحترام اإللتزامات 
املنصوص عليها يف العهد. وإذا لم يتم التوصل 
إلى تسوية ودية، تواصل اللجنة بحث الشكوى. 

كـــان هناك  الــثــانــي/يــنــايــر 2015  كــانــون  ويف 30 
163 دولـــة طــرف يف العهد، و17 دولـــة طــرف يف 
لم تكن بعد طــرف يف  أن قطر  إال  البروتوكول، 

أي منها.



بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة 
النساء واألطفال، المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية 





بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
اإلجتار باألشخاص، وبخاصة 

النساء واألطفال، املكمل 
إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية 

ــــألمم  ــه اجلـــــمـــــعـــــيـــــة الــــــعــــــامــــــة لــ ــ ــدتــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ إعــ
ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ تــــــــشــــــــريــــــــن   15 يف   املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة 

/نوفمبر 2000.

ــقـــد تـــفـــشـــت جــــرميــــة اإلجتــــــــار بـــاألشـــخـــاص  لـ
وبــخــاصــة الــنــســاء واألطــــفــــال كـــالـــوبـــاء خــالل 
بلد يف مأمن  يعد هناك  ولم  األخيرة،  العقود 
مــنــهــا. وتــعــد إنــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان أحــد 
أســبــاب اإلجتــــار بــاألشــخــاص وإحــــدى نتائجه 
يف نــفــس الــوقــت. ويــجــب جــعــل حــمــايــة حقوق 
اإلنــســان مــحــور جميع الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلى 
والــقــضــاء عليه،  ومكافحته  اإلجتـــار  هــذا  منع 
وحــمــايــة ضــحــايــاه ومــســاعــدتــهــم وإنــصــافــهــم. 
فعلى الدول مبوجب القانون الدولي مسؤولية 
التصرف مبا يلزم من العناية ملنع هذا اإلجتار 
والــتــحــقــيــق مـــع الــقــائــمــن بـــه ومــقــاضــاتــهــم، 
ومـــســـاعـــدة ضــحــايــا االجتـــــار وحــمــايــتــهــم. وال 
ينبغي أن تؤثر تدابير مكافحة اإلجتار تأثيًرا 
وكــرامــة األشخاص،  اإلنــســان  سلبًيا يف حقوق 
ــار  ــذيـــن مت اإلجتــ ــئـــك الـ وبـــخـــاصـــة حـــقـــوق أولـ
والالجئن  داخلًيا  واملشردين  واملهاجرين  بهم 

وطالبي اللجوء.

ــكــــوك مبـــواجـــهـــة  ــن الــــصــ ــ ــعــــديــــد مـ إهـــتـــمـــت الــ
ــخــــاص، مــنــهــا املـــبـــادئ  ــاألشــ ومـــنـــع اإلجتـــــــار بــ
يتعلق  فيما  بها  املــوصــى  التوجيهية  واملــبــادئ 
ويعد  باألشخاص.  واإلجتـــار  اإلنــســان  بحقوق 
ــول املــتــعــلــق مبــنــع وقـــمـــع ومــعــاقــبــة  ــوكـ ــروتـ ــبـ الـ
ــاء  ــنـــسـ ــة الـ ــاصــ ــخــ اإلجتـــــــــار بـــــاألشـــــخـــــاص، وبــ
ــال، املــكــمــل التــفــاقــيــة األمم املــتــحــدة  ــفــ واألطــ

ملكافحة 

اجلرمية 
املنظمة 

ــة،  ــيـ ــنـ عـــبـــر الـــوطـ
الــــــــــصــــــــــك الــــــــــدولــــــــــي 

ويعرف  الــشــأن،  بهذا  الرئيسي 
بعد  فيما  إليه  وسنشير  باليرمو  ببروتوكول 
بـــ »الــبــروتــوكــول«. ويف 23 كــانــون األول/يــنــايــر 
2015 بلغ عدد الدول األطراف فيه 166 دولة، 
 29 يف  إلــيــه  إنضمت  والــتــي  قطر  بينها  منها 

أيار/مايو 2009.

ــار  يــقــصــد بتعبير »اإلجتــ لــلــبــروتــوكــول  وفــًقــا 
أو  نقلهم  أو  أشــخــاص  بــاألشــخــاص« جتنيد 
بواسطة  إستقبالهم  أو  إيــواؤهــم  أو  تنقيلهم 
التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك من 
أو  اإلحتيال  أو  اإلختطاف  أو  القسر  أشــكــال 
اخلداع أو إستغالل السلطة أو استغالل حالة 
مالية  مبالغ  تلقي  أو  بإعطاء  أو  استضعاف، 
أو مـــزايـــا لــنــيــل مــوافــقــة شــخــص لـــه سيطرة 
على شخص آخر لغرض اإلستغالل. ويشمل 
اإلستغالل، كحد أدنى، إستغالل دعارة الغير 
ــنـــســـي، أو  ــال اإلســـتـــغـــالل اجلـ ــكــ ــر أشــ ــائـ أو سـ
الــســخــرة أو اخلــدمــة قــســًرا، أو اإلســتــرقــاق أو 
املمارسات الشبيهة بالرق، أو اإلستعباد أو نزع 
األعضاء«. وال إعتبار ملوافقة ضحية اإلجتار 
املبن  املقصود  اإلستغالل  على  باألشخاص 
يكون  التي  احلـــاالت  يف  السابق  التعريف  يف 
قد إستخدم فيها أي من الوسائل املبينة. كما 
أو  تنقيله  أو  نقله  أو  يعتبر جتنيد طفل 
إيواؤه أو إستقباله لغرض اإلستغالل 
»إجتــــــــارا بــــاألشــــخــــاص«، حـــتـــى إذا 
من  أي  إستعمال  على  ينطو  لــم 
ــة. وبــالــطــبــع  ــنـ ــيـ ــبـ ــل املـ ــائــ ــوســ الــ
ــــل« أي  ــفـ ــ يـــقـــصـــد بــتــعــبــيــر »طـ
الــثــامــنــة عــشــرة  شــخــص دون 

من العمر.

ويجب على الــدول األطراف 
يف الـــبـــروتـــوكـــول إعــتــمــاد ما 
تشريعية  تــدابــيــر  مـــن  يــلــزم 
وتـــــدابـــــيـــــر أخـــــــــرى لـــتـــجـــرمي 
باألشخاص، يف حال  اإلجتــار 
ارتكابه عمًدا، أو الشروع فيه أو 

املساهمة 
كشريك، 

تـــوجـــيـــه  أو  ــم  ــيـ ــنـــظـ تـ أو 
ــه. وعــلــيــهــا أيـــًضـــا  ــابــ ــكــ ــن إلرتــ ــريــ ــخــــاص آخــ أشــ
ــدة ضــــحــــايــــا اإلجتــــــــــــار بــــاألشــــخــــاص  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
وحـــمـــايـــتـــهـــم مبـــــا يف ذلــــــــك، صـــــــون هــويــتــهــم 
وحــرمــتــهــم الــشــخــصــيــة بـــالـــوســـائـــل املــنــاســبــة. 
وكــذلــك عليها أن تــوفــر لــهــم، يف احلـــاالت التي 
ــا يـــلـــي: )أ( مـــعـــلـــومـــات عــن  تــقــتــضــي ذلــــــك، مــ
اإلجــــــراءات الــقــضــائــيــة واإلداريــــــة ذات الــصــلــة، 
آرائــهــم  عـــرض  مــن  لتمكينهم  مــســاعــدات  )ب( 
املــراحــل  اإلعــتــبــار يف  بعن  وأخــذهــا  وشواغلهم 
اجلناة،  اجلنائية ضد  ــراءات  اإلجـ من  املناسبة 
مبا ال ميس بحقوق الدفاع. كما أن على الدول 
تنفيذ  تــنــظــر يف  أن  الــبــروتــوكــول  األطـــــراف يف 
تــدابــيــر تــتــيــح الــتــعــايف اجلـــســـدي والــنــفــســانــي 
واإلجتماعي لضحايا اإلجتار باألشخاص، مبا 
يشمل، يف احلاالت التي تقتضي ذلك، التعاون 
املنظمات  وسائر  احلكومية  غير  املنظمات  مع 
ذات الصلة وغيرها من عناصر املجتمع املدني، 
الــالئــق،  السكن  )أ(  يــلــي:  مــا  توفير  وخــصــوًصــا 
يتعلق  فيما  واملعلومات، خصوًصا  املشورة  )ب( 
بــحــقــوقــهــم الــقــانــونــيــة، بــلــغــة ميــكــن لــضــحــايــا 
بـــاألشـــخـــاص فــهــمــهــا، )ج( املــســاعــدة  اإلجتــــــار 
العمل  فــرص  )د(  واملــاديــة،  والنفسانية  الطبية 

والتعليم والتدريب.

ــار، عند  ــبـ ــتـ وعـــلـــى الــــــدول أن تـــأخـــذ بــعــن اإلعـ
مبــســاعــدة ضحايا  املــتــعــلــقــة  الــتــدابــيــر  تطبيق 
ــم، ســـن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ اإلجتـــــــــــــار بــــــاألشــــــخــــــاص وحـ
ــا اإلجتــــــــار بـــاألشـــخـــاص  ــايـ ــنـــس ضـــحـ ونـــــــوع جـ
احتياجات  سيما  وال  اخلــاصــة،  وإحتياجاتهم 
األطــفــال اخلــاصــة، مبــا يف ذلــك السكن الالئق 
أن حترص  عليها  أن  كما  والــرعــايــة.  والتعليم 
اإلجتــار  لضحايا  البدنية  السالمة  توفير  على 
إقليمها.  ــل  داخــ أثـــنـــاء وجـــودهـــم  بــاألشــخــاص 
ــواء نــظــامــهــا  ــ ــتـ ــ وكــــذلــــك عــلــيــهــا أن تـــكـــفـــل إحـ
لضحايا  تتيح  تدابير  على  الداخلي  القانوني 
اإلجتــــار بــاألشــخــاص إمــكــانــيــة احلــصــول على 
تعويض عن األضرار التي تكون قد حلقت بهم. 



لضحايا  املستقبلة  ــدول  الــ عــلــى  فـــإن  وكــذلــك 
اإلجتار باألشخاص أن تنظر يف إعتماد تدابير 
أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لهم،  تشريعية 
يف احلــاالت التي تقتضي ذلــك، بالبقاء داخل 
إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة، وأن تولي عند 
نــظــرهــا يف ذلــــك اإلعـــتـــبـــار الـــواجـــب لــلــعــوامــل 

اإلنسانية والوجدانية.

ــا اإلجتـــــــــار  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــص إعـــــــــــــادة ضـ ــخـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــة  ــلـــى الــــدولــ ــى أوطــــانــــهــــم، عـ ــ ــاص إلــ ــخــ ــاألشــ بــ
الــطــرف يف الــبــروتــوكــول الــتــي يــكــون الضحية 
اإلقامة  بحق  يتمتع  كــان  التي  أو  رعاياها  مــن 
الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف 
تــيــســر وتقبل  أن  املــســتــقــبــلــة، أن حتـــرص عــلــى 
عـــودة ذلـــك الــشــخــص دون إبــطــاء ال مــســوغ له 
ــالء اإلعــتــبــار الــواجــب  أو غــيــر مــعــقــول، مـــع إيــ
لسالمته، هذا وينبغي يف اإلعادة مراعاة حالة 
الشخص  بــكــون  تتصل  قــانــونــيــة  إجـــــراءات  أي 
العودة  أن تكون تلك  ضحية لإجتار. ويفضل 
ينبغي  الضحايا  يخص  فيما  وأيضا  طوعية. 
بالتحقق  لطلب  املتلقية  الطرف  الدولة  على 
من الشخصية أن تقوم، دون إبطاء ال مسوغ له 
أو غير معقول، بالتحقق مما إذا كان الشخص 
الـــــذي هـــو ضــحــيــة لـــإجتـــار مـــن رعـــايـــاهـــا، أو 
كــان لــه حــق اإلقــامــة الــدائــمــة يف إقليمها وقت 
املستقبلة.  الــطــرف  الــدولــة  إقليم  إلــى  دخــولــه 
وثائق  لدية  توجد  ال  لــعــودة ضحية  وبالنسبة 
التي  الطرف  الــدولــة  توافق  أن  ينبغي  سليمة، 
كان  التي  أو  رعاياها  من  الشخص  ذلــك  يكون 
يتمتع بحق اإلقامة الدائمة فيها وقت دخوله 
الـــدولـــة الـــطـــرف املــســتــقــبــلــة تــســهــيــاًل لــعــودتــه 
على أن تصدر، بناًء على طلب الدولة الطرف 
أذون  أو  املستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر 
إلى  السفر  مــن  الشخص  ذلــك  أخــرى لتمكن 

إقليمها أو معاودة دخوله.

كما يجب على الدول األطــراف يف البروتوكول 
أخــرى شاملة  وتدابير  وبــرامــج  وضــع سياسات 
باألشخاص،  اإلجتــار  ومكافحة  منع  أجــل  من 
وحماية ضحايا اإلجتار باألشخاص، وبخاصة 
النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم. وعليها 
كالبحوث  بتدابير،  القيام  إلى  تسعى  أن  أيًضا 
ــــالت اإلعـــالمـــيـــة  ــمــ ــ ــات واحلــ ــومــ ــلــ ــعــ وجــــمــــع املــ
ــادرات اإلجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، ملنع  ــ ــبـ ــ واملـ
ومــــكــــافــــحــــة اإلجتــــــــــار بـــــاألشـــــخـــــاص. ويـــجـــب 
أن تـــتـــعـــاون بـــهـــذا الـــشـــأن مـــع املــنــظــمــات غير 
الصلة  ذات  املنظمات  من  غيرها  أو  احلكومية 
وسائر عناصر املجتمع املدني. كما أن عليها أن 
الثنائي  التعاون  منها  بوسائل  تعزز،  أو  تتخذ 
تــدابــيــر لتخفيف وطــأة  املــتــعــدد األطـــــراف،  أو 
الـــعـــوامـــل الــتــي جتــعــل األشــــخــــاص، وبــخــاصــة 
أمــام اإلجتــار،  النساء واألطــفــال، مستضعفن 
الفرص.  تكافؤ  وإنــعــدام  والتخلف  الفقر  مثل 
تــدابــيــر  تـــعـــزز  أو  تــعــتــمــد  أن  كـــذلـــك  وعــلــيــهــا 
تــشــريــعــيــة أو تـــدابـــيـــر أخــــــرى، مــثــل الــتــدابــيــر 
التعليمية أو اإلجتماعية أو الثقافية، بوسائل 

منها التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، من 
الــذي يحفز جميع أشكال  الطلب  أجــل صد 
إســـتـــغـــالل األشـــــخـــــاص، وبـــخـــاصـــة الـــنـــســـاء 

واألطفال، والتي تفضي إلى اإلجتار.

تبادل  الــبــروتــوكــول فيما يخص  ويــنــص  هــذا 
املعلومات والتدريب على إلتزام سلطات إنفاذ 
القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة 
بينها،  تتعاون فيما  بــأن  األطـــراف  الـــدول  يف 
حتى تتمكن من حتديد: )أ( ما إذا كان األفراد 
أو يشرعون يف  دولــيــة،  الذين يعبرون حـــدوًدا 
عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاًصا آخرين 
أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي اإلجتار 
باألشخاص أو من ضحاياه، )ب( أنواع وثائق 
الــســفــر الــتــي إســتــعــمــلــهــا األفــــــراد أو شــرعــوا 
ــة بــهــدف  ــيـ ــدود دولـ ــ يف إســتــعــمــالــهــا لــعــبــور حـ
اإلجتار باألشخاص، )ج( الوسائل واألساليب 
ــات اإلجـــرامـــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـــي تــســتــخــدمــهــا اجلـ الـ
املــنــظــمــة لــغــرض اإلجتـــــار بـــاألشـــخـــاص، مبا 
والـــدروب  ونقلهم،  الضحايا  ذلــك جتنيد  يف 
ــراد واجلــمــاعــات الضالعة  والــصــالت بــن األفـ
لكشفها.  املمكنة  والتدابير  اإلجتــار،  ذلك  يف 
الــدول  إلــتــزام  على  أيًضا  البروتوكول  وينص 
األطــــراف بــأن تــوفــر أو تــعــزز تــدريــب موظفي 
إنـــفـــاذ الــقــانــون ومــوظــفــي الــهــجــرة وغــيــرهــم 
مــن املــوظــفــن املختصن عــلــى مــنــع اإلجتـــار 
بـــاألشـــخـــاص. ويــنــبــغــي أن يــنــصــب الــتــدريــب 
عــلــى األســـالـــيـــب املــســتــخــدمــة يف مــنــع ذلــك 
حقوق  وحماية  املتجرين  ومالحقة  اإلجتـــار 
من  الضحايا  ذلــك حماية  يف  الضحايا، مبا 
ــذا الــتــدريــب  املــتــجــريــن. ويــنــبــغــي أن يــهــتــم هـ
أيــًضــا بــاحلــاجــة إلــى مــراعــاة حــقــوق اإلنــســان 
بــاألطــفــال  يتعلق  فيما  احلــســاســة  واملــســائــل 

ونوع اجلنس.

وفيما يتعلق بالتدابير احلدودية ملنع وكشف 
على  البروتوكول  ينص  باألشخاص  اإلجتــار 
الـــدول األطـــراف أن تعزز الضوابط  أنــه على 
ــــالل بــالــتــعــهــدات  ــــك دون إخـ احلــــدوديــــة، وذلـ
الــنــاس،  بــحــريــة حــركــة  الــدولــيــة فيما يتعلق 
بـــقـــدر مـــا يـــكـــون ذلــــك ضــــرورًيــــا ملــنــع وكــشــف 
ــا يــنــص  ــمــ ــاص. هـــــــذا كــ ــ ــخــ ــ ــاألشــ ــ اإلجتـــــــــــار بــ

ــة طــرف  الــبــروتــوكــول عــلــى إلــتــزام كــل دولـ
فــيــه بــإعــتــمــاد تــدابــيــر تــشــريــعــيــة أو 

تدابير أخرى مناسبة لكي متنع، 
ــــى مـــــــدى ممـــكـــن،  ــــصـ إلـــــــى أقـ
ــل الــنــقــل  ــائـ إســـتـــخـــدام وسـ
الناقلون  يشغلها  الــتــي 
اإلجتــار  يف  التجاريون 
أن  بــاألشــخــاص. كما 
على كــل دولــة طرف 
أن  الـــبـــروتـــوكـــول  يف 
إتــــخــــاذ  يف  ــنــــظــــر  تــ
تـــــدابـــــيـــــر تـــســـمـــح، 
على  املوافقة  بعدم 

ارتــكــاب أفعال  دخــول األشــخــاص املتورطن يف 
تأشيرات  إلــغــاء  أو  لــلــبــروتــوكــول،  وفــًقــا  مجرمة 
سفرهم. ولهذه الدول أن تنظر أيًضا يف تعزيز 
التعاون فيما بن أجهزة مراقبة احلدود، وذلك 
لإتصال  مباشرة  قــنــوات  إنــشــاء  منها  بوسائل 

واملحافظة عليها.

ــراف يف الــبــروتــوكــول  وكــذلــك على الـــدول األطــ
أن تــتــخــذ مـــا قـــد يــلــزم مـــن تـــدابـــيـــر، يف حـــدود 
اإلمــكــانــيــات املــتــاحــة، لــضــمــان مــا يــلــي: )أ( أن 
تــكــون وثــائــق الــســفــر أو الــهــويــة الــتــي تصدرها 
تلك  إستعمال  إســاءة  معها  نوعية يصعب  ذات 
أو  تقليدها  أو  أو حتويرها  تزويرها  أو  الوثائق 
إصـــدارهـــا بــصــورة غــيــر مــشــروعــة، )ب( سالمة 
وأمـــن وثــائــق الــســفــر أو الــهــويــة الــتــي تصدرها 
الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع 
غير  بــصــورة  وإستعمالها  وإصـــدارهـــا  إعـــدادهـــا 
مشروعة. كما أن عليها أن تبادر، بناء على طلب 
دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفًقا لقانونها 
الداخلي، ويف غضون فترة زمنية معقولة، من 
شرعية وصالحية وثائق السفر أو الهوية التي 
أنها أصــدرت باسمها ويشتبه  أو يزعم  أصــدرت 

يف أنها تستعمل يف اإلجتار باألشخاص.

هــــذا ومــــن اجلـــديـــر بــالــتــنــويــه أن الــبــروتــوكــول 
ــه مــا  ــامـ ــكـ ــه لـــيـــس يف أي مــــن أحـ ــ نــــص عـــلـــى أنـ
ميــس بــحــقــوق وإلــتــزامــات ومــســؤولــيــات الـــدول 
واألفراد مبقتضى القانون الدولي، مبا يف ذلك 
الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 
ــان، وخـــصـــوًصـــا إتـــفـــاقـــيـــة عـــام  ــ ــسـ ــ ــوق اإلنـ ــقـ حلـ
عــام 1967 اخلــاصــن بوضع  وبــروتــوكــول   1951
اإلعــادة  عدم  ومبدأ  انطبقا،  حيثما  الالجئن، 
البروتوكول على  الــوارد فيهما. كما نص  قسًرا 
الــتــدابــيــر املبينة  أنـــه يــجــب أن تــفــســر وتــطــبــق 
فــيــه عــلــى نــحــو ال يــنــطــوي عــلــى متــيــيــز جتــاه 
ــاص بــســبــب كــونــهــم ضــحــايــا لــإجتــار  ــخــ األشــ
تلك  وتطبيق  تفسير  يــكــون  وأن  بــاألشــخــاص. 
الـــتـــدابـــيـــر مــتــســًقــا مـــع مـــبـــادئ عــــدم الــتــمــيــيــز 

املعترف بها دوليا.
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يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 

20 كانون األول / ديسمبر 1993.

املادة 1
اإلختصاصات واملسؤوليات

حقوق  بتعزيز  الوطنية  املــؤســســة  تختص   -1
اإلنسان وحمايتها.

واسعة قدر  الوطنية والية  للمؤسسة  تكون   -2
ــان ومــنــصــوص عــلــيــهــا صـــراحـــة يف أحــد  ــكـ اإلمـ
النصوص الدستورية أو التشريعية التي حتدد 

تشكيلها ونطاق إختصاصاتها.

أمــور،  جملة  يف  الوطنية،  للمؤسسة  تكون   -3
املسؤوليات التالية:

ومـــقـــتـــرحـــات  ــيــــات  وتــــوصــ ــاوى  ــتــ فــ تـــقـــدمي  )أ( 
احلكومة  إلى  إستشاري،  أســاس  على  وتقارير، 
أو الــبــرملــان أو أي جــهــاز آخـــر مــخــتــص، ســـواء 
بناًء على طلب السلطات املعنية أو بإستخـدام 
حقهـا فـي اإلستماع إلى أية مسألة دون إحالة 
املتعلقة  املسائل  جميع  بشأن  أعلى،  جهة  من 
ــان وحــمــايــتــهــا. ويــجــوز  بــتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــسـ
للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى 

والتوصيات 

واملقترحات والتقارير وكذلك جميع املبادرات 
التي تتخذها املؤسسة الوطنية والتي تشمل 

املجاالت التالية:

ــام الــتــشــريــعــيــة واإلداريـــــــة  ــكــ 1- جــمــيــع األحــ
ــذلــــك األحــــكــــام املــتــعــلــقــة بــالــتــنــظــيــمــات  وكــ
املــحــافــظــة على  إلـــى  تــهــدف  الــتــي  القضائية 
حــمــايــة حـــقـــوق اإلنـــســـان وتــوســيــع نــطــاقــهــا، 
ويف هــــذا الـــصـــدد تــــدرس املــؤســســة الــوطــنــيــة 
الــتــشــريــعــات والــنــصــوص اإلداريــــــة الــســاريــة، 
ومقترحاتها،  الــقــوانــن  مــشــاريــع  عــن  فــضــاًل 
وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان 
املــبــادئ األساسية  اتــســاق هــذه النصوص مــع 
حلــقــوق اإلنـــســـان. وتــوصــي، عــنــد اإلقــتــضــاء، 
التشريع  بتعديل  أو  جديد  تشريع  بإعتماد 
الــــســــاري. وبـــإعـــتـــمـــاد الـــتـــدابـــيـــر اإلداريــــــــة أو 

بتعديلها؛

2- أيــة حــالــة إلنــتــهــاك حــقــوق اإلنــســان تقرر 
تناولها؛

3-  إعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق 
اإلنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر حتديًدا؛

4- توجيه إنتباه احلكومة إلى حاالت إنتهاك 
حقوق اإلنسان يف أي جزء من البلد وتقدمي 
مقترحات إليها تتعلق باملبادرات الرامية إلى 
وضـــع حــد لــهــذه احلــــاالت، وعــنــد اإلقــتــضــاء، 
ــرأي بــشــأن مــوقــف احلــكــومــة وردود  ــ ــداء الـ ــ إبـ

فعلها.

التشريع  بــن  ــة  ــواءمـ املـ تــعــزيــز وضــمــان  )ب( 
واللوائح واملمارسات الوطنية والصكوك 
الـــــدولـــــيـــــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــقـــوق 
اإلنسان التي تكون الدولة 
طـــرفـــا فــيــهــا والــعــمــل 
ــلــــى تــنــفــيــذهــا  عــ

بطريقة 
فعالة؛

املذكورة  الصكوك  على  التصديق  تشجيع  )ج( 
أو على اإلنضمام إليها وكفالة تنفيذها؛

)د( املــســاهــمــة يف إعــــداد الــتــقــاريــر الــتــي ينبغي 
لـــلـــدول أن تــقــدمــهــا إلــــى هــيــئــات وجلــــان األمم 
ــات اإلقــلــيــمــيــة  ــسـ ــؤسـ املـــتـــحـــدة وكـــذلـــك إلــــى املـ
وعند  املــعــاهــدات،  مبوجب  إللتزاماتها  تنفيًذا 
اإلقتضاء، إبداء الرأي يف هذا املوضوع مع إيالء 

االحترام الواجب إلستقاللها؛

ــتــــحــــدة وجــمــيــع  املــ ــــع األمم  مـ الــــتــــعــــاون  )هــــــــ( 
املتحدة  األمم  األخـــرى يف منظومة  املــؤســســات 
يف  الوطنية  واملــؤســســات  اإلقليمية  واملــؤســســات 
الـــبـــلـــدان األخـــــرى املــخــتــصــة مبـــجـــاالت تــعــزيــز 

وحماية حقوق اإلنسان؛

)و( املساعدة يف إعداد البرامج املتعلقة بتدريس 
حقوق اإلنسان والبحوث املتصلة بها، واملشاركة 
املــدارس واجلامعات واألوســاط  يف تنفيذها يف 

املهنية؛

)ز( اإلعـــــــالن عــــن حـــقـــوق اإلنــــســــان واجلـــهـــود 
املــبــذولــة ملــكــافــحــة جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز، ال 
سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي 
اجلمهور وخاصة عن طريق اإلعالم والتثقيف 

وبإستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التشكيل وضمانات اإلستقالل 
والتعددية

الوطنية  املــؤســســة  تــكــويــن  يــكــون  أن  ينبغي   -1
ــواء بــاإلنــتــخــاب أو بغير  وتــعــيــن أعــضــائــهــا، ســ
إنتخاب، وفًقا إلجــراءات تتيح توفر الضمانات 
ــة لــكــفــالــة الــتــمــثــيــل الـــتـــعـــددي لــلــقــوى  الــــالزمــ
اإلجتماعية )يف املجتمع املدني( املعنية بتعزيز 
وحــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان، ال ســيــمــا بسلطات 
تسمح بإقامة تعاون فعال مع اجلهات التالية، 
املــنــظــمــات غير  )أ(  لـــهـــا:  بـــإشـــراك ممــثــلــن  أو 
احلــكــومــيــة املــعــنــيــة بــحــقــوق اإلنـــســـان وجــهــود 
العمال،  ونقابات  العنصري  التمييز  مكافحة 
مثل  املعنية،  واملهنية  االجتماعية  واملنظمات 
والصحفين،  األطـــبـــاء،  احلــقــوقــيــن،  رابـــطـــات 

والعلماء البارزين؛

)ب( التيارات يف الفكر الفلسفي والديني؛

)ج( اجلامعات واخلبراء املؤهلون؛

)د( البرملان؛

إنضمامها  حالة  )ويف  احلكومية  اإلدارات  )هـــ( 
إال بصفة  املـــــــداوالت  يــشــتــرك ممــثــلــوهــا يف  ال 

إستشارية(.

الهياكل  الوطنية  املؤسسة  متلك  أن  ينبغي   -2
أنشطتها،  لــســالســة ســيــر  املــنــاســبــة  األســاســيــة 
وبصفة خاصة األموال الكافية لذلك، وينبغي 
أن يكون الغرض من هذه األمــوال هو متكينها 
مـــن تــدبــيــر مــوظــفــيــهــا وأمـــاكـــن عــمــلــهــا لــتــكــون 
ملراقبة  وغــيــر خــاضــعــة  احلــكــومــة  عــن  مستقلة 



مالية 
قـــــــــــــــد متـــــس 
استقاللها.

3- مـــن أجــــل كــفــالــة اســـتـــقـــرار واليـــــة أعــضــاء 
املــؤســســة الــوطــنــيــة، الــتــي لـــن تــكــون مــؤســســة 
تعينهم  يكون  أن  ينبغي  بغيره،  حًقا  مستقلة 
ــدة املــعــيــنــة لــواليــتــهــم.  بـــقـــرار رســمــي يــحــدد املــ
كفالة  للتجديد، شريطة  قابلة  الوالية  وتكون 

استمرار التعددية يف عضوية املؤسسة.

طرائق العمل
عملها،  ــار  إطــ يف  الــوطــنــيــة  لــلــمــؤســســة  ينبغي 

القيام مبا يلي:

)أ( أن تبحث بحرية جميع املسائل التي تدخل 
يف نطاق إختصاصها، سواء كانت مقدمة من 
إليها  إحالتها  دون  تناولها  قــررت  أو  احلكومة 
إقــتــراح مقدم من  أعــلــى، بناء على  مــن سلطة 

أعضائها أو من أي ملتمس آخر؛

)ب( أن تستمع إلى أي شخص وأن حتصل 
عــلــى أيـــة مــعــلــومــات وأيــــة وثـــائـــق الزمـــة 
لتقييم احلاالت التي تدخل يف نطاق 

اختصاصها؛

الـــعـــام  الـــــــــرأي  تـــخـــاطـــب  أن  )ج( 
مـــــن خـــــــالل جـــهـــاز  أو  مــــبــــاشــــرة 
صـــحـــفـــي، ال ســـيـــمـــا لــلــتــعــريــف 

بآرائها وتوصياتها؛

إجتماعات بصفة  تعقد  أن  )د( 
ــاء،  ــتـــضـ مــنــتــظــمــة، وعـــنـــد اإلقـ
بحضور جميع أعضائها الذين 
ــى احلــــضــــور طــبــقــا  ــ يــــدعــــون إلــ

لألصول املقررة؛

ـــ( أن تشكل أفــرقــة عــامــلــة من  )هـ
بــن أعــضــائــهــا، حــســب اإلقــتــضــاء، 
إقليمية  محلية  فــروًعــا  تنشئ  وأن 
ملساعدتها على اإلضطالع مبهامها؛

الــهــيــئــات  مـــع  مــــشــــاورات  أن جتــــري  )و( 

األخرى، 
أو  الــــقــــضــــائــــيــــة 
القضائية،  غير 
ــة عــن  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ املــ
تــعــزيــز وحــمــايــة 
حــقــوق اإلنــســان 
ســــــيــــــمــــــا  )ال 
ــاء املـــظـــالـــم،  ــنــ أمــ
ووسطاء التوفيق، 

واملؤسسات 
املماثلة(؛

ــًرا  نــــظــ تــــعــــمــــد،  أن  )ز( 
ــذي  ــ ــدور األســــــاســــــي الــ ــ ــلــ ــ لــ
ــيــــر  تــــــــــؤديــــــــــه املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات غــ
احلــكــومــيــة يف تــوســيــع نــطــاق عمل 
املؤسسات الوطنية، إلى إقامة عالقات مع 
التي تكرس نفسها  املنظمات غير احلكومية 
وللتنمية  اإلنــســان،  حــقــوق  وحــمــايــة  لتعزيز 
ــة، ومـــكـــافـــحـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اإلقــــتــــصــــاديــــة واإلجــ
املــجــمــوعــات الضعيفة  الــعــنــصــريــة، وحــمــايــة 
بصفة خــاصــة )الســيــمــا األطـــفـــال، والــعــمــال 
املــهــاجــريــن، والــالجــئــن، واملــعــوقــن جــســدًيــا 

وعقلًيا(، أو ملجاالت متخصصة.

مبادئ تكميلية تتعلق مبركز 
اللجان التي متلك إختصاصات 

ذات طابع شبه قضائي
ــد تـــخـــول املــؤســســة  قــ

الوطنية 
سلطة 

املتعلقة  واإللــتــمــاســات  الــشــكــاوى  وبــحــث  تلقي 
عليها  القضايا  عــرض  وميكن  فــرديــة.  بحاالت 
بواسطة األفــراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، 
أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أو نقابات 
الــتــمــثــيــلــيــة. ويف تلك  الــهــيــئــات  أو غــيــرهــا مـــن 
بــاملــبــادئ املبينة أعــاله  الــظــروف ودون اإلخـــالل 
املتعلقة باإلختصاصات األخرى للجان، يجوز 
املبادئ  إلى  بها  تكلف  التي  األعمال  تستند  أن 

التالية:

الـــــوديـــــة عــــن طــريــق  ــة  ــويـ ــتـــسـ الـ إلــــتــــمــــاس  )أ( 
ــزام بـــاحلـــدود املـــقـــررة  ــتــ املــصــاحلــة أو، مـــع االلــ
ــانـــوًنـــا، عـــن طـــريـــق قــــــرارات مــلــزمــة، أو، عند  قـ

اإلقتضاء، باللجوء إلى السرية؛

)ب( إخطار مقدم اإللتماس بحقوقه وال سيما 
وتيسير وصوله  لــه،  املــتــاحــة  اإلنــتــصــاف  بسبل 

إليها؛

ــة شــكــاوى أو إلــتــمــاســات  )ج( اإلســتــمــاع إلـــى أيـ
مع  أخــرى مختصة  أي سلطة  إلــى  إحالتها  أو 

اإللتزام باحلدود املقررة قانونا؛

)د( تقدمي توصيات إلى السلطات املختصة، ال 
للقوانن  أو إصالحات  بإقتراح تعديالت  سيما 
عندما  وخاصة  ــة،  اإلداريـ واملمارسات  واللوائح 
ــي مـــصـــدر الــعــقــوبــات الـــتـــي يــواجــهــهــا  تـــكـــون هـ

مقدمو اإللتماسات لتأكيد حقوقهم.







إتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة 

إعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

يف 10 كانون األول/ديسمبر 1984.

يشكل  التعذيب  بــأن  التسليم  من  الرغم  على 
ــا صــارًخــا على كــرامــة اإلنــســان، ومــع أن  عــدواًن
تقريًبا حتظر وجترم  العالم  دول  كافة  قوانن 
بـــعـــيـــًدا عن  مــــــازال  ــع  ــواقــ الــ أن  إال  ــه،  ــتـ ــارسـ ممـ
تقتصر  وال  البشعة.  اآلفــة  هــذه  على  القضاء 
خطورة التعذيب على الضحية فقط بل متتد 
التعذيب  تدفع ممارسة  إذ  عامة  املجتمع  إلــى 
األفـــراد إلــى اإلحــجــام عن املشاركة يف الشؤون 
العامة وتهدر سيادة القانون. ويعد وجود إرادة 
أمر  التعذيب  من  للحماية  حقيقية  سياسية 

حاسًما يف دعم اجلهود ذات الصلة.

وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2015 كان هناك 
156 دولـــة طــرف يف هــذه اإلتــفــاقــيــة مــن بينها 

قطر.

وتعرف اإلتفاقية التعذيب بأنه:
ــذاب شـــديـــد،  ــ ــ أو عـ ألـــــم  يـــنـــتـــج عـــنـــه  أي عـــمـــل 
عــمــًدا بشخص  يلحق  عقلًيا،  أم  كــان  جــســدًيــا 
أو من  ما بقصد احلصول من هــذا الشخص، 
شخص ثالث، على معلومات أو على إعتراف، 
أو مــعــاقــبــتــه عــلــى عــمــل إرتــكــبــه أو يــشــتــبــه يف 
أو تخويفه  ثــالــث  أو شــخــص  إرتــكــبــه، هـــو  أنـــه 
أو عندما  أو أي شخص ثالث -  إرغــامــه هــو  أو 
ــم أو الـــعـــذاب ألي سبب  يــلــحــق مــثــل هـــذا األلــ
أًيا كان نوعه،  التمييز  من األسباب يقوم على 
أو يسكت عنه  عليه  يوافق  أو  عليه  أو يحرض 
ــر يــتــصــرف  مـــوظـــف رســـمـــي أو أي شــخــص آخــ
أو  األلـــم  ذلــك  يتضمن  وال  الرسمية.  بصفته 
أو  قانونية  عقوبات  عن  فقط  الناشئ  العذاب 
املـــالزم لــهــذه الــعــقــوبــات أو الـــذي يــكــون نتيجة 

عرضية لها.

هـذا وال يجـوز 

التـذرع 
بأية ظـروف 

اســــتــــثــــنــــائــــيــــة أًيـــــــا 
الظروف حالة حرب  أكانت هذه  كانت، ســواء 
سياسي  استقرار  عــدم  أو  بــاحلــرب  تهديًدا  أو 
داخـــلـــي أو أيــــة حـــالـــة مـــن حـــــاالت الـــطـــوارئ 
العامة األخرى كمبرر للتعذيب. كما ال يجوز 
أعلى  موظفن  عن  الصادرة  باألوامر  التذرع 

مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. 

ومـــن بــن الــنــقــاط األســاســيــة يف اإلتــفــاقــيــة: 
إلتزام كل دولة طرف فيها بأن تتخذ إجراءات 
أية  أو  فعالة  قضائية  أو  ــة  إداريــ أو  تشريعية 
التعذيب يف أي  أعــمــال  ــراءات أخـــرى ملنع  إجــ
إقليم يخضع إلختصاصها القضائي. وعلى 
يتعن على  الــوقــايــة  مــجــال  املــثــال يف  سبيل 
املــعــلــومــات  إدراج  تضمن  أن  الــطــرف  الـــدولـــة 
تــدريــب  بــرامــج  يف  الــتــعــذيــب  بحظر  املتعلقة 
املـــوظـــفـــن املـــدنـــيـــن والــعــســكــريــن املــكــلــفــن 
بــإنــفــاذ الــقــوانــن، وخــاصــة أولــئــك القائمن 
بإستجواب ومعاملة األشخاص الذين سلبت 
الطرف  الدولة  على  يجب  وكذلك  حريتهم. 
اخلاصة  ترتيباتها  تخضع  أن  اإلتــفــاقــيــة  يف 
من  املــحــرومــن  األشــخــاص  ومعاملة  بحجز 
لإتفاقية  ووفًقا  مستمرة.  ملراجعة  حريتهم 
ــوال يــثــبــت أنــه  ــ ال يــجــوز اإلســتــشــهــاد بــأيــة أقـ
يف  كــدلــيــل  للتعذيب،  نتيجة  بــهــا  اإلدالء  مت 
أيـــة إجـــــراءات، إال إذا كـــان ذلـــك ضــد شخص 
اإلدالء  على  كدليل  التعذيب  بارتكاب  متهم 
على  أيًضا  اإلتفاقية  وحتظر  األقـــوال.  بهذه 
الـــدول األطـــراف طــرد أو رد أو تسليم أي 
ــرى إذا تــوافــرت  شــخــص لــدولــة أخـ
تدعو  حقيقية  أسباب  لديها 
لــإعــتــقــاد بـــأنـــه ســيــكــون 
ــا لــلــتــعــذيــب  مــــعــــرضــ

فيها.

ومــــــــــــــــــــــــــن بـــــــن 
التدابير التي 
يــــجــــب عــلــى 

الدولة 
الطرف يف 
اإلتفاقية 
إتخاذها 

ملــكــافــحــة الــتــعــذيــب، 
اعــتــبــار  تــضــمــن  أن 
ــع أعـــــــمـــــــال  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
الـــتـــعـــذيـــب جـــرائـــم 
ــوجــــب قــانــونــهــا  مبــ
وأن  اجلــــــــنــــــــائــــــــي، 
ــق األمـــــــــــر  ــ ــبــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ يــ
ــام أي  ــيـ ذاتــــــه عـــلـــى قـ
محاولة  بــأيــة  شخص 
وعلى  التعذيب  ملمارسة 
ــر  ــل آخــ ــمــ ــه بـــــــأي عــ ــامــ ــيــ قــ
ــًؤا ومـــشـــاركـــة يف  يــشــكــل تــــواطــ
تلك  على  يعاقب  وأن  التعذيب. 
اجلـــرائـــم بــعــقــوبــات مــنــاســبــة تــأخــذ يف 
اإلعــتــبــار طبيعتها اخلــطــيــرة. هــذا وعــلــى كل 
قيام  أيًضا  أن تضمن  اإلتفاقية  دولــة طــرف يف 
سلطاتها املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه 
كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى اإلعتقاد 
بــــأن عـــمـــاًل مـــن أعـــمـــال الــتــعــذيــب قـــد إرتـــكـــب. 
فــرد يدعي  أن تضمن ألي  وكذلك يجب عليها 
بــأنــه قــد تــعــرض لــلــتــعــذيــب، احلـــق يف أن يرفع 
شكوى إلى سلطاتها املختصة ويف أن تنظر هذه 
السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنزاهة. 
وينبغي إتخاذ اخلطوات الالزمة لضمان حماية 
مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة 
السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة 
تــقــدم. ويــجــب أيــًضــا أن تضمن كــل دولـــة طرف 
إنصاف أية ضحية للتعذيب ومتتعه بحق قابل 
للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك 
وســائــل إعــــادة تــأهــيــلــه عــلــى أكــمــل وجـــه ممكن، 
لعمل من  نتيجة  عليه  املعتدى  وفــاة  ويف حالة 
أعمال التعذيب، يكون ملن كان يعولهم احلق يف 

التعويض.

بالعمل  الطرف يف اإلتفاقية  الدولة  تلتزم  كما 
أو  املعاملة  أعمال  أي عمل من  وقــوع  على منع 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي 

ال ترقى إلى حد التعذيب.

ــدول  ــه اإلتــفــاقــيــة أنـــهـــا تـــلـــزم الــ ــا تــتــمــيــز بـ وممــ
األطـــــــراف فــيــهــا لــيــس فــقــط بـــإقـــامـــة واليــتــهــا 
الــقــضــائــيــة عـــلـــى جــــرائــــم الـــتـــعـــذيـــب يف حــالــة 
عندما  أو  لواليتها  تخضع  أرض  على  وقوعها 
أو املعتدى عليه  يكون مرتكب اجلرمية املزعوم 
من مواطنيها، بل خطت اإلتفاقية خطوة هامة 
الــعــاملــيــة على  القضائية  الــواليــة  لــألمــام جتـــاه 
اإلنسان  اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق  مرتكبي 
الطرف  الدولة  يتعن على  إذ  التعذيب.  ومنها 
مرتكب  يــكــون  عندما  تتدخل  أن  االتــفــاقــيــة  يف 
ــوًدا يف إقــلــيــم يخضع  اجلـــرميـــة املـــزعـــوم مــــوجــ
لواليتها حتى لو كانت جرمية التعذيب ارتكبت 
يف اخلارج ولم يكن مرتكب اجلرمية أو الضحية 
الــدولــة  تــدخــل  ويشمل  مــن مواطنيها،  املــزعــوم 
الــطــرف يف هـــذه احلــالــة إحــتــجــاز املــشــتــبــه فيه 
وإجــراء حتقيق أولــي، وقــد ميتد تدخل الدولة 
يف  ملحاكمته  تسليمه  أو  محاكمته  إلــى  املعنية 



دولة أخرى. 

مناهضة  جلنة  تشكيل  على  اإلتفاقية  وتنص 
ــراء عـــلـــى مــســتــوى  ــبــ ــن عـــشـــرة خــ الـــتـــعـــذيـــب مــ
ــاٍل مــشــهــود لــهــم بــالــكــفــأة يف مــيــدان  أخــالقــي عـ
بصفتهم  اللجنة  يف  ليعملوا  اإلنــســان،  حقوق 
ــراعـــى يف اخــتــيــارهــم الــتــوزيــع  الــشــخــصــيــة. ويـ
ــــرف أن  ــــدول األطـ ــادل. وعــلــى الـ ــعـ اجلـــغـــرايف الـ
ــًرا كـــل أربـــــع ســـنـــوات عما  تـــقـــدم لــلــجــنــة تـــقـــريـ
إتخذته من تدابير لتنفيذ إلتزاماتها مبوجب 
اإلتــفــاقــيــة، وتـــقـــوم الــلــجــنــة بــفــحــص الــتــقــريــر 

وإبداء مالحظاتها وتوصياتها.

وميكن للجنة أيًضا أن تتلقى شكاوى من قبل 
انتهاك حقوقهم املعترف بها  األفــراد يف حالة 
يف اإلتفاقية من قبل دولة طرف، وذلك إذا ما 
وافقت الدولة الطرف املعنية على قيام اللجنة 
الــشــكــاوى. ويجب أن  بتلقي ودراســـة مثل هــذه 
يكون الشاكي قد إستنفد كافة سبل اإلنتصاف 
الــشــكــوى للجنة إال يف  تــقــدميــه  املــحــلــيــة قــبــل 
حــالــة إطــالــة مـــدة تطبيق وســائــل اإلنــتــصــاف 
املحلية بصورة غير معقولة أو إذا ما كانت سبل 
فعالة،  غير  أو  غير مجدية  املحلية  االنتصاف 
ويجدر اإلشارة إلى أن قطر لم توافق حتى اآلن 

على هذا اإلختصاص للجنة.

وتــتــســم دراســــة اللجنة لــلــشــكــاوى املــقــدمــة من 
ــراد وفــحــص مــا ورد بها مــن إدعـــاءات  قبل األفــ
مـــع الـــدولـــة الـــطـــرف املــعــنــيــة بــالــســريــة، إال أن 
الرأي النهائي الذي تصدره اللجنة بخصوص 
للحقوق  بانتهاك  تتعلق  الشكوى  كانت  إذا  ما 
ويتاح  ينشر   - ال  أم  اإلتفاقية  يف  بها  املعترف 
ردود  مــجــريــات  اللجنة  رأي  ويــتــنــاول  للعموم، 
ورأيها  الشكوى  ومقدم  املعنية  الطرف  الدولة 
النهائي مبا يف ذلك التدابير الواجب إتخاذها 

يف حالة وقوع إنتهاك. 

معلومات  تلقت  ما  إذا  فللجنة  ذلــك  وبخالف 
موثقا بها، يبدو أنها تتضمن دالئل لها أساس 
نحو  على  ميـــارس  تعذيًبا  أن  إلــى  تشير  قـــوي، 
ــي دولـــة طـــرف يف االتــفــاقــيــة،  منتظم يف أراضــ
التعاون  إلــى  املعنية  الــطــرف  الــدولــة  تــدعــو  أن 
وتقدمي مالحظاتها،  املعلومات  دراســة هذه  يف 
وقــــد تـــقـــرر الــلــجــنــة أن جتــــري حتــقــيــًقــا بــهــذا 
اخلــصــوص مبــا يف ذلــك أن تطلب مــن الــدولــة 
أعضائها  مــن  أكــثــر  أو  لعضو  الــســمــاح  املــعــنــيــة 
ويتسم  املعنية.  الــدولــة  أراضــي  بــزيــارة  بالقيام 
إال  بالسرية  اخلــصــوص  بــهــذا  اللجنة  حتقيق 
أنها تقوم بنشر بيان موجز بالنتائج. وال يحق 
املعلومات  هــذه  مثل  بفحص  تــقــوم  أن  للجنة 
كانت  مــا  إذا  بهذا اخلــصــوص  وال فتح حتقيق 
بهذه  اللجنة  رفــضــت متتع  قــد  املعنية  الــدولــة 
الصالحية، كما هو الشأن فيما يتعلق بقطر.

وهناك بروتوكول ملحق باإلتفاقية يهدف إلى 
قبل  بــزيــارات منتظمة من  للقيام  إنشاء نظام 
لألماكن  وطــنــيــة مستقلة  وآلــيــة  دولــيــة  جلــنــة 
الـــتـــي يـــحـــرم فــيــهــا األشـــخـــاص مـــن حــريــتــهــم، 

بــغــيــة الـــوقـــايـــة ومــنــع 
من  وغــيــره  التعذيب 
ضــــروب املــعــامــلــة أو 
الــعــقــوبــة الــقــاســيــة 
الــــالإنــــســــانــــيــــة  أو 
وعــلــى  ــيـــنـــة.  املـــهـ أو 
ــة الـــطـــرف يف  الـــدولـ
هــذا الــبــروتــوكــول أن 
تــنــشــئ آلـــيـــة وقــائــيــة 
وطــــــنــــــيــــــة مـــســـتـــقـــلـــة 

للوقاية  أكــثــر  أو  ــدة  واحــ
من  وغيره  التعذيب  ومنع 

ــروب املــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة  ضــ
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

عــلــى املــســتــوى املــحــلــي. ومـــن بـــن ما 
ــن اآللــيــة  ــل مـ ــن قــبــل كـ ــه مـ يــجــب الـــقـــيـــام بـ

الفرعية  )اللحنة  الدولية  واللجنة  الوطنية 
ملنع التعذيب( دراســة معاملة املحرومن من 
حريتهم وتقدمي ما يلزم من توصيات وزيارة 
املعنين  ومقابلة  والسجون  اإلحتجاز  أماكن 
ــن أعــمــالــهــا. ويف 30 كــانــون  ونـــشـــر تــقــريــر عـ
الثاني/يناير 2015 كان هناك 76 دولة طرف 

يف البروتوكول ليس من بينها قطر.

نــظــرت الــلــجــنــة يف الــتــقــريــر الـــــدوري الــثــانــي 
لقطر يف تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ومما 
الــدولــة  على  ينبغي  أنــه  توصياتها  تضمنته 
أن تضمن التنفيذ الفعال لتعريف التعذيب 
وأن تتابع القضايا التي يتم اإلحتجاج فيها 
به أمام املحاكم ومن قبل املحاكم نفسها. وأن 
تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان متتع 
جميع املحتجزين، مبن فيهم غير املواطنن، 

بجميع الضمانات القانونية األساسية.

تتخذ قطر خطوات  بأن  اللجنة  كما طالبت 
ــزام جــمــيــع  ــ ــتـ ــ لـــضـــمـــان الــــرصــــد الـــفـــعـــال إللـ
املتعلقة  الــقــانــونــيــة  بــالــضــمــانــات  املــوظــفــن 
مبــنــع الــتــعــذيــب، وأن يــتــم مــحــاســبــة مـــن ال 
بـــأن تضمن  بــهــا. هـــذا وأصـــت اللجنة  يــلــتــزم 
املحتجزين، مبن  أسماء جميع  إدراج  الدولة 
وشجعتها  مــركــزي.  يف سجل  الــقــصــر،  فيهم 
اإلستجوابات  وتسجل جميع  ترصد  أن  على 
املرئية والسمعية بصورة  عن طريق األجهزة 
التي يحتمل  منتظمة، يف جميع األماكن 

الـــتـــعـــرض فــيــهــا لــلــتــعــذيــب أو ســوء 
املعاملة.

وكذلك أوصت اللجنة بأن 
تــعــزز الـــدولـــة جــهــودهــا 
ملــــــــنــــــــح احلـــــــمـــــــايـــــــة 
للعمال  القانونية 
املــهــاجــريــن، مبن 
اخلادمات  فيهم 
املــــــــــنــــــــــازل،  يف 
ــلــــن يف  ــامــ ـــعــ الـ
ــا مــن  ــهــ ــيــ أراضــ

التعذيب 
ــلــــة  وســـــــــــوء املــــعــــامــ
مللتمسي  فــعــالــة  حــمــايــة  وأن متــنــح  واإليـــــــذاء، 
ــادة القسرية إلى  الــلــجــوء والــالجــئــن مــن اإلعــ
اإلعتقاد  إلــى  تــدعــو  أســبــاب وجيهة  فيها  دولـــة 
التعذيب  الشخص سيتعرض خلطر  هــذا  بــأن 
أو لسوء املعاملة، وفقا للمادة 3 من االتفاقية. 

كــمــا أوضــحــت الــلــجــنــة أن عــلــى الـــدولـــة ضمان 
ــة املــعــلــومــات بـــشـــأن إمــكــانــيــة وإجــــــراءات  إتـــاحـ
تــقــدمي الــشــكــاوى ضــد الــشــرطــة ونــشــرهــا على 
ــاق واســـــــع، وضــــمــــان الــتــحــقــيــق يف جــمــيــع  نـــطـ
إدعــاءات التعذيب وســوء املعاملة، فــورا وبشكل 
يكون  وأن  هــيــئــات مستقلة.  جــانــب  مــن  شــامــل 
ــا جلــمــيــع  ــامـ ــد مــســتــقــل متـ ــ ــاك إجـــــــراء رصـ ــنـ هـ
األمـــاكـــن املــســتــخــدمــة لــلــحــرمــان مـــن احلــريــة. 
الدولة والية وموارد  تعزز  بأن  اللجنة  وطالبت 
ــيـــات  ــان وآلـ ــســ الــلــجــنــة الــوطــنــيــة حلـــقـــوق اإلنــ
الــغــرض. هذا  لــهــذا  الــرصــد الوطنية األخـــرى 
ــة يف إصــــدار  ــدولـ وأوصـــــت الــلــجــنــة أن تــنــظــر الـ
من  الشكاوى  تقدمي  بآلية  املتعلقة  اإلعــالنــات 
اللجنة،  قبل  مــن  التحقيق  وفتح  األفـــراد  قبل 
اإلختياري  البروتوكول  على  أيضا  والتصديق 

لإتفاقية بأسرع ما ميكن. 

القادم  الــدوري  تقريرها  تقدم قطر  أن  وينبغي 
بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.



اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان





اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
إعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 10 

كانون األول/ديسمبر 1948.

الديباجة  ملا كان اإلقرار مبا جلميع أعضاء 
ومن  فيهم،  أصيلة  كرامة  البشرية من  األســرة 
احلرية  أســاس  يشكل  وثابتة،  متساوية  حقوٍق 

والعدل والسالم يف العالم؛

ــا قد  ــ وملــا كــان جتــاهــل حــقــوق اإلنــســان وإزدراؤهـ
أفــضــيــا إلـــى أعــمــال أثــــارت بــربــريــتــهــا الضمير 
ــادوا بــبــزوغ عالم  اإلنــســانــي، وكـــان الــبــشــر قــد نــ
ــيـــدة  ــعـــقـ ــول والـ ــ ــقـ ــ يـــتـــمـــتـــعـــون فـــيـــه بـــحـــريـــة الـ
وبالتحرر من اخلوف والفاقة، كأسمى ما ترنو 

إليه نفوسهم؛

وملا كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان 
أال  للبشر  أريـــد  إذا  القانوني  الــنــظــام  بحماية 
على  بالتمرد  اللياذ  إلــى  األمـــر  آخــر  يضطروا 

الطغيان واإلضطهاد؛

ــري الــعــمــل عــلــى تنمية  ــوهــ وملــــا كــــان مـــن اجلــ
عالقات ودية بن األمم؛

وملــــا كـــانـــت شـــعـــوب األمم املـــتـــحـــدة قـــد أعــــادت 
يف املـــيـــثـــاق تــأكــيــد إميـــانـــهـــا بــحــقــوق اإلنـــســـان 
وبتساوي  وقــدره،  اإلنسان  وبكرامة  األساسية، 
الــرجــال والــنــســاء يف احلــقــوق، وحــزمــت أمرها 
وبتحسن  االجتماعي  بالتقدم  النهوض  على 

مستويات احلياة يف جو من احلرية أفسح؛

بالعمل،  تعهدت  الــدول األعضاء قد  كانت  وملــا 
بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان تعزيز 
اإلحــتــرام واملــراعــاة العاملين حلــقــوق اإلنــســان 

وحرياته األساسية؛

وملا كان التقاء اجلميع على فهم مشترك لهذه 
احلــقــوق واحلــريــات أمـــًرا بالغ الــضــرورة لتمام 

الوفاء بهذا التعهد؛

فإن اجلمعية العامة:

تنشر عــلــى املـــأل هـــذا اإلعــــالن الــعــاملــي حلقوق 
الــذي  املــثــل األعــلــى املشترك  اإلنــســان بوصفه 
األمـــــم،  وكافـة  الشعـوب  كــافــة  تبلغه  أن  ينبغي 
وهيئـاته،  املجتمع  ـــــراد  أفـــ جميـع  يسعـى  كــمــا 
ــالن نـــصـــب أعــيــنــهــم عــلــى  ــ ــ ــذا اإلعـ ــ واضــــعــــن هـ
الـــــــدوام، ومــــن خــــالل الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة، إلــى 
توطيد إحــتــرام هــذه احلقوق واحلــريــات، وكما 

الوطنية  املـــطـــردة  بــالــتــدابــيــر  يــكــفــلــوا، 
ــي بــهــا  ــاملــ ــعــ والـــــدولـــــيـــــة، اإلعــــــتــــــراف الــ
ومــراعــاتــهــا الــفــعــلــيــة، فــيــمــا بـــن شــعــوب 
الـــدول األعــضــاء ذاتــهــا وفيما بــن شعوب 
األقـــالـــيـــم املـــوضـــوعـــة حتــــت واليـــتـــهـــا عــلــى 

السواء.

املادة 1 يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين 
العقل  وهــم قد وهبوا  واحلــقــوق.  الكرامة  يف 
والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعًضا 

بروح اإلخاء.

ــادة 2 لــكــل إنـــســـان حـــق الــتــمــتــع بجميع  ــ املـ
احلقوق واحلــريــات املــذكــورة يف هــذا اإلعــالن، 
التمييز  نـــوع، وال سيما  أي  مــن  دومنـــا متييز 
بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، 
أو  الــرأي سياسًيا وغير سياسي،  أو  الدين،  أو 
أو  الــثــروة،  أو  أو اإلجتماعي،  الوطني  األصــل 

املولد، أو أي وضع آخر.

وفضاًل عن ذلك ال يجوز التمييز على أساس 
الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد 
أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء 
أو  الوصاية  موضوًعا حتــت  أو  مستقاًل  أكــان 
ألي  خاضًعا  أم  الــذاتــي  باحلكم  متمتع  غير 

قيد آخر على سيادته.

املادة 3  لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف 
األمان على شخصه.

املادة 4  ال يجوز إسترقاق أحد أو إستعباده، 
بــالــرقــيــق بجميع  الـــــرق واإلجتـــــــار  ويــحــظــر 

صورهما.

املــادة 5 ال يجوز إخضاع أحــد للتعذيب وال 
الإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة 

أو احلاطة بالكرامة.

املــادة 6 لكل إنــســان، يف كل مكان، احلــق بأن 
يعترف له بالشخصية القانونية.

املــادة 7  الناس جميًعا ســواء أمــام القانون، 
وهم يتساوون يف حق التمتع بحماية القانون 
دومنـــا متــيــيــز،، كما يــتــســاوون يف حــق التمتع 
باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن 

ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز.

املادة 8 لكل شخص حق اللجوء إلى املحاكم 
من  الفعلي  إلنــصــافــه  املختصة  الوطنية 

أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية 
ــاه الـــدســـتـــور أو  ــ الـــتـــي ميــنــحــهــا إيـ

القانون.

املــادة 9  ال يجوز إعتقال 
أو  حـــجـــزه  أو  إنــــســــان  أي 

نفيه تعسًفا.

إنسان،  لكل  املــادة 10 

على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق يف 
ومــحــايــدة،  مستقلة  محكمة  قضيته  تنظر  أن 
نـــظـــًرا مــنــصــًفــا وعـــلـــنـــًيـــا، لــلــفــصــل يف حــقــوقــه 

وإلتزاماته ويف أية تهمة جزائية توجه إليه.

املادة 11 

إلى  بريًئا  يعتبر  بجرمية  متهم  كل شخص   -1
علنية  محاكمة  يف  قانوًنا  لها  إرتكابه  يثبت  أن 
تـــكـــون قـــد وفـــــرت لـــه فــيــهــا جــمــيــع الــضــمــانــات 

الالزمة للدفاع عن نفسه.

2- ال يدان أي شخص بجرمية بسبب أي عمل 
أو إمــتــنــاع عـــن عــمــل لـــم يــكــن يف حــيــنــه يشكل 
جــرًمــا مبقتضى الــقــانــون الــوطــنــي أو الــدولــي، 
كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي 
الفعل  فيه  أرتكب  الــذي  الوقت  سارية يف  كانت 

اجلرمي.

املادة 12 ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي 
يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو مسكنه 
أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه وسمعته. 
الــقــانــون من  ولــكــل شــخــص حــق يف أن يحميه 

مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت.

املادة 13 
إختيار  ويف  التنقل  حــريــة  فــرد حــق يف  لكل   -1

محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك 
بلده، ويف العودة إلى بلده.

املادة 14 
1- لكل فرد حق التماس ملجأ يف بلدان أخرى 

والتمتع به خالًصا من اإلضطهاد.

إذا كانت هناك  الــتــذرع بهذا احلــق  2- ال ميكن 
مالحقة ناشئة بالفعل عن جرمية غير سياسية 
تــنــاقــض مــقــاصــد األمم املتحدة  أو عــن أعــمــال 

ومبادئها.

املادة 15 
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2- ال يــجــوز، تــعــســًفــا، حــرمــان أي شــخــص من 
جنسيته وال من حقه يف تغيير جنسيته.



املادة 16 
البلوغ، حق  أدركـــا ســن  واملـــرأة، متى  1- للرجل 
قــيــد بسبب  أي  دون  أســـــرة،  وتــأســيــس  ــزوج  ــتـ الـ
متساويان  وهما  الدين.  أو  اجلنسية  أو  العرق 
يف احلــقــوق لـــدى الــتــزوج وخـــالل قــيــام الـــزواج 

ولدى إنحالله.

املزمع  الطرفن  بــرضــا  إال  الـــزواج  يعقد  ال   -2
زواجهما رضاء كاماًل ال إكراه فيه.

واألســاســيــة  الطبيعية  اخللية  هــي  األســـرة   -3
يف املجتمع، ولها حق التمتع بحماية املجتمع 

والدولة.

املادة 17 
أو  ــلـــك، مبــــفــــرده  ــمـ ــتـ الـ ــرد حــــق يف  ــ فــ ــل  ــكـ لـ  -1

باإلشتراك مع غيره.

2- ال يجوز جتريد أحد من ملكه تعسًفا.

ــادة 18 لــكــل شــخــص حـــق يف حــريــة الفكر  املــ
والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف 
تغيير دينه أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه 
واملمارسة  الشعائر  وإقامة  بالتعبد  معتقده  أو 
أو  أو مع جماعة، وأمــام املأل  والتعليم، مبفرده 

على حده.

املــــادة 19 لــكــل شــخــص حـــق الــتــمــتــع بــحــريــة 
ــرأي والــتــعــبــيــر، ويــشــمــل هـــذا احلـــق حريته  ــ الـ
التماس  ويف  مضايقة،  دون  اآلراء  إعــتــنــاق  يف 
اآلخرين،  إلى  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  األنباء 

بأية وسيلة ودومنا إعتبار للحدود.

املادة 20 
1- لــكــل شــخــص حـــق يف حــريــة اإلشـــتـــراك يف 

اإلجتماعات واجلمعيات السلمية.

ــتـــمـــاء إلــى  2- ال يـــجـــوز إرغــــــام أحــــد عــلــى اإلنـ
جمعية ما.

املادة 21 
الشؤون  إدارة  يف  املشاركة  حق  لكل شخص   -1
العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلن 

يختارون يف حرية.

اآلخــريــن، حق  بالتساوي مع  لكل شخص،   -2
تقلد الوظائف العامة يف بلده.

احلــكــم،  ســلــطــة  مـــنـــاط  هـــي  الــشــعــب  إرادة   -3
خـــالل  مــــن  اإلرادة  هـــــذه  تــتــجــلــى  أن  ويــــجــــب 
العام  باإلقتراع  دورًيـــا  جتــرى  نزيهة  إنتخابات 
وبالتصويت  الناخبن  املــســاواة بن  قــدم  وعلى 
الـــســـري أو بـــإجـــراء مــكــافــئ مـــن حــيــث ضــمــان 

حرية التصويت.

املـــــادة 22 لــكــل شـــخـــص، بــوصــفــه عـــضـــًوا يف 
املــجــتــمــع، حــق يف الــضــمــان اإلجــتــمــاعــي، ومــن 
حقه أن تــوفــر لــه، مــن خــالل املــجــهــود القومي 
والتعاون الدولي، ومبا يتفق مع هيكل كل دولة 

ومواردها، احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي ال غـــنـــى عــنــهــا لــكــرامــتــه 

ولتنامي شخصيته يف حرية.

املادة 23 
الــعــمــل، ويف حرية  احلــق يف  لكل شخص   -1
ــة  ــادلـ ــل عـ ــمـ ــه، ويف شـــــــروط عـ ــلـ ــمـ ــار عـ ــيــ ــتــ إخــ

ومرضية، ويف احلماية من البطالة.

األفــــراد، دون أي متييز، احلــق يف  2- جلميع 
أجر متساو على العمل املتساوي.

3- لــكــل فــــرد يــعــمــل حـــق يف مـــكـــافـــأة عــادلــة 
ــه وألســــرتــــه عــيــشــة الئــقــة  ومـــرضـــيـــة تــكــفــل لـ
بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند اإلقتضاء، 

بوسائل أخرى للحماية اإلجتماعية.

4- لــكــل شــخــص حـــق إنـــشـــاء الـــنـــقـــابـــات مع 
آخـــريـــن واإلنـــضـــمـــام إلــيــهــا مـــن أجـــل حماية 

مصاحله.

املادة 24 لكل شخص حق يف الراحة وأوقات 
الفراغ، وخصوصا يف حتديد معقول لساعات 

العمل ويف إجازات دورية مأجورة.

املادة 25 
ــق يف مـــســـتـــوى مــعــيــشــة  لـــكـــل شـــخـــص حــ  -1
يـــكـــفـــي لــــضــــمــــان الــــصــــحــــة والــــــرفــــــاهــــــة لــه 
املأكل وامللبس  وألسرته، وخاصة على صعيد 
اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية  واملسكن 
االجتماعية الضرورية، وله احلق يف ما يأمن 
ــاالت الــبــطــالــة أو املـــرض أو  بــه الــغــوائــل يف حـ
أو غير ذلك  أو الشيخوخة  الترمل  أو  العجز 
من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي تفقده 

أسباب عيشه.

رعــــايــــة  يف  حـــــق  ــة  ــولــ ــفــ ــطــ والــ لــــألمــــومــــة   -2
األطــفــال حق  ومــســاعــدة خاصتن، وجلميع 
ــذات احلــمــايــة اإلجــتــمــاعــيــة ســـواء  الــتــمــتــع بــ

ولدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.

املادة 26
 1- لــكــل شــخــص حـــق يف الــتــعــلــيــم. ويــجــب 
ــل يف  ــ ــر الــتــعــلــيــم مـــجـــاًنـــا، عـــلـــى األقــ ــوفـ أن يـ
مــرحــلــتــيــه االبـــتـــدائـــيـــة واألســـاســـيـــة. ويــكــون 
التعليم  ويــكــون  إلــزامــيــا.  االبــتــدائــي  التعليم 
الفني واملهني متاًحا للعموم. ويكون التعليم 

العالي متاًحا للجميع تبًعا لكفائتهم.

الــتــعــلــيــم  ــهـــدف  ــتـ ــسـ يـ أن  يــــجــــب   -2
ــلــــة لــشــخــصــيــة  ــامــ ــكــ ــة الــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
اإلنـــــــســـــــان وتـــــعـــــزيـــــز إحـــــتـــــرام 
ــان واحلـــريـــات  حـــقـــوق اإلنــــســ
األســـاســـيـــة. كــمــا يــجــب أن 
والتسامح  التفاهم  يــعــزز 
والــــصــــداقــــة بــــن جــمــيــع 
الــفــئــات  وجـــمـــيـــع  األمم 
الــديــنــيــة،  أو  الــعــنــصــريــة 

األمم  بــهــا  الــتــي تضطلع  األنــشــطــة  يــؤيــد  وأن 
املتحدة حلفظ السالم.

3- لآلباء، على سبيل األولوية، حق إختيار نوع 
التعليم الذي يعطى ألوالدهم.

املادة 27 
1- لــكــل شــخــص حــق املــشــاركــة احلـــرة يف حياة 
بالفنون،  اإلســتــمــتــاع  ويف  الــثــقــافــيــة،  املجتمع 
التي  الفوائد  ويف  العلمي  التقدم  يف  واإلسهام 

تنجم عنه.

2- لكل شخص حق يف حماية املصالح املعنوية 
واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو 

فني من صنعه.

املادة 28 لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي 
تــتــحــقــق يف ظـــلـــه احلـــقـــوق  ودولـــــــي ميـــكـــن أن 
ــذا اإلعـــالن  املــنــصــوص عليها يف هـ ــات  ــريـ واحلـ

حتقًقا تاًما.

املادة 29 
1- عــلــى كــل فـــرد واجــبــات إزاء اجلــمــاعــة، التي 
النمو  شخصيته  تنمو  أن  ميكن  وحــدهــا  فيها 

احلر الكامل.

حــقــوقــه  ــرد، يف ممــــارســــة  ــ فــ أي  يــخــضــع  ال   -2
وحـــريـــاتـــه، إال لــلــقــيــود الــتــي يــقــررهــا الــقــانــون 
ــتـــراف  مــســتــهــدًفــا مــنــهــا، حــــصــــًرا، ضـــمـــان اإلعـ
الواجب بحقوق وحريات اآلخرين وإحترامها، 
والــــوفــــاء بـــالـــعـــادل مـــن مــقــتــضــيــات الــفــضــيــلــة 
ــام ورفـــــــاه اجلـــمـــيـــع يف مــجــتــمــع  ــعــ والـــنـــظـــام الــ

دميقراطي.

3- ال يجوز يف أي حال أن متارس هذه احلقوق 
عـــلـــى نـــحـــو يـــنـــاقـــض مـــقـــاصـــد األمم املــتــحــدة 

ومبادئها.

املــادة 30 ليس يف هــذا اإلعــالن أي نص يجوز 
تأويله على نحو يفيد إنطوائه على تخويل أية 
القيام  أي حــق يف  فـــرد،  أي  أو  أو جماعة،  دولـــة 
بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من 

احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه.



إعالن القضاء على العنف ضد المرأة 





إعالن القضاء على العنف ضد 
املرأة 

إعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 20 
كانون األول/ديسمبر 1993.

إن اجلمعية العامة
بشكل  تطبق  أن  إلــى  امللحة  باحلاجة  تسلم  إذ 
ــادئ املتعلقة  ــبـ شــامــل عــلــى املــــرأة احلــقــوق واملـ
بــاملــســاواة بــن كــل الــبــشــر وبــأمــنــهــم وحريتهم 

وسالمتهم وكرامتهم؛

واملــبــادئ مجسدة  وإذ تالحظ أن هــذه احلقوق 
يف صكوك دولية، منها اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنـــســـان، والــعــهــد الـــدولـــي اخلــــاص بــاحلــقــوق 
املــدنــيــة والــســيــاســيــة، والــعــهــد الــدولــي اخلــاص 
باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، 
التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  وإتفاقية 
وغيره  التعذيب  مناهضة  وإتفاقية  املــرأة،  ضد 
ــروب املــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو  مـــن ضــ

الالإنسانية أو املهينة؛

الــقــضــاء على  إتــفــاقــيــة  تــنــفــيــذ  أن  ــــدرك  تـ وإذ 
املـــرأة بشكل فعال  التمييز ضــد  أشــكــال  جميع 
مـــن شــأنــه أن يــســهــم يف الــقــضــاء عــلــى العنف 
ضد املرأة، وأن إعالن القضاء على العنف ضد 
املرأة، املرفق بهذا القرار، من شأنه أن يعزز هذه 

العملية ويكملها؛

وإذ يقلقها أن العنف ضد املرأة ميثل عقبة أمام 
النحو  والسلم، على  والتنمية  املساواة  حتقيق 
التطلعية  نيروبي  إستراتيجيات  يف  به  املسلم 
فيها مبجموعة  أوصــي  التي  بــاملــرأة،  للنهوض 
وأمــام  املــرأة،  العنف ضد  التدابير ملكافحة  من 
جميع  على  الــقــضــاء  إلتفاقية  الــتــام  التنفيذ 

أشكال التمييز ضد املرأة؛

انتهاًكا  يشكل  املـــرأة  ضــد  العنف  أن  تــؤكــد  وإذ 
حلقوق اإلنــســان  واحلــريــات األساسية ويعوق 
املـــرأة بــهــذه احلــقــوق واحلــريــات  أو يلغي متتع 
األساسية، وإذ يقلقها اإلخفاق، منذ أمد بعيد، 
يف حماية وتعزيز تلك احلــقــوق واحلــريــات يف 

حاالت العنف ضد املرأة؛

هـــو مظهر  املــــــرأة  ضـــد  الــعــنــف  أن  تـــــدرك  وإذ 
لعالقات قوى غـير متكـافـئـة بيـن الرجـل واملـرأة 
على  الـــرجـــل  هيمنـة  ــى  إلـ أدت  ــاريـــــخ،  الــتـــ عــبــر 

واحليلولة  ضــدهــا  التمييز  وممــارســتــه  ــرأة  املـ
املــرأة  العنف ضــد  وأن  الــكــامــل،  نهوضها  دون 
التي  احلاسمة  اإلجتماعية  اآللــيــات  مــن  هــو 
تفرض بها على املرأة وضعية التبعية للرجل 
كالنساء  النساء،  فئات  بعض  أن  يقلقها  وإذ 
املنحدرات  والنساء  األقليات،  إلــى  املنتميات 
مــــــن األهـــــــالـــــــي األصـــــلـــــيـــــن، والـــــالجـــــئـــــات، 
واملـــــهـــــاجـــــرات، والــــعــــائــــشــــات يف املــجــتــمــعــات 
الــريــفــيــة أو الـــنـــائـــيـــة، واملـــــعـــــوزات، ونـــزيـــالت 
املؤسسات اإلصالحية أو السجون، واألطفال، 
واملــعــوقــات، واملــســنــات، والــعــائــشــات يف أجـــواء 
النزاعات املسلحة، هي فئات شديدة الضعف 

يف مواجهة العنف؛

ــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي ســلــم بــهــا يف  وإذ تــشــيــر إلــ
الفقرة 23  من مرفق قرار املجلس اإلقتصادي 
أيــار/مــايــو     24 ــؤرخ  املـ واإلجــتــمــاعــي 15/1990  
1990  ، بأن العنف ضد املــرأة، سواء يف األسرة 
أو يف املجتمع، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود 
يقابل  أن  ويجب  والثقافة،  والطبقة  الدخل 

بخطوات عاجلة وفعالة متنع حدوثه؛

وإذ تشير أيًضا إلى قرار املجلس اإلقتصادي 
أيــار/مــايــو  ــؤرخ 30   املـ واإلجــتــمــاعــي 18/1991 
الــذي يوصي فيه املجلس بوضع إطار   ، 1991
العنف  قضية  يتناول، صــراحــة،  دولــي  لصك 

ضد املرأة؛

ــدور الـــــذي تـــؤديـــه احلـــركـــات  ــالــ وإذ تـــرحـــب بــ
الــنــســائــيــة يف لــفــت املــزيــد مــن اإلهــتــمــام إلــى 
طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد 

املرأة؛

املـــفـــتـــوحـــة  ــــرص  ــفـ ــ الـ أن  ــا  ــهـ ــزعـ جـ يـــثـــيـــر  وإذ 
ــاواة الــقــانــونــيــة  ــام الــنــســاء لــتــحــقــيــق املــــســ ــ أمـ
واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة واإلقــتــصــاديــة يف 
فيما يحد،  مــنــهــا،  يــحــد  فـــرص  هــي  املجتمع 

العنف املستمر واملترسخ؛

تقدم،  ما  بــأن هناك، يف ضــوء  وإقتناًعا منها 
ــى وجــــــود تـــعـــريـــف واضــــــح وشـــامـــل  ــ ــة إلـ ــاجـ حـ
للعنف ضد املرأة، وبيان واضح للحقوق التي 
ينبغي تطبيقها لتأمن القضاء على العنف 
املرأة بجميع أشكاله، وإلتزام من الدول  ضد 
املجتمع  مــن  والـــتـــزام  مــســؤولــيــاتــهــا،  بتحمل 
على  القضاء  إلى  بالسعي  الدولي، مبجمله، 

العنف ضد املرأة؛

القضاء  بشأن  التالي  اإلعــالن  رسمًيا  تصدر 
ــرأة وحتـــث عــلــى بـــذل كل  عــلــى الــعــنــف ضــد املــ

اجلهد من أجل إشهاره والتقيد به:

املادة 1: تعريف العنف ضد املرأة
»العنف  تعبير  يعني  اإلعـــالن،  هــذا  ألغـــراض 
ضد املــرأة« أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية 
أو يــرجــح أن يترتب  اجلــنــس ويــتــرتــب عــلــيــه، 
عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية 
يف  النفسية،مبا  أو  اجلنسية  أو  اجلسمانية 

ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر 
التعسفي من احلرية، ســواء حدث  أو احلرمان 

ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة.

املادة 2 : بعض أشكال العنف ضد 
املرأة

يفهم بالعنف ضد املرأة أنه يشمل، على سبيل 
املثال ال على سبيل احلصر، ما يلي:

الــذي  والنفسي  واجلــنــســي  الــبــدنــي  العنف  )أ( 
يــحــدث يف إطـــار األســــرة، مبــا يف ذلـــك الــضــرب، 
اإلنــاث،  األســرة  أطفال  والتعدي اجلنسي على 
والــعــنــف املــتــصــل بــاملــهــر، واغـــتـــصـــاب الـــزوجـــة، 
التقليدية  املمارسات  من  وغيره  اإلنــاث  وختان 
والعنف  الــزوجــي  غير  والعنف  لــلــمــرأة،  املــؤذيــة 

املرتبط باإلستغالل؛

الذي  والنفسي  واجلنسي  البدني  العنف  )  ب( 
فـــــي ذلــك  الــعــام، مبــا  ــار املجتمع  يــحــدث يف إطـ
ــاب، والـــتـــعـــدي اجلـــنـــســـي، واملــضــايــقــة  ــتـــصـ اإلغـ
اجلــنــســيــة والـــتـــخـــويـــف يف مـــكـــان الـــعـــمـــل ويف 
واإلجتــار  آخــر،  مكان  وأي  التعليمية  املؤسسات 

بالنساء وإجبارهن على البغاء؛

الــذي  والنفسي  واجلنسي  البدني  العنف  )ج( 
ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

املادة 3 : حق املرأة يف املساواة
للمرأة احلــق يف التمتع، على قــدم املــســاواة مع 
الرجل، بكل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
ويف حماية هــذه احلــقــوق واحلــريــات، وذلـــك يف 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  امليادين 
أو أي ميدان آخــر. ومن بن  والثقافية واملدنية 

هذه احلقوق ما يلي:

)أ( احلق يف احلياة؛

)ب( احلق يف املساواة؛

)ج( احلق يف احلرية واألمن الشخصي؛

ــاواة مع  ــســ ــدم املــ ــق يف الــتــمــتــع عــلــى قــ )د( احلــ
الرجل بحماية القانون؛

مــن  شـــكـــل  الـــتـــعـــرض ألي  ــدم  ــ عـ ــــق يف  احلـ )ه( 
أشكال التمييز؛

الصحة  أعلى مستوى ممكن من  احلــق يف  )و( 
البدنية والعقلية؛

)ز( احلق يف شروط عمل منصفة ومؤاتية؛

)ح( احلق يف أن تكون يف مأمن من التعذيب أو 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 

املهينة.

املادة 4  : إلتزامات الدول
وأال  املـــرأة،  العنف ضــد  تدين  أن  لــلــدول  ينبغي 
إعــتــبــارات دينية  أو  أو تقليد  بــأي عــرف  تــتــذرع 



وينبغي  بالقضاء عليه.  إلتزامها  للتنصل من 
لها أن تتبع، بكل الوسائل املمكنة ودون تأخير، 
ســيــاســة تــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى الــعــنــف ضد 

املرأة؛ ولهذه الغاية ينبغي لها :

 )أ( أن تنظر ـ حيثما ال تكون قد فعلت بعد ـ يف 
جميع  على  الــقــضــاء  إتفاقية  على  التصديق 
أشكال التمييز ضد املرأة أو اإلنضمام إليها أو 

سحب حتفظاتها عليها؛

)ب( أن متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأة؛

)ج( أن جتتهد اإلجتهاد الواجب يف درء أفعال 
ــرأة والــتــحــقــيــق فــيــهــا واملــعــاقــبــة  ــ الــعــنــف عـــن املـ
إرتكبت  ســواء  الوطنية،  للقوانن  وفًقا  عليها، 

الدولة هذه األفعال أو إرتكبها أفراد؛

جـــــزاءات  املــحــلــيــة  الـــقـــوانـــن  تـــــدرج يف  أن  )د( 
أو جــزاءات  جـــزاءات عمل  أو  أو مدنية  جنائية 
إداريـــــة بــحــق مـــن يــصــيــبــون الــنــســاء بـــاألضـــرار 
بـــإيـــقـــاع الــعــنــف عــلــيــهــن، وأن تـــؤمـــن لــلــنــســاء 
تفتح  أن  وينبغي  األضــــرار؛  هــذه  عــن  تعويًضا 
فرص الوصول إلى آليات العدالة أمــام النسـاء 
اللواتـي يتعرضن للعنف، وأن تتاح لهن، حسب 
عادلة  سبل  الوطنية،  القوانن  عليه  تنص  ما 
ــرار الــتــي تلحق  ــ وفــعــالــة لــإنــتــصــاف مــن األضـ
بــهــن؛ وينبغي لــلــدول أيــًضــا إعـــالم الــنــســاء مبا 
ــن حـــقـــوق يف إلـــتـــمـــاس الــتــعــويــض من  لــهــن مـ

خالل هذه اآلليات؛

عمل  خــطــط  وضــــع  إمــكــانــيــة  تـــــدرس  أن  )هـ( 
أشكال  املــرأة من جميع  لتعزيز حماية  وطنية 
الــغــرض يف  لذلك  أحكاًما  تــدرج  أن  أو  العنف، 
اإلعتبار  آخـــذة يف  بالفعل،  املــوجــودة  اخلــطــط 
تقدمه  أن  عـــون ميــكــن  أي  اإلقـــتـــضـــاء،  حــســب 
املـــنـــظـــمـــات غـــيـــر احلـــكـــومـــيـــة، والســـيـــمـــا مــنــهــا 

املنظمات املعنية مبسألة العنف ضد املرأة؛

)و( أن تصوغ، على نحو شامل، النهج الوقائية 
واإلداريـــة  والسياسية  القانونية  التدابير  وكــل 
جميع  مــن  املـــرأة  حماية  تعزز  التي  والثقافية 
ــرأة  أشــكــال الــعــنــف وتــكــفــل أال يــتــكــرر إيــــذاء املـ
بسبب وجود قوانن وممارسات إنفاذية وأشكال 

تدخل أخرى ال تراعي نوع اجلنس؛

)ز( أن تعمل على التكفل إلى أقصى حد ممكن، 
املــوارد املتاحة لها وكذلك، حيث  ضمن حــدود 
تــدعــو احلــاجــة، ضمن إطـــار الــتــعــاون الــدولــي، 
بأن تقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف، 
ــى أطـــفـــالـــهـــن، مــســاعــدة  ــ ــد االقـــتـــضـــاء إلـ ــنـ وعـ
على  واملــســاعــدة  التأهيل،  كــإعــادة  متخصصة، 
واملــشــورة،  والــعــالج،  وإعالتهم،  األطــفــال  رعاية 
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ واخلــ

عن  فضاًل  والبرامج،  واملــرافــق  واإلجتماعية، 
كل  تتخذ  أن  لها  وينبغي  الــداعــمــة؛  الهياكل 
سالمتهن  لتعزيز  الــالزمــة  األخــرى  التدابير 
وإعادة تأهيلهن يف املجالن البدني والنفسي؛

مــوارد  املــيــزانــيــات احلكومية  تـــدرج يف  أن  )ح( 
كــافــيــة ألنــشــطــتــهــا املــتــصــلــة بــالــقــضــاء على 

العنف ضد املرأة؛

لــضــمــان  الــــالزمــــة  الــتــدابــيــر  تــتــخــذ  أن  )ط( 
تـــزويـــد مــوظــفــي إنـــفـــاذ الــقــوانــن واملــوظــفــن 
الــعــمــومــيــن املــســؤولــن عــن تنفيذ ســيــاســات 
درء العنف عن املرأة والتحقيق فيه واملعاقبة 
إلحتياجات  واعـــن  يجعلهم  بــتــدريــب  عليه، 

املرأة؛

املــنــاســبــة،  الـــتـــدابـــيـــر  تــتــخــذ جــمــيــع  أن  )ي( 
أمناط  لتعديل  التعليم،  ميدان  يف  والسيما 
الـــســـلـــوك اإلجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لــلــرجــل 
التقليدية  التحيز واملمارسات  واملرأة، وإلزالة 
إلــى دونية  املــمــارســات األخـــرى املستندة  وكــل 
أي مــن اجلــنــســن أو تــفــوقــه أو إلـــى الــقــوالــب 

اجلامدة فيما يتعلق بدور الرجل واملرأة؛

الــبــيــانــات  ــاث وجتــمــع  تــســانــد األبـــحـ أن  )ك( 
مــا يتعلق  وتصنف اإلحـــصـــاءات، وخــصــوًصــا 
ــدى تــفــشــي  ــ مــنــهــا بــالــعــنــف األســــــــري، عــــن مـ
مختلف أشكال العنف ضد املرأة؛ وأن تشجع 
ــاث الــتــي تــتــنــاول أســـبـــاب هــــذا الــعــنــف  ــحـ األبـ
فعالية  ومــدى  وتبعاته،  وخــطــورتــه  وطبيعته 
الــتــدابــيــر الــتــي تــنــفــذ لــدرئــه ولــتــعــويــض من 
يتعرضن له؛ على أن يجري نشر اإلحصاءات 

ونتائج األبحاث املشار إليها؛

القضاء على  تستهدف  تدابير  تتخذ  أن  )ل( 
الــعــنــف ضــد الــنــســاء الــشــديــدات الــضــعــف يف 

مواجهة العنف؛

التي  الــتــقــاريــر  تــقــدمي  عند  تضطلع،  أن  )م( 
ذات  املــتــحــدة  تــوجــب تقدميها صــكــوك األمم 
بتضمن  اإلنــســان،  بحقوق  املتعلقة  الصلة، 
هذه التقارير معلومات عن العنف ضد املرأة 

والتدابير املتخذة لتنفيذ هذا اإلعالن؛

توجيهية  مــبــادئ  عــلــى صـــوغ  تــشــجــع  أن  )ن( 
التي  املــبــادئ  تنفيذ  على  للمساعدة  مالئمة 

يتضمنها هذا اإلعالن؛

ــذي تــؤديــه  )س( أن تــعــتــرف بـــالـــدور الـــهـــام الــ
احلكومية،  غير  واملنظمات  النسائية  احلركة 
يف كــافــة أنــحــاء الــعــالــم، يف رفــع درجـــة الوعي 
ــدة مــشــكــلــة الــعــنــف ضد  والــتــخــفــيــف مـــن حــ

املرأة؛

النسائية  أن تسهل وتساند عمل احلركة  )ع( 
واملنظمات غير احلكومية وتتعاون معها على 

املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية؛

اإلقـــلـــيـــمـــيـــة/ املـــنـــظـــمـــات  تـــشـــجـــع  أن  )ف( 
احلــكــومــيــة الــدولــيــة الــتــي هـــي أعـــضـــاء فيها 

على إدراج القضاء على العنف ضد املرأة ضمن 
برامجها، حسب اإلقتضاء.

املادة 5: إلتزامات هيئات ووكاالت 
األمم املتحدة

ينبغي لهيئات منظومة األمم املتحدة ووكاالتها 
املتخصصة أن تسهم، كل يف ميدان إختصاصها، 
يف ترويج االعتراف باحلقوق واملبادئ الواردة يف 
هذا اإلعالن وتطبيقها عمليا؛ ومما ينبغي لها 

القيام به حتقيًقا لهذه الغاية، ما يلي:

بهدف  واإلقليمي  الــدولــي  التعاون  تعزز  أن  )أ( 
حتديد إستراتيجيات إقليمية ملكافحة العنف، 
الـــبـــرامـــج املتصلة  ــبــــرات، ومتـــويـــل  وتـــبـــادل اخلــ

بالقضاء على العنف ضد املرأة؛

لــعــقــد اإلجــتــمــاعــات واحلــلــقــات  تــــروج  أن  )ب( 
الــدراســيــة بــهــدف أن تــوجــد وتــذكــي بــن جميع 

األشخاص وعًيا ملسألة العنف ضد املرأة؛

مــنــظــومــة  داخـــــل  اإلضــــطــــالع،  تــشــجــع  أن  )ج( 
األمم املتحدة، بالتنسيق والتبادل بن الهيئات 
التصدي  أجل  من  اإلنسان  التعاهدية حلقوق 

الفعال ملسألة العنف ضد املرأة؛

)د( أن تدرج يف الدراسات التحليلية التي تعدها 
عن  املتحدة  األمم  منظومة  وهيئات  مؤسسات 
اإلجتـــاهـــات الــســائــدة واملــشــاكــل اإلجــتــمــاعــيــة، 
ومــنــهــا الـــتـــقـــاريـــر الــــدوريــــة املــتــعــلــقــة بــاحلــالــة 
اإلجتماعية يف العالم، بحثا عن االجتاهات يف 

مجال العنف ضد املرأة؛

التنسيق بن مؤسسات وهيئات  أن تشجع  )هـ( 
مسألة  إدراج  أجــل  من  املتحدة  األمم  منظومة 
العنف ضد املرأة يف البرامج اجلارية، وخصوًصا 
فيما يتعلق بفئات النساء الشديدة الضعف يف 

مواجهة العنف؛

أو كتيبات  )و( أن تشجع صوغ مبادئ توجيهية 
إرشــاديــة تتصل بالعنف ضــد املـــرأة، واضــعــة يف 
إعتبارها التدابير املشار إليها يف هذا اإلعالن؛

)ز( أن تــنــظــر، حــســب اإلقــتــضــاء، لـــدى وفــائــهــا 
بتنفيذ صكوك  بها اخلاصة  املناطة  بالواليات 
حقوق اإلنسان، يف مسألة القضاء على العنف 

ضد املرأة؛

)ح( أن تتعاون مع املنظمات غير احلكومية يف 
التصدي ملسألة العنف ضد املرأة.

املادة 6 : األولوية لألحكام األكثر 
فعالية

ليس يف هذا اإلعالن أي مساس مبا قد تتضمنه 
أو  أية إتفاقية  أو  أية قوانن سارية يف دولــة ما، 
معاهدة أو صك دولي آخر نافذ يف الدولة، من 
العنف  على  للقضاء  تيسيًرا  أكــثــر  هــي  أحــكــام 

ضد املرأة.



إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير

 العدالة لضحايا السلطة وإساءة 

إستعمال السلطة. 





إعالن بشأن املبادئ األساسية 
لتوفير العدالة لضحايا 
السلطة وإساءة إستعمال 

السلطة. 
إعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف 

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985.

)أ( ضحايا اجلرمية
األشــخــاص  »الــضــحــايــا«  يقصد مبصطلح   -1
الــذيــن أصــيــبــوا بــضــرر فــردًيــا أو جــمــاعــًيــا، مبا 
املــعــانــاة  أو  العقلي  أو  الــبــدنــي  الــضــرر  ذلـــك  يف 
أو احلرمان  اإلقتصادية،  أو اخلسارة  النفسية 
بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، 
ــاالت إهــــمــــال تــشــكــل  ــ عــــن طـــريـــق أفــــعــــال أو حــ
الدول  يف  النافذة  اجلنائية  للقوانيـن  إنتهاًكـا 
ــا فــيــهــا الـــقـــوانـــن الـــتـــي حتـــرم  األعـــــضـــــاء، مبــ

اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة.

ما ضحية مبقتضى  إعتبار شخٍص  2- ميكن 
هذا اإلعالن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب 
الــفــعــل قــد عـــرف أو قــبــض عــلــيــه أو قــوضــي أو 
أدين، وبصرف النظر عن العالقة األسرية بينه 
»الضحية«  مصطلح  ويشمل  الضحية.  وبــن 
ــا، حــســب اإلقـــتـــضـــاء، الــعــائــلــة املــبــاشــرة  ــًضــ أيــ
لــلــضــحــيــة األصـــلـــيـــة أو مــعــالــيــهــا املــبــاشــريــن 
واألشـــخـــاص الــذيــن أصــيــبــوا بــضــرر مــن جــراء 
التدخل ملساعدة الضحايا يف محنتهم أو ملنع 

اإليذاء.

ــواردة هــنــا عــلــى اجلميع  ــ الـ 3- تطبق األحــكــام 
دون متييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق، 
أو  الــلــغــة،  أو  الـــســـن،  أو  أو اجلـــنـــس،  ــلـــون،  الـ أو 
الدين، أو اجلنسية، أو الرأي السياسي أو غيره، 
أو املعتقدات، أو املمارسات الثقافية، أو امللكية، 
أو املولد، أو املركز األسري، أو األصل العرقي، أو 

اإلجتماعي، أو العجز.

الوصول إلى العدالة  واملعاملة 
املنصفة 

وإحــتــرام  بــرأفــة  الــضــحــايــا  معاملة  ينبغي   -4
لــكــرامــتــهــم. ويــحــق لــهــم الـــوصـــول إلـــى آلــيــات 
العدالة واحلصول على اإلنصاف الفوري وفًقا 
ملا تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق 

بالضرر الذي أصابهم.

القضائية  اآللـــيـــات  وتــعــزيــز  إنــشــاء  ينبغي   -5
واإلداريــة، حسب االقتضاء، لتمكن الضحايا 
ــلــــى اإلنــــــصــــــاف مـــــن خــــالل  مـــــن احلـــــصـــــول عــ
اإلجــراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة 
وينبغي  املــنــال.  وسهلة  املكلفة  وغير  والــعــادلــة 
تـــعـــريـــف الـــضـــحـــايـــا بــحــقــوقــهــم يف الـــتـــمـــاس 

اإلنصاف من خالل هذه اآلليات.

ــة اإلجــــــــــراءات  ــابـ ــجـ ــتـ تــســهــيــل إسـ يــنــبــغــي   -6

القضائية 
واإلدارية 

الحتياجات 
الضحايا بإتباع ما يلي:

وبنطاق  بـــدورهـــم  الــضــحــايــا  تــعــريــف  )أ( 
وبالطريقة  وســيــرهــا،  وتــوقــيــتــهــا  ــراءات  ــ اإلجــ
حيث  سيما  وال  قضاياهم،  يف  بها  يبت  التي 
بــجــرائــم خــطــيــرة وحيثما  يتعلق  األمـــر  كـــان 

طلبوا هذه املعلومات.

ــهـــات نظر  لـــعـــرض وجـ الــفــرصــة  إتـــاحـــة  )ب( 
اإلعتبار  وأخذها يف  قلقهم  وأوجــه  الضحايا 
يف املراحل املناسبة من اإلجراءات القضائية، 
حيثما تكون مصاحلهم عرضة للتأثر وذلك 
ونظام  يتمشى  ومبــا  باملتهمن  إجــحــاف  دون 

القضاء اجلنائي الوطني ذي الصلة.

للضحايا يف  املــنــاســبــة  املــســاعــدة  تــوفــيــر  )ج( 
جميع مراحل اإلجراءات القانونية.

ــــالل من  ــى اإلقــ ــاذ تــدابــيــر تـــرمـــي إلــ )د( إتـــخـ
ــد وحــمــايــة  إزعـــــــاج الـــضـــحـــايـــا إلـــــى أدنــــــى حــ
ــتــــضــــاء، وضـــمـــان  خــصــوصــيــاتــهــم، عـــنـــد اإلقــ
سالمتهم فضاًل عن سالمة أسرهم والشهود 
ــم مــــــن الـــتـــخـــويـــف  ــهــ ــاحلــ املــــتــــقــــدمــــن لــــصــ

واإلنتقام.

)هـ( جتنب التأخير الذي ال لزوم له يف البت 
التي  أو األحكام  األوامــر  القضايا وتنفيذ  يف 

تقضي مبنح تعويضات للضحايا.

الرسمية  غــيــر  اآللــيــات  إســتــعــمــال  ينبغي   -7
ــة  ــاطـ ــوسـ حلــــل الــــنـــــــــزاعــــات، مبــــا يف ذلــــــك الـ
العدل  إلقامة  العرفية  والوسائل  والتحكيم 
املــــمــــارســــات املـــحـــلـــيـــة، حــســب  أو إســـتـــعـــمـــال 
ــاء، لــتــســهــيــل إســـتـــرضـــاء الــضــحــايــا  ــضـ ــتـ االقـ

وإنصافهم.

رد احلق 
الــغــيــر  أو  املــــجــــرمــــون  يـــدفـــع  أن  يــنــبــغــي   -8
ذلك  كــان  عــن تصرفاتهم، حيثما  املــســؤولــون 
مناسًبا، تعويًضا عاداًل للضحايا أو ألسرهم أو 

ملعاليهم. 
أن  ويـــــنـــــبـــــغـــــي 
ــذا الــتــعــويــض  يــشــمــل هــ
إعادة املمتلكات ومبلًغا جلبر ما وقع من ضرر أو 
خسارة، ودفع النفقات املتكبدة نتيجة لإيذاء، 

وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق.

9- ينبغي للحكومات إعادة النظر يف ممارساتها 
ولــوائــحــهــا وقــوانــيــنــهــا جلــعــل رد احلــــق خــيــارًا 
اجلنائية،  القضايا  به يف  متاًحا إلصــدار حكم 

باإلضافة إلى العقوبات اجلنائية األخرى.

ينبغي  بالبيئة،  البالغ  اإلضـــرار  10- يف حــاالت 
أن يشتمل رد احلــق، بقدر اإلمــكــان، إذا أمــر به، 
على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء 
الهياكل األساسية وإستبدال املرافق املجتمعية 
ودفـــع نفقات اإلســتــقــرار يف مــكــان آخــر حيثما 
نتج عن الضرر خلع املجتمع املحلي عن مكانه.

11- عندما يقوم املوظفون العموميون وغيرهم 
مــن الـــوكـــالء الــذيــن يــتــصــرفــون بــصــفــة رسمية 
الــقــوانــن اجلنائية  أو شــبــه رســمــيــة مبــخــالــفــة 
الــوطــنــيــة، يــنــبــغــي أن يــحــصــل الــضــحــايــا على 
تــعــويــض مـــن الـــدولـــة الــتــي كــــان مــوظــفــوهــا أو 
ــا مـــســـؤولـــن عـــن الـــضـــرر الــــواقــــع. ويف  وكــــالؤهــ
التي حدث  فيها احلكومة  تكون  التي  احلــاالت 
الــتــقــصــيــر االعــــتــــدائــــي مبــقــتــضــى  الـــعـــمـــل أو 
سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو 
احلكومة اخللف أن تقوم برد احلق للضحايا.

التعويض 
12- حيثما ال يكون من املمكن احلصول على 
تعويض كامل من املجرم أو من مصادر أخرى، 
تعويض  تقدمي  إلــى  تسعى  أن  لــلــدول  ينبغي 

مالي إلى:
)أ( الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية 
العقلية  أو  البدنية  أو بإعتالل الصحة  بالغة 

نتيجة جلرائم خطيرة.
الـــذيـــن  أو  املـــتـــوفـــن  ــاص  ــ ــخـ ــ األشـ أســـــر  )ب( 
أو عــقــلــًيــا نتيجة  ــا  بــدنــًي أصــبــحــوا عــاجــزيــن 



ــذاء، وبــخــاصــة مـــن كـــانـــوا يــعــتــمــدون يف  ــإيـ لـ
إعالتهم على هؤالء األشخاص.

وتوسيع  وتعزيز  إنشاء  تشجيع  ينبغي   -13
لتعويض  املخصصة  الوطنية  الــصــنــاديــق 
اإلقتضاء،  عند  أيــًضــا،  وميكن  الضحايا. 
أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، مبا 
يف ذلــك احلــاالت التي تكون فيها الدولة 
عن  عــاجــزة  الضحية  إلــيــهــا  تنتمي  الــتــي 

تعويضها عما أصابها من ضرر.

املساعدة 
من  يــلــزم  مــا  الضحايا  يتلقى  أن  ينبغي   -14
وإجتماعية  ونفسية  وطــبــيــة  مــاديــة  مــســاعــدة 
ــائـــل احلــكــومــيــة والــطــوعــيــة  مـــن خــــالل الـــوسـ

واملجتمعية واملحلية.

تــوفــر  ــــدى  ــا مبــ ــايـ ــحـ الـــضـ إبـــــــالغ  يــنــبــغــي   -15
من  وغيرها  واإلجتماعية  الصحية  اخلدمات 
املساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم احلصول 

على هذه اخلدمات بسهولة.

الـــشـــرطـــة  ــو  ــفـ ــوظـ مـ يــتــلــقــى  أن  يــنــبــغــي   -16
والـــقـــضـــاء والـــصـــحـــة واخلــــدمــــة اإلجــتــمــاعــيــة 
ــنـــيـــن تـــدريـــًبـــا  ــفــــن املـــعـ ــن املــــوظــ ــ ــم مـ ــرهــ ــيــ وغــ
لــتــوعــيــتــهــم بــإحــتــيــاجــات الــضــحــايــا، ومــبــادئ 
تــوجــيــهــيــة لــضــمــان تـــقـــدمي املـــعـــونـــة املــنــاســبــة 

والفورية.

املساعدة  أو  تقدمي اخلدمات  لدى  ينبغي   -17
إلى الضحايا إيالء إهتمام ملن لهم إحتياجات 
خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو 
بسبب عوامل كالتي ذكرت يف الفقرة 3 أعاله. 

)ب( ضحايا 
إساءة إستعمال 

السلطة
18- يقصد مبصطلح »الضحايا« األشخاص 
ــا أو جــمــاعــًيــا،  ــ ــردًي الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بـــضـــرر فــ
ــرر الـــبـــدنـــي أو الــعــقــلــي أو  ــك الـــضـ ــا يف ذلــ مبـ
أو  اإلقتصادية،  اخلسارة  أو  النفسية  املعاناة 
احلرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم 
األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إهمال 
ال تشكل حتى اآلن إنتهاًكا للقوانن اجلنائية 
إنتهاكات  تشكل  ولكنها  الوطنية، 
الدولية  للمعايير 
املعترف 

بها 

واملتعلقة بإحترام حقوق اإلنسان.

تــــدرج  أن  يف  تـــنـــظـــر  أن  لــــلــــدول  يــنــبــغــي   -19
ــاءة  ــ ــرم إســ ــ ــون الـــوطـــنـــي قــــواعــــد حتــ ــانــ ــقــ يف الــ
إنتصاف  سبل  على  وتنص  السلطة  إستعمال 
تشمل  أن  خاصة،  بصفة  وينبغي،  لضحاياها. 
ســبــل اإلنـــتـــصـــاف هــــذه رد احلــــق أو احلــصــول 
على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة 

ومساندة مادية وطبية ونفسية وإجتماعية.

الــتــفــاوض من  تنظر يف  أن  لــلــدول  ينبغي   -20
أجــل إبـــرام مــعــاهــدات دولــيــة متعددة األطـــراف 
تــتــعــلــق بــالــضــحــايــا، حــســب مـــا هـــو مـــحـــدد يف 

الفقرة 18.

بصفة  تستعرض  أن  لــلــدول  ينبغي   -21
دوريـــــــــــة الــــتــــشــــريــــعــــات واملـــــمـــــارســـــات 
ــائــــمــــة لــــضــــمــــان إســـتـــجـــابـــتـــهـــا  الــــقــ
تــقــوم،  وأن  املـــتـــغـــيـــرة،  لـــلـــظـــروف 
وتنفيذ  بسن  اإلقــتــضــاء،  عند 
ــال  ــعــ ــات حتــــــرم األفــ ــعـ ــريـ ــشـ تـ
الــــــتــــــي تــــشــــكــــل إســــــــــــاءات 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خــــــطــــــيــــــرة إلسـ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة أو 
تشجع  وأن  اإلقتصادية 
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ كــــــذلــــــك الـ
واآللــيــات الــالزمــة ملنع 
وأن  مثل هذه األفعال، 
ــتــــحــــدث احلــــقــــوق  تــــســ
ووســـــائـــــل اإلنـــتـــصـــاف 
ــا  ــهـ ــحـ ــيـ ــتـ ــة وتـ ــ ــمــ ــ ــالئــ ــ املــ
لضحايا هذه األفعال.



يشكل عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين خدمة اجتماعية 

بالغة األهمية للمجتمع، وينبغي العناية بدورهم في إقامة العدل، 

وفي حماية حق الفرد في الحياة والحرية واألمن، ومسؤوليتهم عن 

صون األمن العام والسلم اإلجتماعي وأهمية مؤهالتهم وتدريبهم 

وسلوكهم، وكذلك إيالء اإلعتبار الواجب لسالمتهم الشخصية.





املكلفــن  املوظفــن  عمــل  يشــكل 
بإنفــاذ القوانن خدمــة اجتماعية 
بالغــة األهميــة للمجتمع، وينبغي 
العنايــة بدورهــم يف إقامــة العــدل، 
الفــرد يف احليــاة  ويف حمايــة حــق 
ومســؤوليتهم  واألمــن،  واحلريــة 
والســلم  العــام  األمــن  صــون  عــن 
مؤهالتهــم  وأهميــة  اإلجتماعــي 
وكذلــك  وســلوكهم،  وتدريبهــم 
إيــالء اإلعتبار الواجب لســالمتهم 

الشخصية.
التالية من قبل مؤمتر  املبادئ  وقد مت إعتماد 
ومعاملة  اجلــرميــة  ملنع  الثامن  املتحدة  األمم 
وعلى   ،1990 أيــلــول/ســبــتــمــبــر   7 يف  املــجــرمــن 

احلكومات مراعاتها وإحترامها.

يقصد بــاملــوظــفــن املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن 
القانون،  مجال  يف  العاملن  املوظفن  جميع 
سواء منهم املعينون واملنتخبون، ممن ميارسون 
اإلعتقال  سلطات  سيما  ال  الشرطة،  سلطات 
أو اإلحــتــجــاز. ويف الــبــلــدان الــتــي متـــارس فيها 
صــالحــيــات الــشــرطــة أجـــهـــزة عــســكــريــة، ســـواء 
كانت مرتدية زًيا رسمًيا أو غير رسمي، أو قوات 
املكلفن  املوظفن  تعريف  يعتبر  الــدولــة،  أمــن 
بإنفاذ القوانن شاماًل للموظفن العاملن يف 

هذه الدوائر.

أحكام عامة
1- عــلــى احلــكــومــات وهــيــئــات إنــفــاذ الــقــوانــن 
إعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح بشأن إستخدام 
املـــوظـــفـــن املــكــلــفــن بـــإنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن لــلــقــوة 
ــة ضـــــد األفـــــــــــــراد. وعـــلـــى  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــــحـ ــلـ ــ واألسـ
ــات وهـــيـــئـــات إنــــفــــاذ الــــقــــوانــــن، لـــدى  ــومـ ــكـ احلـ
وضــــــع هــــــذه الــــقــــواعــــد والـــــلـــــوائـــــح، أن تــضــع 
القوة  بإستخدام  املرتبطة  األخالقية  املسائل 
واألسلحة النارية قيد النظر بصفة مستمرة.

القوانن  إنفاذ  وهيئات  للحكومات  ينبغي   -2
أن تــســتــحــدث مــجــمــوعــة واســعــة قـــدر اإلمــكــان 
ــزود املــوظــفــن املــكــلــفــن  ــ ــائـــل، وأن تـ مـــن الـــوسـ
األسلحة  من  مختلفة  بأنواع  القوانن  بإنفاذ 
والــذخــائــر تــســمــح بــإســتــخــدام مــتــمــايــز للقوة 
واألســلــحــة الـــنـــاريـــة. ويــنــبــغــي أن يــشــمــل ذلــك 

استحداث أسلحة معطلة للحركة 
وغير قاتلة إلستخدامها يف 

بغية  املناسبة،  احلـــاالت 
زيادة تقييد استخدام 
أو  املميتة  الــوســائــل 
املـــــؤذيـــــة لــــألفــــراد. 
لنفس  وحتــقــيــًقــا 
أن  ينبغي  الغرض 
ــاح لــلــمــوظــفــن  ــتـ يـ

ــتــزود مبــعـــــدات  املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن الـــ
ــوذات  واخلـ الــــدروع  مثـل  النفـس  عــن  للدفـاع 
ــدارات الــواقــيــة مــن الــطــلــقــات الــنــاريــة  والــــصــ
النارية،  الطلقات  الواقية من  النقل  ووسائل 
إلـــى إســتــخــدام  وذلـــك للتقليل مــن احلــاجــة 

األسلحة أًيا كان نوعها.

3- ينبغي إجراء تقييم دقيق لتطوير وتوزيع 
األســـلـــحـــة املــعــطــلــة لــلــحــركــة وغـــيـــر املــمــيــتــة 
ــى حـــد ممــكــن من  ــ ــى أدنـ بـــغـــرض الــتــقــلــيــل إلــ
تــعــريــض األشـــخـــاص غــيــر املــعــنــيــن للخطر، 
األسلحة  هــذه  إستخدام  مراقبة  ينبغي  كما 

بعناية.

القوانن،  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  على   -4
أبعد  إلــى  يستخدموا،  أن  واجبهم،  يـــؤدون  إذ 
اللجوء  قبل  وســائــل غير عنيفة  حــد ممــكــن، 
إلى إستخدام القوة واألسلحة النارية. وليس 
النارية  واألسلحة  القوة  يستخدموا  أن  لهم 
فعالة  األخـــرى غير  الــوســائــل  تكون  إال حيث 
النتيجة  أن حتــقــق  لــهــا  يــتــوقــع  ال  حــيــث  أو 

املطلوبة.

فــيــهــا مــن  ــنـــاص  مـ ــتـــي ال  الـ 5- يف احلـــــــاالت 
لـــلـــقـــوة أو األســلــحــة  ــروع  ــ ــشـ ــ ــدام املـ ــخــ ــتــ اإلســ
النارية، يتعن على املوظفن املكلفن بإنفاذ 

القوانن مراعاة ما يلي:

)أ( ممارسة ضبط النفس يف استخدام القوة 
ــتـــصـــرف بــطــريــقــة تــتــنــاســب مـــع خــطــورة  والـ

اجلرم والهدف املشروع املراد حتقيقه.

)ب( تقليل الضرر واإلصابة، وإحترام وصون 
حياة اإلنسان.

واإلســعــافــات  املــســاعــدة  بتقدمي  التكفل  )ج( 
إلـــى الشخص  وقـــت ممــكــن  أقـــرب  الطبية يف 

املصاب أو املتضرر.

)د( الــتــكــفــل بــإشــعــار األقـــربـــاء أو األصــدقــاء 
املــقــربــن لــلــشــخــص املـــصـــاب أو املـــتـــضـــرر، يف 

أقرب وقت ممكن.

القوة  إســتــخــدام  يــؤدي  6- حيثما 
واألسلحة النارية من جانب 
بإنفاذ  املكلفن  املوظفن 
الــقــوانــن إلـــى جـــرح أو 
عليهم  يــتــعــن  ــاة،  ــ وفـ
إبــــــــــــالغ رؤســـــائـــــهـــــم 
ــورَا، وفــًقــا  ــ ــ بـــذلـــك فـ

للمبدأ 22.

املــعــاقــبــة على  تــكــفــل  أن  عــلــى احلـــكـــومـــات   -7
االستخدام التعسفي للقوة أو األسلحة النارية 
أو إســــــاءة اســتــخــدامــهــا مـــن جـــانـــب املــوظــفــن 
ذلك جرمية  بإعتبار  القوانن،  بإنفاذ  املكلفن 

جنائية مبقتضى قوانينها.

8- ال يــجــوز الــتــذرع بــظــروف اســتــثــنــائــيــة، مثل 
أي  أو  الداخلي  السياسي  حالة عدم االستقرار 
إنــحــراف عن  ــرى، لتبرير أي  ــوارئ عــامــة أخــ طــ

هذه املبادئ األساسية.

أحكام خاصة
ــفـــن املـــكـــلـــفـــن بــإنــفــاذ  ــوظـ 9- يــتــعــن عـــلـــى املـ
الـــقـــوانـــن عــــدم إســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــاريـــة ضد 
األفراد إال يف حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع 
بإصابة  أو  باملوت  اآلخــريــن  يهدد  خطر محدق 
بالغة اخلطورة  ارتكاب جرمية  ملنع  أو  خطيرة، 
تنطوي على تهديد خطير لــألرواح، أو للقبض 
عــلــى شــخــص ميــثــل خـــطـــًرا مـــن هــــذا الــقــبــيــل 
وذلــــك فقط  ــراره،  ــ فـ ملــنــع  أو  ويـــقـــاوم سلطتهم، 
كافية  غير  تطرفا  األقــل  الوسائل  تكون  عندما 
األحـــوال،  األهــــداف. ويف جميع  هــذه  لتحقيق 
ال يجوز إستخدام األسلحة النارية القاتلة عن 
أجل  يتعذر متاًما جتنبها من  إال عندما  قصد 

حماية األرواح.

 ،9 املــبــدأ  عليها يف  املنصوص  الــظــروف  10- يف 
القوانن  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  على  يتعن 
واضح  وتوجيه حتذير  هذه  التعريف بصفتهم 
النارية،  األسلحة  إستخدام  على  عزمهم  يعلن 
ما  للتحذير،  كاف لإستجابة  وقت  إعطاء  مع 
أو مــا لم  لــه،  لــم يعرضهم ذلــك خلطر ال مبرر 
األذى  أو  املــوت  آخرين خلطر  أشخاًصا  يعرض 
اجلسيم، أو ما لم يتضح عدم مالئمته وجدواه 

تبًعا لظروف احلادث.

11- ينبغي أن تشمل القواعد واللوائح املتعلقة 
بإستخدام األسلحة النارية من جانب املوظفن 

املكلفن بإنفاذ القوانن مبادئ توجيهية:

فــيــهــا  ــــص  ــرخـ ــ يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ الــــــظــــــروف  )أ( حتـــــــدد 
لــلــمــوظــفــن املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن بحمل 
ــة، وأنــــــواع األســلــحــة الــنــاريــة  ــاريـ ــنـ األســلــحــة الـ

والذخيرة املرخص بها.

النارية، حصًرا،  األسلحة  إستخدام  تكفل  )ب( 
أن  لها  يحتمل  وبطريقة  املناسبة  الــظــروف  يف 

تقلل من خطر حدوث ضرر ال موجب له.

ــنــــاريــــة  الــ األســــلــــحــــة  ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ إسـ )ج( حتــــظــــر 
والذخيرة التي تسبب أذى ال مبرر له أو تنطوي 

على مخاطر ال مسوغ لها.

وتخزينها  النارية  األسلحة  مراقبة  تنظم  )د( 
وتسلمها، مبــا يف ذلــك وضــع إجــــراءات لضمان 
أن يــكــون املــوظــفــون املــكــلــفــون بــإنــفــاذ الــقــوانــن 
التي  والذخيرة  النارية  مسؤولن عن األسلحة 

تسلم لهم.



ــه، عــنــد  ــ ــــوجـ ــلـــى حتـــــذيـــــرات تـ ــنـــص عـ )هــــــــ( تـ
ــدام  ــتـــخـ ــة إعـــــتـــــزام إسـ ــالــ اإلقــــتــــضــــاء، يف حــ

األسلحة النارية.

)و( تــوفــر نــظــاًمــا لــإبــالغ يــنــفــذه املــوظــفــون 
إستخدموا  كلما  الــقــوانــن  بــإنــفــاذ  املــكــلــفــون 

األسلحة النارية يف أداء واجبهم.

حفظ األمن والنظام يف 
التجمعات غير املشروعة

12- ملـــا كــــان مـــن حـــق كـــل فــــرد اإلشــــتــــراك يف 
جتــمــعــات مــشــروعــة وســلــمــيــة طــبــًقــا لــلــمــبــادئ 
ــواردة يف اإلعــــالن الــعــاملــي حلــقــوق اإلنــســان  ــ الــ
والـــعـــهـــد الــــدولــــي اخلـــــاص بـــاحلـــقـــوق املــدنــيــة 
التي  وللهيئات  ينبغي للحكومات  والسياسية، 
املكلفن  واملوظفن  القوانن  إنفاذ  بها  يناط 
بــإنــفــاذهــا الــتــســلــيــم بــأنــه ال يــجــوز إســتــخــدام 
القوة واألسلحة النارية إال طبًقا ملا هو وارد يف 

املبدأين 13 و14.

القوانن،  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  على   -13
عــنــد تــفــريــق الــتــجــمــعــات غــيــر املــشــروعــة، إمنــا 
اخلــالــيــة مـــن الــعــنــف، أن يــتــجــنــبــوا إســتــخــدام 
أن  ذلــك غير ممكن عمليا،  كــان  إذا  أو،  الــقــوة، 

يقصروه على احلد األدنى الضروري.

بــإنــفــاذ  املــكــلــفــن  لــلــمــوظــفــن  ــوز  يـــجـ 14- ال 
الـــقـــوانـــن أن يــســتــخــدمــوا األســلــحــة الــنــاريــة 
لــتــفــريــق الــتــجــمــعــات الــتــي تــتــســم بــالــعــنــف إال 
خطًرا،  أقــل  وسائل  استخدام  عليهم  تعذر  إذا 
يــقــصــروا إســتــخــدامــهــا عــلــى احلــد  أن  وعليهم 
األدنى الضروري. وال يجوز لهم أن يستخدموا 
األســلــحــة الــنــاريــة يف هـــذه احلــــاالت إال حسب 

الشروط املنصوص عليها يف املبدأ 9.

تعامل الشرطة مع األشخاص 
املحتجزين أو املعتقلن

القوانن  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  على   -15
مــع  ــم  ــهـ ــلـ ــامـ ــعـ تـ يف  الـــــقـــــوة  يـــســـتـــخـــدمـــوا  أال 
األشخاص املحتجزين أو املعتقلن إال عندما 
والــنــظــام  األمــــن  ذلـــك حلــفــظ  عليهم  يتحتم 
سالمتهم  تتعرض  عندما  أو  املــؤســســة،  داخـــل 

الشخصية للخطر.

القوانن  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  على   -16
يستخدموا  األســــــلــــــحــــــة الـــــــنـــــــاريـــــــة يف أال 

ــــاص املـــحـــتـــجـــزيـــن أو  ــــخـ ــع األشـ تــعــامــلــهــم مــ
لدفع  أو  الــنــفــس،  عــن  لــلــدفــاع  إال  املعتقلن 
خــطــر مــبــاشــر عــن اآلخـــريـــن يــهــدد بــاملــوت أو 
بـــإحـــداث إصــابــة خــطــيــرة، أو عــنــدمــا يتحتم 
عــلــيــهــم ذلــــك ملــنــع فــــرار شــخــص مــحــتــجــز أو 

معتقل ميثل اخلطر املشار إليه يف املبدأ 9.

حـــقـــوق  ــة  ــقــ ــابــ ــســ الــ املــــــبــــــادئ  ــــس  متــ ال   -17
وواجباتهم  السجون  املسؤولن عن  املوظفن 
ومــســؤولــيــاتــهــم كــمــا هـــي مـــحـــددة يف قــواعــد 
الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء وبخاصة 

القواعد 33 و34 و54.

املؤهالت والتدريب وإسداء 
اإلرشاد

18- تراعي احلكومات وهيئات إنفاذ القوانن، 
بإنفاذ  املكلفن  املــوظــفــن  جميع  إخــتــيــار  يف 
الـــقـــوانـــن، إتـــبـــاع إجــــــراءات إنــتــقــاء مــنــاســبــة، 
ومتــتــعــهــم بــالــصــفــات األخــالقــيــة والــنــفــســيــة 
بكفاءٍة،  مهامهم  ملمارسة  املالئمة  والبدنية 
ــا مــهــنــًيــا مــســتــمــًرا وشـــامـــاًل.  وتــلــقــيــهــم تــدريــًب
يبحث  دوريــة  إستعراضات  أن جتــري  وينبغي 

فيها إستمرار مالئمتهم ألداء هذه املهام.

19- تتكفل احلكومات وهيئات إنفاذ القوانن 
بـــتـــدريـــب جــمــيــع مــوظــفــي إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن، 
ــا ملــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة املــهــنــيــة  ــًقـ وتــخــتــبــرهــم وفـ
املــنــاســبــة يف إســـتـــخـــدام الـــقـــوة. وال يــرخــص 
بــحــمــل األســـلـــحـــة ملــوظــفــي إنـــفـــاذ الــقــوانــن 
الذين يقتضي عملهم حمل السالح إال بعد 

تلقيهم تدريًبا خاًصا على استخدامها.

20- تولي احلكومات وهيئات إنفاذ القوانن، 
يف تدريب املوظفن املكلفن بإنفاذ القوانن، 
اهتماًما خاًصا ملسائل آداب الشرطة وحقوق 
التحقيق،  عــمــلــيــات  يف  ســيــمــا  وال  اإلنـــســـان، 
النارية،  واألسلحة  القوة  إستخدام  ولبدائل 
ــة الـــــنـــــزاعـــــات ســلــمــًيــا  ــويــ مبـــــا يف ذلـــــــك تــــســ
وتفهم ســلــوك اجلــمــاهــيــر، وأســالــيــب اإلقــنــاع 
التقنية،  والــوســائــل  والــوســاطــة،  والــتــفــاوض 
واألسلحة  الــقــوة  إستخدام  مــن  احلــد  بهدف 
ــاذ الــقــوانــن  ــفـ ــة. ويــنــبــغــي لــهــيــئــات إنـ ــاريـ ــنـ الـ
أن تــراجــع بــرامــجــهــا الــتــدريــبــيــة وإجــراءاتــهــا 
يــقــع مــن حــــوادث ذات  العملية يف ضـــوء مــا 

طابع خاص.

21- تتيح احلكومات وهيئات إنفاذ القوانن 
املشورة للموظفن املكلفن بإنفاذ القوانن، 
الذين يواجهون حاالت تستخدم فيها القوة 
الضغط  مسألة  بشأن  النارية،  األسلحة  أو 

النفسي.

إجراءات اإلبالغ واملراجعة
ــاذ  ــ ــفـ ــ إنـ وهـــــيـــــئـــــات  احلــــــكــــــومــــــات  حتـــــــــدد   -22
الــقــوانــن إجـــــراءات فــعــالــة لــإبــالغ عــن جميع 
املــبــدأيــن 6 و11)و(،  إلــيــهــا يف  املــشــار  ــوادث  ــ احلـ
وإلســـتـــعـــراضـــهـــا. وبــالــنــســبــة لـــلـــحـــوادث املــبــلــغ 
احلكومات  تكفل  املبدأين،  لهذين  طبًقا  عنها 
بعملية  القيام  تسهيل  القوانن  إنفاذ  وهيئات 
فيه  تستطيع  وضــع  وتأمن  فعالة.  إستعراض 
النيابة  أو سلطات  املستقلة  اإلداريــة  السلطات 
املــســتــقــلــة ممـــارســـة إخــتــصــاصــهــا الــقــضــائــي يف 
ــاة أو  ــ ــدوث وفـ ــ ــاالت حـ ــ ــروف مــالئــمــة. ويف حـ ــ ظـ
إصـــابـــة خــطــيــرة أو عـــواقـــب جــســيــمــة  أخــــرى، 
السلطات  إلى  تقرير مفصل  الفور  يرسل على 
املــخــتــصــة املــســؤولــة عــن االســتــعــراض اإلداري 

والرقابة القضائية.

بهم ضرر  يلحق  الــذيــن  يتاح لألشخاص   -23  
مــن اســتــخــدام الــقــوة أو األســلــحــة الــنــاريــة، أو 
مستقلة  إجـــراءات  إتباع  القانونين،  ملمثليهم 
ــة الــــدعــــاوى. ويف حـــالـــة وفــاتــهــم،  ــامـ تــشــمــل إقـ

ينطبق هذا احلكم بالتالي على معاليهم.

القوانن  إنفاذ  وهيئات  24- تضمن احلكومات 
كانوا  إذا  املــوظــفــن  كــبــار  على  املسؤولية  إلــقــاء 
يعلموا،  أن  عليهم  يــتــوجــب  كـــان  أو  عــلــم،  عــلــى 
ــوانـــن  ــقـ ــاذ الـ ــفــ ــإنــ بــــــأن املــــوظــــفــــن املـــكـــلـــفـــن بــ
العاملن حتت إمرتهم يلجؤون، أو جلؤوا، إلى 
اإلســـتـــخـــدام غــيــر املـــشـــروع لــلــقــوة أو األســلــحــة 
النارية دون أن يتخذوا كل ما يف وسعهم إتخاذه 
مـــن تــدابــيــر ملــنــع هـــذا اإلســـتـــخـــدام أو وقــفــه أو 

اإلبالغ عنه.

القوانن  إنــفــاذ  وهيئات  احلكومات  تكفل   -25
عــــدم فــــرض أي عــقــوبــات جــنــائــيــة أو تــأديــبــيــة 
الذين  القوانن  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  على 
ــتـــزاًمـــا مبـــدونـــة قـــواعـــد الــســلــوك  يـــرفـــضـــون، الـ
لــلــمــوظــفــن املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن وبــهــذه 
القوة  استخدام  أمــر  تنفيذ  األساسية،  املــبــادئ 
ــة، أو الــــذيــــن يــبــلــغــون عــن  ــاريــ ــنــ واألســـلـــحـــة الــ
النارية من جانب  األسلحة  أو  القوة  إستخدام 

موظفن آخرين.

كــان  إذا  الـــرؤســـاء  بــطــاعــة  الــتــذرع  26- ال يقبل 
املــوظــفــون املــكــلــفــون بــإنــفــاذ الــقــوانــن يعلمون 
النارية،  األسلحة  أو  القوة  بإستخدام  أمــًرا  أن 
أفـــضـــى إلــــى وفـــــاة شــخــص أو إصـــابـــتـــه إصــابــة 
واضحة،  بــصــورة  للقانون  مخالًفا  كــان  خطرة 
تنفيذه.  لرفض  معقولة  فرصة  لديهم  وكانت 
ويف كـــل األحــــــوال، تــقــع املــســؤولــيــة أيـــًضـــا على 

الرؤساء الذين يصدرون أوامر غير قانونية.



مدونة لقواعد سلوك الموظفين

 المكلفين بإنفاذ القوانين 





مدونة لقواعد سلوك املوظفن 
املكلفن بإنفاذ القوانن 

يف  املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  إعتمدتها 
17 كانون األول/ديسمبر 1979.

املادة 1
عــلــى املــوظــفــن املكلفن بــإنــفــاذ الــقــوانــن، يف 
جميع األوقــات، أن يــؤدوا الواجب الــذي يلقيه 
املجتمع  بخدمة  وذلــك  عاتقهم،  على  القانون 
ــال  ــمـ وبـــحـــمـــايـــة جــمــيــع األشــــخــــاص مــــن األعـ
درجة  يتفق مع علو  القانونية، على نحو  غير 

املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.

التعليق
بإنفاذ  املــكــلــفــون  »املــوظــفــون  عــبــارة  تشمل  )أ( 
القوانن« جميع املوظفن املسؤولن عن تنفيذ 
الشرطة،  صالحيات  ميارسون  الذين  القانون 
أو اإلحــتــجــاز،  وال سيما صــالحــيــات اإلعــتــقــال 

سواء أكانوا معينن أم منتخبن.

)ب( يف البلدان التي تتولى صالحيات الشرطة 
بالزي  أكانت  ســواء  العسكرية،  السلطات  فيها 
يعتبر  الـــدولـــة،  أمـــن  قــــوات  أو  ال،  أم  الــرســمــي 
القوانن«  بإنفاذ  املكلفون  »املــوظــفــون  تعريف 

شاماًل ملوظفي تلك األجهزة.

بوجه  تشمل،  أن  املجتمع  بخدمة  يقصد  )ج( 
أفراد املجتمع  خاص، تقدمي خدمات ملساعدة 
املحتاجن إلى مساعدة فورية ألسباب طارئة، 
أو  إجتماعية  أو  إقتصادية  أو  كــانــت  شخصية 

من أي نوع آخر.

يــقــتــصــر على  أن ال  احلــكــم  بــهــذا  يــقــصــد  )د( 
واألذى  والسلب  العنف  أعــمــال  جميع  تغطية 
ــا بـــل أن يــتــخــطــى ذلــــك لــيــشــمــل كــامــل  وحـــدهـ
تــقــع حتــت طائلة  الــتــي  املــحــظــورات  مجموعة 
ــو يــشــمــل أيــًضــا سلوك  الــقــانــون اجلــنــائــي. وهـ
األشخاص غير القادرين على حتمل املسؤولية 

اجلنائية.

املادة 2
يــحــتــرم املــوظــفــون املــكــلــفــون بــإنــفــاذ الــقــوانــن، 
اإلنسانية  الكرامة  بواجباتهم،  قيامهم  أثناء 
اإلنــســان  حــقــوق  على  ويحافظون  ويحمونها، 

لكل األشخاص ويوطدونها.

التعليق
ــان املـــشـــار إلــيــهــا مــحــددة  ــسـ )أ( إن حــقــوق اإلنـ
ومــحــمــيــة بــالــقــانــون الــوطــنــي والــــدولــــي. ومــن 
الصكـوك الدوليـة ذات الصلة: اإلعالن العاملي 
حلـــقـــوق اإلنــــســــان، والـــعـــهـــد الــــدولــــي اخلـــاص 
حماية  وإعـــالن  والسياسية،  املدنية  باحلقوق 
جــمــيــع األشــــخــــاص مـــن الـــتـــعـــرض لــلــتــعــذيــب 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهنية، وإعالن األمم املتحدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
واإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

ــز الــــعــــنــــصــــري،  ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ واإلتــ
لـــقـــمـــع جـــــرميـــــة الـــفـــصـــل 
عليها،  واملعاقبة  العنصري 
وإتفاقية منع جرمية اإلبادة 

عليها،  واملــعــاقــبــة  اجلــمــاعــيــة 
ــواعـــد الــنــمــوذجــيــة الــدنــيــا  ــقـ والـ

فيينا  وإتفاقية  السجناء،  ملعاملة 
للعالقات القنصلية.

الــوطــنــيــة  الــتــعــلــيــقــات  تــذكــر  أن  يــنــبــغــي  )ب( 
القانونية اإلقليمية  املــادة األحكام  على هذه 
هــذه احلقوق وتنص  التي حتــدد  الوطنية  أو 

على حمايتها. 

املادة 3
ال يجوز للموظفن املكلفن بإنفاذ القوانن 
استعمال القوة إال يف حالة الضرورة القصوى 

ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم.

التعليق
)أ( يشدد هذا احلكم على أن إستعمال القوة 
القوانن  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  قبل  مــن 
ــًرا إســتــثــنــائــًيــا، ومـــع أنــه  ــ يــنــبــغــي أن يــكــون أمـ
يوحي بأنه قد يكون من املأذون به للموظفن 
من  يستخدموا  أن  القوانن  بإنفاذ  املكلفن 
الــضــرورة  الــظــروف معقول  الــقــوة مــا جتعله 
مــن أجــل تــفــادي وقـــوع اجلــرائــم أو يف تنفيذ 
املشتبه  أو  للمجرمن  الــقــانــونــي  اإلعــتــقــال 
ذلــك، فهو  املساعدة على  أو  بأنهم مجرمون، 
هذا  يتعدى  بشكل  الــقــوة  إستخدام  يجيز  ال 

احلد.

ــادة  ــعــ الــ يف  ــنــــي  الــــوطــ ــون  ــانــ ــقــ الــ يـــقـــيـــد  )ب( 
املكلفن  املوظفن  قبل  مــن  الــقــوة  إستعمال 
بإنفاذ القوانن وفًقا ملبدأ التناسبية. ويجب 
التناسبية  أنه يتعن إحترام مبادئ  أن يفهم 
املعمول بها على الصعيد الوطني يف تفسير 
هــذا احلكم. وال يجوز بأية حــال تفسير هذا 
احلــكــم مبــا يــســمــح بــإســتــعــمــال الــقــوة بشكل 
ــروع املــطــلــوب  ــشــ ال يــتــنــاســب مــــع الــــهــــدف املــ

حتقيقه.

)ج( يعتبر إستعمال األسلحة النارية تدبيًرا 
كــل جهد ممكن لتاليف  بــذل  أقــصــى. وينبغي 
الــنــاريــة، وال سيما ضد  إســتــعــمــال األســلــحــة 
إستعمال  ينبغي  ال  عـــام،  وبــوجــه  األطـــفـــال. 
الشخص  يبدي  عندما  إال  النارية  األسلحة 
أو  مسلحة  مقاومة  جرًما  إرتكابه  يف  املشتبه 
يعرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة أخرى 
وتكون التدابير األقل تطرًفا غير كافية لكبح 
كل  ويف  عليه.  القبض  إللــقــاء  أو  بــه  املشتبه 
تقدمي  ينبغي  نــاري  ســالح  فيها  يطلق  حالة 

تقرير إلى السلطات املختصة دون إبطاء.

املادة 4
يـــحـــافـــظ املــــوظــــفــــون املـــكـــلـــفـــون بـــإنـــفـــاذ 

ســريــة مـــا يف حــوزتــهــم من الــــــقــــــوانــــــن عــلــى 
أمــــور ذات طبيعة ســريــة مــا لــم يــقــتــض خــالف 
أو متطلبات  الــواجــب  أداء  كــل اإلقــتــضــاء  ذلــك 

العدالة.

التعليق
يحصل املــوظــفــون املــكــلــفــون بــإنــفــاذ الــقــوانــن، 
بــحــكــم واجــبــاتــهــم، عــلــى مــعــلــومــات قـــد تتعلق 
أن تضر  أو ميــكــن  لــــألفــــراد  ــة  بـــاحلـــيـــاة اخلـــاصـ
مبـــصـــالـــح اآلخـــــريـــــن، وبــســمــعــتــهــم عـــلـــى وجـــه 
اخلــــصــــوص. ولـــذلـــك يــنــبــغــي تـــوخـــي احلـــرص 
ــاظ عـــلـــى هـــــذه املـــعـــلـــومـــات  ــفــ ــد يف احلــ ــديـ ــشـ الـ
املعلومات  إفشاء هذه  ينبغي  وال  وإستخدامها، 
وأي  العدالة.  أو خدمة  الــواجــب  أداء  إال بحكم 
إفشاء لهذه املعلومات ألغراض أخرى أمر غير 

مشروع على اإلطالق.

املادة 5
املكلفن  املــوظــفــن  مـــن  يــجــوز ألي مــوظــف  ال 
أعمال  مــن  عمل  بــأي  يقوم  أن  القوانن  بإنفاذ 
ــن ضــــــروب املـــعـــامـــلـــة أو  الـــتـــعـــذيـــب أو غـــيـــره مــ
العقوبة القاسية أو الآلإنسانية أو املهينة، أو أن 
يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما ال يجوز 
ألي مـــن املــوظــفــن املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن 
إستثنائية  بــظــروف  أو  عليا  بـــأوامـــر  يــتــذرع  أن 
إحاقة  أو  بــاحلــرب،  التهديد  أو  احلـــرب،  كحالة 
اخلــطــر بــاألمــن الــقــومــي، أو تقلقل اإلســتــقــرار 
الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، أو أيــــة حــالــة أخــــرى من 
ــاالت الـــطـــوارئ الــعــامــة، لتبرير الــتــعــذيــب أو  حـ
غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الآلإنسانية أو املهينة.

التعليق
)أ( هــــذا احلـــظـــر مــســتــمــد مـــن إعـــــالن حــمــايــة 
ــتـــعـــرض لــلــتــعــذيــب  جــمــيــع األشــــخــــاص مــــن الـ
القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  وغيره من ضــروب 
أو الــالإنــســانــيــة أو املــهــيــنــة، وهـــو اإلعــــالن الــذي 

إعتمدته 



ــاء فــيــه: »)أن أي  اجلــمــعــيــة الــعــامــة، والــــذي جـ
ــذه األعــــمــــال(« إمـــتـــهـــان لــلــكــرامــة  عــمــل مـــن هــ
ــارا  ــكـ ــدان بـــوصـــفـــه إنـ ــ اإلنـــســـانـــيـــة ويـــجـــب أن يــ
وإنتهاًكا حلقوق  املتحدة  ملقاصد ميثاق األمم 
املنصوص عليها  اإلنسان واحلريات األساسية 
يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )وغيره من 
الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان(«.

)ب( يعرف اإلعالن التعذيب كما يلي: »يقصد 
ــم أو عــنــاء  بــالــتــعــذيــب أي عــمــل يــنــتــج عــنــه ألــ
شديد، جسدًيا كان أو عقلًيا، يتم إحلاقه عمًدا 
بشخص ما بفعل أحد املوظفن العمومين أو 
بتحريض منه، ألغراض مثل احلصول من هذا 
الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو 
إعتراف، أو معاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه 
أو تخويف أشخاص  أو تخويفه  ارتكبه،  أنه  يف 
العناء  أو  ــم  األلـ الــتــعــذيــب  يشمل  وال  آخــريــن. 
الذي يكون ناشًئا عن مجرد جزاءات مشروعة 
أو مالزًما لها أو مترتًبا عليها، يف حدود متشي 
ملعاملة  الــدنــيــا  النموذجية  الــقــواعــد  مــع  ذلــك 

السجناء«.

)ج( لم تعرف اجلمعية العامة تعبير »املعاملة 
املهينة«،  أو  الآلإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية 
ممــكــنــة مـــن جــمــيــع أشـــكـــال اإلســــــاءة، جسدية 

كانت أو عقلية.

املادة 6
يسهر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانن على 
احلماية التامة لصحة األشخاص املحتجزين 
ــاص، إتــخــاذ  ــ يف عــهــدتــهــم، وعــلــيــهــم، بـــوجـــه خـ
لهم  الطبية  العناية  لتوفير  الفورية  التدابير 

كلما لزم ذلك.

التعليق
الــتــي يقصد بها  )أ( تــوفــر »الــعــنــايــة الــطــبــيــة«، 
ــتـــي يــقــدمــهــا أي مــــن املــوظــفــن  اخلــــدمــــات الـ
ــاء واملـــســـاعـــدون  ــبــ الــطــبــيــن، مبـــن فــيــهــم األطــ

الطبيون املجازون، عند اإلقتضاء أو الطلب.

)ب( ولــئــن كـــان مـــن املــحــتــمــل أن يــكــون هــنــاك 
مـــوظـــفـــون طـــبـــيـــون مــلــحــقــون بــعــمــلــيــة إنـــفـــاذ 
املكلفن  املوظفن  على  يجب  فــإنــه  الــقــوانــن، 
بإنفاذ القوانن أن يأخذوا بعن اإلعتبار  رأي 
هؤالء املوظفن عندما يوصون بتوفير العالج 
موظفن  قبل  من  املحتجز  للشخص  املناسب 
طــبــيــن مـــن خــــارج عــمــلــيــة إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن أو 

بالتشاور معهم.

املكلفن  املــوظــفــن  عــلــى  أن  املــفــهــوم  مـــن  )ج( 
بإنفاذ القوانن أيًضا أن يوفروا العناية الطبية 
احلــوادث  أو ضحايا  القانون  إنتهاك  لضحايا 

التي تقع خالل حاالت إنتهاك القانون.

املادة 7
ميــتــنــع املــوظــفــون املــكــلــفــون بــإنــفــاذ الــقــوانــن 
عــن ارتــكــاب أي فعل مــن أفــعــال إفــســاد الــذمــة. 

األفــعــال  هــذه  جميع  مواجهة  أيــضــا  وعليهم 
ومكافحتها بكل صرامة. 

التعليق
)أ( إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله 
يف ذلــك مثل أي مــن أفــعــال إســـاءة إستخدام 
ــر ال يــتــفــق ومـــهـــنـــة املــوظــفــن  ــ الـــســـلـــطـــة، أمـ
املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن. ويــجــب أن ينفذ 
الـــقـــانـــون تــنــفــيــًذا كـــامـــاًل فــيــمــا يــتــعــلــق بــأي 
فعاًل  يرتكب  القوانن  بإنفاذ  مكلف  موظف 
من أفعال إفساد الذمة، ألنه ليس للحكومات 
لم  إذا  رعاياها  على  القانون  إنفاذ  تتوقع  أن 
يكن يف مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون على 

موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها.

أن  الذمة يجب  إفساد  كان تعريف  ولئن  )ب( 
أن  فينبغي  الوطني،  للقانون  خاضًعا  يكون 
يكون مفهوًما أنه يشمل إرتكاب أو إغفال فعل 
ما لدى إضطالع املوظف بواجباته، أو بصدد 
هـــذه الـــواجـــبـــات، إســتــجــابــة لــهــدايــا أو وعـــود 
أي  تلقي  أو  قبلت،  أو  ســواء طلبت  أو حــوافــز 
من هذه األشياء بشكل غير مشروع متى مت 

إرتكاب الفعل أو إغفاله.

أفعال  مــن  »فــعــل  عــبــارة  تفهم  أن  ينبغي  )ج( 
إفــســاد الـــذمـــة« املــشــار إلــيــهــا أعـــاله عــلــى أنها 

تشمل محاولة إفساد الذمة.

املادة 8
عــلــى املـــوظـــفـــن املــكــلــفــن بـــإنـــفـــاذ الــقــوانــن 
إحترام القانون وهذه املدونة. وعليهم أيًضا، 
قـــدر اســتــطــاعــتــهــم، مــنــع وقــــوع أي إنــتــهــاكــات 
لهما ومواجهة هذه اإلنتهاكات بكل صرامة.

وعــلــى املــوظــفــن املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن، 
ــهـــم مــــا يــحــمــلــهــم عــلــى  ــر لـــديـ ــتـــوفـ الــــذيــــن يـ
لهذه  إنتهاك  وقــوع  وشــك  أو  بوقوع  اإلعتقاد 
ــى ســلــطــاتــهــم العليا  ــر إلـ ــة، إبــــالغ األمــ ــدونـ املـ
وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات 
بصالحية  تتمتع  الــتــي  املختصة  واألجـــهـــزة 

املراجعة أو رفع الظالمة.

التعليق
ــة مبـــجـــرد إدمــاجــهــا  ــدونــ )أ( يــعــمــل بـــهـــذه املــ
يف الــتــشــريــع أو املـــمـــارســـة الــوطــنــيــة. فــإن 

تــضــمــنــت الــتــشــريــعــات أو املـــمـــارســـات 
أحكاما أصــرم مــن تلك الـــواردة يف 
هذه املدونة يعمل بتلك األحكام 

األصرم.

املــــــادة  هــــــذه  تـــتـــوخـــى  )ب( 
املحافظة على التوازن بن 
احلـــاجـــة إلــــى اإلنــضــبــاط 
ــلــــي لــلــهــيــئــة الــتــي  الــــداخــ
تــتــوقــف عــلــيــهــا الــســالمــة 
الــــعــــامــــة إلـــــــى حـــــد كــبــيــر 
مـــــــــن جـــــــهـــــــة، واحلـــــــاجـــــــة 
ــعــــاجلــــة إنـــتـــهـــاكـــات  إلـــــــى مــ

حــقــوق اإلنــســان مــن جــهــة أخــــرى. ويــجــب على 
يبلغوا  أن  الــقــوانــن  بإنفاذ  املكلفن  املوظفن 
عــن اإلنــتــهــاكــات الــتــي تــقــع يف إطـــار التسلسل 
إجــراءات  أيــة  إتخاذ  وأال يقدموا على  القيادي 
القيادي  التسلسل  أخــرى خــارج نطاق  قانونية 
إال يف احلــاالت التي ال يوجد فيها طرق رجوع 
أخرى متاحة أو فعالة. ومن املفهوم أنه ال يجوز 
تــعــريــض املــوظــفــن املــكــلــفــن بــإنــفــاذ الــقــوانــن 
ألية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم 
بــاإلبــالغ عــن وقــوع إنتهاك لهذه املــدونــة أو عن 

وشك وقوع مثل هذا اإلنتهاك.

ــهـــزة  األجـ أو  »الـــســـلـــطـــات  بـــعـــبـــارة  يــقــصــد  )ج( 
الــتــي تتمتع بــصــالحــيــة املــراجــعــة أو  املــنــاســبــة 
قائم  أو جهاز  قائمة  أيــة سلطة  الظالمة«  رفــع 
هيئة  داخــل  ســواء  الوطني،  القانون  مبقتضى 
إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن أو عــلــى نــحــو مــســتــقــل عــنــهــا، 
وتكون لها أو له صالحية، مستمدة من القانون 
لــلــنــظــر يف  أو مـــن أي مـــصـــدر آخــــر  الـــعـــرف  أو 
إنتهاكات  عــن  الناجمة  والــشــكــاوى  التظلمات 
السلوك  قواعد  مدونة  أحكام  نطاق  يف  تدخل 

هذه.

أن وسائط  إعتبار  البلدان،  )د( ميكن يف بعض 
اإلتصال اجلماهيري تضطلع بوظائف مماثلة 
للوظائف املبينة يف الفقرة الفرعية )ج( أعاله 
الــشــكــاوى. ومــن ثــم فقد يكون  بشأن النظر يف 
بإنفاذ  املكلفن  املوظفن  قــيــام  يــبــرر  مــا  هــنــاك 
القوانن. كوسيلة أخيرة ومبا يتفق مع قوانن 
ــادة 4  ــ وأعـــــراف بــلــدانــهــم وكـــذلـــك مـــع أحـــكـــام املـ
مــن هـــذه املـــدونـــة، بتوجيه انــتــبــاه الــــرأي الــعــام 
إلـــى اإلنــتــهــاكــات عــن طــريــق وســائــط اإلتــصــال 

اجلماهيري.

ــلـــفـــون بـــإنـــفـــاذ  ــون املـــكـ ــفــ )هــــــــ( يــســتــحــق املــــوظــ
ــن يــتــقــيــدون بـــأحـــكـــام مــدونــة  ــذيـ ــوانـــن، الـ ــقـ الـ
ــتــــرام  ــذه، أن يـــنـــالـــوا اإلحــ ــ قــــواعــــد الـــســـلـــوك هــ
والدعم الكامل والتعاون من قبل املجتمع ومن 
التي  القوانن  تنفيذ  عن  املسؤولة  الهيئة  قبل 
يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملن 

يف إنفاذ القوانن. 



المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان





املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان

ــرام حــقــوق اإلنــســان  ــتـ تــقــع املــســؤولــيــة عـــن إحـ
ويجب  الــدول،  كاهل  على  وإعمالها  وحمايتها 
على مختلف هيئاتها وأجهزتها القيام بدورها 
بهذا الشأن. ويجب اإلنتباه يف الدول التي بها 
الوضع  إلــى  اإلنــســان  وطنية حلــقــوق  مؤسسة 
الفريد لهذه املؤسسات، فمع أنها هيئة رسمية 
لها والية دستورية أو تشريعية حلماية حقوق 
بتمويلها،  الــدولــة  وتــقــوم  وتعزيزيها،  اإلنــســان 
أو  التنفيذية  للسلطة  تــابــعــة  ليست  أنــهــا  إال 
الوطنية  فاملؤسسات  القضائية.  أو  التشريعية 
حلقوق اإلنسان هي مؤسسات رسمية مستقلة، 
الهيئة  أمــام  مسؤولة  تعتبر  كقاعدة،  أنها،  مع 
مباشر.  غير  بشكل  أو  مباشرة  إمــا  التشريعية 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى فــــإن املـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
حلـــقـــوق اإلنـــســـان لــيــســت أيـــًضـــا مــنــظــمــة غير 

حكومية. 

وتــعــتــبــر املــؤســســة الــوطــنــيــة حلــقــوق اإلنــســان 
ــنـــي حلــقــوق  عــنــصــر رئــيــســي يف أي نـــظـــام وطـ
أيًضا النظر إليها كجسر بن  اإلنسان، وميكن 
املــجــتــمــع املـــدنـــي واحلـــكـــومـــة، فــهــي تــربــط بن 
مــســؤولــيــات الـــدولـــة وحــقــوق املــواطــنــن، وهــي 
بــالــنــظــم اإلقليمية  الــوطــنــيــة  الــقــوانــن  تــصــل 
والــدولــيــة حلقوق اإلنــســان. ويف الــوقــت نفسه، 
الــوطــنــيــة حلقوق  املــؤســســات  كــثــيــًرا مــا تنتقد 
اإلنسان أداء احلكومة إذا ما إنتهكت إلتزاماتها 
يلزم  ما  تتخذ  لم  أو  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

من إجراءات للوفاء بها.

وتــرجــع الـــدعـــوة إلـــى قــيــام احلــكــومــات بإنشاء 
ــان مــحــلــيــة حلــقــوق  ــ أفــــرقــــة إعــــالمــــيــــة أو جلــ
اإلنــســان إلــى عــام 1946. وهــو مــا تــطــور الحًقا 
لــلــدعــوة إلــى إنــشــاء مــؤســســات وطنية حلقوق 
اإلنسان. ويف عام 1994 رحبت اجلمعية العامة 
املتعلقة مبركز  املبادئ  بإعتماد  املتحدة  لألمم 
املــؤســســات الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 

ــة مبــبــادئ  ــروفـ ــعـ ــان، واملـ ــســ اإلنــ
املعايير  توضح  التي  باريس، 
املؤسسات  أدوار  بشأن  الدنيا 
الــوطــنــيــة حلـــقـــوق اإلنـــســـان 
األمم  ودعـــت  ومسؤولياتها. 
املـــتـــحـــدة مـــــــرارًا الــــــدول إلــى 
الوطنية  مــؤســســاتــهــا  إنــشــاء 
حلــقــوق اإلنـــســـان وفـــًقـــا لــهــذه 
املبادئ. وما زالت مبادئ باريس 

متثل املرجعية 

الرئيسية لعمل املؤسسات الوطنية 
حلــقــوق اإلنــســان، على الــرغــم مــن أنه 
قـــد إعــتــمــد بــعــدهــا الــعــديــد مـــن الــوثــائــق 
األكـــثـــر تــفــصــيــاًل بــشــأن املــؤســســات الــوطــنــيــة 
حلقوق اإلنسان. وليس هناك منــوذج موحد 
وال  اإلنـــســـان،  الــوطــنــيــة حلــقــوق  للمؤسسات 
توجد تسمية موحدة لها، ومما يطلق عليها: 
ــة/أمـــن مـــظـــالـــم/ ــنـ ــيـــة/جلـ ــفـــوضـ ــهـــد/مـ ــعـ مـ
ــم يف حــد ذاتـــه أثــره  مــفــوض احلــقــوق. واإلســ
إلــى  بــوضــح  ينقل  أن  وينبغي  يــذكــر،  يــكــاد ال 
الوطنية  املؤسسة  تفعل  مــاذا  األفــــراد،  عامة 
ــا مـــؤســـســـة عــامــة  ــهـ ــونـ ــان، وكـ ــ ــسـ ــ حلـــقـــوق اإلنـ

وليست منظمة غير حكومية. 

دعم األمم املتحدة للمؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان

تــهــتــم األمم املــتــحــدة بــاملــؤســســات الــوطــنــيــة 
ــان وتـــعـــول عــلــيــهــا وتــدعــمــهــا  ــســ حلـــقـــوق اإلنــ
بشكل كبير، ومن بن ما تقوم مفوضية األمم 

املتحدة حلقوق اإلنسان بهذا اخلصوص:

تستعرض مشاريع التشريعات الرامية إلى    
إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان.

ــال ملـــبـــادئ     ــثـ ــتـ ــورة بـــشـــأن اإلمـ ــشــ تـــســـدي املــ
باريس.

بشأن     واملنهجية  اإلرشادية  املذكرات  تضع 
املـــســـائـــل املــتــصــلــة بـــاملـــؤســـســـات الــوطــنــيــة 

حلقوق اإلنسان.

الوطنية     املــؤســســات  بــن  الــشــراكــات  تيسر 
وهيئات وجلــان األمم  اإلنسان  حلقوق 

املتحدة ذات الصلة.

ــام تــــواصــــل فــعــال     ــيـ ــم قـ تـــدعـ
بـــن املــؤســســة واألجـــهـــزة 
ــبــــرملــــان  الـــرســـمـــيـــة والــ
واملــــــنــــــظــــــمــــــات غـــيـــر 

احلكومية.

تـــــدعـــــم شـــــراكـــــات    
املؤسسات 

ــة مـــع  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
اإلنسان،  حلقوق 
مبا يف ذلك جلان 

ــراءات اخلــاصــة، ومجلس  ــ املــعــاهــدات، واإلجـ
حقوق اإلنسان.

تــشــجــع عــلــى تـــبـــادل املـــعـــلـــومـــات واخلـــبـــرات    
والـــــــدروس املــســتــفــادة فــيــمــا بـــن املــؤســســات 

الوطنية حلقوق اإلنسان.

إحتياجات     وتقيم  مقارنة،  حتليالت  جتــري 
التعاون التقني، وتساهم يف صياغة املشاريع 

وتدعم بعثات التقييم.

تــقــدم الــدعــم إلـــى جلــنــة الــتــنــســيــق الــدولــيــة    
للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك جلنتها الفرعية املعنية 
التنسيق يف  باإلعتماد. وتتمثل والية جلنة 
إستعراض وحتليل طلبات اإلعتماد املحالة 
إليها وحتديد مدى إمتثال اللجنة الوطنية 
إذ  بــاريــس.  ملــبــادئ  اإلنضمام  لطلب  املقدمة 
لــهــا ومنح  املــقــدمــة  الــطــلــبــات  تــقــوم بتقييم 
التالية  املــراكــز  أحــد  الطلب  مقدمة  اللجنة 
باريس  ملبادئ  التي متتثل  للجان  وذلــك  )أ( 
ويــكــون لــهــا احلـــق يف الــعــضــويــة الــكــامــلــة يف 
جلنة التنسيق الدولية. أو )ب( وذلك للجان 
باريس ويكون لها  التي متتثل جزئًيا ملبادئ 
احلق يف العضوية بدون احلق يف التصويت. 
ملبادئ  متتثل  ال  الــتــي  للجان  وذلـــك  )ج(  أو 
بـــاريـــس وال يــكــون لــهــا احلـــق يف الــعــضــويــة. 
التنسيق  جلــنــة  متــنــحــه  الــــذي  وللتصنيف 
املعنية  اللجنة  آثــار هامة على فــرص تعاون 
واإلقليمية  الــدولــيــة  والــلــجــان  الهيئات  مــع 
ــع املـــؤســـســـات  ــذلــــك مــ حلـــقـــوق اإلنــــســــان وكــ
الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدول األخرى. 

وبــشــكــل عــــام مـــن املـــهـــم أن تــتــمــثــل املــؤســســات 
ــاريـــس  ــقــــوق اإلنـــــســـــان ملــــبــــادئ بـ ــة حلــ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
بإعتبارها تتضمن احلد األدنى من الضمانات 
املــؤســســات  تــوافــرهــا يف  الــتــي ينبغي  واملــعــايــيــر 
فيما  نعرض  اإلنسان، وسوف  الوطنية حلقوق 
يلي ألهم ما ورد بهذه املبادئ بشأن ما ينبغي أن 
اإلنسان،  الوطنية حلقوق  املؤسسات  به  تتمتع 
ودورها، وأهدافها، وأدوات عملها من أجل تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان.



املـــؤســـســـات  تــتــمــتــع  أن  يـــجـــب 
الوطنية حلقوق اإلنسان بـ:

اإلستقاللية.   

صـــالحـــيـــة تـــعـــزيـــز حــقــوق    
اإلنسان وحمايتها.

ــاق     ــنــــطــ واليــــــــــة واســــــعــــــة الــ
بوضوح يف  عليها  منصوص 

نص دستوري أو تشريعي.

التعددية يف العضوية ويف مالك    
املوظفن.

أعـــضـــاء يــعــيــنــون لــقــتــرة مـــحـــددة ووفـــًقـــا    
لقواعد منصوص عليها يف القانون.

ــوارد لــإضــطــالع بواليتها     ــ مــا يــكــفــي مــن املـ
وأداء مهامها.

أو     وقــعــوا  ملــن  بالنسبة  الــتــعــامــل معها  يــســر 
مــن قــد يــقــعــون ضحية إلنــتــهــاكــات حلقوق 

اإلنسان.

واملــنــظــمــات     األفـــــراد  مــع  لــلــتــعــاون  منهجية 
احلكومية وغير

احلــكــومــيــة ومــنــظــمــات الــقــطــاع اخلــــاص على 
الصعيدين الوطني والدولي.

دور املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان

الوطنية  املؤسسات  من  باريس  مبادئ  تتطلب 
واســــع  دور  ــا  ــهـ لـ ــكــــون  يــ أن  ــان  ــ ــسـ ــ اإلنـ حلــــقــــوق 
مــع اإلضـــطـــالع مبسؤوليتن  املــســتــطــاع،  ــدر  قـ

رئيسيتن، وهما على وجه اخلصوص:

تعزيز حقوق اإلنسان، وتشير مبادئ باريس    
ــى إلــــتــــزام املـــؤســـســـات  ــ ــذا اخلــــصــــوص إلـ ــهـ بـ
ــوق اإلنــــســــان بـــالـــقـــيـــام مبــا  ــقـ الـــوطـــنـــيـــة حلـ
التعليم  مبادرات  صياغة  يف  املساعدة  يلي: 
وتــنــفــيــذهــا، ونـــشـــر مــعــلــومــات عـــن حــقــوق 
ــادة الــوعــي  ــ ــع، وزيـ اإلنـــســـان عــلــى نــطــاق واســ
العام بحقوق اإلنسان واإلرتــقــاء به، مبا يف 

ذلك من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.

املــســاعــدة على     حماية حــقــوق اإلنــســان، أي 
والتحقيق  اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  كشف 
حتى  أو  تـــوصـــيـــات  أو  آراء  ــدار  ــ ــ وإصـ فــيــهــا. 
التماس سبل إنتصاف أمام املحاكم، والعمل 
ــقـــدمي املـــســـؤولـــن عــــن اإلنـــتـــهـــاكـــات  عـــلـــى تـ
ــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر ســبــل  ــى الـــعـــدالـــة والـ ــ إلـ
إنتصاف للضحايا. وينبغي أن تركز أنشطة 
احلماية األساسية يف املقام األول على منع 
وحـــاالت  التعسفي،  واإلحــتــجــاز  الــتــعــذيــب، 
اإلختفاء، والعمل على القضاء على جميع 
أشكال العنف والتمييز ضد املــرأة، وحماية 
املدافعن عن حقوق اإلنسان. ومن الهام أن 
الوطنية  للمؤسسة  القانون  مبوجب  يكفل 

رقــابــي فيما يخص  دور  اإلنــســان  حلــقــوق 
إســتــعــراض األوضـــاع يف مــرافــق اإلحتجاز 
ــا بــشــكــل  ــهــ ــارتــ والـــســـجـــون وتــفــتــيــشــهــا وزيــ
وعلى  مقابالت شخصية  وإجــراء  مفاجئ 

إنفراد. 

الــرئــيــســن التعزيز  الـــدوريـــن  ووفـــًقـــا لــهــذيــن 
واحلماية يقع على عاتق املؤسسات الوطنية 
ــيــــات  حلــــقــــوق اإلنــــــســــــان عـــــــدد مـــــن املــــســــؤولــ

والوظائف الشاملة األخرى أهمها:

إسداء املشورة إلى احلكومة والبرملان.   

الــتــعــاون وتــقــاســم املــعــلــومــات مــع اجلــهــات    
ــواء عــلــى الصعيد  األخــــرى احلــكــومــيــة ســ
الـــوطـــنـــي كـــاألجـــهـــزة احلـــكـــومـــيـــة املــعــنــيــة 
واملجتمع  واإلعـــالم  التشريعية  والهيئات 
اإلقليمية  اآللــيــات  أو  املنظمات  أو  املــدنــي 

والدولية حلقوق اإلنسان.

فمع     محددة،  فئات  وتعزيز حقوق  حماية 
التمييز  ــدم  املـــســـاواة وعــ الــتــســلــيــم مبــبــدأ 
وبأن حقوق اإلنسان مترابطة وغير قابلة 
للتجزئة، فإن ما تواجهه بعض اجلماعات 
يستلزم  إضطهاد  أو  متييز  مــن  الفئات  أو 
من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن 

تولي إهتمام خاص لها.

ــادرات التنمية     ــبـ ربـــط حــقــوق اإلنـــســـان مبـ
ــقـــوق  ــد إلـــــــى حـ ــنـ ــتـ ــٍج تـــسـ ــ ــهـ ــ ــن خـــــــالل نـ ــ مــ
احلقوق  صعيد  على  وخصوصا  اإلنــســان 

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.

تلقى  الـــتـــي  األخـــــرى  األدوار  بـــن  ــن  ومــ ــذا  هــ
الــوطــنــيــة  املـــؤســـســـات  إهـــتـــمـــام مــتــنــامــي دور 
حلقوق اإلنسان يف العمل مع قطاع األعمال 

ورصد أدائه من منظور حقوق اإلنسان.

وتشير مــبــادئ بــاريــس إلــى أهـــداف املؤسسات 
الــوطــنــيــة حلـــقـــوق اإلنـــســـان وآلـــيـــات وأدوات 

عملها، ومن ذلك:

تقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق     إعــداد 
اإلنسان.

ــة     ــمـ ــوائـ ــز وضــــمــــان املـ ــزيـ ــعـ تـ
بـــن الــتــشــريــعــات واألنــظــمــة 
واملـــــــــمـــــــــارســـــــــات الــــوطــــنــــيــــة 
املتعلقة  الدولية  والصكوك 
تكون  التي  اإلنــســان  بحقوق 
والعمل  فيها،  طــرًفــا  الــدولــة 
على تنفيذها تنفيًذا فعااًل.

ــــق عـــلـــى     ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الـ ــجــ ــشــ تــ
ــة حلـــقـــوق  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الـــــصـــــكـــــوك الــ

اإلنسان.

تــبــدي رأيـــهـــا لــهــيــئــات وجلــــان األمم    
املــتــحــدة املــعــنــيــة بــحــقــوق اإلنـــســـان بــشــأن 
الــدولــة بتعزيز وحماية حقوق  الــتــزام  مــدى 
اإلقليمية  املؤسسات  مع  وتتعاون  اإلنــســان، 

واملؤسسات الوطنية يف البلدان األخرى.

تساعد يف إعداد البرامج املتعلقة بالتثقيف    
ــارك يف  ــ ــشـ ــ يف مــــجــــال حــــقــــوق اإلنـــــســـــان، وتـ

تنفيذها.

تــعــمــل عـــلـــى نـــشـــر ثـــقـــافـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان    
وترسيخها.

املؤسسات  تخويل  ذلــك، ميكن  إلــى  وباإلضافة 
ــان ســلــطــة اإلســتــمــاع  ــسـ الــوطــنــيــة حلــقــوق اإلنـ
والــتــمــاســات تتعلق  إلــى والنظر يف أي شــكــاوى 
بحاالت فردية. كما ميكن لها أن تشجع وتيسر 
أو  وأن حتدد  النزاعات  وحل  التوسط  عمليتي 

توصي بسبل اإلنتصاف املناسبة.

ومــن الــهــام أن يــكــون هــنــاك فهم وقــبــول عامن 
حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  الفريدة  للوالية 
ــان مـــن جــانــب األطــــــراف املــخــتــلــفــة ذات  ــسـ اإلنـ
الــصــلــة ملــا يــســاهــم بــه ذلـــك يف دعـــم قــيــام نظام 

وطني حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان. 

الوطنية  املؤسسات  أن  إلــى  ــارة  اإلشـ يجدر  كما 
حلـــقـــوق اإلنــــســــان حتـــتـــاج إلــــى بــيــئــة خــارجــيــة 
داعــمــة،  حقيقة  سياسية  إرادة  فتوفر  مــواتــيــة. 
وجـــهـــاز قــضــائــي فـــعـــال ومــســتــقــل ومــؤســســات 
دميقراطية ومجتمع مدني نشط وبيروقراطية 
تعمل  أن  الوطنية  للمؤسسات  يتيح  مستنيرة 
ــب اآلخــــــر فـــــإن قــيــام  ــانــ بـــفـــاعـــلـــيـــة. وعـــلـــى اجلــ
ومهنية  مبصداقية  بــدورهــا  الوطنية  املؤسسة 
ونــضــالــيــة يــســاهــم يف تــوفــيــر بــيــئــة داعـــمـــة لها 
من  تصدره  ما  لتفعيل  مواتي  مناخ  يخلق  مبا 

توصيات. 

الــهــام أن يتحلى أعــضــاء املؤسسة  وكــذلــك مــن 
ــبــــرة بـــالـــعـــزميـــة  ــة ومـــوظـــفـــيـــهـــا بــــاخلــ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
ــزام مبـــبـــادئ وقـــيـــم حــقــوق  ــ ــتـ ــ واإلقـــــتـــــدار، واإللـ
اإلنسان. كما أن توفر قيادة قوية وإدارة رشيدة 
ــالــــغ األهـــمـــيـــة لــتــمــكــن املـــؤســـســـة  يـــعـــد أمـــــر بــ
الوطنية حلــقــوق اإلنــســان مــن الــقــيــام بــدورهــا 

بفعالية. 
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